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Rozpočet MČ Praha 9:

Ani letos se nebude
devítka zadlužovat

FARMÁŘSKÉ
TRHY NA
PROSEKU

KURSY
V GONGU:
HOOPING

GALERIE 9:
DANA
MARTINKOVÁ

INZERCE

3. ročník festivalu ledových soch

Zimní
olympiáda

plná obchodů

8. – 9. února 2014

SC-332250/03

10 ledových soch
s tématikou zimních
Olympijských her

I. etapa k nastěhování
III. etapa v prodeji

www.2bl.cz
•
•
•
•

Nové byty z II. a III. etapy v prodeji
Energ. náročnost budovy sk. B - úsporné
Ve stand. vybavení bytu VZT s rekuperací
Ideální bydlení pro aktivní rodiny s dětmi

800 340 350

BYTY Z I. ETAPY PŘIPRAVENÉ
K OKAMŽITÉMU NASTĚHOVÁNÍ

SC-332331/06

volejte 800 340 350
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DEVÍTKA
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

SLOVO STAROSTY

Sestavit reálný rozpočet městské části, když zdroje příjmů
rok od roku více vysychají,
a naopak požadavky na výdaje
rostou, není lehké. Nám se však
už od roku 2011 daří náklady
postupně snižovat. Jen v návrhu rozpočtu pro letošní rok
počítáme s jejich malým růstem i vzhledem k tomu, že se
nám v uplynulých dvou letech
podařilo zvýšit počet míst v mateřských školách o 40 procent
v porovnání s rokem 2010, což
s sebou nese také zvýšené náklady na jejich provoz a údržbu.

Oficiální měsíčník
Městské části Praha 9
vydává Devátá rozvojová, a. s.,
pro Městskou část Praha 9
ve vydavatelství
Strategic Consulting, s. r. o.,
pod registračním číslem
MK ČR E 13319 v nákladu 35 000 výtisků.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Tel.: +420 283 091 111
Úřední hodiny:
pondělí–středa 8.00–18.00 hod.

Historie
Služby

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

PŘEČTĚTE SI
Věřím, že i letos se nám
podaří hospodařit bez dluhů
s tím, že naplníme očekávání
obyvatel devítky. Třebaže jejich
potřeby jsou často odlišné –
jiné mají mladé rodiny s dětmi,
jiné senioři, zdravotně handicapovaní, ti, kteří touží bydlet
ve vlastním a volají po rychlejší
privatizaci městských bytů,
zatímco druzí se jí obávají,
podnikatelé… Zkrátka každý
upřednostňuje něco trochu
jiného a je na nás, abychom se
snažili najít přijatelný kompromis pro všechny.
V rušné debatě o rozdělení
peněz do jednotlivých kapitol rozpočtu MČ Praha 9 pak
blahodárně zapůsobil dopis
od paní Jarmily Vysoudilové
z Jablonecké ulice. Kromě jiného píše: „Jsem seniorka a na
Proseku bydlím od roku 1972.

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
redakcedevitky@praha9.cz
Redakční rada:
Předseda: Mgr. Adam Vážanský
Členové: Ing. Zdeněk Davídek, Ing. Marek
Doležal, Mgr. Zuzana Kučerová, Mgr. Tomáš
Portlík, Miloslav Hanuš, Vladimír Zedník,
Bc. Linda Urbášková, Markéta Dostálová
Vaše názory, podněty, náměty nebo příspěvky
a fotografie rádi uvítáme na e-mailu: redakcedevitky@praha9.cz nebo na poštovní
adrese Městské části Praha 9.

Přistěhovala jsem se z Prahy
6-Bubenče. Pamatuji tady
ještě uprostřed sídliště louku,
ve Vysočanech naproti radnici
malé, nízké domky. Dnes je na
Proseku nádherný park s naučnou stezkou, dokonce i metro.
Ve Vysočanech na Sokolovské
vyrostly nové moderní domy.
Přátelé, kteří přijíždějí z centra
Prahy na návštěvu, se nestačí
divit, jak se Praha 9 změnila.
Chtěla bych vám poděkovat
určitě i jménem seniorů Prahy 9
za mimořádnou starost nejen
o vzhled Prahy 9, ale i o dobrý
pocit seniorů a jejich duševní
pohodu.“
Návrh rozpočtu MČ Praha 9
bude projednávat zastupitelstvo
devítky 11. února 2014.
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9
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Hodnota 144kWh/(m2.rok)
www.letnany-bydleni.cz

Zákaznická linka:

725 928 629

SC-332436/08

Prodejce:
Moravská stavební – INVEST, a.s.

Průkaz energetické náročnosti
budovy – třída B

11.12.2013 15:53:29
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Semináře k nové legislativní úpravě
vlastnického bydlení předsedové SVJ ocenili
Se začátkem letošního roku vstoupil v platnost nový
občanský zákoník, který kromě jiného upravuje majetková
práva, tedy i vlastnictví bytů. Upozornit na tyto změny
bylo cílem dvou odborných seminářů, které v prosinci
2013 spolu s Družstevním marketingovým sdružením ČR
pořádala Městská část Praha 9 pro předsedy a vedení
Sdružení vlastníků bytových jednotek na devítce.

„J

ako členové samosprávy
Městské části Praha 9 si
uvědomujeme, v jakém postavení
se nachází samosprávy – vedení
sdružení vlastníků jednotek. Na
jedné straně se musí starat o chod
domu a jeho komplexní správu
ke spokojenosti vlastníků mno-

ha bytů, na druhé straně existují
mantinely v podobě zákonů. S novým občanským zákoníkem řada
dosud platných legislativních norem padá a je nahrazena novými,
v nichž zatím ještě ani právníci
nemají zcela jasno. To byl důvod,
proč jsme se domluvili s Družstev-

Semináře vedl předseda správní rady DMS ČR Mgr. Martin Kroh
(uprostřed), místostarosta Prahy 9 Mgr. Tomáš Portlík (vpravo)
a JUDr. Marek Novotný
ním marketingovým sdružením
ČR, které sdružuje velká bytová
družstva a aktivně připomínkovalo jednotlivé paragrafové návrhy
nového občanského zákoníku týkající se bytové problematiky, na
těchto odborných seminářích pro
vedení SVJ na devítce,“ říká místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

Semináře pokračují i letos

Semináře byly věnovány nové
legislativní úpravě vlastnického
bydlení platné od ledna letošního
roku, ale jejich součástí byl i stručný výčet změn v oblasti příspěv-

Semináře vzbudily mezi předsedy SVJ devítky velký ohlas

ků na správu domu a pozemku
a záloh na služby, včetně změn
pravidel pro jejich vyúčtování.
Asi stovka přítomných účastníků
na setkáních měla možnost klást
i praktické otázky. Předsedové
SVJ přivítali také příslib opakování tématu v průběhu letošního
roku s hlavním zaměřením na první poznatky z praktického fungování nových pravidel. Pokud máte
i vy zájem zúčastnit se těchto setkání, přihlaste se prostřednictvím
e-mailu na adresu: schulzm@
praha9.cz.
Text a foto: mk

Cyklostezka u Rezidence Eliška
znovu slouží cyklistům
S kolaudací bytového domu Rezidence Eliška ve Vysočanech, který je s 93,6 metru
nejvyšší čistě bytovou budovou v Česku, byla zprůjezdněna i část vysočanské
cyklostezky vedoucí kolem rezidence.

K

olaudační souhlas s užíváním
objektu, jehož investorem je
realitní a aukční agentura Gaudí,
vydal odbor výstavby Úřadu MČ
Praha 9 začátkem prosince 2013.
Rezidence na křižovatce ulic
Freyova a Ocelářská má 25 nadzemních pater. Její neobvyklá výška je mimo jiné výsledkem jednání
s Městskou částí Praha 9, která
chtěla v tomto území vytvořit výškovou dominantu. Měla by se tím

opticky kompenzovat rozlehlost
nedaleké O2 areny.
Stavba začala v říjnu 2011. Součástí domu je parkoviště pro 130
aut, 99 garáží v suterénu, fitness
centrum, kavárna, nonstop recepce a další služby včetně například
kadeřnictví. V těsném sousedství
recepce vede vysočanská cyklostezka, která byla vybudována
v roce 2010.
„Cyklistům však nesloužila v celé
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délce příliš dlouho,“ říká místostarosta Prahy 9 Marek Doležal
a vysvětluje: „Její část totiž leží
na soukromém pozemku investora Rezidence Eliška, který tento
zhruba padesátimetrový úsek během stavby bytového domu po dohodě s magistrátem kvůli bezpečnosti zahradil. Cyklisté a bruslaři
proto museli za novým mostem
přes Ocelářskou ulici slézt po provizorním schodišti, přejít několik

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

Vysočanská cyklostezka je
u Rezidence Eliška zase průjezdná
desítek metrů a po jiných schodech opět vystoupat na cyklostezku. To nyní nemusí, cyklostezka
je už kolem Rezidence Eliška opět
mk
průjezdná.“
Foto: sh

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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Kde parkovat?
V souvislosti s vydáváním
parkovacích karet pro
Vysočany a Libeň po nich
volají také řidiči z Proseka
a Střížkova.

Z

a všechny citujme Ing. Josefa
Kuthana ze Střížkova: „Bydlím poblíž stanice metra C Střížkov. V této části Prahy 9 se o podobnou regulaci parkování vůči
nájezdům řidičů ze vzdálenějších
oblastí usilujících zanechat své
vozidlo jen co nejblíž vstupu do
metra zatím nic neudělalo. V poslední době je situace pro zdejší
obyvatele skutečně tristní. Na
parkovišti přímo před obytnými
domy jsou běžně ponechávána
vozidla mimopražských poznávacích značek. Jsem si vědom,
že zavedením parkovacích karet
se počet míst ke stání nezvýší,
ale přesto může odradit sem pravidelně přijíždějící motoristy ze
vzdálenějšího okolí jen za účelem
co nejvýhodnějšího krátkodobého
parkování a také zamezit dlouhodobému parkování služebních
vozidel bez ohledu na místní majitele osobních aut…“

Stanovisko radnice

MČ Praha 9 usiluje o připojení
k celoměstskému systému parkování od roku 2011 s tím, že celý
systém bude rozdělen do dvou fází
- první Libeň, Vysočany, Hloubětín, Krocínka, pro niž jsou veškeré projekty připraveny, a devítka
čeká pouze na souhlas Magistrátu
hl. m. Prahy. V druhé fázi to bude
Prosek a Střížkov, a to v návaznos-

ti na výstavbu parkovacích domů.
„Zóny placeného stání na Střížkově a Proseku jsou závislé na
parkovacích domech, protože
kapacita parkování na ulicích je
oproti Vysočanům mnohem více
deficitní, neboť se při výstavbě
sídliště počítalo s jedním autem
na čtyři bytové jednotky,“ říká
radní Prahy 9 odpovědný za dopravu a životní prostředí Tomáš
Holeček a pokračuje: „Parkovací
domy pak budou primárně určeny
pro obyvatele bydlící na Proseku
a Střížkově, kteří tu však z nejrůznějších důvodů nemají nebo
nemohou mít trvalý pobyt. Ten je
základní podmínkou pro získání
rezidentní parkovací karty.“
Novou koncepci celoměstského
parkovacího systému, který by
měl být realizován od roku 2015
a měl by tyto problémy s mimopražskými řidiči konečně vyřešit,
by Rada hl. m. Prahy měla schválit
v lednu 2014.
„Připojení MČ Praha 9 k zónám
placeného stání nám zatím pražský magistrát přes veškerou snahu
neumožnil, stejně jako např. Praze 5, 6, 8,“ vysvětluje dále Tomáš
Holeček. „I ony interní parkovací
zóny ve Vysočanech jsme zbudovali proti jeho vůli, protože po
otevření O2 areny a Sparta arény
nemají místní obyvatelé při konání sportovních a kulturních akcí
sebemenší šanci zaparkovat, a to
ani ve večerních hodinách. Podobně jsme byli také nuceni zpoplatnit
parkoviště u Polikliniky Prosek,
kde přes záplavu mimopražských
automobilů nemohli její návštěvníci vůbec zaparkovat.“

Výměna parkovacích
karet pro rok 2014
Do konce února 2014
probíhá výměna
parkovacích karet pro
oblast Vysočany a Libeň.

V

ýměna a výdej nových karet
platných pro rok 2014 pro občany je prováděna bezplatně ve
vestibulu radnice Úřadu Městské
části Praha 9 u přepážky č. 3 Informačního centra v úřední hodiny pondělí a středu 8.00–18.00,
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úterý a čtvrtek 8.00–15.30 a pátek
8.00–12.30 hod.
Pro podnikatelské subjekty jsou
karty vydávány na odboru životního prostředí a dopravy, v kanceláři
č. 227, 2. patro v úřední dny pondělí a středu 8.00–18.00 hod.
Termín pro výměnu karet je stanoven do konce února 2014.
Podmínky pro výměnu a vydání
parkovací karty jsou uveřejněny
na webových stránkách a na úřední desce MČ Praha 9.

Větší čistota a méně
prachu v ulicích

Už více než 1200 kilometrů má na tachometru samosběrný a zametací stroj, který patří Městské části Praha
9. Ta na investici v celkové výši necelých tří milionů
korun získala 2,5 milionu korun z fondů Evropské unie,
respektive Státního fondu životního prostředí.

„V

yužili jsme možnosti financování projektu s názvem
Snížení imisní zátěže omezením
prašnosti z plošných zdrojů ze
Státního fondu životního prostředí,“ vysvětluje radní Prahy 9
Zdeněk Davídek. „Každý z nás ví,
jak – zvláště v letních měsících –
dokáže potrápit prach v ulicích.
A nám se tento dotační titul podařilo využít k nákupu samosběrného a zametacího vozu, který teď
slouží ku prospěchu Prahy 9.“
Auto se zametacím zařízením
můžete pravidelně vidět střídavě
ve Vysočanech, na Proseku a Střížkově především v místech, kde
je největší koncentrace lidí, jako

například u stanic metra nebo zastávek MHD, intenzivně se uklízí
na náměstí OSN.
„Zametací stroj byl nasazen do
zkušebního provozu v září loňského roku,“ pokračuje Zdeněk Davídek. „Za tři měsíce sesbíral více
než osm tun odpadu každý měsíc.
Ale na to, abychom si v Praze 9
mohli připadat čistě jako ve Švýcarsku, bychom museli mít alespoň tři takové zametací a sběrací
stroje. A je třeba si uvědomit, že
nejen pořízení, ale i provoz takového zařízení něco stojí a s rostoucím množstvím sebraného odpadu
rostou i náklady na jeho likvidaci
mk
na skládkách.“

Parkovací zóna
Stoupající
Nová parkovací zóna v MČ Praha 9 je zavedena od
1. února 2014 v ulicích Stoupající, Klíčovská a Okřínecká.

V

ýdej parkovacích karet pro
rezidenty z uvedených ulic je
prováděn bezplatně ve vestibulu radnice Úřadu Městské části
Praha 9 u přepážky č. 3 Informačního centra v úřední hodiny
pondělí a středu 8.00–18.00, úterý a čtvrtek 8.00–15.30 a pátek
8.00–12.30 hod. Pro podnikatel-

ské subjekty jsou karty vydávány
na odboru životního prostředí
a dopravy, v kanceláři č. 227,
2. patro v úřední dny pondělí
a středu 8.00–18.00 hod.
Podmínky pro vydání parkovací
karty jsou uveřejněny na webových stránkách a na úřední desce
MČ Praha 9.
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Výběrové řízení na
pronájem obecních bytů
Starosta MČ Praha 9 vyhlásil dne 10. ledna 2014 výběrové řízení na pronájem bytů za
smluvní nájemné za první měsíc nájemního vztahu bez služeb v domech ve vlastnictví
hl. m. Prahy – svěřených MČ Praha 9 (s úhradou dluhu). Uzávěrka výběrového řízení je
dne 10. února 2014 v 15.00 hodin. Otevírání obálek je stanoveno na 12. února 2014
v 16.00 hodin v budově Úřadu MČ Praha 9.
Jedná se o tyto byty:
1. Byt čís. 3, v domě č.p. 353,
Jablonecká 35, Praha 9-Střížkov
3+1 ve II. podlaží,
podl. plocha 75,42 m2
Nájemné za první měsíc:
minimálně ve výši 10 000 Kč
Každé další nájemné 124,26 Kč/m2
(skutečně hrazené nájemné po
poskytnuté slevě 80 Kč/m2)
Dluh na bytě váznoucí: 146 783 Kč
Doba nájmu: neurčitá
2. Byt čís. 1, v domě č.p. 359,
Jablonecká, Praha 9-Střížkov
1+1 v I. podlaží,
podl. plocha 47,26 m2
Nájemné za první měsíc:
minimálně ve výši 10 000 Kč
Každé další nájemné 124,26 Kč/m2
(skutečně hrazené nájemné po
poskytnuté slevě 80 Kč/m2)
Dluh na bytě váznoucí: 191 467 Kč
Doba nájmu: neurčitá
3. Byt čís. 15, v domě č. p. 564,
Vysočanská 57, Praha 9-Prosek
1+3 v VI. podlaží,
podl. plocha 77,88 m2
Nájemné za první měsíc:
minimálně ve výši 10 000 Kč
Každé další nájemné 124,26 Kč/m2
(skutečně hrazené nájemné po
poskytnuté slevě 80 Kč/m2)
Dluh na bytě váznoucí: 234 709 Kč
Doba nájmu: neurčitá

