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DEVÍTKA
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

SLOVO STAROSTY

Rodina | Bydlení | SPP
Zdravotnictví

Na prahu nového roku máme tendenci bilancovat uplynulé období
i plánovat dny a týdny příští. Jsem
rád, že to všechno je obsaženo
v nové knize o naší městské části
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 stala problematickými lokalitami s opuštěnými

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

a zdevastovanými továrnami. 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,
administrativní a komerční nebo
smíšená s plným občanským vyba-

Historie
Služby

vením 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.
Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9
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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.

tom, že ve zdejších ubytovnách nacházejí útočiště kriminálníci, svědčí výsledek policejní razie v loňském roce. Byli při
ní zadrženi čtyři lidé, po nichž bylo
vyhlášeno celostátní pátrání za
spáchání závažné trestné činnosti,
další tři nemohli prokázat svou totožnost,“ pokračuje Tomáš Holeček. „Problém by vyřešilo odstranění ubytoven z pozemků, které
patří „devítce“. Tomu se však majitelé ubytovacích zařízení brání,
přestože už nemají v rukou nájemní smlouvu, jejíž platnost
skončila. Tři případy tedy řeší
soudy – dva Obvodní soud pro
Prahu 9 a jeden Obvodní soud pro

„O

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
buldok, 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 milionu korun – do
zlepšení osvětlení v ulici Odlehlá.
Právě v ní a v ulici Skloněná dochází nejčastěji v Praze 9 k vykradení 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. Průběžně je také prořezávána zeleň,
takže pachatelé loupežných přepadení, k nimž tu také docházelo, se
nemají kde schovávat.
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. Napojeny 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.

mk

Co dělají naši volení zástupci

Bilance senátorského roku
V senátu zastupuje už rok Prahu 9 Tomáš Kladívko (ODS).

Jak využívají občané vaše senátorské dny, které se konají každé
pondělí?
Musím přiznat, že jako na senátora
se na mě obrací více občanů než
v minulosti, když jsem byl v mandátu
poslance. Většina občanů využije
možnosti objednat se předem, tak na
každého předem objednaného příchozího mám zhruba třicet minut.
Častokrát jsou termíny senátorských
dnů zaplněny i dva týdny dopředu.
Když přijde občan tzv. z ulice bez objednání, nemohu vyloučit, že se mu
nebudu schopen z důvodu čekajících
lidí, kteří si rezervovali „svůj čas“,
věnovat a musíme se dohodnout na
jiném termínu.
S čím občané přicházejí?
Jsou to politické, společenské

a hlavně soukromé problémy.
Jedná se o bytové nebo sociální
otázky, ale občané přicházejí
i s právními problémy, anebo jen
s žádostí o radu.
Dokážete jim pomoci?
Jsou věci, kde lze pomoci, a jsou
problémy, kde řešení nezáleží jen
na mne. Někdy stačí pouze rada,
kam a na koho se obrátit nebo
danou schůzku zprostředkovat či
poradit, jak v daném případě postupovat. Některých schůzek se i účastním osobně. Jindy pomoci nejde,
zvláště pokud jde o osobní problémy v rodinách nebo v problémech, které dospěly až do soudních
lavic. Tam už jde o soudní spory, do
kterých mi nepřísluší zasahovat.
Co vás nejvíce překvapilo?
Občas to jsou situace lidí, do kterých se dostali buď cizím zaviněním, ale častokrát vlastní vinou
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a řeší věci, až když je pár minut po
dvanácté. Nebo mě překvapí návštěva mladých lidí, kteří si přijdou
pohovořit o politické situaci nebo

stavu životního prostředí. Takových je spíš více ve vyšších věko
vých skupinách.
red

Pryč s nebezpečným zábradlím
V minulosti byla na mnoha místech v Praze 9 kolem
zelených ploch instalována kovová zábradlí, která měla
zamezit vstupu na trávník. Podepsal se však na nich zub
času i ruce nenechavců, takže dnes spíš hyzdí okolí nebo
se dokonce stávají nebezpečnými.
Městská část Praha 9 v současné
době začíná tato zkorodovaná
a nefunkční zařízení odstraňovat. Víte-li o zábradlí ve svém
okolí, které neplní svou úlohu,
například proto, že je zcela rezavé a nebezpečné pro každého,
kdo se o něho opře, nebo vedle
něho již vyrostl živý plot, který

převzal jeho funkci, můžete to
ohlásit na Úřadu Městské části
Praha 9, Sokolovská 324/14,
odbor životního prostředí a dopravy - Vojtěch Šimáček (simacekv@praha9.cz).

red

Leden 2010

05_z radnice_devitka 21.12.09 15:05 Stránka 23

Z RADNICE

Kauza jídelna v Sokolovské
Rychlé a relativně levné občerstvení, které nabízela jídelna v Sokolovské ulici 278, obyvatelé
Vysočan přivítali, protože stravovací zařízení takovéhoto typu v této časti „devítky“ chybělo.
Ale chyba lávky…
ídelna se nacházela v prostorách
patřících Státnímu fondu dopravní infrastruktury a ten jejímu
provozovateli vypověděl nájemní
smlouvu. Od talíře s dršťkovou polévkou to vypadá tak, že oškliví
státní úředníci brání v bohulibém
a potřebném podnikání. Jenže
pravda je, jak už to bývá, jinde.
„Takovéto zařízení rychlého občerstvení považuji za velmi prospěšné, zvláště když v této části

J

Vysočan opravdu chybí,“ říká starosta Městské části Praha 9 Jan Jarolím a zdůvodňuje tak, proč usiloval o jeho zachování. „Když jsem
se však o kauzu vystěhování jídelny v Sokolovské zajímal blíže,
jevil se její provoz ve zcela jiném
světle. A bohužel musím konstatovat, že navzdory zklamání mnoha
místních lidí nemůže radnice podporovat podnik, jehož provozovatel nerespektuje předpisy dané sta-

vebním zákonem ani hygienické
požadavky na stravovací služby.“
Nájemní smlouva totiž stanovuje, že nájemce je povinen nebytové prostory sídla Státního fondu
dopravní infrastruktury užívat
k prodeji potravinářského zboží,
masa a masných výrobků. Skutečností však je, že provozovatel jídelny i přes písemný nesouhlas zástupce ředitele SFDI ing. Jaroslava
Krautera neoprávněně provedl

stavební úpravy (navíc je ani neohlásil na stavební úřad) a prostory využíval jako jídelnu s výdejem teplých jídel, v jejímž zázemí
boural maso, a to vše bez potřebné
vzduchotechniky a klimatizace.
Chodby a kanceláře zaměstnanců
SFDI tak byly zamořeny pachem
z kuchyně a ze zbytků masa, nemluvě o nerespektování hygienických podmínek při přípravě jídel.
Zástupce fondu několikrát písemně, a bohužel marně, vyzval
provozovatele jídelny k dodržování
podmínek nájemní smlouvy, a nakonec ji vypověděl.
Kauza vystěhování jídelny v Sokolovské tedy není žádnou senzací, jen příkladem toho, že zákony musí platit pro každého. 
mk

Druhý komunitní kompostér Svoz vánočních stromků
Kam s ním, tedy s vaším vánočním stromečkem? Problém za
ve Vysočanech
vás vyřešily Pražské služby, a. s.
Již druhý komunitní kompostér v Praze 9–Vysočanech byl
22. prosince loňského roku slavnostně uveden do svého
kompostovacího života občanským sdružením Kulturní
a mateřské centrum KNOFLÍK v rámci projektu „Šlupka na
druhou, aneb komunitní kompostování s Knoflíkem“. Nachází
se v ulici Na Břehu 1, u dřevěného mostku přes Rokytku.
omunitní
kompostování
s KMC Knoflík začalo díky
podpoře Městské části Praha 9
a spolupráci s o. s. Ekodomov
v dubnu loňského roku umístěním
prvního komunitního kompostéru
v Čihákově ulici č.18. Týmu rodičů
z mateřského centra Knoflík se
tehdy podařilo pokročit od nápadu
k realizaci myšlenky komunitního
kompostování, najít místo a finance pro kompostér, oslovit zájemce o komunitní kompostování
nejen z řad návštěvníků centra, ale
i obyvatel okolních domů. Projekt
se rozjel velmi úspěšně, zájemci
přibývají, kompostér se plní.
„Rozhodli jsme se tedy získat
peníze na druhý kompostér a zajistit místo, kde by mohl sloužit dalším zájemcům o komunitní kompostování,“ říká Eliška Kasinová
z KMC Knoflík. „Potřebné finance
jsme získali díky grantové podpoře
Nadace OKD, programu Pro bu-

K

doucnost. Umístění kompostéru na
svém pozemku umožnil Magistrát
hl. m. Prahy. Kompostér vyrobilo
truhlářství Zima ze Všeradic.“
Cílem projektu je ekologické
nakládání s bioodpady, kompostování, které je, jak dokazuje
úspěšné fungování prvního kompostéru, možné i v městské zástavbě činžovních domů. Velmi
důležitý je také sociální a komunitní dopad projektu. KMC Knoflík oslovuje rodiče s dětmi, návštěvníky
centra
Knoflík
i obyvatele Prahy 9 – ti všichni se
do realizace projektu mohou zapojit a zapojují.
Zájemci o kompostování se
mohou hlásit na „knoflíkových“
kontaktech: Eliška Kasinová tel.:
605 806 230, Zuzana Zadrobílková tel.: 731 850 470, e-mail:

kmc.knoflik@seznam.cz
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JSME TU PRO VÁS
Leden 2010

olně odložené vánoční stromky
u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při
pravidelném svozu do 28. února
2010.
Vánoční stromky odkládejte
vedle nádob na směsný komunální
odpad tak, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro
ostatní odpad. Stačí je položit
vedle nádoby či kontejneru. Vánoční stromky nepatří na stano-

V

viště separovaného odpadu.
Stromky vyhazujte nejlépe den
před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně
dlouhou dobu.
A připomínáme, že pro vyhozené symboly Vánoc existuje
i ekologické využití. Stromky je
možné seštěpkovat a použít do
kompostu.

red

Víte, jak se zachovat
v mimořádných situacích?
řad Městské části Prahy 9 se dlouhodobě věnuje problematice bezpečnosti a pravidelně na toto téma pořádá veřejná setkání a semináře.

Ú

Dne 21. ledna od 14 hodin se ve velké zasedací místnosti radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 uskuteční další z těchto setkání. Tentokrát je věnované tématu „Ochrana člověka při mimořádných životních situacích“, jako jsou přepadení, úrazy,
dopravní nehody, požáry, povodně, havárie, evakuace apod.
Na přednášku lektorů z oddělení prevence Městské policie hl. m.
Prahy jsou zváni všichni občané naší městské části.

ta

red
ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

Tel.: +420 283 091 111
Tel.: +420 283 091 101-102
www.praha9.cz
podatelna@praha9.cz

Kontakty na
redakci, inzerci
i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži
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Garáže, které vyrostly v rekordním
čase v Losovické, se kolaudují
Není obvyklé, aby městská část „hasila požáry“ z nepovedených podnikatelských záměrů soukromých subjektů. Městská
část Praha 9 však v případě výstavby garáží v Lovosické ulici na Proseku na sebe převzala závazky firmy, která je nebyla
schopna realizovat. Díky tomu v ulici nezeje nebezpečná jáma, na sto padesát lidí, kteří zaplatili nemalé zálohy, nepřišlo
o svou investici, a parkování v této části Prahy se alespoň o trošku zlepší. Navíc stavba vyrostla v nevídaně rekordním čase.
Dá se říci, že co na jednom zastupitelstvu jeho členové schválili, to na dalším mohli zkontrolovat!

řipomeňme jen, že výstavba ví- garážích. Od začátku loňského
cepodlažních garáží v Lovo- roku tak v Lovosické zela ze země
sické začala v roce 2005. Městská stavební jáma se založenou svislou
část Praha 9 tuto výstavbu od po- konstrukcí a 149 lidí, kteří složili
čátku podporovala.
zálohy na garážová stání, čekalo
„V celé Praze je nedostatek parko- na zázrak.
vacích míst, ´devítku´ nevyjímaje. „Jediným řešením vzniklé situace
Je to dáno tím, že konkrétně kon- bylo, aby Městská část Praha 9 na
cepce sídliště Prosek navržená sebe převzala část zodpovědv počátku šedesátých let minulého nosti,“ vrací se o tři čtvrtě roku
století vycházela z jiných společen- zpět Tomáš Portlík. „Kdyby Městských podmínek, zejména malého ská část Praha 9 nepřevzala obprůměrného počtu automobilů na chodní podíl ve společnosti STAjednu domácnost. Vzhledem VEG Garáže Lovosická, s. r. o.,
k tomu byla také budována parko- mohl být na tuto společnost podán
vací stání,“ říká radní Prahy 9 návrh na konkurz, který by v příTomáš Portlík. „Proto jsme záměr padě vyhlášení celou situaci
vybudovat vícepodlažní garáže pro značně zkomplikoval, a rozestavě327 vozů podporovali.“
nost místa by se v důsledku souProti stavbě garáží se však posta- dních sporů mohla protáhnout na
vili někteří občané
z Proseka a svou
I když se kolaudace garáží
aktivní
účastí
v územním i stav Lovosické ulici uskutečnila
vebním řízení do17. prosince, první auta by se v nich
sáhli
výrazného
mohla objevit nejdříve v průběhu
opoždění výstavby.
března. „Mohli jsme ovlivnit rychlost
Žádost o vydání
a kvalitu stavebních prací, ovšem po
územního rozhodnutí byla podána již
kolaudaci se roztáčí kolotoč právních
31. 3. 2005, to však
úkonů, z nichž každý má svou
v důsledku průtahů
zákonnou lhůtu k vyřízení a obcházet
nabylo právní moci
předpisy nemůžeme,“ konstatuje
až 1. 11. 2008 a ze
stejných důvodů se
jednatel společnosti Garáže
zpozdila i právní
Lovosická, s. r. o., Jan Poupě.
moc stavebního povolení, o které stavebník žádal dne
1. 9. 2006. Toto
rozhodnutí nabylo právní moci až několik let.“
dne 10. 10. 2008. A nešťastný za- Nejčernější scénář se nakonec nečátek se proměnil v černý konec. konal. Po dlouhých a složitých jedVzhledem k průtahům a nově náních Rada městské části schvávniklé finanční krizi klesla i po- lila odkup obchodního podílu
ptávka po parkovacích místech. společnosti Staveg. Toto rozhodInvestorovi SBD Staveg, který nutí 18. června potvrdilo na svém
chtěl stavbu financovat z jednotli- zasedání také Zastupitelstvo Městvých plateb klientů, došly peníze ské části Praha 9. „Devítka“ se tak
a Průmstav, a. s., zastavil práce na stala majitelem a zároveň investo-

P
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Poté, co stavbu převzala Městská část Praha 9, rostly garáže jako
z vody. Stav v říjnu 2009.
rem garáží v Lovosické. Výsledek?
Už 17. prosince 2009 se stavba kolaudovala! Tomu se říká pekelné
tempo, pro stavby v našich zeměpisných šířkách zcela neobvyklé.