4. Byt čís. 4, v domě č. p. 563,
Vysočanská 59, Praha 9-Prosek
1+0 ve II. podlaží,
podl. plocha 42,50 m2
Nájemné za první měsíc:
minimálně ve výši 10 000 Kč
Každé další nájemné 124,26 Kč/m2
(skutečně hrazené nájemné po
poskytnuté slevě 80 Kč/m2)
Dluh na bytě váznoucí: 16 345 Kč
Doba nájmu: neurčitá
5. Byt čís. 4, v domě č. p. 566,
Vysočanská 53, Praha 9-Prosek
1+0 ve II. podlaží,
podl. plocha 42,28 m2
Nájemné za první měsíc:
minimálně ve výši 10 000 Kč
Každé další nájemné 124,26 Kč/m2
(skutečně hrazené nájemné po
poskytnuté slevě 80 Kč/m2)
Dluh na bytě váznoucí: 155 709 Kč
Doba nájmu: neurčitá

poskytnuté slevě 80 Kč/m2)
Dluh na bytě váznoucí: 95 801 Kč
Doba nájmu: neurčitá
7. Byt čís. 3, v domě č. p. 307,
Skloněná 18, Praha 9-Vysočany
2+1 v I. podlaží,
podl. plocha 52,44 m2
Nájemné za první měsíc:
minimálně ve výši 10 000 Kč
Každé další nájemné 141,60 Kč/m2
(skutečně hrazené nájemné po
poskytnuté slevě 80,00 Kč/m2)
Dluh na bytě váznoucí: 95 801 Kč
Doba nájmu: neurčitá

Prohlídku těchto bytů lze dohodnout ve firmě Tommi holding, s.r.o.,
Jablonecká 322/72 v Praze 9,
telefon: 283 880 792, 283 880 840

8. Byt čís. 19, v domě č. p. 459,
U Vysočanského pivovaru 17,
Praha 9-Vysočany
2+1ve IV. podlaží,
podl. plocha 59,67 m2
Nájemné za první měsíc:
minimálně ve výši 10 000 Kč
Každé další nájemné 141,60 Kč/m2
(skutečně hrazené nájemné po
poskytnuté slevě 80 Kč/m2)
Dluh na bytě váznoucí: 390 000 Kč
Doba nájmu: neurčitá

6. Byt čís. 2, v domě č. p. 386,
Na Vyhlídce 3, Praha 9-Prosek
1+1 ve II. nadzemním podlaží,
podl. plocha 30,40 m2
Nájemné za první měsíc:
minimálně ve výši 10 000 Kč
Každé další nájemné 141,60 Kč/m2
(skutečně hrazené nájemné po

Prohlídku těchto bytů lze dohodnout ve firmě Tommi holding, s.r.o.,
U Svobodárny 12/1110 v Praze 9,
telefon: 284 815 049
Podrobné informace podá
Odbor správy majetku ÚMČ Praha 9,
p. Blažková, telefon: 283 091 221,
702 012 923

Ulice Na Stráži bude z důvodu
kompletní rekonstrukce uzavřena
Od začátku stavební sezony 2014, tedy pravděpodobně od začátku nebo od poloviny
měsíce března, dojde ke kompletní rekonstrukci ulice Na Stráži, která je důležitou
spojnicí oblasti Proseka v Praze 9 a náměstí Na Stráži u nemocnice Bulovka v Praze 8.

T

ato rekonstrukce bude technicky i časově velmi náročná
a potrvá až do konce kalendářního
roku. Zároveň si vyžádá úplnou
uzávěru ulice, a to včetně všech

v ní vedených autobusových linek,
tj. 201, 295 a noční linky 511. Tyto
linky budou odkloněny na objízdné trasy, které v současné době
připravuje Dopravní podnik hlav-
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ního města Prahy ve spolupráci
se společností ROPID. Po celou
dobu oprav bude zrušena zastávka
Čertův Vršek a upravena obsluha
zastávky Madlina. Přesné infor-

Vysvětlení
k úhradám
nájemného

od druhého měsíce
nájemního vztahu:

Nájemné se sjednává podle
pravidel uvedených v zákoně
č. 150/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 107/2006 Sb.,
o jednostranném zvyšování
nájemného z bytu a o změně
zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů při použití
kalkulace pro maximální
možný přírůstek měsíčního
nájemného, tj. ve výši:
• 124,26 Kč/m2/měsíc
(pro oblast 8, Prosek Střížkov)
• 141,60 Kč/m2/měsíc
(pro oblast 9, Vysočany, Libeň)
• 127,44 Kč/m2/měsíc
(pro oblast 9, Vysočany,
Libeň, pro byty se sníženou
kvalitou)
Z takto stanoveného nájemného se na základě usnesení.
č. Us RMČ 426/12 ze dne
11. 9. 2012 poskytuje sleva do
doby případného rozhodnutí
Rady MČ Praha 9 o úpravě
poskytnuté slevy a to tak,
že výše skutečně placeného
nájemného činí do doby případného rozhodnutí RMČ Praha 9
o úpravě poskytnuté slevy, součet částky vypočtené ze sazby
ve výši 80 Kč/m2 započitatelné
podlahové plochy bytu měsíčně
a částky za vybavenost bytu
zařizovacími předměty.
Nabídka musí být podána na
formuláři „Nabídka na pronájem bytu za smluvní nájemné
za první měsíc nájemního
vztahu bez služeb v domech ve
vlastnictví hl. m. Prahy – svěřených m. č. Praha 9 formou VŘ“
a s ověřeným podpisem.

mace naleznete v brzké době na
internetových stránkách našeho
úřadu, Dopravního podniku hl. m.
Prahy, Ropidu a samozřejmě i na
zastávkách v dotčené oblasti.
Věříme, že dopady stavby vás
omezí co nejméně, k čemuž přispějete i vy pozorným sledováním
obvyklých informačních zdrojů,
kde budeme poskytovat čerstvé
informace, a v neposlední řadě
respektováním provizorního dopravního značení.
Odbor životního prostředí
a dopravy, Úřad MČ Praha 9
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Konec kauzy Roletového domu
v Bohušovické zatím v nedohlednu
O dům v Bohušovické se
nyní vede právní válka.

S

polečnost Living Point požádala o vydání územního
rozhodnutí o umístění bytového
domu na Proseku v Bohušovické
628 s tím, že se jedná o „Roletový
dům“ s osmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Proti
výstavbě se však postavili obyvatelé Bohušovické a Bílinské ulice
a výhrady k ní měla i MČ Praha 9.
Podle územního plánu je totiž
možné v této lokalitě stavět pouze domy, jež mají z 60 % bytový
a ze 40 % nebytový charakter.
O výjimečně přípustné stavbě,
tedy pouze bytovém domu, měla
rozhodnout Rada MČ Praha 9.
Protože však radní městské části
s výjimečně přípustnou stavbou
v Bohušovické nesouhlasili, zasta-

vil stavební úřad řízení o vydání
územního rozhodnutí. Proti jeho
usnesení se investor odvolal ke
stavebnímu odboru Magistrátu
hl. m. Prahy. V prosinci loňského
roku odbor stavební a územního
plánu Magistrátu hl. m. Prahy
zrušil rozhodnutí odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu MČ
Praha 9 a vrátil věc k novému projednání. Toto rozhodnutí však doprovází určité „pikantnosti“.

Co se nelíbí Praze 9?

„Ačkoliv investor zpočátku sám
žádal o souhlas s výjimečně přípustnou stavbou, najednou – aniž
by změnil projektovou dokumentaci – obrátil a tvrdí, že se o tento
druh stavby nejedná,“ vysvětluje
místostarosta Prahy 9 Marek Doležal. „Rovněž Útvar rozvoje města, který musí (stejně jako Rada
MČ Praha 9) souhlasit s umístě-

ním výjimečně přípustné stavby,
změnil své stanovisko a tvrdí, že
projekt Roletového domu v Bohušovické je v souladu s funkcemi
uvedenými v územním plánu. A to
i přesto, že zároveň připouští, že
ve spise předloženém investorem
není dostatek podkladů pro to, aby
bylo možné posoudit, zda se jedná
o výjimečně přípustné funkční
využití stavby. Na základě prosincového rozhodnutí pražského magistrátu by po nabytí jeho právní
moci měl stavební úřad Prahy 9
pokračovat v územním řízení, ale
už bez toho, že bude trvat na doložení usnesení Rady MČ Praha 9
k výjimečně přípustné stavbě.“
Další pikantností je, že až do prosince 2013 byla všechna rozhodnutí účastníkům řízení doručována veřejnou vyhláškou. Poslední
rozhodnutí však samospráva devítky nedostala, a to je spolu s ob-

čanskými sdruženími z Proseka
účastníkem řízení a zároveň vystupuje v řízení jako majitel sousedního pozemku. Proč najednou
taková změna?
„Domníváme se, že z tohoto důvodu nemůže rozhodnutí magistrátu
z 18. 12. 2013 nabýt právní moci,
protože byla porušena rovnost
účastníků řízení,“ dodává Marek
Doležal a uzavírá: „Je smutné, že
místo toho, aby se investor a zainteresovaní obyvatelé Proseka
snažili najít oboustranně přijatelný
kompromis, vedeme právní válku.
Přitom se od roku 2012 uskutečnilo mnoho schůzek investora,
samosprávy Prahy 9, občanských
sdružení a lidí z Proseka a vše vypadalo, že kauza Bohušovická skončí
dohodou. Ale najednou rozhodují nadřízené orgány bez znalosti
místních poměrů, takže stojíme
mk
zase téměř na začátku.“

Psi městské policie hledali
„zasypané“ lidi v objektu U Elektry
Zbouraný objekt v ulici U Elektry se v prosinci loňského roku stal cvičištěm pro psy
Městské policie Praha ze záchranné kynologické skupiny.

N

ejen špatný technický stav objektu na rohu ulic U Elektry –
Poděbradská, ale i fakt, že v jeho
zdech hledali útočiště lidé bez
přístřeší, strašil místní obyvatele.
„Požádali jsme proto Městskou
policii Praha, aby tady častěji prováděla kontroly, a když pak městská část získala povolení budovu
zbourat, umožnili jsme psovodům
ze záchranné kynologické skupiny
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Městské policie Praha, aby sutiny
využili jako cvičiště pro vyhledávání zasypaných osob. Těchto
příležitostí totiž v Praze mají velmi
málo,“ říká místostarosta Prahy 9
odpovědný za bezpečnost Adam
Vážanský.

Hledej!

Figuranti leželi mnoho desítek minut v uměle vytvořených závalech,

než byli na plac postupně vypuštěni záchranářští psi – belgický ovčák a dva rotvajleři, z nichž jeden
si umění psa záchranáře teprve
osvojoval. Netrvalo však dlouho
a všichni štěkotem upozornili na
zasypaného člověka.
„V naší záchranné kynologické
skupině máme čtyři psovody, kteří
mají platné atesty na vyhledávání
na plochách i v sutinách. Pracují
se čtyřmi psy a dvěma v přípravě,“ konstatuje vedoucí útvaru
psovodů Městské policie Praha
Jiří Pavlovský a vysvětluje: „Zatímco v hlídkové službě musí mít
atestaci psovod i pes, v záchranné
skupině fungují kynologické týmy,
což znamená, že psovod a pes mají
jednu atestaci platnou na dva roky
dohromady.“
Mezi záchranářskými psy najdete
belgické ovčáky a dobrmany, tak
jako u pražské městské policie,
dále německé ovčáky, border kolie, ale třeba i voříšky. Předpokladem je, že pes je bystrý, ale klidný,

rád se učí a je správně vycvičený.
Do sutin domů je totiž vysílán sám
a na zasypaného člověka upozorňuje štěkotem.
Psovodi pražské městské policie
se svými čtyřnohými kolegy nezasahují jen při neštěstích v Praze,
ale po celé republice a dva z nich
jsou zařazeni i do speciálního vyhledávacího a záchranného USAR
týmu, jehož hlavním posláním je
záchrana osob ze zřícených budov
po celém světě, pokud by o jejich
nasazení požádala česká vláda.
Text a foto: mk
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TÉMA MĚSÍCE
Nad návrhem rozpočtu Městské části Praha 9 pro rok 2014 s místostarostou devítky Tomášem Portlíkem

Devítka nežije na dluh
Začátek každého roku je
ve znamení schvalování
rozpočtů. Nejinak je tomu
v Městské části Praha 9
také nyní. Nad návrhem
hospodaření v letošním
roce jsme se sešli
s místostarostou Prahy 9
Tomášem Portlíkem
odpovědným právě za
oblast financování.
Devátá městská část má již mnoho let vyrovnaný rozpočet. V loňském roce sice plánované výdaje
o několik desítek milionů překračovaly příjmy, nakonec však byl
tento rozdíl pokryt z peněz, které
devítka ušetřila, takže konečná
bilance loňského roku zní: vyrovnaný rozpočet. Jak to bude letos?
Návrh rozpočtu naší městské
části pro letošní rok opět počítá s menším deficitem, zhruba
kolem 48 milionů korun, který
ale dokážeme pokrýt vlastními
příjmy. Peníze si nikdy nepůjčujeme, snažíme se hledat levnější
řešení, jež ale nejdou na úkor
kvality, a našetřené peníze převádíme do fondu rezerv. Z něho pak
v průběhu roku podle potřeby
čerpáme prostředky. Předpokládám, že na konci roku při závěrečném vyúčtování budeme zase
moci konstatovat, že i v letošním
roce jsme hospodařili s vyrovnaným rozpočtem. Ostatně od
roku 2011 se nám daří rozpočet
v kapitole výdaje neustále snižovat, jen pro letošní rok musíme
v tomto směru počítat s mírným
nárůstem vzhledem k velkému
počtu nových míst v mateřských
školách, která se nám podařilo
vytvořit.
Buďme tedy konkrétní, jak velké
jsou plánované příjmy a výdaje?
Návrh rozpočtu hovoří o celkových příjmech ve výši 425 748
000 korun a celkových výdajích ve
výši 473 349 000 korun. Rozpočtové příjmy přitom tvoří dotace
ze státního rozpočtu, z rozpočtu
hlavního města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitosti či převody
z hospodářské činnosti.

Myslím, že představu o výdajích
má každý, kdo v domácnosti zastává „funkci ministra financí“.
I městská část musí mít prostředky na zajištění fungování svého
úřadu, v němž největší položku
činí náklady na služby a mzdy.
Odečteme-li provozní náklady,
zbývají nám finance na investování. S čím v tomto směru počítáte
letos?
Letošní rozpočet jsme z hlediska
investic navrhli poněkud ambiciózněji než v minulých letech,
protože chceme – pokud možno
– dokončit všechny rozpracované projekty. Ať už to je dokončení
parkovacího domu na Proseku
u Billy a úpravy parkovacích míst
na dalších místech devítky, úprav
zelených prostranství, rekonstrukce a vznik nových dětských
hřišť, hřišť pro seniory či matky
na mateřské dovolené, ale i aktivní sportovce, například skatepark
Vysočany, nebo je to revitalizace
oblasti Prosecké skály zejména
v její nadzemní části.
Návrh rozpočtu pamatuje také na
další rozšiřování počtu míst v mateřských školách, i když už nebude tak výrazné jako v posledních
třech letech, kdy jsme mohli do
školek přijmout o více než 400 dětí
víc. To představovalo nárůst o 40
procent ve srovnání s rokem 2010.
Podstatnou část investic tvoří výdaje na zateplování budov,
které přinese úspory za energie
v budoucích letech. Zateplení se
dočká ZŠ Litvínovská 500 a 600,
ZŠ Novoborská a ZŠ a MŠ Na
Balabence, původní zděný pavilon MŠ U Vysočanského pivovaru. Dokončeno bude zateplování
budovy Polikliniky Prosek. Dobré
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je, že značnou část prostředků na
zateplení budov jsme získali ze
Státního fondu životního prostředí, resp. z fondů EU. Věřím, že se
nám podobně podaří získat část
financí také na zateplení Střediska
sociálních služeb v Českolipské
a družinu ZŠ Novoborská.
Zmínil jste, že v současné době
Praha 9 do značné míry vyřešila
problém nedostatku míst v mateřských školách. Demografické
prognózy, s nimiž se seznámila
Rada MČ Praha 9 koncem loňského roku, ale upozorňují na to, že do
roku 2030 na Proseku i ve Vysočanech výrazně naroste potřeba
celkového počtu tříd v základních
školách. Jste připraveni na to, že
během krátké doby budete muset
tento problém řešit?
Už letošní návrh rozpočtu počítá

s investicemi do vytvoření projektu nové základní školy v lokalitě
U Elektry (na pozemku, jejž vlastní městská část), která by mohla
částečně řešit problém nedostatku
míst ve školách ve Vysočanech.
Kromě toho prověřujeme další
možnosti využití vhodných disponibilních prostor v naší městské
části pro potřeby základního vzdělávání. Na Proseku pak plánujeme
univerzální školský objekt při ZŠ
Litvínovská 600, protože kapacita
základních škol v této části devítky
je již téměř naplněna. Nová budova by měla poskytnout prostor
mateřské škole, třídám základní
školy a družině.
Demografické studie ale také ukazují, že obyvatelstvo stárne. Roste
počet seniorů, prodlužuje se jejich
věk a to zvyšuje nároky na sociální služby…
Myslím, že oblast zdravotnictví
a sociálních služeb v Praze 9 není
z rozpočtového hlediska žádnou
Popelkou. Středisku sociálních
služeb každoročně přispíváme více
než 20 miliony korun na dorovnání
rozdílu mezi jeho náklady a vlastními příjmy. Letos návrh rozpočtu konkrétně počítá s 23 890 000
korunami. Náklady střediska přitom představují úhradu provozu
domova seniorů, domu s pečovatelskou službou, domu sociálních
služeb – tzv. Alzheimer centra,

Celkové příjmy Městské části Praha 9 pro rok
2014 v návrhu rozpočtu činí 425 748 tis. Kč

7+32+4813A

13,2 %
Vlastní příjmy (většinu tvoří daň
z nemovitosti) 56 135 tis. Kč

6,7 %
Dotace ze státního rozpočtu
28 489 tis. Kč

31,6 %
Neinvestiční dotace
z rozpočtu hl. m. Prahy
134 438 tis. Kč

48,5 %
Převody z vlastních fondů
hospodářské činnosti
206 686 tis. Kč
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Navrhované výdaje MČ Praha 9 pro rok 2014
v celkové výši 473 349 tis. Kč

4+15+8271330A
3,6 %
Pokladní správa
17 000 tis. Kč

4,6 %
Rozvoj obce 21 636,30 tis. Kč
15 %
Městská infrastruktura
71 092 tis. Kč

30,5 %
Vnitřní správa
144 251,20 tis. Kč

0,2 %
Hospodářství
1176 tis. Kč

3,4 %
Kultura, sport
a cestovní ruch
16 082,60 tis. Kč

7,6 %
Doprava
35 900 tis. Kč

0,3 %
Bezpečnost
1332,20 tis. Kč

27,1 %
Školství, mládež a sport
128 412,70 tis. Kč

7,7 %
Zdravotnictví a sociální oblast
36 466 tis. Kč

pečovatelské služby, klubů senioru, romského klubu a stacionáře…
Snažíme se o rozšiřování počtu
lůžek pro seniory, počítáme i se
stavbou nového domova seniorů
na Proseku (v současné době probíhají práce na projektu), ale důraz klademe na rozvoj pečovatelské služby do bytu tak, aby senioři
mohli trávit klidné stáří ve svých
domovech. Dnes už tuto službu
poskytujeme 590 lidem.
Devítka má jako jedna z mála
pražských městských částí vlastní
zdravotnické zařízení – Polikliniku
Prosek. Nezatěžuje její provoz příliš rozpočet?
Poliklinika funguje jako samostat-

ná akciová společnost a na svůj
provoz, včetně provozu lékařské
služby první pomoci na území
Prahy 9, si sama vydělá. Takže vytvoření akciovky Poliklinika Prosek před několika lety se v tomto
směru ukázalo jako krok správným směrem. Městská část pro své
obyvatele zachovala tolik potřebnou zdravotní službu, kterou navíc
nemusí dotovat ze svého rozpočtu.