Ceny garáží
Ceny garáží včetně pozemku se
pohybují od 360 do 420 tisíc korun
podle velikosti stání, z nichž nejmenší má 17,3 m², největší necelých 21 m². Mnohým zájemcům se
však zdají vysoké a poukazují na
to, že proti původním cenám,
s nimiž přišla společnost SDB Staveg, jsou zhruba o 70 až 90 tisíc
vyšší.
„Kromě toho, že se jednalo o cenu
za garážové stání bez pozemku,
musím konstatovat, že firma SBD
Staveg s největší patrností neměla
stavbu řádně zkalkulovanou, což
se nakonec odrazilo ve finančních
potížích, do nichž se dostala,“ říká
Jan Poupě, jednatel společnosti
Garáže Lovosická, která celou
stavbu dotáhla do konce, a pokračuje: „První zájemci, kteří ještě

uzavřeli smlouvu s SBD Staveg,
získají garáž skutečně za původně
smluvenou částku, tedy o něco
nižší cenu než současní zájemci,
nicméně je třeba připomenout, že
nemalé částky zaplatili už před lety
a po celou dobu této investice neměli jistotu, že se jim vložené peníze vrátí v podobě parkovacího
místa. Ostatně, podle průzkumu,

Kolem garáží nově vede chodník
ze zámkové dlažby, který zkracuje místním cestu k zastávce
autobusů na Prosecké ulici
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byla schválena odborem výstavby
a to ještě před tím, než stavbu převzala společnost Garáže Lovosická.“

Zámkový chodník
k zastávce autobusů

vována, takže celá investiční dotace se navrátí z jejich prodeje.“

Po vyasfaltovaném kraji bývalého
parkoviště v Lovosické si mnoho
obyvatel přilehlých domů zkracovalo cestu k autobusové zastávce
na Prosecké ulici. Zdálo se, že se
stavbou nových garáží je s touto
zkratkou konec. Omyl, dnes tu
můžete přejít po pěkné zámkové
dlažbě.
„Jsem rád, že se naše městská část
zachovala ke svým obyvatelům
velmi vstřícně,“ říká Jan Poupě.
„Dohodli jsme se s odborem životního prostředí ÚMČ Praha 9 a vybudovali tu chodník z kvalitní zámkové dlažby.“

Venkovní stání

Kolaudací to nekončí

Protože čtyřpodlažní budova s garážemi vyrostla na místě bývalého
parkoviště (i když místa na něm
byla placená), zavázal se investor
stavby, že vytvoří i 83 venkovních
parkovacích míst pro obyvatele
okolních domů. A přestože schválený projekt počítá právě s 83 stáními, mezi odpůrci nových garáží
se mluví o celé stovce míst k parkování.
„Je pravdou, že představitelé SBD
Staveg skutečně slibovali sto parkovacích míst,“ vysvětluje Jan
Poupě. „Nicméně to byly sliby nereálné. Kolem silnice u garáží
nelze po obou stranách vytvořit
kolmá stání, protože se jedná
o dvousměrnou ulici a v ní je třeba
počítat se třemi metry na šířku
každého jízdního pruhu, aby byla
splněna zákonná norma. Z jedné
strany proto mohou být kolmá
parkovací místa, z druhé podélná.
Zdůrazňuji však, že dodržujeme
projektovou dokumentaci tak, jak

I když se kolaudace garáží v Lovosické ulici uskutečnila 17. prosince, neznamená to, že už v pro-

Nová stavba má 327 garážových stání
který jsme si provedli, naše výsledná kalkulace ceny za garáž odpovídá obvyklým cenám. Za stání,
které je vázáno na pořízení bytu,
zaplatí zájemce kolem 300 tisíc
korun. My nabízíme celou garáž,
včetně pozemku.“

Stavba za 100 milionů
Celkové náklady na stavbu, kterou
se společnosti Garáže Lovosická
podařilo dokončit za pět měsíců
(od července do listopadu 2009),
se vyšplhaly ke sto milionům
korun.
„Stavbu jsme mohli takto rychle
dokončit díky investiční dotaci,
kterou nám poskytla Městská část
Praha 9 ve výši 56 330 tisíc
korun,“ konstatuje Jan Poupě za
společnost Garáže Lovosická, jejímž je Praha 9 stoprocentním vlastníkem. „Proto jsme také nemuseli, jako původní stavitelé, vybírat
od lidí zálohy na jednotlivé garáže,
aby se dalo stavět. Navíc v době,
kdy jsme stavbu přebírali, lidé už
nevěřili, že někdy bude dokončena. V současné době je většina
garáží již buď prodána, nebo rezer-

S kolaudací garáží spadl kámen ze srdce především sto padesáti
prvním zájemcům o garáže, kteří složili zálohu už v samém počátku projektu. Mezi nimi i Josefu Přádovi z Proseka. „Ani nevíte,
jak jsem šťastný, že vedení Městské části Praha 9 dotáhlo výstavbu
garáží v Lovosické do konce. Problém s parkováním je na Proseku
opravdu velký. Místo pro auto nacházíte jen těžko a když už na ulici
zaparkujete, musíte počítat, že vám vůz někdo poškodí. Nestalo se
mi to jen jednou. Proto, když se začalo se stavbou vícepodlažních
garáží, jsem neváhal a hned složil zálohu 30 000 korun a pak dalších 140 000. A nakonec jsem v ruce držel jen dopis, kde mi investor oznamuje, že zkrachoval. Naštěstí situaci zdárně vyřešilo vedení městské části. Za to jsem opravdu vděčný, protože práce navíc
se dnes moc nenosí. Lidi raději jen kritizují nebo vysvětlují, proč to
nejde.“
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daných garážích stojí auta. Po kolaudaci se teprve může roztočit kolotoč právních úkonů, jako například přidělení čísla popisného,
příprava prohlášení vlastníka ke
vkladu na katastr nemovitostí, fyzické předání budovy garáží od dodavatele stavby Průmstavu vlastníkovi, tedy společnosti Garáže
Lovosická, složitý převod pozemku, zápis v katastru nemovitostí… a všechno má své zákonné
lhůty k vyřízení. Uskutečnit se
musí také ustavující schůze společenství vlastníků a vše je třeba projednat rovněž v zastupitelstvu
Městské části Praha 9, které se
sejde v únoru letošního roku. První
auta by se tedy v garážích mohla
objevit nejdříve v průběhu března.
„Samozřejmě, že se administrativní úkony spojené s faktickým
předáváním garáží novým vlastníkům snažíme co nejvíce urychlit,
ale předpisy obcházet nemůžeme,“ uzavírá Jan Poupě.

Marie Kurková

Nájezdová rampa z ocelové konstrukce
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TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

Sběr hliníkových obalů
a víček z PET lahví
Ve spolupráci Kulturního a mateřského centra Knoflík a Městské části
Praha 9 byly v hale nové radnice umístěny 2 plastové boxy na hliníkové
obaly (např. víčka od jogurtů, obaly od potravin, hliníkové nápojové plechovky či alobal) a plastová víčka (musí být pouze z PET lahví, nesmí obsahovat kovové zátky a jiné příměsi).
Do nádob vhazujte, prosím, obaly očištěné. Děkujeme!

Zápisy prvňáčků pro školní rok 2010/2011
V lednu a únoru se v základních školách uskuteční zápisy prvňáčků pro školní rok 2010/2011.
K zápisu je nutné přijít osobně
s dítětem a přinést jeho rodný
list a občanský průkaz zákonného zástupce.
Zapsány budou děti narozené
od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004
a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku
2009.
V případě, že rodiče uvažují

o odkladu povinné školní docházky, přijdou přesto s dítětem
k zápisu. Při zápisu si vyzvednou formulář žádosti o odklad.
K vyplněné žádosti o odklad
musí zákonný zástupce doložit
doporučení obvodního dětského
lékaře dítěte nebo doporučení
obvodnípedagogicko-psychologické poradny. Žádost s dokla-

Praha 9
Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 723, Praha 9 Prosek
Telefon: +420 283 882 131
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Zastupitelské dny (17.00 – 19.00):
ve středu: 13. 1. Ing. Jan
Pokorný, 27. 1. Ing. Martin
Škoda, 10. 2. Zdeňka Škrétová

O2 ARENA:
Depeche Mode
Tour of the Universe
14. ledna 2010 20.00 hod.

Praha 9

dem doručí zákonný z stupce
škole nejpozději do konce února
2009.
TERMÍNY ZÁPISŮ:
ZŠ Balabenka
18. a 19 ledna 2010 (14.00 – 18.00)
ZŠ Špitálská
1. a 2. února 2010¯(14.00 – 17.00)
ZŠ Litvínovská 500
21. až 23. ledna 2010
21. ledna (13.00 – 18.00)

22. ledna (13.00 – 18.00)
23. ledna (9.00 – 12.00)
ZŠ Litvínovská 600
5. a 6. února 2010
5. února (14.00 – 18.00)
6. února (9.00 – 12.00)
ZŠ Novoborská
Den otevřených dveří pro rodiče
budoucích prvňáčků: 12. ledna 2010
Termín zápisu: 12. ledna 2010 (13.00
– 19.00)

Klub zastupitelů MČ Praha 9
Poslanecké dny:
každou první středu v měsíci
v sekretariátu OV KSČM
Praha 9, Jablonecká 723,
od 14.00 do 16.00.
Telefon: +420 283 881 200.

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LSPP) NA ÚZEMÍ
PRAHY 9
Provozovatel LSPP:
Poliklinika Prosek,
Lovosická 440/40, Praha 9

Praha 9

Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro,
Telefon i fax:
+420 283 891 989

Možnost objednání:
Senátor Tomáš Kladívko
tel.: +420 737 250 258
Senátorské dny:
každé pondělí od 15.00 – 18.00 h.
Zastupitelské dny 17.00 – 18.00:
4. 1. Mgr. Adam Vážanský
18. 1. PaedDr. Taťjana Horká
25. 1 . Mgr. Alena Fimanová
1. 2. Jana Jelínková

dospělí
tel.: +420 286 881 518
Obvodní soud pro Prahu 9
Justiční areál Na Míčánkách,
ul. 28. pluku 1533/29b,
100 83 Praha 10
Tel.: +420 251 447 709,
e-mail: osoud.pha9.justice.cz,
internet: www.justice.cz
Pracovní doba: Po 7.30 – 16.30,
St 7.30 – 17.00, Pá 7.30 – 14.30

SBĚRNÝ DVŮR PRO PRAHU 9
Pod Šancemi 444/1, Praha 9
Tel.: +420 284 098 581

děti a dorost
tel.: +420 286 881 517
Ordinační hodiny:
pondělí – čtvrtek
19.00 – 6.00,
pátek od 19.00,
sobota, neděle, svátky
nepřetržitý provoz

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek 8.30 – 17.00
sobota 8.30 – 15.00
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Z RADNICE

Přesahy a souvislosti
kniha o Městské části Praha 9
Zejména Vysočany, Libeň, Hloubětín – nejprůmyslovější území „devítky“ – se závratným tempem mění z problematických
lokalit s opuštěnými a zdevastovanými továrnami v moderní sídla pro lidi jednadvacátého století. A tento neobyčejně
mohutný a rychlý proces výstavby, jehož rozsah nemá v Praze obdoby, kromě jiného zachycuje i nová kniha o Městské části
Praha 9 s názvem Přesahy a souvislosti.
et Associati, zajištěná investorem
FIM Development, s. r. o. Je tu navržena stavba pro administrativní
účely, hotel, který bude mít v přízemí řadu obchodů a provozoven
služeb, parková zeleň, široké bulváry, které spojují komerční oblast
s bytovými domy a dvoupodlažními vilovými domy, na něž navazuje stávající rozvolněná zástavba v ulici Pod Krocínkou. Líbí
se mi, že developeři v moderní zástavbě nechávají i historické stopy,
takže zachována zůstane správní
budova společnosti František Odkolek, která byla vyhlášena za národní kulturní památku nebo historická budova vysočanského
nádraží.

Areál Odkolek, administrativní a komerční část – vizualizace
utorem některých kapitol
a editorem knihy, na jejímž
vzniku se autorsky také podíleli
Eva Kořánová, Václav Vaněk, Vladimír Zedník a Stanislav Hrabě, je
kronikář Městské části Praha 9
David Kraus.

A

Davide, proč jste knihu nazvali
Přesahy a souvislosti?
Protože je o světě, který nás přesahuje, ale s nímž zároveň souvisíme. Snažili jsme se v ní zachytit
alespoň zčásti proces, ve kterém je
hmatatelná minulost buď neúprosně bagrována, aby na jejím
místě mohla vyrůst jiná budoucnost, nebo je do této minulosti,
tam kde svou funkci dosud plní,
citlivě dosazováno to pozitivní, co
bývalému světu scházelo. Jinými
slovy, proměny, které dnes zažívá
„devítka“ jsou tak majestátní, že
vznikl nápad propojit historii, současnost a budoucnost Prahy 9.
Jaké období Prahy 9 tedy kniha
zachycuje?
Připomíná už dobu kamennou

Leden 2010

a končí vizemi, jež se mohou naplnit v polovině 21. století. Jsou
nesmírně odvážné a dávají městské části velice osobitou tvář.
Z míst, která splývala s představou
továren s ovzduším zamořeným
spalinami z vysokých továrních
komínů, s potemnělými ulicemi,
vytváří městská centra, ať rezidenční, administrativní, komerční, s plným občanským vybavením, parky…

vzniknout městské centrum podle
projektu italské architektonické
firmy Studio Capelli Architettura

Kniha Přesahy a souvislosti je ke
koupi za 490 Kč v Informačních
centrech v Úřadu Městské části
Praha 9, Sokolovská 324/14, nebo
na Poliklinice Prosek a v Galerii

Fénix-knihy Kanzelsberger.
mk

Jak dlouho kniha vznikala?
Více než rok. A dlužno říci, že za tu
dobu šel vývoj naší městské části
dál. Z toho, co na začátku naší
práce bylo ještě na prknech projektantů, už mnohé stojí a zdaleka
jsme také nebyli schopni pojmout
všechno stavební dění na „devítce“. Věřím, že se nám však podařilo zachytit to nejpodstatnější.
Jakou vizi projektantů byste rád
viděl naplněnou?
Je jich víc, ale těším se na změny
v areálu bývalých pekáren Odkolek. Má tady na ploše téměř 5,6 ha

Kolben Tower, vítězný projekt – vizualizace
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Miluše Bittnerová:

Divadlo mám ráda, ale nevím, jestli
mu zůstanu vždycky věrná
Praha 9, divadlo Gong, divadelní spolek AHA!, Miluše
Bittnerová. Sestavíme-li matematickou rovnici z těchto čtyř
známých, je výsledkem bezva divadelní zážitek, který si
v ničem nezadá s těmi, jež nabízejí naše přední divadla.

Miluše Bittnerová
Narodila se 10. prosince 1977
v Jičíně. Základní školu a gymnázium absolvovala v Hořicích
v Podkrkonoší, kde také vyrůstala. Od roku 1992 působila
v poloprofesionálním divadle
Jesličky v Hradci Králové.
V roce 1996 úspěšně složila maturitu na hořickém gymnáziu
i zkoušky na pražskou DAMU,
obor herectví na katedře alternativního divadla. Vedoucím
ročníku byl režisér Ivan Rajmont. Studia DAMU zakončila
v roce 2002 magisterskou
zkouškou. Už za studií spolu-

pracovala například s režisérem M. Dočekalem v divadle
Komedie nebo v Národním divadle na hře Bloudění pod vedením režiséra J. A. Pitínského.
Velmi dobře hraje na klavír,
ovládá i kytaru či flétnu, dabuje, moderuje společenské
a charitativní akce.
Od roku 1996 spolupracuje
s Českou televizí. Značnou mediální pozornost jí přinesla role
vrchní sestry Elišky Slavíkové
v seriálu televize NOVA Ordinace v růžové zahradě.
Miluše Bittnerová

V souboru AHA! působíte sedmou
sezonu. Můžete tedy srovnat, jak
se hrálo ve „starém“ Gongu a jak
se cítíte od nové sezony v divadle,
které prošlo zásadní rekonstrukcí?
Teď je to tady výborné. Nyní je prostor v Gongu opravdu divadelní, na
profesionální úrovni. Jako herečka
vnímám lepší akustiku a za diváky
jsem ráda, že díky elevačnímu hledišti je opravdu ze všech sedadel
vidět celé jeviště. S kolegy jsme
rádi a vděční, že se rekonstrukce
uskutečnila a podařila především
díky řediteli divadla Josefu Pavlatovu a Městské části Praha 9, a určitě to oceňují i ti nejmenší diváci,
pro které v rámci projektu Gong
dětem hodně hrajeme.
Jaké je to hrát pro děti?
Pro úplně nejmenší nehraji. Insce-

nace, ve kterých v rámci AHA!
účinkuji, jsou určeny pro publikum třináctiletých a starších dětí.
Řeknu vám to takhle: Když jsem
byla na střední škole, nechodila
jsem do divadla se školou, vždycky
jsem utekla. A pak jsem šla na
představení sama. A tady děti musí
jít povinně se školou do divadla.
Takže říkám, že ty, které to nebaví,
jsou hloupé, když neutečou.
(Smích.) Ale vážně. Mnohdy není
lehké hrát pro nepozorné publikum složené z teenagerů, ale rozumím tomu.
Moc bych si však přála, aby se
Gong dostal také do povědomí dospělého publika. Rozhodně mu
máme co nabídnout a nemám teď
na mysli jen Čapkovu hru Ze života hmyzu, která měla premiéru
v září loňského roku s otevřením
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zrekonstruovaného
divadla.
V Gongu působí úžasný dramaturg a zároveň scénograf Mirek
Král, skvělí kolegové jako Pavla
Bečková, Natálka Topinková,
Kryštof Nohýnek, čerstvý absolvent DAMU Radovan Klučka,
choreograf Radim Vizváry, muzikant Petr Zeman… Ale o tom se
může přesvědčit každý sám. Stačí,
když přijde třeba na pohádky,
které se tu hrají o víkendech. Nebo
na večerní představení
V Gongu jste měla své první angažmá?
Ne, i když jsem tady zkoušela ještě
jako studentka DAMU. Tehdy
jsem měla hrát Jelenu ve hře Strýček Váňa. Nakonec jsme tento divadelní kus nedozkoušeli, ale určitou satisfakcí se mi v Gongu stalo

jiné představení Čechova – Námluvy s medvědem. Byly to dvě
aktovky – Námluvy a Medvěd –
a patřily k mým snad celoživotním
nejoblíbenějším představením. Je
mi líto, že se už nehrají.
Vždycky jste chtěla být herečkou?
Ne, když mě opustila touha být
princeznou a pak kosmonautem,
představovala jsem si, že se stanu
doktorkou historie a vážně jsem
také inklinovala ke klavíru. Naštěstí jsem v pubertě zjistila, že
úspěchy spojené s hudebním instrumentem jsou o tom, že cvičíte.
Neměla jsem v sobě tolik disciplíny. Navíc mám krátké prsty,
takže bych asi nebyla dobrou klavíristkou. Chtěla jsem dělat
spoustu věcí a nakonec mi vyšla
DAMU.
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Zkoušky na DAMU jste udělala
napoprvé?
Ano. Kdybych je neudělala nebo
mě nevzali, podruhé bych to nezkoušela. I když na osud příliš nevěřím, tehdy jsem si řekla, že když
se mám stát herečkou, vezmou
mě hned.
Litovala jste někdy, že jste se
dala na herectví?
Litovala, ale s tím se asi potkává
každý člověk, protože vždycky nedělá jen to, co chce, vždycky nepracujete s lidmi, kteří jsou stejně
naladění. Někdy je práce hodně,
jindy málo… Nejsem „maniakální
nadšenec“, který říká: musím
dělat divadlo. Ten divadelní jed z
těla už asi nedostanu, ale je tolik
dalších zajímavých věcí, které
stojí za to vyzkoušet…
Zkoušíte i charitu?
Asi tři roky jezdím s kamarádem
do Dětského domova v Nymburce, kde neměli dětské hřiště.
Rozhodli jsme se s dalšími přáteli

zorganizovat kulturní vystoupení
pod záštitou maskota ovečky Pepiny a peníze postupně vybrat.
Oslovili jsme Divadlo AHA!,
NIGHTWORK, Evu Pilarovou,
Petru Janů, pár přátel z kumštu
a nakonec nám malá plánovaná
akce cestou pokusů a omylů –
protože nikdo z nás s jejich organizací neměl zkušenosti - přerostla v celodenní akci, při níž
jsme vybrali 400 tisíc korun potřebných na hřiště. Koncert se
konal loni 14. října a hřiště pro
děti už stojí.
A bude úspěšná ovečka Pepina
zaštiťovat další potřebný projekt?
Ano, založili jsme nadační fond
Pepina a budeme se snažit pomáhat tam, kde je třeba a na co nám
stačí síly. Aktuálně nás čeká akce
v mém rodišti v Hořicích v Podkrkonoší. Občanské sdružení
v Hořicích, které provozuje domácí hospic, tedy systém péče
o nemocné doma. Potřebným
půjčuje například polohovací po-

stele, dávkovače léků, dýchací
přístroje, vyškolení dobrovolníci
pomáhají rodinám starat se doma
o nemocného. Chceme pomoci
vybrat nějaké peníze na zakoupení zdravotních přístrojů. Kon-

cert plánujeme na 28. května. Přijeďte.

Marie Kurková
Foto: Jan Šilar

Pereme se s Thálií
Šestý ročník nesoutěžní přehlídky vybraných divadelních
souborů pražských gymnázií, mezi nimiž nechybělo ani
pořádající Gymnázium J. Seiferta z Prahy 9, se konal od
27. do 29. listopadu v Divadle Na Prádle v Praze 1. Projekt
podpořila Městská část Praha 9 a Magistrát hl. m. Prahy.

Komorní čtení v kavárna Divadla Na Prádle – kolektivní próza Kopr

řehlídku zahájilo vystoupení
studentů Gymnázia J. Seiferta
kolektivní prózou Kopr. Pro letošní
komorní čtení v kavárně divadla si
připravili experiment. Postupně se
v autorském semináři, vedeném
Danou Benešovou-Trčkovou, zabývali dopředu vymezenými tématy,
na něž vytvářeli své texty. Klíčovými
pojmy se staly: hranice času, mezní
stavy, inspirace a jídlo. Texty pak
společně kladli vedle sebe tak, aby
docílili zajímavých posloupností
i kontrastů společného příběhu...
ruku v ruce vznikala s texty i linka
hudebního doprovodu.
„Každým rokem je přehlídka
více autorskou, čehož si velmi
vážím,“ konstatuje Dana Benešová-Trčková a pokračuje: „Letos
jsou to všechny tituly až na jeden Hrdina západu, který se již hrál na
mnoha pražských jevištích a stu-

Jindřicha VIII. v podání studentek
Gymnázia J. Nerudy. Podle scénáře a pod režisérskou taktovkou
Michaely Korcové viděli diváci šest
různých žen, šest různých charakterů, šest různých způsobů vnímání lásky.
V sobotu 28. listopadu se se
„Splachovacími příběhy“ představil nejmladší divadelní kolektiv
Gymnázia J. Seiferta. Studenti
Prvního obnoveného reálného
gymnázia (PORG) v Libni vystoupili s autorskou hrou Děkan – pokleslým dramatem o hrdinství,
zlehka inspirovaném středověkými fraškami.
Přehlídku uzavřeli divadelníci
Gymnázia J. Seiferta s již zmiňovaným Hrdinou západu a studentskou operou muzikálového typu
Magdaléna, kterou napsal profesor tohoto gymnázia Karel Loula

P
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denti našeho gymnázia si ho vypůjčili a upravili pro svou potřebu.“
Studentům, kteří se představili
na prknech, jež znamenají svět,
pomohli zkušení lektoři. „Hlavními lektory festivalu byli vedoucí
divadelního kroužku z Gymnázia
Dopplera RNDr. Ludmila Ortinská a student DAMU Lukáš Brychta, náš loňský absolvent,“ vypočítává Dana Benešová-Trčková.
„K lektorům dále patřil Filip
Budák z PT divadla, vedoucí divadelního kroužku z Gymnázia Dopplera prof. Eliška Čáslavská, Vratislav Hadraba z Divadelního
spolku AHA!, umělecký šéf divadla Rubín Petr Kolečko, zpěvák
Karel Bláha, herec Josef Šebek...“

Čemu diváci tleskali
Kromě již zmíněné kolektivní
prózy Kopr to byla hra Šest žen

pro studenty už v roce 1994. Její
nové provedení bylo revizí a zároveň rekonstrukcí patnáct let starého díla.
Oktaváni Gymnázia J. Seiferta
si letos vybrali vážné téma – na základě událostí dnů druhé světové
války vymysleli příběh dvou mladých lidí, Čecha a německé dívky,
do jejich osudu zasáhla válka i poválečné dění. Pod názvem „Tenkrát“ zahájili nedělní část přehlídky.
Definitivní tečkou se pak stalo
vystoupení studentů Gymnázia
J. Nerudy. Autorský divadelní spolek Na ½ Ucha se představil kouskem PRO-HRA a divadelní soubor
Holé neštěstí, který letos slaví desáté narozeniny, cimrmanovským
Aktem.

Text a foto: mk
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Kdo rychle dává, dvakrát dává
Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout.
Sören Kierkegaard

Jak přispívat?
Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27000000/2700, variabilní
symbol 304 pro Rolničku a 305 pro Hospic Dobrého Pastýře, či zaslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je
30 Kč. Divoké husy obdrží 27 Kč.
Nyní můžete také přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HUSY na číslo
87777 a každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Rolnička v Soběslavi

Rolnička v Soběslavi
Divoké husy podporují Rolničku,
středisko Diakonie v Soběslavi.
Jedná se o křesťanské centrum poskytující služby šité na míru dětem
a dospělým s různými typy postižení z Táborska, především okolí
Soběslavi. Pomáhá lidem s postižením dosáhnout osobního maxima
a prožít celý život v sepětí s rodinou

a přáteli tam, kde se cítí doma.
Prostřednictvím Nadace Divoké
husy můžete přispět do veřejné
sbírky, jejíž výtěžek bude použit na
pokračování
rekonstrukčních
prací nového chráněného bydlení
Rolničky.

Hospic Dobrého Pastýře
Dále zamíříme s Divokými husami

do Čerčan navštívit Hospic Dobrého Pastýře.
Hospic je určen především lidem,
jejichž zdravotní stav je takový, že
nelze očekávat dlouhé trvání života. Poskytuje bezpečí a pokoj,
ve kterém je možné svobodně
mluvit i o posledních věcech člověka a usiluje o to, aby čas umírání byl vnímán jako čas, který
patří k životu jako jeho neoddělitelná a vzácná součást, jež může
být prožita plně, pokojně a smířeně.
Prostřednictvím Nadace Divoké
husy můžete přispět do veřejné
sbírky, jejíž výtěžek bude použit

Hospic Dobrého Pastýře
na nákup zdravotnických přístrojů
a pomůcek pro Hospic Dobrého
Pastýře v Čerčanech.

Text a foto: dh

Parkinsonova nemoc trápí na dvacet tisíc Čechů
Na světě trpí touto zatím nevyléčitelnou nemocí asi čtyři miliony lidí. V Evropě s ní bojuje 1,6 milionu lidí a v Česku až 20 tisíc
nemocných. Společnost Parkinson, sdružující pacienty a jejich rodiny, se snaží zlepšovat podmínky lidí s Parkinsonovou
nemocí, naučit pacienty žít se svou nemocí a umět s ní bojovat. Zároveň se snaží ukazovat veřejnosti, jaké překážky musejí
nemocní každý den překonávat.
emoc, která omezuje pacienty pohybově, bývá často
mylně spojována s postižením
mentálním,“ konstatuje předseda
Společnosti Parkinson ing. Václav
Veselý, který má s nemocí osobní
zkušenosti, a vysvětluje: „Parkinsonovu nemoc způsobuje předčasné odumírání mozkových
buněk zodpovědných za tvorbu
dopaminu. Tím je výrazně narušen přenos povelů z mozku ke
svalům. Zhruba u pětiny pacientů
souvisí s dědičností. První příznaky bývají různé, lidé si často
stěžují na poruchy soustředění,
zvýšenou únavu a kloubní či sva-

„N

lové bolesti. Třes, ztuhlost a poruchy stoje či chůze se objevují až
později.“
Zákeřnost choroby se projevuje
v tom, že postižení jsou, navzdory
plnému mentálnímu zdraví, vyřazeni z aktivního života. Nemocný
má potíže při psaní, přijímání potravy a nápojů, mytí a oblékání,
zhoršuje se mu řeč, obtížně se pohybuje, neudrží rovnováhu. Postupně je odkázán jen na pomoc
svého okolí.

Společnost Parkinson, o. s.
… je neziskovou organizací s celostátní působností. Ve větších
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městech zakládá Kluby Společnosti Parkinson, ve kterých se členové mohou zúčastňovat rehabilitačních cvičení, přednášek,
besed a dalších akcí. K dispozici
mají rovněž on-line Klub Parkinson – www.parkinson-cz.net.
V Praze se členové schází první
čtvrtek v měsíci od 16.00 v Centru
zdravotnických služeb v Balbínově 6, každý týden ve středu od
14.30 se koná v Žitné č. 42 rehabilitační cvičení a od 15.30 logopedie.
Kontakt pro postižené a jejich rodiny v Praze 9: Bc. Petra Skalová,
Zachova 13, 140 00 Praha 4, tel.:

241 445 997, 775 181 080,
e-mail: petra13@email.cz.
Členství ve Společnosti Parkinson
je bezplatné.
Pokud chcete Společnost Parkinson, o. s., finančně podpořit, je
možné poukázat dar poštovní
poukázkou typu A (konstantní
symbol 0379) nebo bankovním
převodem (konstantní symbol
0378)
na
číslo
účtu
1766806504/0600. Více informací na adrese Společnost Parkinson, Volyňská 10, 100 00 Praha,
tel. 272 739 222 nebo mailem:
kancelář@parkinson-cz.net

red

Leden 2010

13_kom.planovani_devitka 21.12.09 15:23 Stránka 23

KOMUNÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

Chcete-li být i v osmdesáti fit, začněte cvičit
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Prahy 9 se svým předsedou Ivanem Georgievem zajistila pro
své členy rekondiční pobyt v krásné krajině jižních Čech – v Chlumu u Třeboně.
růměrný věk účastníků rekondičního pobytu byl 75 let.
Přesto cvičitelka Eva Drnková
byla denně potěšena účastí všech
přítomných na ranní rozcvičce
a dopoledne i hodinovém rehabilitačním cvičení na lehátkách
a židlích.
Jsem novou členkou Svazu postižených civilizačními chorobami a na takovémto pobytu jsem
byla poprvé. Opravdu mile mě
překvapilo, s jakou chutí lidé cvičili, denně zvládli i tříhodinové
vycházky po okolí, kolem rybníků
Hejtman a Staňkov. Zásluha
o připravenost této skupiny osob
– převážně seniorů-kardiaků,
patří vedení celého Svazu, které

P

dobrovolně připravuje pro své
členy zajímavé akce. Začíná to
setkáním v Domě sociálních služeb na Proseku v Harrachovské
ulici č. 422 každé druhé pondělí
v měsíci od 14.30 hodin. Vždy je
připravena zajímavá přednáška
nebo beseda. I krátké dopolední
vycházky do okolí Prahy jsou
hojně navštěvované, protože je
připravuje a vede dlouholetý člen
Svazu Jiří Ludvíček nebo Zdena
Černá. Po takovéto roční přípravě
členové rekondičního pobytu
lehce zvládnou rozcvičku, cvičení
i vycházky.
Jsem také členkou Klubu českých turistů a Klubu turistů TJ
Praga, ale uvědomila jsem si, že

Společná vycházka pod vedením Jiřího Ludvíčka po nové naučné
stezce Vysočany – Podviní – Prosek
je opravdu nutné začít cvičit,
chce-li člověk i v osmdesáti letech
být v kondici, pozitivně myslet,
mít odvahu zúčastnit se takovýchto rekondičních pobytů a roz-

dávat své léty nastřádané zkušenosti a dobrou náladu.

Text a foto: Jarmila Vysoudilová

Jubilanti
Marie Irová
Milada Benešová
Zdeněk Hájek
Josef Čech
Františka Hlaváčková
Jiří Červ
Helena Činátlová

Snímek z ranní rozcvičky pod vedením Evy Drnkové dokresluje pohodu
celého pobytu v Chlumu u Třeboně

Přijďte na přednášku
„Terapie spasticity“
CEREBRUM, Sdružení osob po poranění mozku a jejich
rodin, zve všechny zájemce na přednášku „Terapie
spasticity“.
Spasticita – komplexní porucha svalového tonu – bývá častým následkem poškození mozku. Zhoršuje hybnost a pohyblivost, omezuje
člověka v běžných denních činnostech a zhoršuje kvalitu života. Svalový tonus je možné ovlivňovat různými způsoby a o nich se dozvíte
více, když přijdete na lednovou přednášku mgr. Silvie Táborské.
Koná se 18. ledna od 17 hodin v Křižíkově ulici 56/75 v Praze 8 (3 minuty chůze od metra Křižíkova). Registrujte se do 14. ledna na tel.:
773 540 589 nebo na e-mailu: cerebrum@cerebrum2007.cz
Více informací naleznete na www.cerebrum2007.cz
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80 let
Barbora Kubecová
Anežka Šušliková
Alena Fantová
Alice Štraubová
Lydie Klapková
Milan Zeman
Helena Karabellová
Oldřich Karásek
Jindřiška Hachová
Marie a Stanislav¯ Francovi
Jan Milec
Marie Petrusová
Milada Bočková
85 let
Růžena Rabanová
Karel Šípek
Jan Škvor
Sylvie Straková

90 let
Marie Foučková
Jiřina Vágnerová
Helena Hudáková
Marie Klímová
Marie Ortcígerová
91 let
Anna Hellerová
Alena Novotná
92 let
Rudolf Dušek
93 let
Marie Brdečková
Blahopřejeme!
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BEZPEČNOST, ZDRAVOTNICTVÍ

Linka 156
znamená pro Pražany větší bezpečí
Linka tísňového volání pražské městské policie s číslem 156 se stala pevnou součástí života Pražanů. Pro obyvatele
hlavního města je stejnou jistotou jako linky záchranky nebo hasičů.
a první tři čtvrtletí roku loňského roku evidovali v Centrálním operačním středisku celkem
174 804 volání, při nichž občané
oznámili 115 trestných činů
a 31 426 přestupků. Mimo jiné
strážníci díky telefonickému upozornění zadrželi 112 podezřelých
ze spáchání trestného činu.
„V srpnu se například podařilo
strážníkům zadržet podvodníka,

Z

který chtěl okrást nevidomou ženu
přímo v jejím bytě v domě s pečovatelskou službou. Jedenasedmdesátiletá paní zjistila, že se jí ztratily
obálky s penězi a volala na tísňovou linku městské policie,“ uvedl
první náměstek primátora Rudolf
Blažek, do jehož kompetence bezpečnost v metropoli spadá. Doplnil, že hlídka byla na místě bleskově, a tak se jí podařilo zloděje

V Praze 9 přibudou
noví strážníci
Motorizované jednočlenné hlídky, okrsek Nová Harfa
s vlastním strážníkem i v nočních hodinách 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 bezpečnější.
ádi 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 samostatně, 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 okrskářů v Letňanech
a Kbelích formou takzvaných
kombinovaných motorizovaných hlídek. Jedná se o dvoučlenné hlídky strážníků okrskářů. „Velmi jsme to přivítali,
strážníci jsou rychleji na místě,
kde je jich potřeba a jsou
schopni zkontrolovat větší
úseky,“ uvedl radní Prahy 9
Adam Vážanský.
Pokračovat podle něj bude také

„R

úspěšný projekt tzv. žlutých a modrých kartiček pro řidiče. Žlutými
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.“ Příkladem
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 loň
ského roku.
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zastihnout ještě v bytě. Byl tak překvapený, že se ani nesnažil zapírat
a odcizených jedenaosmdesát tisíc
vydal. V září se zase díky telefonátu podařilo strážníkům zadržet
nebezpečného devianta, který půl
roku obtěžoval žačky jedné školy.
Muž se před nimi svlékal a onanoval. Jedno z děvčat zavolalo na tísňovou linku 156 a strážníci muže
nachytali přímo při činu.

Kromě tísňové linky 156 poskytuje městská policie možnost volání také neslyšícím občanům. Ti
mohou kontaktovat Centrální operační středisko buď prostřednictvím faxu připojeného paralelně
k lince 156, nebo tím, že pošlou
SMS zprávu na speciálně upravený mobilní telefon s číslem
724 003 333.