Ano, po dohodě s Policií ČR chceme kamerový systém dobudovat.
Náklady na to však již nebudou tak
vysoké jako v minulosti. Ukazuje
se totiž, že na místech často spojovaných s nápadem trestných činů
jsou kamery naprosto efektivním
řešením. Zavedení kamerového
systému napojeného na Policii ČR
a městskou policii sice v minulosti
přišlo městskou část na více než
5 milionů korun včetně několika
dispečinků ve služebnách policie,
ale zejména pouliční kriminalita
na devítce díky nim výrazně poklesla. O polovinu se snížil počet
vykradených vozidel, o pětinu počet odcizených vozů, o 40 procent
počet vykradených bytů. Přitom
kriminalita v rámci obvodu Policie
ČR Praha III, kam naše městská
část patří, se zvýšila. Škody, kterým těmto systém zabránil, jsou
v porovnání s pořizovací cenou
tohoto systému minimální.

úměrně s novou výstavbou na devítce a rostoucím počtem obyvatel
rostou provozní náklady ať už na
svoz odpadu, údržbu zeleně, udržování čistoty v ulicích… Zadostiučiněním však pro nás je, že se
nám daří udržovat prostředí devítky relativně čisté. Přispěl k tomu
i nákup samosběrného a zametacího stroje koncem loňského
roku. Věřím, že i v letošním roce
budeme mít dostatečné prostředky na údržbu a navíc plánujeme
další revitalizace vnitrobloků, revitalizace veřejného prostranství
Na Královce, parků jako například U Vysočanského pivovaru,
Na Balabence, revitalizaci oblasti
Proseckých skal, dokončení parku Srdce, a doufáme, že získáme
investice od magistrátu na úpravu
parku Pod Lávkou. Začít by měly
práce na parku Zahrádky a na prodloužení vysočanské cyklostezka
do Hrdlořez.

Jak pamatuje návrh rozpočtu na
kapitolu životní prostředí?
I když se říká, že kapitola životní
prostředí bývá první, kde dochází
ke škrtům, musím konstatovat, že

Návrh rozpočtu bude projednávat
Zastupitelstvo Městské části Praha 9 na svém 18. zasedání v úterý
11. února 2014.
Marie Kurková

Výdaje Městské části Praha 9
v letech 2011–2014
2011

V oblasti bezpečnosti v minulých
letech městská část investovala
do bezdrátových kamer, které jsou
umístěny tam, kde ve větší míře
docházelo k trestné činnosti. Počítáte i letos s rozšiřováním kamerového systému?

2012

501 924,70 tis. Kč
452 207,80 tis. Kč

2013

439 453,00 tis. Kč

2014

478 262,80 tis. Kč (návrh)
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BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT

BEZPEČNÝ DOMOV ZAČÍNÁ DVEŘMI!

ZDARMA*
BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA EVVA ICS
4. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA, ODOLNÁ BUMPINGU

Pobřežní 8, Praha 8 (Florenc) | 777 335 878 | www.next.cz
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SC-332509/26

* akce platí do 28. 2. 2014 při objednání s dveřmi
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Kontejnery občanského sdružení
Diakonie
Broumov
Pronájem
garáží na Proseku
Stanoviště:
Potřebujete parkovat na
Jablonecká (v bývalém obchodním
Proseku a nemáte kde?
centru u Prosecké ul.)
Samostatné uzavíratelné garáže
Poliklinika Prosek
(nikoliv garážová stání) jsou
Verneřická (u pošty)
k pronájmu v garážích v LovoVysočanská (prostřední zastávka
sické ulici na Proseku. Za garáž
autobusu)
zájemci (nemusí mít trvalé bydPoliklinika Vysočany
liště na „devítce“) zaplatí měNovovysočanská – U Nové školy
síční nájem 1200 Kč. Termín
Podkovářská – Jana Přibíka
prohlídky si lze domluvit na tel.:
Náměstí OSN – Prouzova (u parku)
776 616 616 - Milan Tuček.
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
Klíčovská (náměstíčko)

Dětská pohotovost
ve FN Bulovka

Pískovcová – Prosecká

Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení – dámské,
pánské, dětské
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony
Látky – minimálně 1 m²
Domácí potřeby: nádobí bílé i černé,
skleničky – nepoškozené
Uzavíratelné garáže
Peří, péřové a vatové přikrývky, polv Lovosické
štáře a deky
Obuv – nepoškozená
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LSPP)
NA ÚZEMÍ PRAHY 9

Pronájem garáží na Proseku

Potřebujete
parkovat na
Dětská pohotovost
Dětskou
pohotovost
pro
Proseku
a nemáte
v Nemocnici
na kde?
Bulovce
„devítku“
zajišťuje
ve všední
Samostatné
uzavíratelné
garáže
Dětskou
pohotovost
pro
dny,
v sobotu,
neděli
a vjsou
době
(nikoliv
garážová
stání)
„devítku“ zajišťuje ve všední
svátků
Fakultní
nemocnice
k dny,
pronájmu
v garážích
v sobotu,
neděli a vv Lovodobě
Bulovka,
Budínova
8
sické
ulici
na
Proseku.
Za garáž
svátků Nemocnice 2,
NaPraha
Bulovce,
-Libeň.
zájemci
(nemusí
mít8-Libeň
trvalé bydBudínova
2, Praha
liště na „devítce“) zaplatí měOrdinačníhodiny
hodinyLSPP
LSPPpro
pro
Ordinační
síční
1200 Kč.
děti nájem
v Nemocnici
NaTermín
Bulovce:
děti
ve FNsiBulovka:
prohlídky
lze domluvit
tel.:
Pondělí–pátek:
16.00na
– 7.00
Pondělí
pátek:
16.00
–
7.00
776
616
616
Milan
Tuček.
Sobota a neděle: nepřetržitě
Sobota
a neděle: 283
nepřetržitě
Telefon:
842 224

266 084 220
Telefon: pohotovost
283 842 224
Dětská
ve FN Bulovka 266 084 220
Dětskou pohotovost pro
„devítku“ zajišťuje ve všední
dny, v sobotu, neděli a v době
svátků Fakultní nemocnice
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
-Libeň.
Strana zelených
Vaši
Vašizastupitelé:
zastupitelé:
Ordinační
hodiny LSPP pro
Ing.
Zdeněk
Davídek
děti
ve
FN
Bulovka:
tel.:
283
091 328
Ing.
Zdeněk
Davídek
Pondělí
- pátek:
16.00 – 7.00
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
Tel.:
283
091
328
Sobota
a neděle:
nepřetržitě
RNDr. Petr
Pišoft, Ph.D.
e-mail:petr@pisoft.cz
davidekz@p9.mepnet.cz
e-mail:
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Telefon:
283 842 224
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
e-mail:jantrnka@centrum.cz
petr@pisoft.cz
266 084 220
e-mail:
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
www.facebook.com/praha9.zeleni.cz
e-mail: jantrnka@centrum.cz
twitter:@zelenipraha9

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LSPP)
Provozovatel
LSPP: Poliklinika
NA ÚZEMÍ
PRAHY440/40,
9
Prosek,
Lovosická

Praha
9
Provozovatel
LSPP: Poliklinika
Prosek, Lovosická 440/40,
DOSPĚLÍ
Praha 9 ve všední dny 19.00
hod
- 6.00 hod,
o víkendech
DOSPĚLÍ
ve všední
dny
a19.00–6.00
svátcích odhod,
19.00o hod.
víkendech
posledního
dne do
a svátcíchpracovního
od 19.00 hod.
6.00
hod. prvního
pracovního
posledního
pracovního
dne
Uzavíratelné
garáže
dne.
do 6.00 hod. prvního
v Lovosické
pracovního dne.
Tel.: +420 286 881 518
Tel.: +420 286 881 518
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LSPP)
NA ÚZEMÍ PRAHY 9

Provozovatel LSPP: Poliklinika
Prosek, Lovosická 440/40,
Praha 9
Praha 9
DOSPĚLÍ
veČSSD
všedníPraha
dny 19.00
Adresa:
OVV
9,
hod
6.00
hod,
o
víkendech
Jablonecká
Praha
Adresa: OVV 723,
ČSSD
Praha9-Prosek
9,
a svátcích od
19.00 hod.
Jablonecká
9-Prosek
Telefon:
+420723,
283Praha
882 131
posledního
pracovního
dne do
Telefon:ovv.praha9@cssd.cz
+420 602 459 180
e-mail:
6.00
hod.
prvního
pracovního
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
dne.zastupitelů za ČSSD děkuje
Klub
Klub
Klub zastupitelů
zastupitelů za
za ČSSD
ČSSD děkuje
děkuje
všem
spoluobčanům
zapomoc
pomoc
všem
spoluobčanům
za
spoluobčanům
za
podněty
Tel.: +420 286 881 518
při
řešeníkproblémů
problémů
podnětů
a názory
dění v naší
městské
při
řešení
aapodnětů
Druhé
letošní
setkání
se
vvčásti.
rámci
Prahy
9.
Setkání
sezastuzasturámci Prahy 9. Setkání se
zastupiteli,
tentokrát
s Milanem
piteli
Milanem
Apeltauerem
piteli
Pavlem
Baudysem
a Leošem
Apeltauerem
aHanušem
Pavlem Baudysem,
aPaclíkem
Miloslavem
se uskuse uskuteční
v úterý
se uskuteční
v úterý 18.
února
teční
13.
března
od17.30.
16.00
do 17.30.
19.
června
od 16.00
do 17.30.
2014
od 16.00
do
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Praha 9

Březen 2012

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,

SC-332225/03

sobu
a

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

S TÍMTO KUPÓNEM
SLEVA NA
NÁKUP 5%

BIO OBCHOD SE ZDRAVOU VÝŽIVOU
FACEBOOK.COM/ORGANICOBIO
WWW.ORGANICO-BIO.CZ

ÁNÍ

BJEDN
O
A
N
O
S
A
BIOM

INY;
BIOPOTRAV
VO A KOLÁČKY
PO, ST, PÁ - ČERSTVÉ PEČI

NÍZKÉ CENY

PODVINNÝ MLÝN 2395/25A

KCE

A plavání
í
Rann -8.00h
h
7.00 0Kč
za 6

SPoRTovNí
CENtRUM
hotElU DUo

SC-332322/02

od-

Stanoviště:
Pískovcová – Prosecká
Česká spořitelna Prosek		 Verneřická 408
Jablonecká
(v
bývalém
obchodním
Divadlo Gong		 Sokolovská 969
Jaké
věci je možné
centru
Prosecké ul.)
Domovu seniorů		
Novovysočanská
5005 darovat:
Knihovna Prosek		
Mimoňská
645 oblečení – dámské,
Letní
a zimní
Poliklinika
Prosek
Mateřská škola		 pánské,
Kovářská 27
dětské
Verneřická
(u pošty)
Městská policie		 Veltruská 576
Lůžkoviny,
ručníky,
Vysočanská
(prostřední
zastávka
Nádraží Libeň		 Českomoravskáprostěradla,
316
utěrky,
záclony
autobusu)
Paneria		
Sokolovská
608
PoliklinikaVysočany
Prosek		 Látky
Lovosická
440
– minimálně
1 m²
Poliklinika
Radnice		
Sokolovská
324/14 nádobí bílé i černé,
Domácí
potřeby:
Novovysočanská
– U Nové školy
Second hand Market SAHU s. r. o.		 Sokolovská 318
skleničky
– nepoškozené
Podkovářská
Přibíka
SOŠ stavební–a Jana
zahradnická		
Učňovská 1
Náměstí OSN – Prouzova (u parku) Peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
Obuv – nepoškozená
Klíčovská (náměstíčko)

N

Ri ov
a c CoC ě
vi hE
lE čeb t
KC Ní
E

Krytý plavecký bazén 20x6 m
Společná a privátní sauna, Fitness, Aqua-aerobic
Dětské party, Firemní večírky
12 sportovních bowlingových drah + 4 dětské
Individuální či skupinové plavecké kurzy
Bowlingové lekce pro dospělé i děti
Možnost pronájmu bowlingu a bazénu
Plavání SENIORŮ
60min / 60Kč, Po–Pá 10.00h–15.00h
Teplická 492, 190 00 Praha 9
T: +420 266 133 803
E: sportcentrum@hotelduo.cz, www.janhotels.cz

SC-331248/08

ze-

ejícím

Kontejnery
občanského
sdružení
Distribuční
místa
Devítky
Diakonie Broumov
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Y, OZNÁMENÍ
TIPY, RADY, OZNÁMENÍ
TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

Kontejnery
občanského
Kontejnery
sdružení
občanského sdružení
chodníMobilní
kancelář
obchodní
Pražskékancelář
plynárenské
Pražské
plynárenské
Kontejnery
občanského sdružení
Mobilní
Pražské
plynárenské
Mobilníobchodní
obchodní kancelář
kancelář Pražské
plynárenské
Diakonie Broumov
Diakonie Broumov
INZERCE

Diakonie Broumov

nská, a. s.,Pražská
ve
plynárenská,
ném na parkovišti
a. s., ve za Úřadem
némMČ
na parkovišti za Úřadem MČ
ném na9,parkovišti
za 324/14.
Úřadem MČ
Pražská plynárenská,
a.
s., ve
Stanoviště:
Stanoviště: Pískovcová – Prosecká Pískovcová – Prosecká
eřinou společností
spolupráci
sPraha
dceřinou
9, Sokolovská
společností
Praha
Sokolovská
Pražská plynárenská,
a. s., ve 324/14.
na parkovišti
za úřadem
MČ
Stanoviště: (v bývalém obchodním Pískovcová – Prosecká
Praha
9,
Sokolovská
324/14.
spolupráci
s sdceřinou
společností
Jablonecká
(v
bývalém
obchodním
Jablonecká
plynu, a. Měření
s.,spolupráci
dodávek
plynu,
a.
s.,
dceřinou společPraha 9, Sokolovská 324/14.
Jablonecká
(vJaké
bývalém
obchodním
Měření
dodávek
plynu,
a.
s.,
věci
možné darovat:
Jaké věci je možné darovat:
centru
u Prosecké
u Prosecké
ul.) je
Mobilní
kancelář
poskytuje
Mobilní
ze- kancelář
poskytuje
ze- ul.) centru
raha 9 nabízí
a Úřadem
od- Měření
MČ
Praha
9 nabízí
ností
dodávek
plynu, oda.s.,
Jaké
věci
je možné
darovat:
centru
u
Prosecké
ul.)
a
Úřadem
MČ
Praha
9
nabízí
odMobilní
kancelář
poskytuje
zeLetní
a
zimní
oblečení –Letní
dámské,
a zimní
oblečení
– dámské,
a
úřadem
MČ
Praha
9
nabízí
Poliklinika
Prosek
Poliklinika
Prosek
Mobilní
kancelář
poskytuje
jména následující
služby: jména následující služby:
ího plynu běratelům
tzv. mo- zemního
plynu tzv. moLetní a zimní
Poliklinika Prosek
odběratelům
zemního
plynu
zejména
následující
služby:
jména
služby:
běratelům
zemního
plynu
tzv.aslužbu
mopánské,
dětskéoblečení – dámské,
Verneřická
(u pošty)
Verneřická
(upánské,
pošty) dětské
zahájení,
převod
ukončení
zahájení,
od- následující
převod
a ukončení
odancelář, jejímž
bilní
obchodní
kancelář,
jejímž
tzv.
mobilní
obchodní
kancelář.
• zahájení,
převod
ukončení
pánské,
Verneřická (u(prostřední
pošty)
zahájení,
převod
a aukončení
odbilní
obchodní
kancelář,
jejímž
Lůžkoviny,
prostěradla, Lůžkoviny,
ručníky,dětské
prostěradla, ručníky,
Vysočanská
(prostřední
zastávka
Vysočanská
zastávka
běru
plynu
běru
zemního
plynu
si stávajícíprostřednictvím
i-posizemního
stávající
i poJejímž prostřednictvím
si stávající
odběru
zemního
plynu
Lůžkoviny,
prostěradla, ručníky,
Vysočanská
(prostřední
zastávka
běru
zemního
plynu
prostřednictvím
si
stávající
i
poutěrky, záclony
autobusu)
autobusu) utěrky, záclony
změny
smluvního
vztahu
(způsobu
změny
smluvního
vztahu
(způsobu
íci Pražské
tenciální
plynázákazníci
Pražské
plynái potenciální zákazníci Pražské
• změny smluvního vztahu
utěrky,
záclony
autobusu)
změny
smluvního
vztahu
(způsobu
tenciální
zákazníci
Pražské
plynáLátky
–
minimálně
1
m²
Látky
–
minimálně
1 m²
Poliklinika
Vysočany
Poliklinika
Vysočany
yřídit záležitosti,
renské
mohou
placení,
vyřídit
zasílací
záležitosti,
adresy, jména
placení,
zasílací
adresy,
jména
plynárenské,
a.
s., mohou
vyřídit
(způsobu
placení,
zasílací
adresy,
Látky
–
minimálně
1 m² bílé i černé,
Poliklinika
Vysočany
placení,
zasílací
adresy,
jména
renské
mohou
vyřídit
záležitosti,
Domácí
potřeby:
nádobí
bílé
Domácí
i
černé,
potřeby:
nádobí
Novovysočanská
–
U
Nové
Novovysočanská
školy
–
U
Nové
školy
běrem zemního
související
s
atd.)
odběrem
zemního
atd.)
záležitosti související s odběrem
jména atd.)
Domácí potřeby:
nádobí bílé i černé,
Novovysočanská
– UPřibíka
Nové
školy
atd.)
související
spřevzetí
odběrem
zemního
skleničky
– nepoškozené
skleničky
– nepoškozené
Podkovářská – Jana Přibíka
Podkovářská
– Jana
zemního
plynu
bezkontaktních
návštěvy
kon• převzetí
reklamace
reklamace
převzetí
reklamace
ěvy kontaktních
plynu
bez návštěvy
skleničky
Podkovářská
––Jana
Přibíka
plynu
návštěvy
kontaktních
převzetí
reklamace
taktních
míst
2 a 4. a zaplombování
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TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