Krimi
Zloděj ukradl dva
kartóny cigaret
rzého zloděje, který ukradl
16. listopadu u stánku v ulici
Vysočanská dva kartóny cigaret,
chytil strážník v civilu. „Procházel
okolo a uslyšel, jak trafikantka volá
o pomoc. Přesto, že nebyl ve službě,
rozběhl se za zlodějem a zároveň
přivolal hlídku kolegů, se kterou
společně pachatele chytili,“ pozna-

D

menal obvodní ředitel Městské policie v Praze 9 Vlastimil Olič. Protože
škoda, kterou zloděj způsobil, byla
pod zákonnou hranicí pro trestný
čin, což je pět tisíc korun, a muž trafikantku nenapadl, řešil se jeho čin
jako přestupek.

teg

Protipandemický balíček
od Vojenské
zdravotní
pojišťovny
ojenská zdravotní pojišťovna ČR
poskytla na žádost velení Armády ČR, Posádkového velitelství
Praha a Hradní stráže v rámci preventivních opatření proti expanzi
tzv. prasečí chřipky pro své pojištěnce „Vánoční protipandemický balíček“.
Jeho obsahem jsou produkty
a přípravky, které účinně napomáhají předcházet tomuto onemocnění: Imunocomplex tob. 30, spektrum
vitamínů
Echinocea
s vitaminem C a zinkem – 30 tablet,
GreenCoffex - 6 kapslí, Hemagel

V

mast 5 g, desinfekční gel na ruce,
antibakteriální mýdlo Protex, ústní
rouška - 5 ks.
Vojenská zdravotní pojišťovna
ČR je připravena zajistit svým pojištěncům, vykonávajícím práci se zvýšeným psychickým i fyzickým nasazením, obdobný balíček k posílení
prevence proti případné nákaze, a to
prostřednictvím jejich zaměstnavatelů. Podrobnosti lze získat na tel.:
čísle 222 929 199 (infostředisko)
nebo na adrese: VoZP ČR, Oddělení
obchodně provozní, Drahobejlova
1404/4, 191 00 Praha 9.
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Vedeme žáky ke zdravému
životnímu stylu
Ve znamení boje proti kouření byly poslední říjnové dny ve
čtvrtých a pátých třídách Základní školy Litvínovská 600
v Praze 9.
dá se vám to v případě deseti,
jedenáctiletých dětí předčasné
či dokonce přitažené za vlasy?
Omyl! Škola tímto pouze pružně
zareagovala na zjištění, že skupina
našich čtvrťáků chodí v odpoledním volném čase kouřit do křoví
v parku.
Množství kroužků, které škola
denně dětem nabízí, není jediná
možnost, jak je učit smysluplnému
využívání volného času. Vedení
školy spolu s výchovnými poradci

Z

pozvalo na pomoc Českou koalici
proti tabáku. Na besedu se
čtvrťáky a páťáky přišel Lukáš.
Mladý muž vybavený znalostmi,
argumenty a ilustračním materiálem, odhodlaný odradit od kouření
kohokoliv.
Děti s otevřenou pusou vyslechly otřesné informace o zdravotních následcích kouření, doplněné působivými fotografiemi
postižených kuřáků. Lukáš děti zapojil do scénky, kvízu, ankety. Děti

Teď už čtvrťáci a páťáci vědí, co jim škodí
hádaly, odhadovaly, prostě a jednoduše – bavily se. A výsledek?
Ten se projevil ve dvou následujících projektových dnech školy,
které byly ve čtvrtých a pátých třídách zaměřeny na zdravý životní
styl. Divili byste se, kolik znalostí

teď mají naši čtvrťáci a páťáci
nejen o škodlivosti kouření.
Možná by strčili do kapsy leckterého z nás dospělých.

Text a foto: Marie Kolisková,
třídní učitelka 4.C

Úspěchy na ZŠ Novoborské
V loňském školním roce byla třída 8. A - letošní už 9. A - vybrána k účasti v soutěži
organizované Iniciativou občanského bezpečí domova. Cílem bylo vytvořit miniprojekt ve
fotografické podobě, zaměřený na prevenci kriminality.
šichni pracovali intenzivně,
diskutovali, fotografovali,
kombinovali, trochu se poškorpili, ale nakonec se shodli jak na
formě, tak na sloganu. Odměnou
jim byl koncert DJ Wiche a v neposlední řadě nominace mezi pět
nejlepších škol. A pak nastalo období očekávání. Stále se v hlasování o cenu veřejnosti střídali na
prvním a druhém místě.
Dne 19. listopadu 2009 se konala
Mezinárodní konference prevence kriminality. Třída 9. A pre-

V

zentovala velmi úspěšně nejen
svou školu, ale i obvod Praha 9.
Žáci totiž získali druhé místo –
u veřejnosti i u poroty. Pro školu
vyhráli fotoaparát, cenu od Preciozy, diplom a také volné vstupenky do sportovních center.
Myslím ale, že je stejně jako ceny
těšil pocit, že něco jako třída dokážou, že se domluví a táhnou za
jeden provaz. Právě o tom velmi
pěkně mluvila při ocenění Kristýna Tomanová.
Nebyl to jediný úspěch. Jako celá

republika i naše děti vzpomínaly
na významné výročí – 20 let demokracie. Samy sice už nic jiného neznají, ale neformálním
způsobem poznávaly, co vše
a proč se před dvaceti lety stalo.
Pochopitelně dostaly domácí
úkol. Zjistit od příbuzných autentické vzpomínky. Na základě
takto získaných informací zpracovávaly projekty, besedovaly,
hledaly dobové dokumenty, chodily na výstavy. Byli jsme mile
překvapeni, že i malí prvňáčkové

Děti ze Základní školy Novoborská si připomněly výročí 17.
listopadu po svém…

znali například Hutkovy písničky
a s chutí si je zazpívali. Nejstarší
zpracovávali toto téma formou
novin. Snad i děti si uvědomily,
proč nesmíme zapomenout.

Text a foto: Jana Chalupová

Vánoční tvoření s rodiči
dventní těšení v Mateřské
škole Pod Krocínkou v Praze 9,
které se uskutečnilo 26. listopadu
loňského roku, si pochvalovali
kluci, holčičky i jejich rodiče. Zdobily se při něm perníčky, vyráběly
věnce, svícny a jiné dekorativní
krásy pro čas vánoční. Dostalo se i

A
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na malé občerstvení pro děti i dospělé. Zkrátka, Pod Krocínkou
všichni prožili za klidného povyprávění příjemné odpoledne a jejich výrobky se staly součástí pro
sincového jarmarku.
Text a foto: Markéta Pechová
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Distribuční místa časopisu Devítka
Pokud nenajdete časopis Devítka ve své poštovní schránce, můžete si ho vyzvednout na některém z těchto distribučních
míst časopisu:
Bazén Hloubětín
Clinicum, a. s. - Nemocnice Vysočany
Česká spořitelna Prosek
Divadlo Gong
Domov seniorů
Knihovna Hloubětín
Knihovna Prosek
Komerční banka, a. s.
Mateřská škola
Medipo s. r. o.
Úřad Městské části Praha 14
Městská policie Praha 9
Nádraží Libeň

Hloubětínská
Sokolovská
Verneřická
Sokolovská
Novovysočanská
Poděbradská
Mimoňská
Podvinný mlýn
Kovářská
Kolbenova
Bratří Venclíků
Veltruská
Českomoravská

Nemocnice s následnou péčí
K Moravině
Odkolek a. s.
Sokolovská
Penzion seniorů Střížkov
Hejnická
Policie ČR
Jandova
Poliklinika Prosek
Lovosická
Poliklinika Prosek
Lovosická
Pražská správa sociálního zabezpečení Bohušovická
Úřad Městské části Praha 9
Sokolovská
Secondhand Market SAHU s. r. o.
Sokolovská
SOŠ stavební a zahradnická
Učňovská
Zdravotní středisko
Kytlická
Zubařská ordinace
Mlékárenská
Zubní ambulatorium
Bohušovická

Vysočanská Life Center
Najdete nás ve vestibulu stanice metra Vysočanská, východ směr ulice Sokolovská.
Kids Club
Každé úterý ve dvou skupinách
(od 15.30 a od 16.30) a ve čtvrtek
(od 16.30). Výuka angličtiny
v raném věku (od 3 do 6 let).
Spousta písniček, pohybu a interakce v laskavé atmosféře za přijatelnou cenu: 70 Kč/45 minut. Registrace předem nutná.

VLC English Club
Každé úterý od 16.30 pro děti škol-

ního věku (od 7 do 14 let). Učíme
se základy angličtiny, hrajeme hry,
tvoříme, zpíváme a vyprávíme si
příběhy z Bible. Kurz stojí 100
Kč/60 minut, při předplacení
bloku deseti lekcí 800 Kč.

Setkání mládeže
Každý pátek od 18.00 máme dvojjazyčný program o věcech, které
vás zajímají, křesťanském pohledu
na ně, o hudbě a médiích. Užijete

si zábavu a poznáte nové přátele.
Případné změny zjistíte na tel.:
605 230 677.

Nový život
Každé úterý od 18.30 probíhá dvanáctikrokový rehabilitační program pro lidi, kteří se ocitli v těžké
životní situaci. Setkání jsou otevřena všem. Poznáte lidi, kteří vám
rozumějí a chápou, čím si procházíte. Najdete povzbuzení a pomoc.

Ostatní setkání ve VLC
Každou neděli v 10.30 shromáždění církve, jak ji možná neznáte.
Anglicky a česky. Křesťanské centrum Nové začátky (www.novezacatky.cz) je společenstvím křesťanů z různých koutů světa
s různým společenským i etnickým
pozadím. Současně se shromážděním probíhá i živá a zábavná Církev pro děti (2–12 let).


The Life Center Školička
o třech letech úspěšného
fungování Kids Clubu jsme
se rozhodli vám nabídnout intenzivnější formu výuky angličtiny pro děti ve věku 3 až 6 let.
Školička je založená na křesťanských zásadách s prvky Montessori.

P

Kdy začínáme?
Od 2. února každé úterý
a čtvrtek od 9.00 do 12.30 v Life
Center ve vestibulu stanice
metra Vysočanská. Výuka je
koncipovaná tak, že děti mohou
chodit buď jeden, nebo dva dny
týdně. Děti, které budou chodit
na obě dopoledne, se naučí nejvíce. Za jedno dopoledne zapla-

títe 500 Kč, za obě 900 Kč. Zajišťujeme pitný režim, ale svačinu
si děti nosí z domova.

vás zajímá, a to 7. ledna od
10.00 do 12.00. Možnost zápisu
na místě.

Registrace

Učitelé

Registrujte se on-line na www.vlife-center.com nebo vyplňte přihlášku. Zápisné činí 500 Kč a je
nevratné. Kapacita je omezená,
proto je registrace nutná. Děti,
které si předplatí obě dopoledne,
dostanou přednost. Výuka probíhá v pětiměsíčním bloku.
Pokud první měsíc zjistíte, že
vám Školička nevyhovuje, vrátíme vám peníze.

Bc. Rebekah Šrámková (USA)
je absolventkou diplomového
kurzu Montessori vzdělávání
a má mnoho let zkušeností
v práci s malými dětmi.
Ulrike Lillard, ředitelka Life
Centra a zakladatelka Kids
Clubu, kde se předškolní děti učí
angličtině s úsměvem hravou
formou.
Mgr. Daniel Němec má řadu let
zkušeností práce s dětmi v klubech a na táborech. Je učitelem
angličtiny a matematiky.

Den otevřených dveří
Přijďte se podívat a zjistit, co

16 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Více informací na tel.:
605 230 677, www.v-life-center.com.

Text a ilustrační foto: dn
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Centrum volného času
Lovosická 610/21, Praha 9 – Prosek, www.cvcpraha9.cz, tel. 604 298 492, 286 58 591

V Centru volného času

Dny otevřených dveří
a zápisy do kroužků
V týdnu od 25. - 29. ledna jste zváni
do Centra volného času na dny otevřených dveří. Můžete vybrat pro
vaše dítě činnost přiměřenou jeho
věku i schopnostem. Nabízíme pohybové aktivity - minitanečky pro
děti od 3 do 6 let, dětský aerobik od
5 do 8 let, sportovní hry od 4 let, cvičení hrou od 3 let, základy jazykové
vybavenosti - baby angličtina od
2 let, angličtina pro nejmenší od
3 let, angličtina od 6 do 8 let. Dále
tvořivé aktivity - studia pro nejmenší od 2 let, kroužek malé čaro-

dějky od 5 let a další vzdělávací
a rozvojové aktivity - základy hry na
zobcovou flétnu od 4 let, kurzy pro
budoucí prvňáčky od 5 let. V lednu
také pokračuje miniškolka „Chvilky
bez maminky“- dopolední program
pro děti od 2,5 let. Kroužky jsou placeny formou pololetního kurzovného, doučování formou permanentky. Místo si můžete rezervovat
vyplněním přihlášky. Nové pololetí
začíná již první týden v únoru.

Maškarní bál pro děti
V úterý 9. 2. v 16.00 se můžete
těšit na taneční kreace nádherných
masek a vyhlášení nejlepší dětské
maškary. Čeká nás vystoupení tanečníků salsy, soutěže a na závěr
malá věcná loterie.

Pobyt pro maminky s dětmi
na horách
Jizerské hory - penzion AC
Světlá
ubytování: 2 - 5 lůžkové pokoje

s vlastním sociálním zařízením
stravování plná penze
dopolední angličtina pro mírně
pokročilé s hlídáním dětí – 90
min. denně
podvečerní cvičení a relaxace
s hlídáním dětí – 60 min. denně
celodenní dovádění na sněhu
a lyžování (dětský vlek) nebo
procházky v přírodě, dětské
hřiště, nekuřácké prostředí, kulečník a stolní tenis neomezeně
parkování v areálu
předběžná cena: 3800 Kč dospělý + od 450 Kč dítě/za pobyt
předběžné termíny:
11. 1. - 15. 1. 2010 s aj pro mírně
pokročilé
22. 3. - 26. 3. 2010 s aj pro pokročilé nebo dle zájmu
10. 5. - 14. 5. 2010 s aj pro pokročilé nebo dle zájmu

zkoušky na víceletá
gymnázia pro žáky
5. ročníků ZŠ
6 sobotních setkání: 31. 1., 7. 2.,
14. 2., 21. 2., 28. 2., 7. 3.
výuka vždy v sobotu 9.30 – 12.15
český jazyk, matematika a všeobecný přehled
3 x 45 min. výuky, vždy 15 min.
přestávka
zábavná výuka a test nanečisto
samozřejmostí
veškerý výukový materiál v ceně
minimální počet přihlášených:
3 žáci
cena: 2200 Kč
přijímání
přihlášek
do
22. 1. 2010
V případě zájmu otevřeme nedělní
podvečerní přípravu a zkoušky nanečisto: 13. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4.,
11. 4., 18. 4.


Pro děti před přijímacími
zkouškami
přípravy na přijímací

Text a foto: rn

Dům dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže, Měšická 720, Praha 9–Prosek, tel.: 286 884 456, fax: 286 884 457,
gsm: 605 486 587, e-mail: info@ddmpraha9.cz, www.ddmpraha9.cz.
23. 1. Hudební sobota

16. – 17. 1. Taneční noc
Break Dance
Taneční noc pro všechny, kteří
chtějí strávit páteční večer v dobré
společnosti a něčemu novému se
přiučit. Od 16 do 12 hod. Věk: od
10 let. Cena: 50 Kč

20. 1. Nejhezčí zimní
krajina
Výtvarná soutěž o nejhezčí zimní
krajinu či zimní zvířátko. Kromě
soutěže na vás čeká také spousta
her a překvapení. Vstupenky je
nutné rezervovat a zakoupit předem v informační kanceláři DDM.
Od 16.30 hod. Věk: od 6 let
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Čekají na vás zkušeni lektoři, se
kterými se naučíte novou skladbu,
lépe se seznámíte s hudebním nástrojem. Na výběr budete mít
z flétny, klavíru či kytary.
Vstupenky je nutné rezervovat
a zakoupit předem v informační
kanceláři DDM Prosek. Od 9 do
12 hod. a od 13 do 18 hod. Věk: 6 –
15 let

24. 1. 4. PUZZLEMÁNIE
Velká soutěž ve skládání puzzle na
čas pro všechny věkové kategorie,
od předškoláků až po dospělé, pro
jednotlivce i týmy. Přihlášky do
18. ledna na adrese: puzzlemanie
@bezvaparty.cz. Přihlášení v den
soutěže možné i na místě (kapacita omezena). Registrace od
13 hod. Nákupní Galerie Fénix,
Vysočanská. Cena: Přihlášení do
18. 1. 2010 - jednotlivci 45 Kč,
týmy 100 Kč. Přihlášení v den sou-

těže - jednotlivci 70 Kč, týmy
150 Kč.