Odjezdy z kterékoliv
zastávky v mobilu

Vyhozené vánoční stromky
se sváží do konce února
Podle informací společnosti Pražské služby, která
zajišťuje svoz vánočních stromků, vyhodí letos obyvatelé
Prahy asi 300 tisíc stromečků. Kromě standardních
popelářských vozů bylo pro odvoz stromků vyčleněno
ještě deset speciálních vozidel.

Organizace ROPID ve spolupráci se společností CHAPS
rozšířila stávající webovou aplikaci Zastávková tabla PID
a přizpůsobila ji pro chytré telefony a tablety.

N

ové grafické pojetí a intuitivní
vyhledávání konkrétní zastávky umožní zjistit snadno a rychle
aktuální odjezdy z jakékoli zastávky Pražské integrované dopravy. Nová aplikace běží na adrese
www.kdymitojede.cz.
Novou aplikaci lze spustit v jakémkoli zařízení s připojením
k internetu. Po nalezení vybrané
zastávky se zobrazují aktuální odjezdy vlaků a autobusových spojů
Pražské integrované dopravy včetně aktuálního zpoždění, které je
sledováno pomocí zařízení GPS
v jednotlivých autobusech nebo
ze sledovacího systému Správy
železniční dopravní cesty v případě vlaků. Prozatím nejsou tyto

informace dostupné z vozidel
Dopravního podniku hl. m. Prahy
(u těchto autobusových linek jsou
zobrazovány pouze odjezdy podle
platného jízdního řádu).
ROPID bude postupně na jednotlivé zastávky vyvěšovat QR kódy
s odkazem na tuto mobilní aplikaci, aby bylo možné získat aktuální
informace o odjezdech z konkrétní
zastávky pouhým načtením tohoto QR kódu do chytrého telefonu.
I když nebude tato služba prozatím
dostupná pro linky Dopravního
podniku hl. m. Prahy, stane se pomocníkem zejména na příměstských linkách a na vlakových zastávkách, kde jsou dosud umístěny
pouze standardní jízdní řády.

„S

voz stromků bude probíhat
až do konce února,“ říká
mluvčí společnosti Pražské služby
Julián Záhorovský.
Občané Prahy si již zvykli stromky
odkládat k popelnicím či kontejnerům se směsným odpadem. „To
usnadňuje svoz. Naopak prosíme,
aby stromky nebyly ukládány do
odpadních nádob nebo ke stano-

Bezplatná právní poradna
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území
MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové problematiky
a problematiky mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská ulice 14, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin.
Termíny: 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3.,
2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5.,
4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6. 2014.
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30 hodin pořadová
čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým
pobytem na území Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín,
Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Právní poradenství poskytované na detašovaném pracovišti Úřadu
MČ Praha 9, Poliklinika Prosek. Začátek v 15 hodin.
Termíny: 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 7. 5., 21. 5.,
4. 6., 18. 6. 2014.
V infocentru Polikliniky Prosek se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30 hodin pořadová
čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým
pobytem na území Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín,
Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Další informace získáte v infocentru.

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní
vítání nových občánků, tedy nově narozených dětí ve věku zhruba čtyř až sedmi
měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte).

T

radici naše městská část zachovává, mění se však podmínky, za nichž
akt probíhá. Zájem o vítání občánků – dětí narozených od 1. ledna
2013 – musí jejich rodiče projevit sami. To znamená, že je třeba podat
přihlášku. Lze tak učinit v podatelně Úřadu Městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: pichovar@
praha9.cz. Více na www.praha9.cz.
INZERCE

Nové dětské centrum

Bezplatná právní poradna – exekuce

OSLAV U NÁS
NAROZENINY!
otevřeno každý den
od 9 do 21 hodin
za každého počasí

www.hafikov.cz
facebook.com/hafikov
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najdete nás v 1. patře
galerie butovice

... víme co děti baví ...

vištím tříděného odpadu,“ uvádí
mluvčí.
V některých případech může dojít k situaci, kdy popelářské auto
stromek od odpadních nádob neodveze. Důvodem je buď přeplněnost vozu – pak je stromek odvezen při dalším svozu – nebo fakt,
že v dané lokalitě sváží stromečky
speciální vozidlo. 

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území
MČ Praha 9.
Termíny: 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., 4. 6. 2014
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní
poradna se koná od 14 do 15 hodin v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem
na území MČ Praha 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín,
Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto
službu požádat vám poskytnou pracovníci v infocentru.
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ENERGIE

Radnice nesouhlasí s podmínkami smluv
na dodávku energií pro domácnosti
MČ Praha 9 se jako jiné městské části a obce zapojila
do projektu Snížení cen energií pro domácnosti, jejímž
cílem bylo zajistit efektivní nákup elektřiny a zemního
plynu a tím dosažení úspor. Využila nabídky společnosti
ECENTRE, která se zabývá zajištěním snížení nákladů na
energii pro domácnosti, a uzavřela s ní řádnou smlouvu
o zajištění profesionálního odborného poradenství, konzultací a jiných služeb souvisejících s podporou projektu
efektivního nákupu energií. Zeptali jsme se zástupce
garanta celé akce tajemníka MČ Praha 9 Leoše Tomana
na vývoj a aktuální stav e-Aukce pro obyvatele Prahy 9.
Pane tajemníku, z jakého důvodu
se devítka rozhodla podpořit projekt na snížení cen energií?
Myslím si, že povinností MČ je
nejen poskytovat kvalitní služby
ve veřejné správě, ale také pomáhat lidem orientovat se ve více
než složitém ekonomickém světě
a umožnit jim efektivněji nakládat
se svými prostředky vynaloženými
na výdej energií pro domácnost.
Na začátku roku 2013 měly obdobné projekty již veliký ohlas, jelikož se díky moderní technologii
zvané elektronická aukce dařilo
velmi výhodně snižovat náklady
na energie.
Máte už nějaké zkušenosti s podobnými projekty?
Naše městská část se již mimo
jiné dvakrát úspěšně zúčastnila
e-Aukce na snížení cen elektrické
energie svých budov, škol a školek. V prvním případě jsme využili
služeb společnosti ECENTRE, ve
druhém jsme si e-Aukci organizovali a řídili sami. Výsledky pro nás
byly motivací k podpoře podobné
akce pro občany Prahy 9, kterou
tentokrát organizovala společnost
ECENTRE.
Co požadovala společnost ECENTRE po MČ Praha 9, aby celá akce
byla úspěšná?
Zavázali jsme se bezplatně zajistit
prostory a zázemí pro propagaci
projektu včetně publicity v časopise DEVÍTKA a na webu naší MČ.
Se zmíněnou společností jsme
uzavřeli řádnou smlouvu, jejímž
cílem je zajištění profesionálního
odborného poradenství, konzultací a jiných služeb souvisejících
s podporou projektu efektivního
nákupu energií.
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Jak jste spokojen s výsledkem
e-Aukce?
V září minulého roku se zrealizovala soutěž. Vítězem elektronické
aukce se stala spol. Vemex, která
poskytuje dodávku elektrické energie i zemního plynu domácnostem,
a výsledkem byla příznivá čísla.
Říjnové aukce se účastnilo 155
domácností z Městské části Praha
9 a podle údajů společnosti ECENTRE jsou úspory následující: úspora za dodávky elektrické energie
je 565 380 Kč, úspora za dodávky
zemního plynu 486 360 Kč, celková úspora 1 051 740 Kč – 27,50 %.
Nicméně…
MČ Praha 9 měla možnost seznámit se s obchodními podmínkami
vítězného dodavatele Vemex teprve v den, kdy první občan městské
části převzal smlouvy na dodávku energie, a na základě svých
zjištění vstoupila do jednání se
zprostředkovatelskou společností
ECENTRE, po které požadovala
úpravu smlouvy podle původního
zadání MČ a dohody o plné moci
občanů. Jako garant projektu jsme
požadovali splnění našich podmínek vedoucí k ochraně našich
občanů. Smluvní podmínky mezi
občany a společností Vemex totiž
dávaly možnost různého výkladu
a možné právní nejistoty.
Jaký byl tedy váš další postup?
Cílem MČ bylo vyvarovat se pochybností v podobě ukrytých ujednání a nepřehledných cen zmíněné
smlouvy. Proto jsme do vyřešení
námi vznesených a předložených požadavků společnosti ECENTRE akci
pozastavili. ECENTRE neakceptovala naše připomínky a rozhodla se
situaci řešit přímo s občany.

Jaké možnosti má občan v takové
situaci?
Občanům zatím doporučujeme
z důvodu nevýhodnosti a nepřehlednosti novou smlouvu nepodepisovat a zmíněných služeb
nevyužít. Stále ovšem usilujeme
o odstranění sporných ujednání.
O výsledcích jednání s ECENTRE
budeme občany informovat na našem webu.
V případě, že se účastník e-Aukce rozhodne smlouvu podepsat,
v čem by měl být obezřetný?
Jednoduše v konečném ročním
vyúčtování, až tehdy totiž pozná,
zda opravdu došlo ke snížení nákladů a poskytnutí výhodnějších
služeb. V případě, že nebude vše
v pořádku, má možnost vyúčtování rozporovat na základě zákona
o ochraně spotřebitele, ale je lepší
těmto problémům předcházet.
Jaká zkušenost pro vás z těchto
událostí vyplývá?
Naší snahou je vždy stát po boku
občanů. Podle aktuálního vývoje
cen energií předpokládáme, že
jsme nedoporučením podpisu
smluv o dodávkách energií umožnili našim obyvatelům uzavření
ještě výhodnějších podmínek, než
byly ty, které se v minulém roce
vysoutěžily a nebyly podle našeho mínění pevně garantovány,
předpoklad je pokles cen energií
i v příštím období.
Nelitujete tedy toho, že jste umožnili realizaci projektu?
Inspirovali jsme se předchozími
úspěšnými akcemi a chtěli jsme občanům nabídnout zajímavou, cenově výhodnou dodávku energie.
Obvyklý postup obcí je, že umožní nebo zprostředkují možnost
zapojení obyvatel svého obvodu

do projektu, pak už je jen na občanovi, zda službu využije, či ne.
Proč jste se vy stali garantem celé
akce?
Samozřejmě vždy záleží na občanovi, zda využije nabídnutých
služeb. A garantem jsme se stali
zcela vědomě právě i pro případ, že
vše neběží tak, jak má, což se zrovna stalo. Naše garance mimo jiné
spočívá v tom, že sledujeme a kontrolujeme průběh celé akce, zajímá
nás, zda veškeré sliby, které nám
i občanům byly dány, byly i splněny. Nemůžeme být naivní, zvlášť
v dnešní době, a věřit všemu co se
naslibuje. Jelikož si myslíme, že by
se občan složitě orientoval ve všech
odborných krocích, které s celým
procesem souvisí, rozhodli jsme se
našim obyvatelům nabídnout službu v podobě odborného dohledu
nad celým průběhem e-Aukce.
Nepřemýšleli jste o tom, že pro své
obyvatele zkusíte zorganizovat
e-Aukci na dodávku energií sami?
Napadlo nás to, ale je s tím spojená vcelku obšírná administrativní
práce a my na ni nejsme momentálně připraveni a personálně
vybaveni. Jako další možná varianta se nabízí vyjednání pevných
podmínek pro občany Prahy 9 se
seriózním dodavatelem s nejen
výhodnou cenou, ale i kvalitními
službami.
Nedoporučili jste občanům využít
služeb nového dodavatele, co ale
nastane v případě, že občan služeb využije a spokojen nebude či
nastanou jisté komplikace?
Plně si uvědomujeme naši zodpovědnost, kdy jsme se stali garantem projektu, proto nabízíme
občanům pomoc, poradenství při
dalším postupu, dalších krocích.
Občané nás mohou kontaktovat
red
na tel. čísle 602 636 239.
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Všem kardiakům,
diabetikům, astmatikům
MÁTE POTÍŽE SE SVÝM
ZDRAVOTNÍM STAVEM?
CHCETE PRO SVÉ ZDRAVÍ
NĚCO UDĚLAT? PŘIJĎTE
MEZI NÁS. Máme své
základní organizace Svazu
postižených civilizačními
chorobami, do kterých se
můžete přihlásit. Co vám
můžeme nabídnout?

P

ravidelně cvičíme každý týden
pod dohledem lékaře cvičení
s prvky jógy, které je dostupné
všem. Chodíme každý měsíc na
vycházky do okolí Prahy.
Pořádáme rekondiční pobyty se
státní dotací v nejhezčích koutech

naší vlasti. Organizujeme občasné
rekondiční autokarové zájezdy,
při kterých navštěvujeme kulturní
památky a poznáváme krasy naší
vlasti. Organizujeme přátelská
posezení spojená s besedou odborníky na různá témata.
Jsme skupina zdravotně oslabených, kteří mají radost ze života
a snaží se ze všech sil zachovat si
zdraví a dobrou náladu.
Přihlásit se můžete do:
ZO SPCCH Prosek, předseda
I. Georgiev, tel.: 777 073 444
ZO SPCCH Praha 14, předsedkyně
K. Janoušová, tel.: 732 442 643
ZO SPCCH Horní Počernice,
předsedkyně Z. Jaklová,
tel.: 728 851 970

Zážitkový den s počítači
Občanské sdružení M´am´aloca zve na zážitkový den
s počítači a moderními technologiemi každého, komu je
víc než 50 let a má zájem učit se nové věci.

N

a akci, která se koná 13. února 2014 v Praze, Radlická 50
(250 m od metra B Anděl, výstup
Na Knížecí) seznámíme zájemce
velmi lehkou formou např. s užitečností internetu, s programy na
zpracování fotek, tablety, chytrými telefony atd. Ukážeme na konkrétních příkladech, že internet
i moderní technologie vám mohou
výrazně ulehčit i zpříjemnit život,

že jsou především praktickou pomůckou a zdrojem zábavy a že
„ostych“ při potýkání se s nimi
je zbytečný. Ukážeme, jak se dají
různé programy nebo „chytré
přístroje“ jednoduše ovládat a používat, ochotně odpovíme na vaše
otázky. Akce je bezplatná a zahrnuje menší občerstvení.
Více informací najdete na webových
stránkách www.zivotonline.cz.

Jubilanti
80 let
Václav Haloun
Jiří Bartůněk
František Mančal
František Hořejší
Eva Petržílová
Helena Šoltysová
František Kadlec

90 let
Ing. Zdeňka
Laušmanová
Bohumila Myšáková
Jiřinka Vítová
Jiřina Škvorová
Gašpar Miklovič

85 let
Ing. Miroslav Cihelka
Bohumil Toušek
Drahomíra Vrátná
86 let
Bohumila Gruškovská, Blažena Kurešová
akademická malířka
91 let
Jaroslava Hánová
Růžena Neradová
89 let
Anna Mudrová
Anna Dupalová
Věra Šindlerová
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94 let
Marie Zmrzlá
95 let
Anna Gottwaldová
96 let
Růžena Hrnčířová
Diamantová svatba
27. února 2014 oslaví
60 let společného
života manželé Lenka
a Miroslav Cihelkovi
Gratulujeme!
V této rubrice jsou
zveřejňována pouze jména
jubilantů, kteří k tomu dali
písemný souhlas.
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Únorová
Vysočanská „V“
Akce pro seniory z devítky, kteří mají trvalé bydliště
v působnosti úřadu Sokolovská 14, Praha 9.
Výprava do kina
11. února 2014 od 14 hodin
Kino Ládví, promítání filmu
Vlk z Wallstreet s Leonardem
di Capriem v hlavní roli
Projekce začíná ve 14 hodin. Po
začátku filmu není dovolen vstup
do sálu. Před vstupem je třeba
předložit občanský průkaz s vyznačeným trvalým pobytem v působnosti úřadu Sokolovská 14,
Praha 9. Vstup do naplnění kapacity sálů.
Vystoupení v divadle
20. února 2014 od 14 hodin
Odpoledne plné zpěvu a povídání je pro vás připraveno v Divadle Gong. Vystupují Šimon Pečenka, Uršula Kluková, Ladislav
Županič.