28. 1. Ledová zimní pohádka
Veselý, ale také ledový příběh
Madlenky a Palečka, kteří vám přivedou Divadélko Paleček. Od
11 hod. Věk: 2 – 5 let. Cena:
50 Kč (rodič + 2 děti)

29. 1. Představení souboru
Improvariace
Improvizované divadelní kousky
čekají právě na vás. Od 19 do 21
hod. Věk: 15 – 99 let. Cena: 30 Kč

6. – 13. 3. 2010 Dolní Albeřice, Krkonoše
Odvážná výprava po stopách dobrodruhů. Hry na sněhu, bobování,
běžkování…
Věk: 8 – 14 let. Cena: 2700 Kč

lyžařský tábor
Šumava/Rakousko
6. – 13. 3. 2010 Bližná, Šumava/Rakousko
Jarní prázdniny v Čechách s lyžováním na rakouských sjezdovkách. Pro lyžaře a snowboardisty,
pro začátečníky i pokročilé.
Věk: 12 – 18 let. Cena: 4300 Kč

29. 1. Za strašidly a bubáky
Pololetní prázdniny plné tajemství
a záhad. Pojďte s námi navštívit
říši strašidel, kostýmy s sebou. Od
9 do 14.30 hod. Věk: 8 – 14 let.
Cena: 60 Kč

Jarní příměstský
Tábor
8. – 12. 3. Prosek
Týden plný her, výletů za přírodou,
tvoření a zábavy. Od 9 do 17 hod.
Věk: 8 – 13 let. Cena: 100 Kč/den 

Zimní tábory
EXPEDICE MATTERHORN

jp
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Jednou za pár let vytvořím superdílo
Stanley Povoda zvaný Robotman (65) je tak trochu vědec a trochu umělec. Prožil velmi dobrodružný život v emigraci a v jeho
rukách ožil nespočet plechových přístrojů. Řídí se heslem, že nic není nemožné, a jeho robotí děti umí vedle samozřejmého
zapalování cigaret a nalévání drinků také zvedat sukně, moderovat pořady nebo hrát v kapele. Momentálně je jeho
vrcholným dílem právě vznikající robotí kapela.

Stanley Povoda zvaný Robotman je tak trochu vědec a trochu umělec

Na čem právě pracujete?
Zrovna teď musím někde najít
a stáhnout zvuky duchů. Jeden
malíř maluje velký obraz s pěti
duchy, a když si pak člověk na toho
ducha sáhne, měl by vydávat
zvuky. Prostě takový úlet.
Jste víc umělec nebo vědec?
Dělám roboty různých typů, pro
různé účely a různé druhy. Tomu, co
teď dělám, v Čechách říkají umění,
protože je to dělané z odpadu,
z toho co najdu. Každý robot je vyrobený z něčeho jiného. Třeba ze
staré televize a místo hlavy má obrazovku, která byla v supermarketu
u pokladny. A jestli jsem víc umělec

nebo vědec, to fakt nevím, tím se nezabývám, to nechávám na jiných.
Co vás k robotům přivedlo?
Roboty dělám padesát let, od šedesátého roku. Prvním robotem,
který mě zaujal, byl televizní robot
Emil, což byl člověk oblečený
v krabicích a mne se to zalíbilo.
Proto jsem z překližky postavil tělíčko, dal jsem do něj motory ze
stěračů ze starých škodovek a udělal jsem si prvního robota. Naskládal jsem do něho reproduktory
a zesilovač, takže hrál muziku, blikaly mu oči a hýbal rukama a nohama, ale ještě nechodil. Tak to byl
můj první robot.
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Jste schopen říct, kolik jste v životě sestrojil robotů?
Jé, no to vůbec ne, já to nepočítám.
To se ani nedá spočítat. Prosím
vás, kolik nemanželských dětí mi
běhá po světě? Copak to počítám?
To se taky nedá. (smích)
Vidíte, myslela jsem si, že ke každému robotovi máte vztah a každého si pamatujete.
Ale ano, skoro ke každému vztah
mám. Ze začátku to člověk sleduje,
ale jak roky běží, tak se to nedá. Je
jich moc, ke kterým mám zvláštní
vazby. Tak třeba Sydney, maskot
Key Westu na Floridě, který měl
jednoho koníčka: když viděl pěk-

nou holku, zvedl jí sukni. Jinak
všichni mí roboti musí zapalovat
cigarety, nalévat drinky a hrát muziku.
Tvrdíte, že nic není nemožné a že
sestrojíte na požádání vlastně cokoliv…
Mě se všichni celý život ptají, co
moji roboti umí. A já vždycky
říkám, že umí to, na co mi stačí
moje kapsa. A když chceš, aby
dělal něco víc, tak řekni, co chceš,
a pokud je to technicky možné, tak
to dělat bude. Je to otázka peněz
a času. Nikdy ale nemůže nahradit
člověka. Dělá jenom to, co mu člověk naprogramoval, co mu dal.
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Robot je třeba schopen si do paměti uložit pohyby, ale je to stejně
naprogramované
člověkem.
O umělé inteligenci se vůbec nedá
bavit. Ale ve státech se o mě psalo,
že když stavím roboty, vytvářím
sci-fi realitu. Nepřemýšlím a nefilozofuju okolo robotiky, to nechávám na jiných.
Co je vaším vrcholným dílem?
Jednou za pár let vytvořím na svou
dobu superdílo. Teď zrovna je to
robotí kapela. Řekl jsem si, že postavím kapelu z robotů, každému
vyrobím hudební nástroj, postavím je na jeviště, dám k tomu třeba
tři lidi, a ať je nějaká show. Dělám
hodně pro party z umělecké smetánky, kapely, vysokoškoláky
z UMPRUM nebo AVU, zkrátka
vyrábím takové blbosti, jako zesilovače, kompresory, mixéry, synťáky a přístroje na zvukové efekty
a kromě toho taky klasické roboty
– hudebníky. A teď právě dokončuji klavíristu, který bude hrát
v téhle robotí kapele.

Kde můžeme tuhle robotí kapelu
vidět a slyšet?
V podstatě kdekoliv. V kterémkoliv
klubu mohou mít koncert. Třeba
v Roxy nebo v Lucerně. Už dnes je
o ně dost velký zájem a mám nabídky od velmi slušných kapel,
které by chtěly, abych jim dělal
předkapelu. Jenže já chci svoji
vlastní show. Jeden z mých robotů je už dnes členem kapely The
Prostitutes. Je to možná můj nejznámější robot Wédéčko. Jmenuje se podle univerzálního mazadla WD 40, protože je sestrojen
z plechovek od tohoto mazadla.
Teď opustíme umělecké pole
a přejdeme na to vědecké: kdysi
jste také vyráběl mozkové implantáty, které jste zkoušel sám na
sobě. Jaké to bylo například cestovat ve vzpomínkách?
Kdysi dávno, když jsem žil ve státech, jsem pracoval ve výzkumu v akustickém mozkovém výzkumu, kde jsme vymýšleli všelicos a vyráběl jsem to i tady v deva-

Roboty vyrábí Stantey Povoda z toho, co najde, nejčastěji na bleším
trhu na Kolbence
desátých letech. Díky těm pokusům jsem se probral ve vzpomínkách celým svým životem, až
k porodu. Člověk se vlastně dostane do stavu, kdy nevnímá okolí
a realitu, jen existují myšlenkové
a vizuální pochody v mozku. Většinu vzpomínek, které se mi promítaly, jsem si pamatoval, ale
spoustu věcí jsem viděl poprvé
a najednou jsem si je připomněl.
Ale to už je historie. Už mě nezajímá. Jsem člověk, který se stará
o to, co je dneska a zítra a co bylo,
to už je pasé.
Když jsme u té historie… Je to
dvacet let od pádu komunismu
u nás. Asi na tu dobu nevzpomínáte dobře. Přivedla vás k emigraci.
Byl jsem notorický „kopečkář“.
Chytili mě dvakrát a potřetí se mi
povedlo utéci. Tehdy mi bylo devatenáct. Pak jsem byl ve světě
a žil jsem v nejvyspělejší demokracii. Žil jsem ale také nějakou
dobu ve vojenských diktaturách
v Guatemale, Hondurasu nebo
Salvadoru. V době, kdy tam byly
civilní války a bylo to kruté. Ale
bylo to pořád lepší než tady, protože tam mohl člověk podnikat,
cestovat, dělat si, co chtěl. Jenom
nesměl nic říct proti generálovi.
V devadesátém roce jsem pak přijel hned v únoru, pak jsem zase
odjel, ale vrátil jsem se a jsem tu
teď šest let. V listopadu 1989
jsem zažíval velkou euforii
a opravdu jsem si myslel, že se to
změní a že tady bude také demokracie, na kterou jsem byl zvyklý.
V současnosti působíte v ateliéru
sdružení Trafačka ve Vysočanech.
Jaký je váš vztah k Praze 9?
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Praha 9 pro mě představuje
hlavně bleší trh na Kolbence, kde
jsem pravidelně v sobotu a v neděli a hledám, co se mi hodí na
roboty. A po umělecké stránce
mám dobrý vztah samozřejmě
k Trafačce, kde jsem dva roky,
a věřím, že nám to tu nezbourají.
Proto také „věříme v krizi“ (současné motto o. s. Trafačka, pozn.
autora) a doufáme, že investoři
ještě chvilku nebudou mít peníze,
aby zde začali stavět. Dál mám
vztah k další umělecké hale C
v Drahobejlově ulici. Trafačka je
ale asi nejvíc „prosáklá“, jsou zde
vlastně nonstop vernisáže a výstavy. Tady je taková akumulace
umělců v jednom objektu, že to
jinde neuvidíte. Celý objekt má 24
ateliérů, v každém bytě je ateliér.
Je zde spousta umělců, kteří už si
udělali jméno. Za Trafačku
mohou být Vysočany rády také
proto, že tady v tom baráku žily
různé existence, scházeli se tady
bezdomovci. Tím, že ji dostalo
tohle občanské sdružení, jsme zlikvidovali jednu černou skvrnu Vysočan.
Co vás po tolika letech přivedlo
zpátky?
Moje mamina. Byla nemocná a já
jsem přijel kvůli ní a říkal jsem si,
že dokud žije, budu tady a pak
zase odjedu, protože jsem svobodný člověk a nevím, co bych
tady v tom Kocourkově dělal.
Jinak než Kocourkov tuhle republiku nemohu nazvat. Co se tady
děje, je naprosto nelogické. Žít
tady chce velkou odvahu a tu
nemám.

Text a foto: Linda Urbášková
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Na padesátá léta bychom neměli zapomínat
Slavili jsme dvacáté výročí 17. listopadu 1989, dvacáté výročí, kdy pro nás nastala svoboda. Bohužel se stále méně zmiňuje,
co tomuto výročí předcházelo. Zapomíná se na padesátá léta. Svým životním příběhem je nyní připomíná Hana Marešová
z prahy 9
raha 9, odkud pocházím
a kde jsem chodila do školy,
byla silně spjata s komunismem.
Od roku 1948 až do roku 1989 ve
všech vedoucích funkcích Národního výboru stáli výhradně členové
KSČ.

„P

Tatínek Hany Marešové vzbudil svým umem pozornost i v zahraničí.
Jako první totiž začal vyrábět kovové náustky k dechovým hudebním
nástrojům
Haně Marešové bylo patnáct,
když komunisté zabavili jejímu
otci všechen majetek

Hana Marešová nesměla kvůli
„pošramocenému kádrovému profilu“ studovat střední školu, ačkoliv na základní se výborně učila

V roce 1951 mého otce, který
vlastnil živnost, přišla v noci policie sebrat, zavřeli ho do vězení a na
podnik uvalili národní správu. To
znamenalo, že jeden z dělníků se
ujal vedení podniku. Otec nic protistátního nedělal, byla to jen záminka k zatčení. Po devíti měsících vyšetřovací vazby ho
propustili. Vrátil se zpět do svého
podniku, již jako dělník a podnik
řídil jeho bývalý zaměstnanec. Samozřejmě, že veškerý majetek otci
komunisté zabavili.
Bylo mi v té době patnáct let,
právě jsem končila základní školu,
a přestože jsem se výborně učila,
nesměla jsem dál studovat střední

školu. Nařídili mi pracovat v továrně. Musela jsem ve svém věku
sloužit i odpolední směny do dvaadvacáté hodiny. Nepíši to proto,
abych se litovala. Prošla jsem školou života. Nakonec jsem v roce
1972, kdy už byly poměry volnější,
složila dálkově maturitu na zdravotnické škole a byla celý život ve
zdravotnictví zaměstnaná. Svou
práci jsem měla ráda.
Můj manžel byl v roce 1948 na
Štědrý den zatčen Státní bezpečností a odvezen do pankrácké věznice. Bylo mu devatenáct let
a prvním rokem studoval na právnické fakultě. Zde se utvořila, jak
později vyplynulo, estébáky provo-

kací zinscenovaná odbojová skupina, které byl členem. Následně
bylo za členství v této skupině pozavíráno mnoho studentů a posláno
na řadu let do lágru v Jáchymově-na
otrockou práci v uranových dolech.
Dva jejich vedoucí, jeden pětadvacetiletý a jeden o něco starší, byli
popraveni!
Zatčení se vrátili po sedmi, deseti i více letech dřiny, s podlomeným zdravím. V dolech byli naprosto nechráněni vystaveni
radioaktivnímu záření. Mnoho
jich na následky ozáření později
zemřelo.
Bývalí studenti byli až v roce
1968 rehabilitováni. Tehdy vyšlo
najevo, že celá odbojová akce proti
komunismu byla jako provokace
proti studentům jiného smýšlení
uměle vytvořena komunisty samými.
Takové případy se v padesátých
letech děly a mohlo by o nich vyprávět mnoho dalších lidí Neměli
bychom na ně zapomínat.
Dovolím si zakončit mottem,
které jsem si opsala na nástěnce na
prosecké poliklinice: ´Smysluplný
život je podmíněn přijetím rizika
lásky a směřováním k pravdivosti,
pokoře a mravnosti. Popírání byť
jediného z těchto fenoménů vede
neodvolatelně k tragickému rozvrácení člověka i celé civilizace´.
To by mělo být krédem nás všech.“


Akce „Kulak“
ajisté mnoho z vás má příbuzné
nebo zná lidi, kteří byli v padesátých letech minulého století postiženi násilným vystěhováním, vyhnáním z rodných domovů
a gruntů, komunisty. Mnoho z nich
již nežije, žijí ale jejich děti a vnuci.
Loni na podzim vyšla dokumentární kniha Vyhnanci se sto dvaceti
životními příběhy mapujícími
právě tuto stinnou stránku naší
historie. Kniha je téměř rozprodána a připravuje se její druhý díl
se stejným názvem.

Z

Pokud jste i vy obětí nemilosrdného vyhnání od soudruhů nebo
znáte takto postižené lidi, přihlaste se autorovi knihy a podílejte
se tak na zrodu druhého dílu. Neváhejte. Pamatujte, že kdo mlčí,
souhlasí se zločinem. Na spolupráci se těší Miloslav Růžička, Vilémov u Golčova Jeníkova čp. 47,
582
83
Vilémov,
e-mail:
ruzicka.kpv@seznam.cz,
tel.:
569 449 147, mobil 731 978 991. 
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Písmeno „D“ pfiedal
znaãce âKD ing.
âenûk Vincenc Danûk

Rokytka

âenûk Vincenc Danûk (1826 – 1893) po
studiu na vídeÀské polytechnice v letech
1843 – 1844 nastoupil do praÏské strojírny Breitfeld a Evans, která patfiila Karlu Friedrichu Breitfeldovi – pÛvodem byl Sas,
a Angliãanu ing. Davidu Evansovi. Tato
novomûstská továrna mûla jiÏ svou letitou
tradici, jeÏ sahala aÏ do roku 1832. Továrna na parní stroje Friedricha Breitfelda, zaloÏená roku 1845, se spojila se strojírnou anglick˘ch mechanikÛ Evanse a Lee,
ktefií od roku 1832 podnikali v jejím sousedství. Nová firma Breitfeld a Evans se
roku 1849 stala s 250 zamûstnanci jednou
z nejvût‰ích v âechách.
Ing. âenûk Danûk továrnu po dvou letech opustil a spoleãnû s karlínsk˘m starostou Götzlem zaloÏil továrnu na cukrovarské stroje a kotle. Pro ni pfievzal v roce
1854 karlínskou strojírnu A. Meisner a spol.
V roce 1863 pfievzal celou firmu sám âenûk Danûk a firma se zmûnila na Danûk
a spol. V roce 1872 se k nim pfiipojila je‰tû továrna na parní stroje Breitfeld a Evans
a vznikla firma Akc. spol. Breitfeld-Danûk a spol.
V roce 1878 byl ing. âenûk Vincenc Danûk v ocenûní sv˘ch zásluh o rozvoj prÛmyslu pov˘‰en do ‰lechtického stavu.
V roce 1897 byly k firmû pfiikoupeny salmovské Ïelezárny „Strojírna a slévárna Blansko“ (zaloÏená 1580) a roku 1899 továrna
Bolzano-Tadesco ve Slaném. Po tomto spojení se stala DaÀkovka – správnû Akc. spol.
Breitfeld-Danûk a spol. velk˘m strojírensk˘m podnikem, kter˘ vyrábûl lokomotivy
- parní i elektrické (ve Slaném), parní turbiny, hydraulické stroje, cukrovarnická a
mlynáfiská zafiízení, parní kotle, letecké motory, motocykly, hydraulické n˘tovací stroje, kováfiské lisy, tlakové pumpy aj. Bûhem
první svûtové války vyrábûla DaÀkovka i le-
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Navíjárna mal˘ch motorÛ z roku 1921