Aktivity pro seniory
Praha 9 se neustále rozrůstá, proto vám nabízíme i nové možnosti
pro váš volný čas. Jedná se o nové
nabídky pro seniory na aktivní využití volného času.
1. Aktivity ve Společenském
centru pro seniory v Harrachovské
ul. 422/2, informace a kontakt:
www.ssspraha9.cz,
tel.: 286 582 298, 724 905 785
2. Centrum Knoflík v Jablonecké
ulici blízko OD Billa, sídlí zde nově
Klub lidové tvorby, kontakt: www.
centrumknoflik.cz, tel.: 605 806 230
3. Senior Partner v Domě dětí
a mládeže na Proseku, informace
a nabídka: www.senior-partner.cz,
tel.: 731 520 585
Přijďte aktivně využít volný čas
v kolektivu vrstevníků.

Náš tip:
Národní divadlo v únoru nabízí divákům ve věku 65+
tato představení za zvýhodněné vstupné 100 Kč:
Činohra
Enron (L. Prebble)
2. 2. v 19.00 – Stavovské divadlo
(II. balkon a galerie)
Strýček Váňa (A. P. Čechov)
8. 2. 2014 v 19.00 – Stavovské
divadlo (II. balkon a galerie)
Strakonický dudák (J. K. Tyl)
12. 2. 2014 v 19.00 – Národní
divadlo (II. balkon a galerie)
Nosorožec (E. Ionesco)
16. 2. v 19.00 – Nová scéna
(celé hlediště)
Opera
Její Pastorkyňa (L. Janáček)
8. 2. v 19.00 – Národní divadlo
(II. balkon a galerie)
Gloriana (B. Britten)
16. 2. v 19.00 – Národní divadlo
(II. balkon a galerie)
Kouzelná flétna (W. A. Mozart)
18. 2. v 19.00 – Stavovské divadlo
(II. balkon a galerie)
Bohéma (G. Puccini) – 27. 2.
v 19.00 – Státní opera (II. balkon)
Jakobín (A. Dvořák)
28. 2. v 19.00 – Národní divadlo
(II. balkon a galerie)

Balet
Don Quijote (L. Minkus)
16. 2. v 14.00 – Státní opera
(I. balkon (včetně lóží) a II. balkon)
Popelka (S. Prokofjev)
27. 2. v 19.00
Národní divadlo (I. a II. galerie)
Vstupenky si můžete zakoupit
v pokladnách Národního divadla.
Po předložení dokladu lze slevu
uplatnit až na 2 vstupenky na každé
představení v nabídce.
Rezervace: 224 901 319, 419, 410,
438, info@narodni-divadlo.cz
Vstupenky je možné zakoupit vždy
od 25. dne předcházejícího měsíce.

Její pastorkyňa

Únor 2014

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Společenské, aktivizační centrum pro seniory
Středisko sociálních služeb
Městské části Praha 9, Harrachovská 422/2,
Praha 9-Prosek, www.ssspraha9.cz,
tel.: 724 905 785, 286 582 298
3. 2. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci
– nový kurz
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Počítačový kurz
– pro mírně pokročilé
15:00–16:00

10. 2. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci
– nový kurz
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
15:00–16:00

Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
vní služby,
Angličtina (mírně pokročilí)9:00 –10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
Trénink paměti – nový kurz
mplikovaly
11:00 –12:00
který vyloučil
Počítačový kurz
o státních
– pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
spolupráci
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00

11. 2. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat)
8:00–12:00
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
Trénink paměti – nový kurz
11:00–12:00
Počítačový kurz
– pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu – různé žánry,
hudební nástroje
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

raha 9, uplynulý
4. 2. 2014 – úterý
diska, na
Zdravotní cvičení pro seniory
namenal
i náš
7:45–8:45

5. 2. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Východní cvičení čínské s prvky
Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce 9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–12:00
Kavárnička pro starší
a pokročilé
13:00–16:00
Přednáška, beseda – Archeologické
výzkumy v Praze, včetně ukázek
nálezů, fotografií a experimentální
archeologie. Mgr. Veronika Klimešová,
kurátorka archeologických sbírek,
Muzeum hlavního města Prahy.
Zdarma
13:00–14.30
Klub šikovných ručiček:
výroba šperků
14:30–16:00
6. 2. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9 Vysočany)
10:45–11:45
Vzpomínkový cyklus:
Jaké jsem měl/a dětství,
předměty, foto vítáno
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
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7. 2. 2014 – pátek
Počítačový kurz
– pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Karty – společenské hry 9:30–12:00
Počítač, internet – možnost
využití pro seniory
9:30–12:00
Výtvarná dílna – výroba – novinové
ruličky (na pletení košíků) 9:30–12:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
13:00–14:00
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12. 2. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Východní cvičení čínské s prvky
Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce 9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–12:00
Kavárnička pro starší
a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Vikingové
a jejich nájezdy
13:00–14.30
Klub šikovných ručiček:
Valentýnské srdce
14:30–16:00
13. 2. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9 Vysočany)
10:45–11:45
Vzpomínkový cyklus – Jak si pamatuji
1. republiku, foto vítáno 11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
14. 2. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení senioři 9:00–10:00
Karty – společenské hry 9:30–12:00
Počítač, internet – možnost
využití pro seniory
9:30–12:00
Výtvarná dílna – výroba – novinové
ruličky (na pletení košíků) 9:30–12:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
13:00–14:00
17. 2. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00

Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci
– nový kurz
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Počítačový kurz
– pro mírně pokročilé
15:00–16:00
18. 2. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
Trénink paměti – nový kurz
11:00–12:00
Počítačový kurz
– pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
19. 2. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Východní cvičení čínské s prvky
Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce 9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Přednáška, beseda: Čeští egyptologové
– Rozvoj bádání v Egyptě, projekce
fotografií. Prof. Ladislav Bareš, Český
egyptologický ústav. Zdarma
13:00–14.30
Klub šikovných ručiček:
Dárková krabička
14:30–16:00
20. 2. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9 Vysočany)
10:45–11:45
Vzpomínkový cyklus – Jak jsem
prožil/a válku, foto, předměty vítány
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
21. 2. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Karty – společenské hry 9:30–12:00
Počítač, internet – možnost
využití pro seniory
9:30–12:00
Výtvarná dílna – výroba – novinové
ruličky (na pletení košíků) 9:30–12:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Počítačový kurz
– pro mírně pokročilé
13:00–14:00

24. 2. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci
– nový kurz
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Počítačový kurz
– pro mírně pokročilé
15:00–16:00
25. 2. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
Trénink paměti – nový kurz
11:00–12:00
Počítačový kurz
– pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu – různé žánry,
hudební nástroje
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
26. 2. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Východní cvičení čínské s prvky
Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce 9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Jaroslav Vrchlický
– osud a dílo
13:00–14.30.
Klub šikovných ručiček: Pletení košíků
z novinových ruliček II. 14:30–16:00
27. 2. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9 Vysočany)
10:45–11:45
Vzpomínkový cyklus: Jak se žilo
v padesátých letech, s sebou foto
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
28. 2. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Karty – společenské hry 9:30–12:00
Počítač, internet – možnost využití
pro seniory
9:30–12:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
13:00–14:00

Všechny seniory Prahy 9 srdečně zveme

na jarní koncert Komorního orchestru Archioni Plus
v čele s dirigentem a skladatelem Michalem Macourkem
Orchestr hraje jak díla klasická, tak soudobá, hudbu scénickou či
filmovou. V roce 2013/14 orchestr prezentuje vlastní abonentní cyklus,
který probíhá v Koncertní síni Atrium, dále pravidelně koncertuje
v Domově sv. Karla Boromejského. Vydává vlastní CD.
Neděle 23. března 2014 od 15 hod, Klub seniorů Prosek – zdarma
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ŠKOLSTVÍ

Zápisy do mateřských škol pro školní
rok 2014/2015 klepou na dveře
Zápisy, tj. odevzdání vyplněných žádostí a dokladů, do mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 9
proběhnou 12. února 2014 od 14.00 do 19.00 a 13. února 2014 od 15.00 do 17.00 v budovách mateřských škol.

S

tejně jako v minulých letech
budou děti přijímány podle
Pravidel pro přijímání do mateřské
školy, kde nejdůležitějším kritériem bude trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho z rodičů (zákonných
zástupců) na území MČ Praha 9,
tj. Vysočany, Prosek, část Střížkova, část Libně, část Hrdlořez a část
Hloubětína.
Přednostně budou přijímány děti
v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky s trvalým
pobytem dítěte a alespoň jednoho zákonného zástupce na území
MČ Praha 9.
K předškolnímu vzdělávání se
přijímají děti, které k 31. 8. 2014
dosáhnou věku nejméně tří let.
Důvodem je zajištění bezpečného provozu třídy mateřské školy
a zvládnutí nároků školního vzdělávacího programu. Děti mladší
tří let mohou být přijaty pouze
v případě volné kapacity.
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pravidla přijímání vydaná mateřskou školou.
V roce 2013 došlo k rekordnímu
navýšení počtu míst v mateřských
školách na devítce o 339 míst.
Vznikly nové třídy v ZŠ a MŠ Na
Balabence, v MŠ U Nové školy,

Budova Mateřské školy U Nové školy září novou fasádou
v MŠ U Vysočanského pivovaru
a MŠ Kytlická. Současnou kapacitu mateřských škol tvoří 1453
míst.
Počet volných míst pro školní
rok 2014/2015 se bude odvíjet
od počtu předškoláků a dětí s odkladem povinné školní docházky,
kteří odejdou do základních škol.
Pro potřeby rodičů zveřejňujeme
orientační odhady počtu volných

míst. V závislosti na počtu odchozích předškoláků však může dojít
ke změnám.
Podrobná pravidla, seznam dokladů nezbytných pro zápis a formuláře ke stažení naleznou rodiče na
webových stránkách mateřských
škol. V MŠ U Vysočanského pivovaru bude 13. února 2014 zápis prodloužen o hodinu, tj. od
15.00 do 18.00.
red

Předběžná volná
místa v mateřských
školách od září 2014
MŠ Kovářská
35
MŠ Litvínovská 490
45
MŠ Novoborská
50
MŠ Pod Krocínkou
40
MŠ Šluknovská
60
MŠ U Nové školy
24
MŠ U Vysočan. pivovaru 94
MŠ Veltruská
65
MŠ Balabenka
2
MŠ Kytlická
14
Celkem429

Popletené pohádky

INZERCE

Autorka populárních
dětských knih Ivona Březinová navštívila naši školu
a poutavě vyprávěla dětem
o tom, jak vzniká kniha.

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
GASTRONOMIE A PODNIKÁNÍ
Za Černým mostem 3/362, 198 00 Praha 9
e-mail: sougastropraha9@seznam.cz
www.sougastro.cz
tel.: 281 028 990, 281 028 904,
281 028 956, 724 909 426
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
Hotelnictví a turismus • Obchodník

J

Obory středního vzdělání s výučním listem
Pekař • Cukrář • Řezník – uzenář
Kuchař – číšník • Kuchař • Číšník – servírka
Prodavač květin • Aranžér a propagace
Nástavbové studium s maturitní zkouškou
Podnikání

DNY OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ

14
4. 2., 12. 2.ho20
d.
14 až 18

SC-332457/02

8. 2. 2014

10 až 15 hod.
v po dohodě
Prohlídka kdykoli 724 909 426
6,
95
8
02
1
28
.:
tel

Děkujeme všem vyučujícím za
realizaci soutěže. Děkujeme také
výboru SRPDŠ za zakoupení knih
pro vítěze i za zakoupení knih I.
Březinové, které obohatily fond
naší školní knihovny.
Mgr. Lia Ruthová, Základní škola
Litvínovská 600, Praha 9

ejí kniha Teta to zase plete inspirovala vyučující třetích ročníků k vyhlášení literárně-výtvarné soutěže Popletené pohádky pro
žáky 3. až 5. ročníků. Děti měly
napsat krátkou pohádku, ve které
se všechno zamotalo, a doplnit ji
ilustrací. Úroveň prací byla velice
vyrovnaná. Děti napsaly opravdu
tvořivé texty a nakreslily zdařilé
ilustrace.
A kdo vyhrál? V kategorii 3. roč-
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níků obsadil 1. místo David Semerád z 3.C. V kategorii 4. ročníků zvítězil Tadeáš Kalčev ze
4.A a v kategorii 5. ročníků získala
1. místo Nela Šnajdrová z 5.C. Vítězové obdrželi knihu I. Březinové
s podpisem autorky.
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BEZPEČNOST

Máte svého psa označeného a přihlášeného?
Začátek roku je ve znamení zimy. Toto počasí vyžaduje teplé oblečení a obutí, dokonce
i u čtyřnohých domácích mazlíčků. Venku je zima přece jen větší než obvykle, člověku
se nechce vytahovat ruce z kapes, aby po psovi uklidil, a nastává problém…

„K

dyž si občan pomyslí, že se
projednou nic nestane, pokud exkrement po psovi neuklidí,
mýlí se. Především se dopouští
přestupku proti obecně závazné
vyhlášce hlavního města Prahy
týkající se čistoty, která majitelům
nebo vodičům psů ukládá povinnost po svém čtyřnohém kamarádovi uklidit. Pomineme-li protiprávní dosah tohoto jednání, je
smutný pohled, když roztaje sníh
a všude kolem jsou psí exkrementy po neukázněných pejskařích,“
říká ředitel Obvodního ředitelství
Městské policie Praha 9 Vlastimil
Olič a dodává: „Strážníci proto nepolevují v kontrolách dodržování
vyhlášky o čistotě ani v zimě a jsou
oprávněni na místě v blokovém řízení udělit pokutu až do výše tisíce
korun nebo tento přestupek oznámit správnímu orgánu.“
Samozřejmě v souvislosti se psy

strážníci mohou kontrolovat i další jednání, jako je volné pobíhání
psů upravené taktéž vyhláškou
hlavního města Prahy, která negativně vymezuje místa, kde majitel
nesmí mít psa na volno, nebo přestupkové jednání spojené s vlastnictvím psa, jeho neoznačením
čipem nebo tetováním, popřípadě

nepřihlášením psa do evidence.
Určitě jste už ve svém okolí viděli
strážníky, kteří manipulovali s určitým zařízením nad psem. „Toto
zařízení je schopné v těle psa vyhledat čip a zobrazit jeho číslo
na displeji, díky čemuž strážníci
v evidenci dohledají majitele,“
vysvětluje ředitel strážníků Prahy 9 a dále dodává: „V momentě,
kdy se čtyřnohý domácí kamarád
najde bez majitele a strážníci jej
chtějí vyrozumět o nálezu, nastává
ta pravá chvíle pro použití čtečky
naostro. O to smutnější je, když
viditelně udržovaný pes čip ani
tetování nemá a odchytová služba jej musí převést do útulku pro
opuštěná zvířata v Troji, ačkoli
stačilo splnit povinnost mít psa
řádně označeného a přihlášeného
na úřadě, a vše se mohlo vyřešit
předáním psa strážníky majiteli
přímo na místě.“

Nemyslete si tedy, že obecně závazné vyhlášky týkající se chovu
psů jsou v Praze jen proto, aby
působily represivně. Vyhlášky myslí i na to, jak pejska co nejrychleji
vrátit majiteli, což se řadí mnohdy
mezi častou náplň práce našich
strážníků.
Text a foto:
Městská policie Praha

INZERCE

VEČER
Petra Prachtela
10. 2. 2014
začátek v 18.00

• beseda s P. P.
• promítání filmů
• výstava obrazů a fotografií
• autogramiáda
úspěšné knihy Borise Hlaváčka:
P.r.a.c.h.t.e.l. aneb život na niti

Lezecká stěna BigWall
Ocelářská 16, Praha 9

(vjezd z ulice Lisabonská)

BY Mělní
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DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ bude
použito na výrobu pamětní desky
Zorky Prachtelové a podporu P. P.

ní
í zabezpeče

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

17

ŽIVOT KOLEM NÁS

Únor v Domě dětí
a mládeže Praha 9
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.
Neděle 16. 2. 2014 od 15:30 hodin
Karneval se Čtyřlístkem
Pracoviště Prosek
Fifinka zmizela! Vydejme se proto
s Myšpulínem, Pinďou a Bobíkem do
říše pohádek a pomozme jim Fifinku
najít a osvobodit. Stihneme si přitom
i zazpívat a zatancovat.
Věk: 5–9 let, cena: 40 Kč
Pondělí 24. 2. 2014 od 18 hodin
Základní kolo soutěže Dívka roku
Pracoviště Prosek
Přihlas se do soutěže inteligence
a krásy a staň se Dívkou roku!
Představ porotě své kvality, postup
do dalšího kola a získej nové zážitky
a zkušenosti. Základní kolo je neveřejné, proto se nemáš vůbec čeho
bát. Věk: 13–15 let
Jarní příměstské tábory
24.–28. 2. 2014
po–čt 9–17 hodin, pá 9–16 hodin
Zmáčkni spoušť
Pracoviště Prosek

Věk: 8–12 let, cena: 160 Kč/den
Svět budeme pozorovat skrz hledáček fotoaparátu. Čeká nás návštěva
kina, promítání filmů v klubovně,
práce s fotografickou koláží a výroba
fotogramů.
Ve druhém pololetí otevíráme
nové kroužky:
Němčina pro dospělé – začátečníci
Němčina pro dospělé – mírně pokro.
Německy s úsměvem – senioři
Tvorba rodokmenu
Nabízíme také volná místa
v kroužcích:
Fitness dance – dospělí
Break dance
Hip hop
Sportovní cheerleading
Street dance
Dílna / Dílnička
Keramika předškoláci
Zpěváčci
Elektrokroužek
PC efektivně – dospělí

INZERCE

Výuka s pomocí interaktivní tabule
Předškolní příprava
Letní provoz
Bio strava

SC-332400/25

Tel.: 775 031 603

Zápis!
SC-332521/02

Česko-anglická
mateřská škola

RODINNÉ DOMY

PŘEZLETICE

Prodejce:
Moravská stavební – INVEST, a.s.

prezletice-inz-MestskeListyBrandys-188x86-prosinec.indd 1
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Bydlení v bezprostřední blízkosti
hlavního města
Možnost koupě zařízeného domu
Záloha pouze 10%
Průkaz energetické náročnosti budovy – třída C
Hodnoty 109–113kWh/m2rok
www.rd-prezletice.cz

Zákaznická linka:

725 928 629

SC-332436/09
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10.12.2013 11:19:09
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ŽIVOT KOLEM NÁS

PANTHRES CUP
2014 se blíží

INZERCE

Zjistěte více:

Klub plastikových modelářů KPM Prosek Panthers zve na
pátý ročník výstavy a soutěže v plastikovém modelářství
Panthers Cup 2014. Tato akce se bude konat v sobotu
15. března 2014 za přispění Městské části Praha 9
v prostorách SPŠ na Proseku, Novoborská 2, Praha 9.