tecké motory Hiero II., jejichÏ autorem byl
automobilov˘ konstruktér a leteck˘ prÛkopník Otto Hieronymus. Jeho první lety
se konaly i na Proseku. V roce 1927 DaÀkovka zamûstnávala 1580 lidí a stávala se
duplicitním v˘robním programem konkurentem âeskomoravské-Kolben. Po dohodû do‰lo k úãelovému spojení obou
podnikÛ. Tak vznikl podnik âeskomoravská-Kolben-Danûk. A svûtoznámá tovární znaãka dostala své definitivní tfietí písmeno – âKD. V souvislosti s touto fúzí
byla mostárna z âeskomoravské pfiestûhována do Slaného a kovárna roz‰ífiena o zafiízení ze zru‰ené kovárny karlínské DaÀkovky. Dále byla z DaÀkovky pfievedena
parní kotlárna a montovna parních strojÛ. Také slévárny byly nahrazeny novou
slévárnou ve Vysoãanech.
Miroslav Kuranda
Foto: archiv Vlastivûdného klubu Prahy 9
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kolovská na náv‰tûvníky zapÛsobila impozantnû. Sklenûné paláce jsou pohádkové. A coÏ teprve nároÏní stavba vedle radnice. Palác Fénix ale zvnitfiku zklamal:
tolik nádhery tu je, ale pro koho? Lidi tu
nejsou. ·koda. Snad aÏ se zabydlí nová zástavba. Dal‰í cesta Kolbenovou ulicí nebyla pro nû pfiíjemn˘m záÏitkem. Pustá
místa, kde stávaly továrny, je ranila. Tady
pfiece b˘valo Ïivo od rána do veãera, po
v‰echny dny. Teprve pohled na propagaãní materiály s nákresem chystané zástavby tûchto míst vrátil vytrácející se dobr˘ dojem. Ne v‰ak v‰em. Dlouholet˘
pracovník závodu AERO byl zklamán. DÛvodÛ bylo nûkolik. Stanice metra stojící na
pÛdû Aerovky, kterou zaloÏil dr. Kabe‰,
nenese jeho jméno, ale Kolbenovo, jehoÏ
továrna stávala (a zbytky je‰tû stojí) naproti pfies ulici. V˘robní hala, znovupostavená po bombardování roku 1945, je
nazvána Kolbenova (aã tu pÛvodní nechal stavût Kabe‰), vedlej‰í objekt Aerovky, pfievzat˘ po zru‰eném Technoplynu,
je nazván Kolbenovou vilou (Kolben mûl
vilu na Vinohradech), dále je tu situována budova Kolben Cube, Kolben Key a jako
pû‰í zóna Kolben Mall. Areál uzavírá brána Kolben Gate a vûÏovitá stavba Kolben
Tower. Pfiitom nikde není pfiipomenuto
jméno dr. Vladimíra Kabe‰e, na území
jím zaloÏené a provozované továrny, kde
tyto stavby stojí. A proã ve slovanské Praze, v ryze ãeském území ty anglické názvy? To snad v takové mûfiítku nebylo ani
za okupace. Nebo jsme snad uÏ anglická
kolonie? Ani jedna z ulic nov˘ch Vysoãan
nenese Kabe‰ovo jméno.

Rokytka
Novoroãní rozjímání
Je uÏ pravidlem, Ïe o dnech klidu v závûru kaÏdého roku pfiicházejí na‰i dfiívûj‰í
spoluobyvatelé a vracejí se tam, kde dlouho nebyli. Zajímají je zmûny. Ne jinak tomu bylo i na pfielomu let 2009 a 2010.
Pro ty, ktefií pfiijíÏdûjí vlakem, zaãíná prohlídka jejich b˘valého domova jiÏ na vysoãanském nádraÏí. Pohled odtud na místo, kde stály pfiízemní domky, je uchvacuje,
podobnû jako nová estakáda. KdyÏ procházejí dne‰ní Pafiíkovou, Zbuzkovou,
Pe‰lovou a Nepilovou ulicí, podivují se,
Ïe pfiedstavy projektantÛ, které pfied dvaceti lety povaÏovali za bláhové vize, se skuteãnû naplnily.
Dal‰í cesta vedla do Podviní skrze park, budovan˘ jako místo dûtsk˘ch dobrodruÏn˘ch her. Ten nejstar‰í náv‰tûvníky nijak
nenadchl. „To ale muselo stát penûz,“ konstatují muÏi, kdeÏto babiãky se podivují, Ïe
„je to tu sam˘ ostr˘ kámen. Sem bych svá
vnouãata nepou‰tûla.“ Nejvût‰í radost jim
udûlal pohled na pfiírodní strÏ, pozÛstatek
pfiírodního terénu mezi podvinskou novou zástavbou a parkem. To povaÏovali
zejména dûdeãkové za vhodné místo pro
dûtské hry a dobrodruÏství. „Jen to trochu probrat a zbavit nepofiádku a dûti tu
budou mít eldorádo.“ Nová zástavba v Podviní udûlala mohutn˘ dojem. Domy usazené v zeleni a navíc cel˘ areál oplocen˘.
Radostnû kvitovali, Ïe tu nechali stát ten
zbytek vjezdu do tvrze, kter˘ snad pamatuje i Lucemburka, jak praví lidová zkazka. A Ïe plot obkrouÏili kolem starého
stromu na chodníku.
Dal‰í cesta vedla zpût k Námûstí OSN. So-
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Rokytka

Uãebnice dûjepisu nestaãí pojmout v‰echny dûjinné události, které dne‰ní mladá
generace jiÏ nezaÏila, ale nám, a to nejen
tûm nejstar‰ím, zÛstaly vryty nesmazatelnû v pamûti. V archivu Vlastivûdného klubu „devítky“ máme nûkteré málo známé
dokumenty, které si zaslouÏí, aby byly znovu pfiipomenuty. V jednom z nich - Sdûlení VONS ã. 897 se pí‰e:
Od 15. do 20. ledna 1989 probíhaly v Praze na Václavském námûstí a v jeho okolí
kaÏdé odpoledne spontánní manifestace
obãanÛ, které potlaãovala Vefiejná a Státní bezpeãnost, pohotovostní pluk ministerstva vnitra a Lidové milice. Represivní
síly jednaly s rÛznou dávkou brutality, nejbezohlednûji a nejkrutûji se chovaly ve
ãtvrtek 19. ledna. Surové a nezákonné zacházení s neozbrojen˘mi a nebrániv‰ími
se obãany se v‰ak dokonce neomezilo jen
na prostor námûstí a na znaãnou ãást vnitfiního mûsta, n˘brÏ pokraãovalo i po pfiedvedení zadrÏen˘ch do úfiadoven SNB. Stej-

PalachÛv t˘den

Pfií‰tí putování b˘val˘ch zdej‰ích obyvatel
vedlo na Prosek. Tû‰ili se, jak nová v˘stavba zv˘razní na‰i historickou perlu, kostel sv. Václava. Jak se pfied ní novû budovan˘ Prosek skloní. Ale ouha, kostel se
mezi novou zástavbou ztrácí, skoro ho není vidût. A navíc, budí dojem, jakoby mohutnému stavebnímu rozmachu pfiekáÏel. Velk˘ dojem nezpÛsobily ani obytné
domy. Proã jsou tak natûsnány na sebe?
VÏdyÈ tu lidé ani nebudou mít dost místa
na Ïití. Franti‰ek Nepil sice prohlásil, Ïe na
zemi by bylo dost místa pro v‰echny, chce
to jen víc se sesednout. Ale to nemuseli stavbafii brát tak doslovnû. A proã je tu Prosek
Point? Málo na tom, Ïe si Rusové zakládají svou kolonii v Karlov˘ch Varech. To Angliãané plánují nûco podobného i v Praze?
Závûr vánoãní pouti b˘val˘ch obyvatelÛ
Prahy 9 byl v Hrdlofiezích. Zde byli náv‰tûvníci pfiíjemnû pfiekvapeni, jak se nûkdej‰í
praÏská vesnice a pozdûji mûstská periferie
mûní k lep‰ímu. Pfií‰tí náv‰tûva, za rok, jistû v‰echny potû‰í nov˘mi Hrdlofiezy.
nû nevybíravû postupovala bezpeãnost vÛãi obãanÛm, ktefií se 21. ledna vydali nav‰tívit hrob Jana Palacha do V‰etat.
26. ledna 1989 vládní mluvãí M. Pavel uvedl, Ïe pfii událostech na Václavském námûstí bylo zadrÏeno 519 osob, z nichÏ je 79
trestnû stiháno pro trestn˘ ãin v˘trÏnictví,
proti 96 se vede fiízení pro pfieãin a proti
130 pro pfiestupek. Podle jeho tvrzení v lékafiské péãi 16 osob, z nichÏ 4 jsou zranûny váÏnû. Kolik bezbrann˘ch lidí ozbrojení stráÏci pofiádku zbili, mluvãí vlády neuvedl.
NemÛÏeme to uvést ani my, protoÏe údaje, které máme k dispozici, jsou jen útrÏkovité
a tûÏko se nám kdy podafií získat úpln˘
a pfiesn˘ obraz brutalit, kter˘ch se policie
a dal‰í ozbrojené sloÏky dopustily v t˘dnu
15. - 21. ledna 1989. ZvefiejÀujeme tedy
alespoÀ informace, které máme k dispozici.
John Bok podal trestní oznámení na pfiíslu‰níka VB, kter˘ ho 16. ledna 1989 v jednu hodinu ráno ve vy‰etfiovnû MO VB
v Bartolomûjské ulici hrub˘m zpÛsobem uráÏel, ‰krtil, lámal mu pátefi pfies opûradlo Ïidle a vyhroÏoval zabitím. John Bok byl jiÏ
15. ledna ve 14.30 hodin na Václavském námûstí zbit obu‰ky a napaden sluÏebními psy.
Po pfiedvedení do Bartolomûjské ulice ãekal na v˘slech témûfi deset hodin.
Ivo Müller v oznámení trestního ãinu uvádí, Ïe byl 15. ledna 1989 v Praze na námûstí Republiky napaden pfiíslu‰níky SNB,
ktefií mu zpÛsobili zranûní v oblasti zad
v rozsahu, kter˘ si vyÏádal pracovní neschopnost. Poté byl s dal‰ími zadrÏen˘mi
autobusem vyvezen na Pfiíbramsko, kde
policisté postupnû vysazovali jednotlivé zadrÏené, aniÏ jim vrátili prÛkazy. Víme, Ïe
podobn˘ch autobusÛ vyjelo z Prahy rÛzn˘mi smûry víc a v nûkter˘ch pfiípadech
pokraãovalo bití i v autobuse.
Jednadvacetiletá SoÀa LouÏenská poslala inspekci Krajské správy SNB v Praze zprávu
o událostech, jichÏ byla svûdkem 19. ledna
v noci. Ve zprávû popisuje, Ïe byla kolem
19. hodiny vytlaãena z Václavského námûstí
do Vodiãkovy ulice. Pfii tomto zákroku pfiíslu‰níci bili obu‰ky kaÏdého, kdo se jim
pfiipletl do cesty, vytahovali lidi násilím
z tramvaje a dokonce ztloukli star‰ího ãlo-
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Máme ãetná svûdectví o postupu represivních sil 19. ledna odpoledne na Václavském námûstí. Bezpeãnost a pohotovostní jednotky úplnû uzavfiely horní ãást
Václavského námûstí, kde bylo shromáÏdûno velké mnoÏství lidí. V‰echny ústupové cesty byly uzavfieny, takÏe kdyÏ padla v˘zva k rozchodu, nemohl ji nikdo
uposlechnout. Nato zaãali policisté surovû bít bezbranné lidi, ktefií nemûli Ïádnou moÏnost úniku.
Leo‰ a Michaela Mayerovi z Liberce jeli
21. ledna do V‰etat, aby uctili památku
Jana Palacha. KdyÏ vystoupili z vlaku, byli napadeni nûkolika muÏi v civilu, ktefií s nimi sm˘kali, kroutili Michaele Mayerové
ruce, Leo‰e Mayera srazili na zem a bili ho
pûstmi. Obsah ta‰ek jim vysypali do bláta.
Poté je odvezli do budovy JZD, kde bezpeãnost provádûla v˘slechy. Tam manÏele Mayerovy nezákonnû filmovali a natáãeli jim obliãeje smûrem k objektivu.
Nakonec je naloÏili spolu s dvanácti dal‰ími zadrÏen˘mi do autobusu. V nûkolikakilometrov˘ch odstupech zadrÏené vysazovali. Bûhem jízdy policisté zadrÏené
uráÏeli a chovali se k nim násilnicky. ManÏelé Mayerovi byli vysazeni v polích, asi
25 km od Kolína.
Petr Holeãek jel 21. ledna do V‰etat z nádraÏí Praha-Vysoãany. Na nádraÏí bylo mnoho pfiíslu‰níkÛ SNB, ktefií legitimovali ãetné cestující, nûkteré odvádûli. Ve V‰etatech
stál po celé délce vlakové soupravy kordón
policistÛ, v‰ichni cestující byli fotografováni a filmováni. Pfied v˘chodem z nádraÏí
stály tfii autobusy a nûkolik policejních vozÛ. Obãané byli na nádraÏí zadrÏováni
a policisté jim provádûli osobní prohlídky. Poté je autobusy odvezli do budovy
místního JZD k v˘slechu. Petra Holeãka policisté na nádraÏním záchodku surovû zbili a zpÛsobili mu zranûní, která si vyÏádala hospitalizaci na chirurgii v Praze
v Lond˘nské ulici. Po v˘sle‰ích byli v‰ichni zadrÏeni, opût naloÏeni do autobusÛ
a rozvezeni daleko od V‰etat. Z autobusÛ
bylo vidût, Ïe kolem cel˘ch V‰etat jsou zátarasy, po polích jezdí terénní vozidla
a v‰echny pfiístupové cesty jsou zablokovány
policií.
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vûka, kter˘ ‰el na tramvaj. SoÀa LouÏenská
byla s nûkolika dal‰ími vytaÏena ze shluku
lidí a v‰ichni byli v poutech policejním autobusem pfievezeni do Bartolomûjské ulice a nahnáni do suterénní místnosti. Tam
a pozdûji v jin˘ch prostorách budovy policisté na zadrÏené neustále kfiiãeli, uráÏeli je a prÛbûÏnû je kopali a bili. Pak se zadrÏení museli postavit ãelem ke zdi se
zdviÏen˘ma rukama a rozkroãen˘ma nohama, nesmûli se ohlédnout ani pohnout,
jinak je hned bili. Zvlá‰È surovû zacházeli
s mlad˘mi muÏi od 14 do 20 let. Nakonec
se SoÀa LouÏenská ocitla v místnosti, kde
bylo ve tfiech fiadách za sebou asi 20 Ïidlí,
kde musela nehybnû sedût za neustálého
vyhroÏování. Bûhem této doby tak byli postupnû pfiivádûni zadrÏení muÏi, ktefií
pfiedtím stáli na chodbû. Byli pouze ve
spodním prádle, ‰atstvo si nesli v náruãí.
SoÀa LouÏenská se domáhala pfiedvedení k náãelníkovi, pfiíslu‰níci se jí v‰ak vysmáli a vykfiikovali: „Dneska tady není
nikdo náãelníkem!“ Po v˘slechu a fotografování byla propu‰tûna.
·estnáctilet˘ David Vítek byl 19. ledna
1989 v Bartolomûjské ulici nucen spolu
s dal‰ími zadrÏen˘mi bûÏet od auta aÏ do
druhého patra budovy kordónem policistÛ, ktefií je bili. Na chodbû musel stát svleãen˘ do naha opfien˘ rukama o stûnu.
Miroslav Jirec vidûl 19. ledna 1989 na MO
VB ve ·kolské ulici tfiiatfiicet zadrÏen˘ch,
ktefií byli dlouhé hodiny poniÏováni a biti, nûktefií museli stát od 18 do 3.30 hodin
druhého dne ãelem ke zdi. Miroslav Jirec
byl svûdkem toho, jak se jeden ze zadrÏen˘ch, Václav Ernest, domáhal propu‰tûní;
tvrdil, Ïe v jeho pfiípadû jde o omyl, Ïe byl
zadrÏen cestou z práce a Ïe na Václavském
námûstí bydlí. Policisté ho odvedli do prvního patra, odkud bylo sly‰et kfiik. Zpût se
vrátil s utrÏen˘m rukávem, plival krev, hystericky se smál a chvílemi plakal. JelikoÏ
nedokázal stát na místû, pfiipoutali ho policisté k okenním mfiíÏím. Jin˘ zadrÏen˘ po
v˘slechu omdlel a po nûjaké dobû byl odvezen sanitkou. Sám Miroslav Jirec, kter˘
má nemocné nohy a pátefi, byl nucen pfies
tfii hodiny stát u zdi, pfiestoÏe na zdravotní potíÏe upozorÀoval.
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▼ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím byt nebo rod. dům kdekoliv
v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může
být i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební, podnikový, před privatizací
apod., dekret do výměny mám. Nechám čas na vystěhování, uhradím
za vás případné dluhy na nájmu, exe-

kuce, privatizaci atd., vyřídím
i právně velmi komplikované případy,
stáhnu soudní výpověd’, žalobu atd.
Koupím i byt neoprávněně obsazený,
s nežádoucím nájemníkem, příp. dám
náhradní byt či domeček mimo Prahu
a doplatek apod. Platím v hotovosti,
záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032
nebo 603 420 013.

Městská část Praha 9, oddělení kultury hledá vhodného kandidáta na pozici koordinátor pro styk s veřejností. Jedná se o pracovní poměr na poloviční úvazek jako
zástup za mateřskou dovolenou.
Náplní práce je především komunikace a spolupráce s médii, spolupráce při
organizaci kulturních a společenských akcí, občasné přispívání do radničních
novin.
Požadujeme výborné komunikační schopnosti, výborný mluvený i písemný projev,
aktivní znalost práce s PC, spolehlivost, odpovědnost, samostatnost, znalost
Prahy 9 podmínkou, novinářská praxe či praxe v oblasti public relations vítána.

ZTRATILA SE SAVANOVÁ KOČKA!
10. prosince se v prostorách autobazaru v Kolbenově ulici ztratila savanová kočka.
Má stříbrnou barvu s hnědými tečkami, zelené
oči. Od běžného mourka se liší výrazně tečkovaným bříškem.
Slyší na jméno Anička. Je čipovaná
(941000002180030). Nabízím nálezné ve výši
5000,- Kč. Tel.: 604 634 064

Za pohádkou
s „devítkou“ do Fénixu
Máte rádi pohádky? Pak si nenechte ujít sérii pohádek, kterou pro vás
připravila Městská část Praha 9 ve spolupráci s obchodní galerií
Fénix ve Vysočanech, náměstí OSN.
13. ledna od 16 hodin – Princezna na hrášku v podání Divadla Kapsář
27. ledna od 16 hodin – Budko, budko… uvede Divadlo Úsměv

Přípravné přijímací zkoušky „ZKUS
SI TO“ pro žáky 5. roč. - každý pátek
od 2. 10. 2009, 15 - 18 hod. v ZŠ Špitálská 789, P-9, M Vysočanská.Info: 724 512 382.

Hledáme menší byt k pronájmu
v Praze a okolí, pro 2 osoby - nekuřáci bez zvířat. Na zařízení nezáleží.
Volejte prosím na tel.: 220 806 245,
605 845 088.

Vyměním byt 2+1 87m2 v 5. patře
s výtahem ve vlastnictví Prahy 2 na
Vinohradské ulici za menší byt na
Praze 9 (Prosek, Střížkov).
Tel.: Marie Frýbortová 723 556 881.

Nabízíme dva byty k pronájmu na
Praze 9, 1+kk za 8500 Kč vč. a 2+kk
za 10 500 Kč včetně poplatků. Zařízení na dohodě. Tel.: 777 020 180,
220 876 874.

Čištění koberců a čalouněného
nábytku profi strojem Kärcher,
levně - bez paušálu, doprava po
P 9 zdarma. Tel.: 777 717 818.

Malířské i lakýrnické
práce tel.: 606 227 390.
Knihy i knižní pozůstalost koupím
i odvezu. Tel.: 286 891 400.

První společný ples
Prahy 9 a Prahy 18
MČ Praha 9 a MČ Praha 18 organizují 19. února 2010 od 19 hodin
první společný ples v areálu PVA v Letňanech.
Zahájení a předtančení
zajistí Pohybové studio
Sport Agency Praha,
Sportklub ČASPV Kladno
a Taneční klub Astaire.
K tanci a poslechu hraje
Taneční orchestr Jindřicha Váchy a The Beatles
Revival.
Vstupenky za 100 Kč
budou k dispozici začátkem února v sekretariátech tajemníků Úřadů MČ
Praha 9 a Praha 18.
Součástí plesu je jako obvykle bohatá tombola.
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Strom nadĈje a splnĈných pĖání
rozzáĖil desítky dĈtských tváĖí

Vážení přátelé,
dovolte, abych vás přivítala v novém
roce 2010 a za Galerii Fénix vám popřála především pevné zdraví. Právě
zdraví je totiž tím nejcennějším, co můžeme jeden druhému přát. Dokázal to
i závěr roku 2009, v němž jste v hojné
míře podpořili projekt Nadačního fondu
Kapka naděje, který se věnuje pomoci
dětem s poruchou krvetvorby a nádorovým onemocněním. Díky vaší štědrosti
a dárkům se rozzářily úsměvy desítek
dětí z pražské Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice
v Motole. Za vaši účast a podporu tomuto charitativnímu projektu vám z celého srdce děkuji.
Vánoční svátky v Galerii Fénix ovšem
nebyly jen o charitě. Už 5. prosince
se mohla celá rodina pobavit u Mikulášských čertovin, a že to byla opravdová
jízda, dokazují fotky, které najdete například na webových stránkách Galerie
Fénix. Z dětských dílen vyšly kouzelné
vánoční ozdoby a jsem si jistá, že vlastnoručně vyrobené vánoční přání potěšilo opravdu každého obdarovaného.
Opodál nezůstaly ani vánoční pohádky
pro nejmenší návštěvníky, i zde jsme navodili vánoční atmosféru a dosáhli téměř rekordní návštěvnosti. Překonávali
se i naši obchodníci, kteří ještě před
vánoci zlevnili spoustu výrobků a potěšili tak zejména ty, kteří se k nákupům
dostali na poslední chvíli.
Mnoho z načatých aktivit bude v Galerii Fénix pokračovat i v tomto roce.
Každý měsíc vás budeme v Devítce informovat o zajímavostech a nabídkách
obchodů, které najdete také v Novinách
GF a na webových stránkách. Už nyní
vám mohu prozradit, že se v průběhu
roku můžete těšit na soutěže, velkou
oslavu narozenin obchodního centra
a samozřejmě na spoustu zábavy a výhodných nákupů.

Za účasti prezidentky Nadačního Fondu Kapka Naděje Venduly Auš-Svobodové se v sobotu 5. prosince
v Nákupní Galerii Fénix rozsvítil charitativní Strom
naděje a splněných přání. Dlouholetý projekt Nadačního fondu představuje vánoční strom s přáníčky
nejmenších pacientů pražské Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole.
Mezi přáními nechyběly např. stolní nebo nejnovější
počítačové hry, v jejichž názvech tápali i zkušení
počítačoví matadoři. Děvčata si přála hlavně kosmetiku, panenky, ale také hry či hudební nahrávky oblíbených muzikantů. Mezi nejzajímavější patřila přání

jako benzín do auta nebo sponzoring klokana.
Díky vám se podařilo každému z dětí přání vyplnit
a koncem roku dětem předali dárky přímo v nemocnici zástupci Kapky naděje, Galerie Fénix
a mediálního partnera rádia KISS. Velké očekávání
v očích dětí se brzy změnilo v obrovskou radost, kterou bychom Vám alespoň formou fotograﬁí rádi zprostředkovali. Celou sérii fotograﬁí z předávání dárku
nemocným dětem najdete na stránkách Galerie Fénix
www.galeriefenix.eu.
Za vaši účast na tomto
charitativním projektu
a především za dárky, které jste kupovali
a vkládali pod stromeček, bychom vám chtěli
moc poděkovat.

Na shledanou v Galerii Fénix

Zdeňka Jakšić
Ředitelka Nákupní
Galerie Fénix Vysočanská
Nákupní Galerie Fénix Vysoÿanská
Freyova 945/35, Praha 9
U metra
VysoĀanská

OtevĖeno dennĈ od 9 do 21 hodin
Café Fénix od 9 do 22 hodin
Food court od 10 do 22 hodin
Supermarket Billa / fitness od 7 do 22 hodin

www.galeriefenix.eu
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Lámejte si hlavu v soutĈži Puzzlemánie!
Patříte mezi milovníky papírových kostek, z nichž se dají
poskládat neuvěřitelné obrázky a motivy? Stavíte si doma
obrazy umělců, pohlednice
měst, nebo jen tak pro radost
trénujete se svými dětmi? Pak
je právě pro vás připravena
soutěž s názvem Puzzlemánie,
kterou Galerie Fénix pořádá
spolu s Domem dětí a mládeže
Prahy 9 a hlavním partnerem
hračkami Pompo. Čtvrtý ročník soutěže se z Domu dětí
a mládeže tentokrát přesune
do pasáží nákupní Galerie Fénix, den „D“ nastane v neděli
24. ledna 2010 od 13:45 hodin.
Zápis soutěžících proběhne
už od 13:00 hodin!!! Soutěžit můžete ve čtyřech kategoriích pro jednotlivce, které
jsou rozděleny podle věku

(od dětí do 6 let až po kategorii
nad 15 let). Zvláštní kategorií
pak tvoří tříčlenné týmy.
Své přihlášky do soutěže
Puzzlemánie můžete zasílat na adresu puzzlemanie@
bezvaparty.cz. Zápisné u jednotlivců činí 45,- korun, v případě týmů 100,- korun, pokud
se zaregistrujete do 18. ledna.
V případě pozdějšího přihlášení jsou ceny vyšší, a to
70,- korun pro jednotlivce,
a 150,- korun pro týmy.
Změřte síly a pohotovost v jedné z nejoblíbenějších stolních
her a zkuste překonat dosud
nejkratší čas devítileté Elišky Rafajové, která skládačku
z 54 dílů poskládala za
3:48 minut, a staňte se novým
rekordmanem či rekordmankou. Více informací o celé

Hlavní partner 4. ročníku Puzzlemánie:

Pohádky pro nejmenší

Zimní workshopy pro dĈti
Máte rádi domov plný ozdob a nechcete za ně utrácet horentní částky?
Hledáte způsob, jak byste vánoční výzdobu nahradili novými dekoracemi?
Přiveďte děti do ručních dílen Galerie

soutěži najdete na www.bezvaparty.cz nebo na
stránkách Galerie
Fénix www.galeriefenix.eu. Pro
výherce jsou
připraveny zajímavé ceny
nejen
od společnosti
Pompo.

Fénix a nechte si domov vyzdobit třeba létajícími holubičkami nebo drátkovanými ozdobami. Leden je plný
inspirace, vezměte si z něj domů to
nejhezčí.

Workshopy u eskalátorĞ v 1.patĖe:

Pohádky pro nejmenší v Galerii Fénix mají již své tradiční místo a jsou
všemi malými ale i velkými diváky
vřele vítány. I na leden jsme pro vás
připravili pohádky, které vás pobaví

a potěší. Nechte se tedy vtáhnout do
pohádkových příběhů v Galerii Fénix.
Vždy ve středu od 16 hodin se na vás
budeme těšit.

Pohádky pro nejmenší v Galerii Fénix vždy od 16:00 hod

07. 01. 2010

Ātvrtek

14.00 – 18.00 hod.

ZávĈsné holubiĀky
z látky a hedvábného papíru

13.01. 2009 stĖeda

„Princezna na hrášku“ – Divadlo KapsáĖ

18. 01. 2010

pondĈlí

14.00 – 18.00 hod.

Hrátky s drátky

27.01. 2009 stĖeda

„Boudo budko“ – Divadlo ÚsmĈv

Nákupní Galerie Fénix Vysoÿanská
Freyova 945/35, Praha 9
U metra
VysoĀanská

OtevĖeno dennĈ od 9 do 21 hodin
Café Fénix od 9 do 22 hodin
Food court od 10 do 22 hodin
Supermarket Billa / fitness od 7 do 22 hodin

www.galeriefenix.eu
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Pohledy z okna
Výstava obrazů Marie Blabolilové v Galerii Dion se uskuteční
od 18. ledna do 26. února 2010.
Letní Hradčany
brazy Marie Blabolilové (nar.
1948) jsou poetickou výpovědí
o prožívání každodennosti, projevem tužby umělkyně podělit se
o své niterné pocity a prožitky.
Proto námětem jejích kompozic,
pohledů do interiérů a obrazových
zátiší jsou důvěrně jí známé předměty domácností či pouličních zákoutí.
Výstava v Galerii Dion prezentuje
výběr prací z poslední doby, malby
inspirované pohledy z okna a jejich asociacemi. Opět se shledáváme s prostými, zdánlivě všedními náměty: vidíme okna

O

zarámována krajkovím záclon, na
parapetu se promítá silueta kočky,
za oknem probleskují dráty elektrického vedení pnoucího se oproti
obloze… Z obrazů vyznívá čirá niternost, prožíváme pocit tiché meditace zpomalující plynutí času
k hranicím jeho zastavení: tím
vším jsou obrazy Marie Blabolilové vskutku jedinečné, ve své nečasovosti nadčasové.
Povědomí o tvorbě Marie Blabolilové vyvstalo záhy po jejím absolutoriu AVU v Praze (1973,
ateliéry prof. F. Jiroudka a A. Pa-

derlíka), pozornost si vydobyla
cykly čárkových leptů.
Umělkyně v grafikách zúročila
vklad svých učitelů (L. Čepelák,
J. John), zvláště však uplatnila
svoji citlivost, schopnost proniknout nejen k podstatě jevů a věcí,
ale i k duši člověka.
Čistota provedení a jasná idea
grafik zaujaly i v zahraničí,
o čemž svědčí častá pozvání
k účasti na mezinárodních výstavách a přehlídkách (Paříž, Dijon,
Lausanne, Grenoble, Joigny, La
Louviére, Berlín, Norimberk,
Mnichov, Hamburk, Krakov,

Marie Blabolilová: Zimní Hradčany
Fromborg, Biella, Bradford,
New Delhi, Nishinomiya, Kanagawa), udělení prestižních ocenění (cena z Bienále grafiky,
Krakov; Prix du President de la
ville Lódž; cena IV. ročníku festivalu grafiky, Hollar; Cena Vl.
Boubníka).
Galerie DION, Na Pokraji 540/2,
Praha 9, http://www.dionart.cz.
Otevřeno je pondělí až pátek od 15
do 19 hodin.

Ivo Janoušek

Kam za kulturou
Koncert
28. leden - Pražské barokní
harmoniky
Hudební těleso s šestnáctiletou
tradicí interpretuje převážně varhanní hudbu v původních úpravách pro čtyři akordeony.
Program: J. S. Bach, J. K. Vaňhal,
Leon Boëllmann
Pražské barokní harmoniky se
zformovaly kolem roku 1993
(ještě jako Pražské harmoniky)
z bývalých členů Pražského akordeonového komorního orchestru
– PAKO. Dnešní název Pražské
barokní harmoniky vznikl až
v roce 2001.
Koncert se koná v obřadní síni
vysočanské radnice, Praha 9, Sokolovská 324/14. Bezbariérový
vstup (2. p./výtah). Omezená kapacita sálu. Vstup volný.
Začátek v 19 hodin.

Vysočanská „V“
Za Košickým zlatým pokladem

Tipy knihoven
Steve Berry: Rukopis Karla
Velikého
Napínavý thriller o pátrání po
zmizelé ponorce v antarktických
vodách.

7. ledna ve 14.00
Prohlídka bývalé budovy Federálního shromáždění s výkladem
průvodce a návštěva výstavy Košický zlatý poklad.
Sraz s Renátou Píchovou před
budovou bývalého Federálního
shromáždění ve 13.45, u vchodu
z Vinohradské ulice.

GALERIE 9
do 7. ledna
Zbraslavský
salon ve Vysočanech
(výměnná výstava)
11. – 21. ledna
Umělecké výrobky oboru krejčí,
sedlář, fotograf
Prezentace SOU umělecké výroby
Novovysočanská Praha 9
26. ledna – 18. února
Martin FRIND – obrazy a kresby
Galerie 9, Vysočanská radnice,

Michal Dlouhý: Četnický pes Alto
Prvorepublikové kriminální případy, při jejichž řešení pomáhal
četníkům služební pes Alto.
Rhiannon Lassiter: Zlo v krvi
Hororově laděný příběh pro
starší děti. Na prázdniny do
opuštěného domu u jezera při-

26 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Sokolovská 324/14 Praha 9, tel.:
236 041 292.
Otevřeno: pondělí až čtvrtek od
10.00 – 19.00

20. 1. – kašírování/práce s papírovou hmotou
27. 1. – kašírování/zdobení výrobků

Historie a současnost Prahy 9
v dokumentech a fotografiích
Stálá expozice v historické budově radnice

Dámský klub
19.00 – 21.00
6. 1. – skládané květiny z pauzovacího papíru
K účasti na dílně se nemusíte objednávat. Kurs probíhá přímo ve
výstavních prostorách, takže můžete být inspirováni vystavenými
díly.


Kreativní dílna „Zastav se
a tvoř“
Dílna je určena pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro
radost, zábavu, štěstí, harmonii,
uklidnění. Za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si
odnést vlastní umělecké dílo. Nevěříte? Vyzkoušejte to! Zveme vás
do prostor Galerie 9, a to vždy ve
středu od 17 do 19 hodin.
6. 1. – modelujeme z keramické
hlíny
13. 1. – vážky z drátků a korálků

jíždí mladá rodina se čtyřmi
dětmi.
Karen Mc Combie: Moje trhlá rodinka
První z příběhů třináctileté Sadie
a její poněkud bláznivé rodiny.
Pro starší dívky.

Provozní doba
knihoven v Praze 9
Knihovna Prosek
Měšická 3/806
Praha 9-Prosek
tel.: 286 881 064
Půjčovní hodiny:
úterý
9 - 19 hod.
středa
12 - 19 hod.
čtvrtek
9 - 19 hod.
pátek
9 - 15 hod.
sobota
9 - 12 hod.
Knihovna Vysočany
Zbuzkova 34/285
Praha 9-Vysočany
tel.: 283 893 593
Půjčovní hodiny:
úterý
9 - 19 hod.
středa-čtvrtek
12 - 19 hod.
pátek
9 - 15 hod.

Leden 2010
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Scéna, kostýmy a masky: M. Král,
hudba k písním: P. Zeman, světla a
zvuk: M. Puha. Hrají: K. Nohýnek,
Z. Hadrabová, M. Mazal, Y. Jelénková, P. Bečková, I. Čermák/M.
Král. Úprava a režie: M. Pokorný.
Pro děti od 4 let.