K

BYDLETE TAM,
KDE TO MÁTE RÁDI.

SLEVA AŽ 300.000 Kč

je i diskuzní kotel, ve kterém budou
opět vařit šéfredaktor časopisu
Modelář Jindřich Štěrbáček a majitel firmy Eduard Vladimír Šulc.
Návštěvníci budou mít možnost
u mnoha prodejců zakoupit modely a příslušenství za zajímavé ceny.
Dále si mohou příjemně popoví800 500 506
dat s přáteli při občerstvení, které
více info na ﬁnep.cz
je zajištěno přímo ve školní jídelně
(společnost Eurest) a také v pizzerii Pavaon, která se školou přímo
020-14_FIN_kampan_JARO__DEVITKA__92x130mm_6-2-2014_v1.indd
sousedí. Pro všechny návštěvníky
soutěže jsme v této restauraci připravili malý dárek v podobě slevy
10 % kterou získáte po předložení
vstupenky z Panthers Cupu 2014.
Bližší informace naleznete na
webu soutěže www.pantherscup.
cz nebo www.kpmprosek.cz.

SC-340069/05

vidění zde bude velké množství modelů ve více než padesáti soutěžních kategoriích. Dále
je pro soutěžící připraveno několik speciálních kategorií a „Trophy“ cen. Náš klub při této příležitosti vyhlašuje speciální cenu
s názvem Ve jménu krále. O tuto
cenu se můžete ucházet s jakýmkoliv modelem, který má s tímto
tématem nějakou souvislost, tedy
model již zaniklé či stále existující
monarchie.
V rámci soutěže se budou konat
různé doprovodné akce. Můžete
se například těšit na tematické
přednášky, ukázky modelářských
technik tzv. workshopy, klubové
a tematické výstavy SIG (special
interest group) a další. Připraven

1
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EXKLUZIVNÍ BALÍČKY U TICKET ART
SC-340009/16

WWW.TICKET-ART.CZ

VÍCE INFORMACÍ: WWW.DETENICE.CZ

V rámci mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu
pořádají pražští průvodci pro širokou veřejnost v sobotu
22. února 2014 prohlídku Nového Města.

S

raz účastníků je ve 14 hodin
u severní fontány (blíže k Novoměstské radnici) v parku na
Karlově náměstí. Průvodci si připravili několik prohlídkových tras.
Pro rodiny s dětmi je nachystána
speciální prohlídka a soutěže.
Tato propagační akce seznamuje
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veřejnost s prací turistických průvodců a koná se každoročně po
celém světě. Prohlídka je bezplatná. Účast na prohlídce není třeba
předem objednávat.

16.5.2013 10:08:01

Divadlo ABC, 23. února od 19:00

více info: www.agenturazidek.cz
předprodej vstupenek: divadlo ABC, tel.: 222 996 114
a divadlo Rokoko, tel.: 222 996 185
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SC-321372/60

Mezinárodní den průvodců

koncert: SPIRITUÁL KVINTET

Detenice 92x63.indd 1
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ŽIVOT KOLEM NÁS

HOOPING,

aneb protančete se ke zdraví

Šperky z PET lahví
Už vás omrzelo dokola nosit zlaté prsteny, rubínové
brože a diamantové náhrdelníky? Chcete zazářit
v letošní plesové sezoně originálními šperky?
Máte chuť si vyrobit spony, náušnice nebo brože
z PET lahví nebo jen rádi recyklujete?

P

Kdo říká, že cvičení musí být dřina? Proč to nemůže být
zábava jako dětská hra? Hoopnotica® učí lidi po celém
světě, jak se protančit s kruhem (hoop) ke zdraví a radosti!

C

o vám hooping může přinést?
Především uvolnění, relaxaci,
protažení celého těla, tvarování
postavy a hlavně zábavu!
• Spaluje 400–600 kcal./h
• Tónuje a tvaruje postavu
• Zábavné a nezatěžující cvičení
• Snižuje stres
Hooping je efektivní a zábavné
kardiocvičení, při kterém si za hodinu užijete spoustu legrace a zároveň spálíte až 600 kalorií. Nejen
vám vytvaruje a posílí postavu, ale
také pozitivně působí na správné
držení těla, zlepšení kardiovaskulárního systému, zrychlení metabolismu, či snížení bolesti zad.
Dále trénuje vytrvalost, kreativitu,
umožňuje sebevyjádření, uvolňuje
stres, relaxuje mysl a v neposlední
řadě dodává na sebedůvěře. Tanec
s obručí působí minimální zátěž

na klouby, proto je vhodný pro
všechny věkové kategorie a těhotné ženy.
V měsících březnu a dubnu vás
rádi přivítáme na novém kursu
hoopingu vždy v úterý od 19.30
do 20.30, a to pod vedením certifikované lektorky Šárky Jakešové. Ta vás během 10 lekcí naučí
správně manipulovat se speciálně
navrženým kruhem a ukáže vám
možnost, jak spojit hravé cvičení se žhavými tanečními prvky.
Cena permanentky na 10 lekcí je
1500 Kč (v ceně je zapůjčení speciální obruče hoop).
Kapacita kursu je omezená, místa si můžete zarezervovat na tel.:
777 853 883, 608 930 306, nebo
e-mailem:
kursy@kultura9.cz.
Více informací o dalších kursech
na www.kultura9.cz

KLUB KOCOUR v Gongu
Program na únor 2014
Klub Kocour, Divadlo Gong,
Sokolovská 191, Praha 9.
14. 2. pátek
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
zasitipisnickari.klanweb.cz
Večer nabitý muzikou zdaleka nejen
folkovou a zdaleka nejen známých
hvězd, i když i ty se najdou. A scéna
otevřena i pro náhodně příchozí, tzv.
OPEN-MIC!

18. 2. úterý
BRADWA bradwa.webnode.cz/
Poetický večer dvou bratrů
20. 2. čtvrtek
T´N´T + host The Country Cooks
www.t-n-t.cz
Odvážná hudební směs
27. 2. čtvrtek
HYNEK KOČÍ
Písničkář a básník
www.hynekkoci.webnode.cz
www.bandzone.cz/hynekkoci

20 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

řijďte 13. února 2014 do
Obecního domu, Jandova 4,
Praha 9, od 17.00 do 19.00, kde
bude probíhat kurs výroby šperků
z PET lahví. Cena dvouhodinového kursu je 250 Kč včetně materiálu.
V době konání kursu nabízíme
maminkám pro jejich ratolesti hlídání v podobě Papírové dílny, kde
si děti mohou vyrobit drobnosti
z papíru. Dílnička je vhodná pro
děti od 4 let. Cena: 80 Kč.
Kapacita kursu je omezená, místa si můžete zarezervovat na tel:
777 853 883, 608 930 306 nebo
e-mailem:
kursy@kultura9.cz.

Více informací o dalších kursech
na: www.kultura9.cz.

Scrapbookingový
seminář pro velké i malé
Přijďte si mezi nás jen tak
„zascrapbookařit“. Jak
už bylo tisíckrát zmíněno,
scrapbooking má mnoho
podob a my vás naučíme,
jak si tento úžasný kreativní papírový svět užít...
Scrapbooking

Je výtvarná technika, která má
ve své náplni „papírové“ tvoření.
Tato technika je velmi kreativní
činnost, která osloví každou věkovou kategorii. Lze vytvářet cokoliv, co si jen dokážete představit.
Pomocí razidel, razítek, šablon,
barev, tiskátek, dekorativních
vroubkovaných nůžek, papírových či dřevěných aplikací ozdobíte lepením čtvrtky papíru různých
rozměrů a potisků, a vytvoříte tak
originální přání (valentýnské, vánoční, velikonoční, svatební, ke
křtu, narozeninové), dopis, jmenovku a můžete dojít až k vytvoření vlastního fotoalba nebo své
originální ilustrované knížky.

Seminář

Na tomto semináři vás zasvětíme
do papírového světa scrapbookingu. Ukážeme vám různé možnos-

ti tohoto tvoření. Vyzkoušíte si
různé projekty dle svého výběru
– přání, velikonoční dekor, vizitky,
zápichy, zdobení vajec atd. Můžete si také přinést svá minialbíčka
(z minulých kurzů či svá vlastní)
a pracovat na jejich stránkách.
Kurz je vhodný pro začátečníky či
mírně pokročilé, kteří chtějí strávit příjemné odpoledne při tomto
druhu tvoření.

Kdy a kam?

První seminář proběhne 15. 3.
2013 od 14.00 do 16.00 hodin
a druhý seminář se uskuteční ve
stejný den od 16.00 do 18.00 hodin na adrese: Obecní dům, Jandova 4, Praha 9. Cena semináře:
250 Kč vč. materiálu.
Kapacita semináře je omezená,
místa si můžete zarezervovat na
tel.: 777 853 883, 608 930 306,
nebo e-mailem: kursy@kultura9.
cz. Více informací o dalších kursech na www.kultura9.cz.
V době konání kursu nabízíme
maminkám pro jejich ratolesti
hlídání v podobě Papírové dílny,
kde si i děti mohou vyrobit scrapbookingové drobnosti z papíru.
Dílnička je vhodná pro děti od 4
let. Cena: 60 Kč, dva sourozenci
90 Kč.
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sklání
k severu,
hlub200
600
m smûrem
od okraje
plo‰inytedy
se
setv zemědělství
– orání
a další
‰ím
partiím
mofie.
Ve obdělávání
vzdálenosti
káváme
s aÏkfiídového
ãtrnáct
metrÛ
mocnou
polo200
m odúrody.
okraje
plo‰iny
jiÏ setpolí aÏ
a 600
sklízení
Zájezdní
ajinak
výletní
hou
bûlohorsk˘ch
opuk,
která sese
na
káváme
aÏ ãtrnáct
metrÛ
mocnou
okrajích
jen
v úlomcích.
hostincesplo‰iny
mívaly
i vyskytuje
stáje
pro koně
svýchpolohoshou
bûlohorsk˘ch
která
se jinak
na
Kfiídové
podloÏí
jeopuk,
tvofieno
jílovitû
zvûttů. Ve výčtu
živností
ve Vysočanech,
Prookrajích
plo‰iny vyskytuje
jenavlibeÀského
úlomcích.
ral˘m
ordovikem
letenského
seku a Hrdlořezech
povoznictví
Kfiídové
podloÏí
je zaujímalo
tvofieno
jílovitû
zvûtsouvrství.
Podle v˘sledkÛ
detailního
vrtčestnéordovikem
místo.
ral˘m
letenského a libeÀského
souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-

Profesor
Petrbok,
kter˘
jiÏ pfied
kladnímiJaroslav
a osobními
auty
a obroviosmdesáti
lety burcoval
odborníky
a místtými kamiony
– Kbelská,
NovovysoProfesor
Petrbok,proseck˘ch
kter˘
jiÏ pfied
ní
patriotyJaroslav
ke zpfiístupnûní
jesčanská, lety
Spojovací,
Českomoravská
osmdesáti
burcoval
odborníky
a místkyní vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏe usmívat.
a patrioty
Poděbradská
– se zamýšlím,
jakjesto
ní
kenaplÀuje.
zpfiístupnûní
proseck˘ch
Jeho
vize se
u nás
vypadalo,
když dopravu
obstakyní
vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏe usmívat.
Jeho
vizespeditérské
sezákladÛ
naplÀuje.
rávaly
firmy.
V dobách,
Pfii
kopání
k nové
‰kolní
budovû
na
Proseku
ãp. 92, které
na nûkterém
mískdy
převažovaly
jen vozy
s koňským
Pfii
kopání
základÛ
novéshledáno,
‰kolní budovû
tû
velmi
hluboké
jsou,k bylo
Ïe zde
potahem.
na
Proseku
ãp. 92, které
nûkterém mísb˘val
dosti rozsáhl˘
lom,na
v pozdûj‰ích
dotû
velmi
hlubokéVjsou,
bylonalezen
shledáno,
Ïe zde
bách
zavezen˘.
násypu
hrníãek
Kočáry,
bryčky,
fasuňky
a žebřiňáky.
b˘val
dosti
rozsáhl˘
lom,zvdoby
pozdûj‰ích
dose
‰esti
stfiíbrn˘mi
gro‰i
krále VlaPovoznictví bylo potřebné povolání. Zásobách
zavezen˘.
V
násypu
nalezen
hrníãek
dislava
z
poãátku
16.
století.
V
pískovnû
se
‰esti
stfiíbrn˘mi
gro‰i
z doby
krále
Vlabování
továren
materiálem
a jsou
odvážení
výpfii
libeÀské
silnici
vybrány
dlouhé,
dislava
z poãátku
16.speditérů.
století.
zrobků
ãásti zasypané
chodby,
které se V
táhnou
bylo
záležitostí
I pískovnû
poštahludápfii libeÀské
silnici vybrány
jsouBájilo
dlouhé,
boko
pod pozemky
silnicí.
se,
vala přednost
vozůmnad
s koňským
potahem.
zÏeãásti
kteréBylo
se táhnou
hlupr˘zasypané
vedou aÏchodby,
pod kostel.
pr˘ v nich
Ti starší vzpomínají na jejich kryté modré
boko
pozemky
nad
silnicí.
Bájilo
se,
sly‰et
ipod
varhany
v kostele
hráti...
vozy
jednoho
nebo
párBylo
koní.pr˘
Vepředu
Ïe
pr˘pro
vedou
aÏ pod
kostel.
v nich
sly‰et
iProseck˘ch
varhany
v kostele
na vysokém
kozlíku
sedával
Okraj
skal
a hráti...
ãástipošťák,
dal‰íchkterý
kfiídov˘ch
je vlastnû
systémtěchto
star˘ch
lospřeženíplo‰in
řídil. Velké
soustředění
vozů
Okraj Proseck˘ch skal a ãásti dal‰ích
kfiímÛ
a
lÛmkÛ.
Zpoãátku
byly
tûÏeny
skalky
bývalo
vždy
ráno
v
Bredovské
ulici
v
nádvoří
dov˘ch
vlastnû
systém
star˘ch
lona
okrajiplo‰in
svahÛ,ajecoÏ
nikomu
nevadilo,
balíkové
pošty
v podvečer
sepfiíli‰
dlouhý
zástup
mÛ
a
lÛmkÛ.
byly
tûÏeny
skalky
ale
pozdûji
se Zpoãátku
lomy pfiiblíÏily
k polnostem.
unavených
vracel
Královskou
na
coÏ
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
Vjižtéokraji
chvílisvahÛ,
zaãalispřežení
majitelé
polí,
zahrad
a vitřídou
na Invalidovnu
do stájí.kTipolnostem.
ještě
starší
ale
pozdûji
se lomy
nic
protestovat
protipfiiblíÏily
ukrajování
pozemkÛ
V
té
chvíli
zaãali
majitelé
polí,
zahrad
a vina poštovní
maštale
ve
Zlatnické
avzpomínali
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
nic
protestovat
proti
ukrajování
pfiesunula
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
ulici,
které se
stále
připomíná
reliéf pozemkÛ
na
fasádě
aje tûÏba
zdánlivû
skonãila.
nejmûkãí
v místech,
kde Lépe
podlefieãeno,
puklin
Špačkova
domu.
Ve
Vysočanech
jsme
mohpfiesunula
se Tam
pod je
zem.
Peruck˘
pískovec
zatéká
voda.
moÏné
jej kopat
‰pili ještě
donedávna
vidět patrovou
maštal
se
je
nejmûkãí
v místech,
kde
puklin
ãákem.
Generace
pískafiÛ
takpodle
nejménû
od
skloněným
vpoãátku
areálu
zatéká
voda.
Tam jedo
moÏné
jej Odkolkova
kopat svû‰piroku
1798
aÏnájezdem
témûfi
druhé
závodu.
ãákem.
Generace
pískafiÛpuklin
tak nejménû
od
tové
války
razily podél
chodbice
1798 aÏ témûfi do poãátku druhé píssvûaroku
vyváÏely
z
nich
hroudy
mûkkého
Koně
bývali
zapřaháni
i
v
hasičských
votové
razily
podél
chodbice
kovce,
které
nechaly
naa de‰ti
rozpadnout.
zech,války
před
lafetami
děl
vpuklin
dolech
tahali voa vyváÏely z nich hroudy mûkkého písV
podzemí
vznikl
nepfiehledn˘
labyrint
zíky
s narubaným
uhlím.
Některým
vojenkovce,
které
na
de‰ti
rozpadnout.
chodbiãek
anechaly
sálÛ, jenÏ
vlastnû
kopírovaly
hudbám tahal vozík s bubnem
taky
Vským
podzemí
vznikl
nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
pomûry
a
velice
se
podobaly
kůň, ale zpravidla
jen poník.
poslední
chodbiãek
a sálÛ, jenÏ
vlastnûNa
kopírovaly
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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nem, takÏe dnes funguje jako trámec
zpevÀující okraj svahu.
nem,
takÏe dnes
jako trámec
Velmi dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum provedla
v rozpevÀující
okraj svahu.
ce 1992 jeskyÀáfiská
skupina SPEA, která noVelmi
dÛleÏit˘celou
nov˘ v˘zkum
v rovû zmapovala
Moãálkuprovedla
a odváÏila
se
ce
SPEA,
která
nopfii1992
tomjeskyÀáfiská
do znaãnûskupina
rizikov˘ch
míst
v závavû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
pfii
tom-do
znaãnû
rizikov˘ch(1965,
míst varchiv
závatfií map
mapy
Interprojektu
lech
voln˘mi balvany.
Právûsituací,
kombinací
âSS)mezi
s vynesenou
povrchovou
ãástfií
map - mapy Interprojektu
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového tahu
podzemí
âSS)
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãásod Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleoloti
dokumentace
polygonového
podzemí
gické
mapy (zhotovené
ov‰emtahu
pomocí
pásod
Hrdliãky
detailnízískat
speleoloma Ladislava
a kompasu)
- byloa moÏné
pogické
(zhotovené
pomocí
pásmûrnûmapy
pfiesnou
pfiedstavuov‰em
o situaci
v Moãálce
ma
a kompasu)
- bylo IImoÏné
získat poa Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nemûrnû
pfiesnou
pfiedstavu chodbu,
o situaci vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
se odaráÏí
Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nei na pfiesnosti
jejího II
plánu.
V roce 1995
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu, coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchoiráÏí
ohebná,
aby
mohla
stočil do
oblouku.
i na pfiesnosti
jejího plánu.
V roce
1995
dÛ,
které
v‰akse
vyÏaduje
revizi.
provedl
Vojífi
vchoNejvětším
klukovským
bohatstvím
bylo
V˘voj poVladimír
roce
2000
sezabezpeãení
ubíral
cestou
zedÛ,
které
v‰ak vyÏaduje
revizi.plánÛ na zpfiíjména
neustále
opakovan˘ch
klubko
režné
nitě.
V˘voj
po roce
2000
se ubíraldomkÛ,
cestou
zestupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
to
Sezona apouštění
draků nastala
již apo
jména
neustálekde
opakovan˘ch
plánÛ na zpfiíi na místech,
cedule
„Poddolováno“
sklizni.
Nikdy
nás rodinn˘ch
nezajímala domkÛ,
předpověď
stupnûní
a v˘stavbu
a to
zakazovala
vstup. Firmû
Pragis se s nemapočasí
jako tenkrát,
když
jsme
měli jižpodadrail˘m
na úsilím,
místech,
cedule
„Poddolováno“
alekde
velice
profesionálnû,
ka
hotového.
Potřebovali
příhodný
vítr
zakazovala
Firmûjsme
Pragis
se s nemafiilo
‰achtouvstup.
lokalizovanou
nedaleko
pÛl˘m
ale velice
profesionálnû,
podavodní
jámy nad
Amerikou
I z 60. let nafárat
jen
v úsilím,
přiměřené
síle.
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
a projít
systém Amerika
- Moãálvodní jámy nad Amerikou I z 60. let nafárat