6. 1. středa
19.30
Swingová tančírna 30. let - Pražský swingový orchestr Jana Matouška, zpívá P. Ernyeiová
12. 1. úterý
19.30
L. Pivoňka a divadelní spolek Post
Scriptum: DADY BOX
Neuvěřitelné příběhy a osudy odložených dědků v mateřské školce.
Scéna: A. Hustoles, kostýmy: J.
Vodičková, úprava textu: J. Duběda, technika: T. Matásek, P. Veverková, J. Příhoda ml.. Hrají: J.
Krajník, F. Kasík, O. Kovařík, J.
Řičař, F. Hlaváček, K. Dáňová, H.
Zajícová, D. Šubertová, L. Knieradl, R. Slivka, J. Veselá, J. Jindřichová, R. Šilhart, M. Trajhan.
Asistent režie: V. Kratinová. Režie
L. Pivoňka
13. 1. středa
19.00
Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek v Praze
19. 1. úterý
ASONANCE – koncert

19.30

26. 1. úterý
BLANKET – koncert

19.30

27. 1. středa
Karel Plíhal – koncert

19.30

Na únor připravujeme:
2. 2. úterý
19.30
To jsi teda přehnal – divadelní spolek Post Scriptum
9. 2. úterý
19.30
NEZMAŘI – koncert skupiny
10. 2. středa
19.00
Posezení u cimbálu - pořádá Slovácký krúžek v Praze

KLUB KOCOUR
klub v divadle Gong
7. 1. čtvrtek
19.30
NOTOVÁNÍ - www.notovani.cz
14. 1. čtvrtek
19.30
PANELÁKOVÍ FOTŘI - www.panelakovifotri.wz.cz

Leden 2010

21. 1. čtvrtek
19.30
ŠUPLÍK
28. 1. čtvrtek
19.30
HUDBANDA + 4 ZDI - www.hudbanda.cz, www.4zdi.cz

GONG DĚTEM
15. 1. pátek
10.00
Malá scéna
P. Nohýnková: PIKY PIKY NA
HLAVU
Veselé a hravé leporelo, které děti
seznamuje s nejkrásnějšími, ale
polozapomenutými příběhy a verši
dětské literatury.
Výprava L. Konopíková, hrají: N.
Topinková a K. Nohýnek. Režie: P.
Nohýnková. Pro děti od 3 let.
16. 1. sobota
15.00
J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI
A KOČIČCE
Veselá hudební pohádka.
Scéna: R. Dubovský a Z. Hadrabová, kostýmy: P. Vykoukalová,
hudba: P. Moravec, texty písní: M.
Pokorný a M. Moravcová, světla
a zvuk: M. Puha. Hrají: N. Topinková/K. Viktorinová, V. Hadraba,
Z. Hadrabová/E. Hromníková, K.
Nohýnek. Dramatizace, texty písní
a režie: M. Pokorný. Pro děti od
3 let.
18. 1. pondělí
10.00
H. CH. Andersen, D. Viceníková:
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Pohádka o vítězství lásky, čistého
citu, životní radosti a schopnosti
oběti pro druhého nad chladným a
vypočítavým rozumem.
Dramaturgie: V. Pokorný, scénografie: N. Tempír, produkce: M.
Král. Hrají: V. Striežencová/J. Pidrmanová, G. K. Hašek, L. Zahradnická, V. Hadraba, R. Klučka.
Režie: L. Málková. Pro děti od
4 let.
19. 1. úterý
10.00
H. Ch. Andersen, F. Pavlíček: PASÁČEK VEPŘŮ
Pohádka o princezně, která až po
těžkých zkouškách pochopila, že
láskyplné srdce má větší cenu než
pýcha a třpytivé bohatství.

20. 1. středa
10.00
V. Vančura, M. Pokorný: KUBULA
A KUBA KUBIKULA
Veselá písničková pohádka o bubácích, kterých se nemusíte bát.
Scéna: R. Dubovský, kostýmy
a loutky: P. Vykoukalová, hudba: T.
Uhlík, choreografie: A. StodolováLaštovková. Hrají: J. Škvrna,
J. Šantroch, V. Hadraba, J. Stich,
P. Bečková/K. Viktorinová. Dramatizace, texty písní a režie: M.
Pokorný. Pro děti od 4 let.
21. 1. čtvrtek
10.00
K. a J. Čapkové: ZE ŽIVOTA
HMYZU
Satirická alegorie o lidském společenství. Činohra s výraznými hudebními, pohybovými a výtvarnými prvky.
Hudba: P. Zeman, choreografie: R.
Vizváry, scéna a kostýmy: L. Konopíková a M. Král, produkce: M.
Král, tech. spolupráce: M. Kyliánek, R. Suchan, L. Vlasáková.
Hrají: R. Klučka, M. Bittnerová, P.
Bečková, N. Topinková, V. Hadraba, K. Nohýnek, M. Mazal, O.
Černý, M. Juřica. Úprava, texty
písní a režie: M. Pokorný. Pro děti
od 14 let.

P. Štěpánek, výprava a masky: M.
Král, as. režie: K. Viktorinová,
světla a zvuk: M. Puha. Hrají: G.
K. Hašek, P. Bečková, N. Topinková/K. Viktorinová, K. Nohýnek,
V. Hadraba, R. Klučka. Dramatizace, texty písní a režie: M. Pokorný. Pro děti od 3 let.
26. 1. úterý
10.00
C. Collodi: PINOKIO
Bezdětný řezbář Gepetto si pro potěšení vyřezal z očarovaného polínka loutku - panáčka s dlouhým
nosem Pinokia. Jeho největší touhou bylo stát se opravdovým klukem, a tak se vydal do školy a do
světa...
Dramatizace a dramaturgie: M.
Machačíková, scéna: L. Konopíková, kostýmy: M. Král. Hrají: P.
Bečková/K. Viktorinová, R.
Klučka, J. Stich, V. Hadraba, M.
Mazal, M. Burešová, O. Černý, L.
Vlasáková. Režie: M. Pokorný. Pro
děti od 4 let.
30. 1. sobota
15.00
P. Cmíral: POHÁDKA O POPELCE
Poetický příběh o vítězství dobra
nad zlem, plný tajemných kouzel
a pohádkových zázraků.
Scéna: Z. Hadrabová, kostýmy
a výtv. spolupráce: M. Král, loutky:
Z. Hadrabová a M. Mazal, hudba:
P. Zeman, choreografie: P. Štěpánek. Hrají: N. Topinková, K. Nohýnek, V. Hadraba, P. Bečková, M.
Mazal, J. Albrecht, L. Vlasáková.
Úprava a režie: M. Pokorný. Pro
děti od 4 let.

22. 1. pátek
10.00
K. Poláček, O. Lážnovský: BYLO
NÁS PĚT
Nezbedná komedie o klukovinách
jedné party.
Hudba: P. Kovařík, výprava: P. Vykoukalová, as. režie: K. Viktorinová. Hrají: P. Vršek, G. K. Hašek,
J. Škvrna, V. Hadraba, D. Nová, K.
Viktorinová/A. Kulovaná, P. Bečková, O. Lážnovský/D. Šváb.
Režie: O. Lážnovský. Pro děti od
8 let.
23. 1. sobota
10.00
P. Nohýnková: PIKY PIKY NA
HLAVU
Pro děti od 3 let.
25. 1. pondělí
10.00
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČKA
Poetická hudební pohádka o tom,
jak kočičí kluk poznával svět.
Hudba: P.Zeman, choreografie:

Z představení Pinokio
Foto: Jan Šilar
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Ve Vysočanech se radují, že ragby
v sedmi je olympijským sportem
Ragby se hraje v různých variantách se sedmi, třinácti, anebo patnácti hráči, ale z těchto her se šišatým míčem se jen
sedmičky dostaly v říjnu 2009 do rodiny olympijských sportů.

odmínkou pro návrat pod
vlajku s pěti kruhy byla skutečnost, že ragbyové sedmičky hrají
v mnoha zemích nejenom muži,
ale i ženy. České ragbistky jsou příkladem rozšířenosti této hry i mezi
ženami. Navíc v tomto druhu
sportu jsou v Evropě na lepším
místě v aktuálním žebříčku než
muži.

P

Proč hrát ragby
„Jsme dvanácté v Evropě,“ chlubí
se kapitánka české reprezentace
a studentka třetího ročníku Provozně ekonomické fakulty ČZU
Klára Hladilová, která hájí klubové
barvy Sparty Praha. „Ragby je pro
ženy jen zdánlivě tvrdý sport.
Sama mám zkušenost, že basketbal nebo házená jsou daleko
tvrdší," soudí studentka oboru
podnikání a administrativa.
Ve vysočanském klubu není Klára
jediná, které přijetí ragbyových sedmiček udělalo radost. „Bezva
parta, sportovní zážitky z domácích a zahraničních turnajů. To
nejsou jediné důvody, proč hrát
ragby,“ tvrdí rovněž studentka
z ČZU v Praze absolvující pro
změnu doktorandské studium na
Fakultě životního prostředí ČZU
Hana Schlangerová, která je vedoucí sekce žen České ragbyové

Hana Schlangerová
unie. I ona hraje ragby už hodně
dlouho za vysočanský klub Sparty.
„Ragby jsem znala od bratra, který
jej hraje snad od páté třídy. Když
jsem jej chtěla hrát s ním za žákovský tým, už to nešlo, neboť holky
ragby hrají v jednom týmu s kluky
jen do dvanácti let a já už byla
čtrnáctiletá. Pak jsem před osmi
lety zaznamenala, že se ve Spartě

vytváří tým žen. Zašla jsem tam
a už zůstala. Mám také zkušenosti
z jiných sportů - třeba z házené,
basketbal jsem hrála za tým žen
ČZU, ale ragby nakonec zvítězilo
nad jinými. Vůbec jej nepovažuji
za nebezpečné, a pokud jde o zranění, tak ta mě postihla častěji při
lyžování. Ragby jsem nepřestala
hrát ani když jsem byla na studijní
stáži v zahraničí. Proto jsem jeden
čas celý rok hrála v Německu. Tam
je však mnohem více klubů než
u nás,“ dodává v létě 2006 promovaná krajinná inženýrka Hana
Schlangerová.
„Je skvělé, že se podařilo rozšířit
program olympijských her právě
o ragbyové sedmičky. Ragby je
sport, který mne baví a je to také
způsob, jak příjemně trávit volný
čas," prozrazuje dále Hana
Schlangerová, proč se tak dlouho
věnuje hře se šišatým míčem.

Fair play
Předseda České ragbyové unie Pavel Telička s Hanou Schlangerovou
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Jméno sparťanské útočnice se objevilo i ve spojení s činy fair play.
V tomto případě dokonce čin

Schlangerové přesáhl hranice
států, což dokazuje událost, na
kterou až s určitým zpožděním
upozornil člen organizační komise
České ragbyové unie Andrej Hronec. Na mezinárodním turnaji
v Praze 9, který vyhrála Sparta, se
stala jedna nepříjemnost. Tou bylo
vážné zranění jedné z hráček rakouského klubu Vienna Celtic
RFC, která s tržnou ránou v obličeji strávila několik dní v pražské
nemocnici.
Když její spoluhráčky bezprostředně po turnaji odjely domů,
přišel čas pro dnes málo vídané
gesto pražské ragbistky. Hana
Schlangerová rakouskou hráčku
nejen každý den v nemocnici navštěvovala, ale také jí pomohla zařídit záležitosti k propuštění. Poté
ji z vlastní iniciativy odvezla až na
rakouské hranice. Hráčka Sparty
přesto na tomto gestu fair play nevidí nic mimořádného.
„Beru to jako úplnou samozřejmost,“ řekla tehdy zpravodaji MF
DNES. Hanka sice nikdy zvláštní
ocenění za tento příkladný čin
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která by byla zástupkyní žen
v Ragbyové unii.
„Nevíme ani, jaký poklad má
české ženské ragby v podobě
Hanky Schlangerové, která má
u ostatních děvčat přirozenou autoritu,“ poděkoval nedávno po zasedání ragbistů předseda České
ragbyové unie Pavel Telička studentce ČZU v Praze.

Ragbyové sedmičky

Klára Hladilová
nezískala, ale i tak na sebe upozornila později, když se hledala osoba,

Ragbyové sedmičky, jež ozdobí
program OH až v roce 2016, se
hrají od poloviny minulého století.
Začaly v jednom anglickém klubu,
který neměl dost ragbistů, a tak jejich trenér vymyslel, že by při tréninku proti sobě mohli hrát nikoliv
dvě patnáctky hráčů, ale jen dvě

sedmičky. Upravil pravidla, aby
ragbyový roj byl tvořen jen třemi
hráči a ne osmi, a protože se hra
s menším počtem hráčů líbila
i jinde, zrodily se sedmičky. V současné době se hraje tato hra na
celém světě na pěti kontinentech.
Pořádají se mistrovství světa
v mužské i ženské kategorii. Mistryněmi světa jsou Australanky
a v mužích v tomto sportu patří
k nejlepším týmům i reprezentace
malých zemí, jako například Fidži.
Ale dobře si vede i Keňa a na evropském kontinentu Portugalsko
a Rusko.
Ragbyové utkání sedmiček se
hraje 2 x 7 minut, a proto celý turnaj lze odehrát během jednoho
nebo dvou dnů, podle toho, kolik

je týmů v soutěži. Ragbyový tým
tvoří tři hráči roje, spojka mezi
rojem a útokem a tři útočníci. Hra
je velmi rychlá, padá při ní mnoho
pětek, a proto je divácky velmi zajímavá.
„Pořád se při ní něco děje a navíc
tuto jednoduchou hru brzo pochopí i diváci, kteří na ni přijdou
poprvé. Sedmičky mají svá mistrovství mužů a žen i v Česku. Mistryněmi v ženské kategorii kromě
hráček Sparty zatím žádný jiný
tým nebyl. „Přijďte se na nás podívat,“ zve na ragby děvče s šišatým
míčem Klára Hladilová, která byla
za rok 2008 vyhlášena hráčkou
roku v Česku.

Text a foto: Petr Skála
(ceskeragby.cz)

Seznamovací odpoledne s tenisem
… pro všechny děti mateřských a základních škol a jejich rodiče. Seznamovací odpoledne s tenisem se uskuteční při
Základní škole Vybíralova a Sportcentru Prosek.
enisová škola Tallent působící
po celé Praze připravuje pro
děti opět po velkém ohlasu rodičů
a dětí 2. ročník ukázkového odpoledne, a to 5. ledna v 19 až
19.30 hodin v tělocvičně ZŠ Vybíralova.
Kvalifikovaní trenéři vysvětlí
dětem základy tenisu, správné
držení rakety a postavení k míči.
Poradí i rodičům, jakým způso-

T

bem mohou dětem v jejich dovednostech pomáhat a ty sami rozvíjet. V rámci doprovodné soutěže
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.
Máte doma syna či dceru, které

by tenis mohl zajímat? Zajímá
vás tenis? Přijďte se pobavit a zároveň získat spoustu užitečných
zkušeností. Bližší informace získáte na www.tallent.cz, nebo se
na nás obraťte přímo na tel.:

224 815 871, 603 527 172. Výuce
tenisu se věnujeme od roku 1993.

Text a foto: rs

S Devítkou za sportem
FLORBAL AC SPARTA PRAHA
10. 1. v 18.30 AC Sparta Praha – M-COM FBC Liberec
17. 1. TJ VHS Znojmo – AC Sparta Praha
24. 1. v 18.30 AC Sparta Praha – Tatran Střešovice
27. 1. TJJM Chodov – AC Sparta Praha
30. 1. 1. SC SSK Vítkovice – AC Sparta Praha
14. 2. AC Sparta Praha – FBK Sokol Mladá Boleslav
Více na www.sparta-florbal.cz
HC SLAVIA PRAHA
O2 extraliga 2009/2010
7. 1. v 18.15 Slavia – Zlín
10. 1. v 17.30 Mladá Boleslav – Slavia
15. 1. v 17.00 Třinec – Slavia
17. 1. v 15.00 Slavia – Karlovy Vary
19. 1. v 17.30 Litvínov – Slavia
22. 1. v 18.00 Sparta – Slavia
25. 1. v 18.15 Slavia – České Budějovice
29. 1. v 18.15 Slavia – Kladno
31. 1. v 17.30 Plzeň – Slavia
2. 2. v 18.15 Slavia – Kometa Brno
5. 2. v 17.30 Vítkovice – Slavia
Více na www.hc-slavia.cz

Zajímáte se o tenis? Přijďte do tenisové školy Tallent
red
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KŘÍŽOVKA

Luštěte a vyhrajte knihu o Praze 9!
V tajence křížovky najdete latinské přísloví.
Pět vylosovaných dostane knihu „Městská část Praha 9 – Libeň, II. díl“.
Znění tajenky zasílejte do 18.1. 2009 na adresu vydavatelství PART agency,a.s., Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1.
Autor:
Martin
NČmeþek
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PĜírodní
úkaz
po dešti

Kynolog
(psáĜ)
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TċŽŠÍ VÝRAZY:
alien, rat, Romea,
takler, Uter, Volf.
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Nová adresa
pobočky
Praha 9 – Balabenka
Českomoravská 2408/1a
objekt Vysočanská brána
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08.30 – 18.00
08.30 – 17.00
08.30 – 18.00
08.30 – 17.00
08.30 – 17.30
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