Rokytka
Rokytka

ka. Jednalo se o velice napínavou akci,
Obrázky
letadel
podzemí
a projít systém
Amerika
- MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
Další etapou bylo stavění modelů letadel.
To
ka.
Jednalo
se
o
velice
napínavou
akci,
nebo
vÛbec
Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,
takuž
pro
nás někdy
nedostupné,
protože
protoÏe
existující
mûlydrÏela
nedokonalé
Ïe bylo
pfii proráÏce
seplány
v˘‰kovû
‰tûrãínebo
vÛbec
Ïádné
zamûfiení,
takněkterý
materiál
se v˘‰kové
musel
koupit,
zejména
kové polohy
mezi
peruck˘m
a korycanÏe
pfiiTo
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
souvrstvím
a ‰tolu
hnala
napÛl
do
balza.
nebylo možné
nahradit
z domákové
polohy
mezitato
peruck˘m
a korycanneznáma.
VProto
podzemí
se
sami mÛÏete
pfiecích
zdrojů.
činnost
nebyla
mezi
sk˘m
souvrstvím
hnala
napÛl
do
svûdãit,
jak pfiesnûa ãi‰tolu
moÏná
‰Èastnû
situanámi
rozšířená. O to více jsme se věnovali
neznáma.
ci odhadla.V podzemí se sami mÛÏete pfiesbírání
letadel,
jsme
získávali
svûdãit,
jak pfiesnû
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno obrázků
odpoledne
se
ukteré
nás stavili
kolegovci
Obrázky
letadel
naodhadla.
vékrabičkách
z Pragisu,s mýdlem.
Ïe narazili
na silnû
zfiícené
Jedno
odpoledne
se u doplněny
nás stavili
kolegošich
i zahraničních
byly
vlajkami
a opadající
staré podzemní
chodby
a pové
z Pragisu,
Ïe narazili
silnûJako
zfiícené
tfiebovali
by zjistit,
oã se na
jedná.
soustátů.
Nad
nimi
jsme
snili
o
tom,
jak
jednou
akromá
opadající
staré podzemní
a pomûlchodby
zvlá‰tní,
na
nich osoba-expert
vzlétneme a jsem
uvidíme
svět
tak, nejjak
tfiebovali
by zjistit,status,
oã seÏe
jedná.
spí‰ protizákonn˘
jsem Jako
mohlsoulézt
ho
vídajíosoba-expert
ptáci. Pravdou
je,mûl
že tenkrát, když
kromá
jsem
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,zvlá‰tní,
kam to horjsme
obrázky
sbírali,
v letadle
nikdo
zotevnás
spí‰
protizákonn˘
status,
Ïe jsem
mohl
lézt
níkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
ifiené
do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam to
horneletěl.
Létání
bylo ještě
v plenkách,
i když
stafiiny
kaÏdou
chvíli
opadávaly
kapfiedpisy
Z ãerstvû
otevmeny,
bylo
nutné
poãkat,dopravní
probûhnout
do
uníkÛm
nás byly
již
dvězakazovaly.
letecké
společfiené
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
míst po
achvíli
za
chvíli
jsem
byl
nosti
astafiiny
létalo sekaÏdou
nejen
republice,
ale exismeny,
byloI.nutné
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
A mezistátních
Moãálka
a Amerika
tovalo
i několik
linek. tak bybezpeãnûj‰ích
ly propojeny! míst a za chvíli jsem byl
Pamatuji I.
otevřené
pilotní
kabiny itak
u dov Americe
A Moãálka
a Amerika
bypravních
letadel. A v kryté kabině jen dva
ly propojeny!

296
200
200

294
198

Rokytka

rád vídán, zdrželi jej až do pozdní noci.

ného
prÛzkumu
v nedalek˘ch
LetÀanech,
Zvěrolékař,
podkovář,
sedlář,
kolář…
provádûného
po válce
Quidem ZáS využíváním krátce
koní jako
nepostradatelných
rubou,
je kfiídové podloÏí nerovné. Jak vypomocníků souvisela i další povolání – zvěpl˘vá ze stovek geologick˘ch vrtÛ, proverolékař,zde
podkovář,
sedlář, kolář…
Vzpomeňden˘ch
pfii projektování
sídli‰tû,
objevují
me,
že
jsme
vídali
v
Hrdlořezech
u kovárny
se v nûm údolní deprese a paleokoryta
pana Blažka tabulku
s nápisem
Kovář
a zkuzahloubená
aÏ o nûkolik
metrÛ,
ãasto
vyplnûná
pfieplaven˘mi
jíly. tedy musel mít
šený podkovář.
Podkovář
Nerovnosti
tehdej‰ího
povrchu
mimo znalosti
kovářského
řemesla fungují
zvláštní
jako nepropustná bariéra pro vody prokvalifikaci stvrzenou zkouškou. Ono to nesakující pískovcov˘m souvrstvím. Na konbylo jílÛ
jen tak
kovat koně.
Podkovy
musely
takt
a pískovcÛ
jsou
vázánysedrobné
zpravidla vyvûrající
po dvou měsících
a kopyto
prameny
tfieba u měnit
vysoãanské
estakády,
ve aStfiíÏkovské
ulici ãi v rybníãku
upravovat
ošetřovat. Podkovářské
řemeslo
pod
Kundratkou.
V kanalizaãní
‰tole v uliovšem
díky sportovním
koním nevymřelo.
ci Nad
Kundratkou
byl
odkryt
silnû
Aby kůň mohl táhnout vůz, pluh zjílonebo
vatûl˘ povrch podloÏního ordovického
tramvaj,
musel
mít
patřičný
postroj.
Počísouvrství, kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
naje chomoutem
konče postrojem.
kaolinického
jílua pfiímo
pfiecházelSedlářdo peství bývalo
váženésvrchní
řemeslo.
K postroji
ruckého
souvrství
kfiídy,
aniÏ ‰lopaturãit
mezi
zvûtralinov˘m
plá‰tûm
řil ihranici
bič. Snad
jediný
výrobce bičů doložený
av pfieplaven˘mi
jíly. – měl živnost ve VysoPraze – pan Mach
Kfiídová sedimentace zaãíná peruck˘mi
čanech č. 6 v dnešní Freyově ulici.
vrstvami; ty jsou vyvinuty jako ‰edé, uhelpotřebnou
koláři.
ZhonéDalší
jílovce,
nebo jakoživností
mûkké,byli
na‰edlé
jílovité
tovit
loukoťové
kolo
k
povozu
bylo
umění.
pískovce o promûnlivé mocnosti od nûkolika
do dvoupři
metrÛ.
tuTeprve decimetrÛ
po jeho rozebrání
opravěNa
jsme
to
polohu
bylo pracnost
vázáno jiÏ
dob˘mohli
posoudit
připopsané
výrobě náboje,
vání
kfiídového
uhlí v aoblasti
mezi
jednotlivých
paprsků
loukotí.
BezKlíãovem
jediného
a kbelsk˘m leti‰tûm, ale podobn˘ geolohřebíku
nebo
šroubu.
A
což
takový
žebřiňák!
gick˘ v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
To byl základní
vůz. Sestavený
Prostfiedí
v dobûzemědělský
usazování peruck˘ch
vrstéměř
jako stavebnice
a snadno
tev
je nutné
si pfiedstavit
jako rozebíratelploché zázemí
kterévjehrbolav niÏný. A nedalekého
přitom snesl pobfieÏí,
i těžký náklad
‰ích
polohách
mûlk˘mi
tém terénu
nebo jízdutvofieno
tryskem po silnici.
Jesladkovodními
a brakick˘mi moãály poden z těchto vozů se proslavil i jako předmět
rostl˘mi hustou subtropickou vegetací, ve
doličný
nedělním
sloupku ze
soudní síně
které
sevobjevují
napfiíklad
mangrovy.
Ve
v dávném
tisku uloženém
v našem
archivu:
vy‰‰ích
polohách
(coÏ je podle
dosavadních
odkryvÛ právû oblast pod ulicí Na Vyhlídce)
jevůz
moãálovit˘ v˘voj redukován neZmizelý
bo
se
vÛbec
a na ordovické
(před senátemnevyskytuje
trestního soudu)
podloÏí nasedají po tenké pfiechodové
Kovář M. z Vysočan se jednoho dne ráno
vrstvû
pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
probudil a leže ještě v posteli, šátral rukou
tmelem.
ze svého kapo židli,
si ji k posteli apískovce,
Právû
napřitáhl
tyto „sladkovodní“
jak
se
dfiíve
naz˘valy,dýmku.
je vázána
hlavní
probátu
si vyndal
Zapálil
ji, ãást
párkrát
seckého
a to vsyna,
pásu který
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půlkách stejně silná a těžká, u babky navíc

PrÛzkum
Podél prosecké plo‰iny byly velmi nákladnû vrtány clony asi metr od sebe vzdálen˘ch vrtÛ a ‰achtou bylo otevfieno podzemí u Ameriky I. Odtud dál smûrovala
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Multižánrový festival Čapkovské
jaro v Divadle Gong pokračuje!
Již druhý měsíc mají
obyvatelé (nejenom!) Městské části Praha 9 možnost
vidět v Divadle Gong ve
Vysočanech širokou paletu
kulturních pořadů v rámci
unikátního projektu Divadla
AHA!, který oslavuje život
a dílo bratří Čapků.

T

ermín oslavy těchto předních
kulturních osobností uplynulého století se přímo nabízel. Na
konci minulého roku (25. prosince) uplynulo 75 let od předčasného skonu spisovatele Karla Čapka
a na 9. ledna tohoto roku připadlo
124. výročí jeho narození. Festival
ČAPKOVSKÉ JARO V PRAZE
byl tedy na počest k tomuto datu,
za významného finančního přispění Městské části Praha 9 a Magistrátu hl. města Prahy, slavnostně
zahájen 9. ledna v 19.30 v Divadle
Gong známou divadelní inscenací
bratří Čapků – ZE ŽIVOTA HMYZU v podání domácího souboru
Divadla AHA!
Jelikož se jednalo zároveň o derniéru tohoto povedeného představení, které bylo na repertoáru
program.pdf

3.1.2014

divadla déle než čtyři roky, byl důvod oslavy dvojnásobný. Ředitel
Divadla AHA! Jakub Stich k tomu
říká: „Jen neradi jsme se loučili
s tak pěknou inscenací, kterou
herci našeho souboru navíc moc
rádi hráli, ale takový už je divadelní život. Kapacita divadelních her,
které můžeme v jednu chvíli mít
na programu a pravidelně hrát, je
omezená. Již teď hrajeme více než
patnáct divadelních představení
pro děti, mládež i dospělé publikum, a abychom si mohli dovolit
nazkoušet věci nové, holt ty starší
musí po nějakém čase své místo
uvolnit. Ale jsme rádi, že právě
to úplně poslední představení se
mohlo nést ve slavnostním duchu
a krásně posloužilo jako zahajovací program v rámci festivalu.“

A na co se mohou
diváci těšit v únoru?

Kromě jedné z nejúspěšnějších a nejdéle uváděných pohádek pro děti
z pera Josefa Čapka a v režii Miroslava Pokorného O PEJSKOVI A KOČIČCE (v pátek 21. února od 10 hod.
a v sobotu 22. února od 15 hod.) si na
své přijdou příznivci poezie, protože
měsíc únor je naladěn převážně na
hudebně-poetickou strunu.

O pejskovi a kočičce
Již 7. února bude možné zhlédnout v Divadle Gong od 19.30 hodin hudebně-poetické představení
hostujícího pražského Divadla
Anfas s názvem POD STŘECHAMI PAŘÍŽE čili příběh, ve kterém
se ONA a ON setkávají kdesi
v čase na neurčitém místě a prožívají spolu „věci lásky“, aby diváky
provedli nejkrásnějšími básněmi
známých francouzských básníků (P. Verlaine, G. Apollinaire, V.
Hugo, J. Prévert…) ve skvělých
překladech Karla Čapka.
Rovněž další večerní únorový program se ponese ve stylu hudebně
poetickém, a sice 26. února od
19.30 hodin pásmo PROKLETÍ
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LEDEN 2014
9.1. 10:00 – ZE ŽIVOTA HMYZU (slavnostní zahájení festivalu)
9.1. 19:30 – ZE ŽIVOTA HMYZU (derniéra)
14.1.10:00 - O PEJSKOVI A KOČIČCE
17.1.19:30 – VÍT POKORNÝ: JOSEF A KAREL – ODVRÁCENÁ STRANA MĚSÍCE (přednáška - malý sál)
30.1.10:00 - O PEJSKOVI A KOČIČCE
ÚNOR 2014
6.2. 10:00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
7.2 19:30 - Divadlo ANFAS: POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
21.2.10:00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
22.2.15:00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
26.2.19:30 - MARKÉTA BUREŠOVÁ: PROKLETÍ BÁSNÍCI V PRAZE
26.2.10:00 – DEVATERO POHÁDEK (premiéra)
BŘEZEN 2014
1.3. 15:00 – DEVATERO POHÁDEK
3.3. 10:00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
3.3. 14:15 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
13.3.10:00 - DEVATERO POHÁDEK
13.3 14:15 - DEVATERO POHÁDEK
13.3.19:30 – Divadlo Aqualung: VÁLKA S MLOKY
13.3.21:00 – Divadlo Aqualung: AQUAJAZZ (jazzový koncert)
14.3.19:30 – OLGA SCHEINPFLUGOVÁ: OKÉNKO (malý sál)
DUBEN 2014
4.4. 19:30 – VOŠH: VĚC MAKROPULOS (malý sál)
7.4. 10:00 – DÁŠENKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE (premiéra - malý sál)
7.4. 14:15 – DÁŠENKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE (malý sál)
11.4.10:00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
12.4.15:00 – DÁŠENKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE (malý sál)
15.4.10:00 – DEVATERO POHÁDEK
17.4.19:30 – OLGA SCHEINPFLUGOVÁ: OKÉNKO
(slavnostní zakončení festivalu – malý sál)

FESTIVAL DIVADLA AHA! A HOSTUJÍCÍCH UMELCU O ŽIVOTE A DÍLE BRATRÍ ČAPKU

PODROBNÝ PROGRAM NA:

Únor 2014

www.divadloaha.cz

LEDEN - DUBEN V DIVADLE GONG

ČAPKOVSKÉ JARO V PRAZE

BÁSNÍCI V PRAZE, čili zpracování poezie „prokletých básníků“
opět v překladu Karla Čapka.
Zazní básně Ch. Baudelaira, G.
Apollinaira, J. A. Rimbauda, P.
Verlaina a dalších, to vše v provedení předních umělců pražských
divadel. Pořad bude uveden u příležitosti 95. výročí prvního vydání
Čapkova překladu Apollinairovy
rozsáhlé a kultovní básně PÁSMO.
Aby to nebylo dětem líto, dostane
se i na ně. Na konci února, konkrétně 26. února od 10 hodin, bude mít
premiéru zbrusu nová pohádka
z dílny Divadla AHA! DEVATERO
POHÁDEK, ANEB PÁTÁ PŘES
DEVÁTOU. Půjde o kompilaci
všech devíti pohádek z pera Karla
Čapka, kterou se pokusí v jeden
celistvý příběh složit a s herci Divadla AHA! dětem předvést režisér
Miroslav Pokorný. Sobotní repríza
pohádky, na níž mohou vzít děti
i své rodiče, kteří si určitě také
přijdou na své, se uskuteční hned
1. března od 15 hodin.
Více informací a podrobný program
celého festivalu, který bude trvat až
do poloviny dubna 2014, je možno
nalézt na www.divadloaha.cz.

Únor 2014 – program

6. 2. 10:00 Divadlo AHA!:
O PEJSKOVI A KOČIČCE
7. 2. 19:30 Divadlo ANFAS:
POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
21. 2. 10:00 Divadlo AHA!:
O PEJSKOVI A KOČIČCE
22. 2. 15:00 Divadlo AHA!:
O PEJSKOVI A KOČIČCE
26. 2. 19:30 Markéta Burešová:
PROKLETÍ BÁSNÍCI V PRAZE
26. 2. 10:00 Divadlo AHA!:
DEVATERO POHÁDEK (premiéra)
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DIVADLO GONG
4. 2. úterý
19:30
POSLEDNÍ LANOVKA – divadelní
hra o jedné noci v restauraci
na horské chalupě Na Vrcholu.
Divadelní spolek Post Scriptum
6. 2. čtvrtek
19:30
Z. Svěrák, L. Smoljak:
POSEL Z LIPTÁKOVA A VIZIONÁŘ
Divadlo rodu Vejvodů
7. 2. pátek
19:30
POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
Příběh, ve kterém se ONA a ON
setkávají kdesi v čase na neurčitém
místě a prožívají spolu „věci lásky“,
aby diváky provedli nejkrásnějšími
básněmi známých francouzských
básníků a francouzským šansonem.
Účinkují: J. Vlčková a P. Mikeska,
klavírní doprovod: L. Winterová.
Pořad v rámci Festivalu Čapkovské
jaro v Praze.
11. 2. úterý
19:30
F. R. Čech: DÍVČÍ VÁLKA – nová éra
V režii J. Zvolského účinkují členové
Divadla Artur: B. Polák, J. Kriegel,
A. Řiha, M. Šimůnek, V. Upír Krejčí,
P. Mourková, B. Mottlová, V. Vodičková
www.divadloartur.cz
12. 2. středa
19:00
Posezení u cimbálu
pořádá Slovácký krúžek v Praze
13. 2. čtvrtek
19:30
NEZMAŘI
legenda folkové scény. Křest CD
18. 2. úterý
19:30
M. Oupic a J. J.Kriegel:
MŮŽU K TOBĚ
Situační komedie, která s humorem
a ironií přibližuje zamotané
mezilidské vztahy a také psychické
civilizační problémy.
Hrají: B. Mottlová, M. Kuklová,
J. Kriegel a další
www.divadloartur.cz
19. 2. středa
19:30
Eva Emmingerová & Quartet
www.emingerova.cz
20. 2. čtvrtek
14:00
Šimon Pečenka a hosté Uršula
Kluková a Ladislav Županič
Program pro seniory –
pořádá MČ Praha 9
20. 2. čtvrtek
Černá hodinka
Malá scéna
Šporkovo trio a hosté

19:30

26. 2. středa
19:30
PROKLETÍ BÁSNICI V PRAZE
Hudebně poetické zpracování poezie
„prokletých básníků“ v překladu
K. Čapka. Šansony na zhudebněné
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texty zazpívá M. Burešová, kterou
na klavír doprovodí P. Bílková
a smyčcové kvarteto CHANTET.
Pořad v rámci Festivalu
Čapkovské jaro v Praze
27. 2. čtvrtek
JOSEF FOUSEK
v pořadu Bez náhubku

19:30

Na březen mimo jiné
připravujeme:
5. 3. Skupina Blanket
6. 3. Petr Kocman
10. 3. Pocta trampské písni

GONG DĚTEM
1. 2. sobota
15:00
Představení divadla AHA!
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL
Pohádka podle skutečného příběhu
vysočanské superhvězdy – Emila
Kolbena. Hrají: K. Jačková, M. Mazal
a R. Klučka. Scéna: K. Bělohlávek,
hudba: J. Čtvrtník. Režie: J. Lesák.
Pro děti od 9 let.
3. 2. pondělí
10:00
M. Pokorný:
PĚT ŽENICHŮ PRO PRINCEZNU
Bylo jedno bláznivé království, král
Pecivál, králka Peciválka a princezna
Madla. Co všechno se seběhlo
kolem hledání ženicha a jak to
všechno dopadlo, uvidíme v nové
pohádce. Výprava: Z. Hadrabová
a M. Stichová, hrají: J. Stich,
V. Stasiowská, V. Svobodová
a M. Mazal. Režie: M. Pokorný.
Pro děti od 4 let.
4. 2. úterý
10:00
J. Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY ANEB
KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Uprostřed lesa se strhne mela mezi
Kmotrou Liškou a psy Sultánem
a Hektorem. Pohádkový dědeček
má plné ruce práce, aby dokázal,
že nejchytřejší je ten, kdo umí
v nesnázích nabídnout pomocnou
tlapku a být dobrým kamarádem.
Hrají: P. Zeman-Bečková, V. Hadraba,
R. Klučka a J. Stich. Dramatizace,
texty písní a režie: M. Pokorný.
Pro děti od 4 let.
6. 2. čtvrtek
10:00
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Veselá hudební pohádka.
Scéna: R. Dubovský a Z. Hadrabová,
kostýmy: P. Vykoukalová. Hrají:
K. Jačková, V. Hadraba, V. Svobodová
a K. Nohýnek. Pro děti od 3 let.
7. 2. pátek
10:00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Kdo by neznal Ferdu Mravence
a jeho kamarády z broučičího
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světa? Brouka Pytlíka, Berušku,
Pavouka Poutníčka nebo Pana
Šneka? Inscenace zachovává
nezaměnitelnou Sekorovu poetiku,
kterou umocňuje písničkami.
Scéna: R. Dubovský, J. Škvrna;
kostýmy: Z. Hadrabová; hudba:
P. Moravec; hrají: V. Hadraba,
R. Klučka, J. Škvrna, Z. Hadrabová,
K. Nohýnek a M. Mazal. Úprava,
texty písní a režie:M. Pokorný.
Pro děti od 4 let.
8. 2. sobota 15.00
J. Foglar: ZÁHADA HLAVOLAMU
Kultovní klukovský napínavý
román s hororovými prvky, strhující
hledání tajemného ježka v kleci,
válka o moc ve Stínadlech, boj
dobra a zla. Příběh s laskavou
nadsázkou a humorem. Hrají:
R. Klučka, V. Hadraba, M. Mazal,
J. Stich, K. Nohýnek, K. Jačková
a M. Pittnerová-Lážnovská. Režie:
O. Lážnovský j. h. Pro děti od 6 let.
10. 2. pondělí
10:00
J. Kolář, M. Pokorný:
DOBRODRUŽSTVÍ
KOCOURKA MODROOČKA
Poetická hudební pohádka o tom,
jak kočičí kluk poznával svět.
Hudba: P. Zeman, choreografie:
P. Štěpánek, výprava a masky:
M. Král, 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.
11. 2. úterý
10:00
J. Foglar: ZÁHADA HLAVOLAMU
Pro děti od 6 let.
12. 2. středa
10:00
J. Lada, M. Pokorný:
POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE
Veselé vyprávění o neohroženém
hrdinovi mnoha generací – Kocouru
Mikešovi, který mluví lidskou
řečí a dokáže i další neuvěřitelné
kousky! Scéna: A. Kapellerová,
kostýmy: M. Stichová, hrají:
K. Nohýnek, V. Jačková, V. Hadraba,
J. Stich, V. Stasiowská, T. Krchovová.
Režie: M. Pokorný. Pro děti od 3 let.
13. 2. čtvrtek
10:00
R. Kipling, V. Pokorný: MAUGLÍ
Dramatizace dnes již klasického
dobrodružného příběhu z indické
džungle, kde lidské mládě
Mauglí žije ve společenství zvířat
s osobitými charakterovými rysy.
V hudební komedii nechybí napětí,
humor a zřetelné morální poslání...
Úprava, texty písní a režie:
M. Pokorný; hudba: P. Zeman;
choreografie: S. Balabán; kostýmy,
loutky a výtvarná spolupráce:
B, Wojtkowiak; scéna a výtv.
spolupráce: Z. Hadrabová; produkce
a as. režie: S. Takáčová. Hrají:
V. Hadraba, P. Zeman-Bečková /
T. Krchovová, R. Klučka, M. Mazal,
V. Stasiowská/V. Svobodová, J. Stich,
K. Nohýnek. Pro děti od 5 let.
14. 2. pátek
S. Mrožek: TANCOVAČKA

10:00

Alegorie o hledání a tápání mladé
generace v bludišti současného
světa oslovuje diváky především
divadelním jazykem autora, stejně
tak jako nevšedním pohledem na
absurditu naší současnosti.
V režii M. Pokorného hrají: R. Klučka,
V. Hadraba a M. Mazal.
Pro děti od 12 let.
15. 2. sobota
15:00
J. Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY ANEB
KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Pro děti od 4 let.
18. 2. úterý
10:00
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
Dnes již klasické příběhy
neposedného kluka, který žije se
svou svéráznou tetičkou Polly a se
svým nerozlučným kamarádem
Huckem Finnem prožívá nejrůznější
zapeklité situace. Hrají: V. Hadraba,
K. Nohýnek, J. Stich, V. Svobodová
a N. Topinková. Režie: V. Štěpánek.
Pro děti od 9 let.
20. 2. čtvrtek
10:00
J. M. Barrie, P. Khek:
PETR PAN A VANDA
Výpravný muzikál o chlapci,
který nechtěl vyrůst a o malé
holčičce Vandě, která se bojí
usnout. Společně se vydávají na
dobrodružnou cestu do Říše snů,
do Země Nezemě, bojují s piráty
i nebezpečným krokodýlem.
Výprava: M. Král, hudba
a korepetice: V. Nejedlý. Hrají:
K. Nohýnek, K. Jačková /
T. Krchovová, N. Topinková,
R. Klučka, V. Hadraba a M. Mazal.
Režie: P. Khek. Pro děti od 4 let.
21. 2. pátek
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pro děti od 3 let.

10:00

22. 2. sobota
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pro děti od 3 let.

15:00

25. 2. úterý
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.
26. 2. středa
10:00
PREMIÉRA
K. Čapek, V. Pokorný:
DEVATERO POHÁDEK
Bláznivá komedie na motivy
pohádek K. Čapka.
Hrají: J. Stich, K. Jačková, G. K.
Hašek, V. Hadraba, V. Stasiowská
a K. Nohýnek. Režie M. Pokorný
28. 2. pátek
10:00
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL
Pro děti od 9 let.
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Dana Martinková: Černá není ani noc
Galerie 9
vysočanská radnice
Sokolovská 14/324
Praha 9-Vysočany
tel.: 236 041 292
Otevřeno pondělí až čtvrtek od 10
do 19 hodin. V roce 2014 otevřeno
od 7. ledna 2014. Vstup volný.
Objednávka hromadných návštěv
na tel.: 236 041 292.
Více na www.galerie9.cz

Pastely a užitá grafika
Dany Martinkové jsou
vystaveny v Galerii 9 od
4. do 27. února 2014.

K

dyž Dana Martinková po studiích volila mezi tím, zda se
bude věnovat užité grafice, nebo
volné tvorbě, vybrala si užitou
grafiku. A to především proto, že
byla okouzlena jejími technickými
možnostmi. Během dlouhodobé
profesionální práce si pak vytvořila osobitý grafický rukopis založený na experimentování s formou a na vzájemném přechodu
informačních a ryze výtvarných
částí. Rukopis natolik úspěšný, že
jí umožnil osamostatnit se a věnovat se pro radost i volné tvorbě.
Jako malířka, na rozdíl od grafičky, věří ve sdělení, a nikoliv v experiment. Ctí harmonii a výtvarnou
sdílnost, uznává svrchovanost rytmu a tónů a živelnou přirozenost
barvy a kresby. Patří tak k těm nemnoha autorům, kteří se vyjadřují
tradičně. A to i přesto, že se v současném postmoderním výtvarném
kontextu jedná spíše o handicap.
Svůj svět zprostředkovává výtvarnice pomocí bravurně zvládnutého výtvarného rukopisu, který
kombinuje realistický detail, vol-

Dana Martinková: Po dešti
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Dana Martinková: Pod pramenem
nou imaginaci a zvláštní měkkost.
Tato měkkost pak dokáže z tvarů
setřít ostrý obrys a detail, naplnit
obraz specifickou vzdušnou vlahostí a dodat mu pozoruhodnou
atmosféru. Jedná se téměř výhradně o akvarel a – jako v případě této
výstavy – o pastel, krásnou, citlivou a až smyslnou techniku. Práce s ním jí dává téměř nepřeberné
možnosti kombinace malířských
a kreslířských postupů a optického míchání barev, umožňuje jí navozovat dojem imprese, prostoru,
světla a stínu a vtisknout výsledné
podobě díla až sametový efekt. Je
pozoruhodné, jak se jednotlivé
motivy, které se často mohou na
první pohled zdát všední, dík autorčině umění proměňují, jak na-

bývají silný vnitřní magnetismus.
Je tomu tak i proto, že výtvarnice
má nejen dar vidění, ale současně
i pokory, v jejích obrazech nenajde místo subjektivní domýšlivost
nebo macha – malířka vše staví na
vyváženosti, na rovnováze mezi
vjemem a dojmem, mezi zrakovým zjištěním a až poetickým
okouzlením.
Její pastely jsou často vystavěny na
zvýraznění sólového detailu, které
je podtrženo svébytným využíváním perspektivy – zvláštním úhlem pohledu, který zdůrazňuje to,
co je pro autorku důležité – zářící
strom v pozadí či prosecký kostelík ve vlnách korun stromů.
Dana Martinová je intuitivně přesvědčena, že barva může vyjádřit
v optické skladbě přírodní nebo
umělé světlo, že je základním
konstruktivním prostředkem a že
může nabývat symbolické významy a až magickou působivost. Jsou
to především barevné valéry, které
jako hudební akordy harmonicky
rozehrávají a rozvlňují plochu obrazu, „zhmotňují“ malířčino aktuální rozpoložení a naopak „odhmotňují“ a prosvětlují zvolený motiv.
Používané barvy a jejich stupnice
mohou dokonce vypovědět o malířčině naturelu, zkuste ho sami
odhadnout na základě tónů červené, valérů modré, zelené a žluté.
A také nezapomeňte na kapku bordó – tedy vínové na často se vyskytující růžovou. Na tu třeba proto,

že se vlastně v barevném spektru
samotná nevyskytuje a mozek ji
vytváří jako spojnici mezi červenou
a fialovou, tedy barvu idealistickou
a spojující. A v neposlední řadě o ní
vypovídá i barva, která v obrazech
chybí – a sice černá.
Jakým způsobem je výtvarníkovo
dílo spjato s jeho životními prožitky, postoji a osobními vlastnostmi. Dana Martinková maluje tak,
jak žije a jaké hodnoty vyznává.
Tichý a přesvědčivý optimismus
jejích prací je založen na sebevědomí – nikoliv na asertivitě, ale na
přirozeném klidném sebevědomí,
pramenícím z vědomí vlastních
sil, z bezpečně zvládnutého výtvarného řemesla a z nadhledu.
A také z poznání, že obdarovávaným bývá především dárce. Její
síla tkví v tom, že se dokáže dotýkat krásy a prožívat ji. A přesvědčit jinak různorodou diváckou
obec, aby ji prožívala s ní. A to je
hodně.
PhDr. František Malina
Historie a současnost Prahy 9
v dokumentech a fotografiích
Stálá expozice v historické
budově radnice

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 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 si to!
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat, kapacita je ale
omezena provozními možnostmi. Kurz probíhá přímo ve
výstavních prostorách.
Program dílen:
Vždy středa 17.00–19.00
5. 2. papírové květiny
12. 2. masky z lepenky
19. 2. malované kameny
26. 2. malování vodovkami/
japonské obrázky

Dámský klub
Od 19.00 do 21.00
26. 2. kaligrafické znaky/
malba tuší
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Malé ohlédnutí za neobyčejným koncertem
Gymnázium J. Seiferta
uspořádalo ve čtvrtek
19. prosince 2013 od 18
hodin další zajímavou akci
v evangelickém chrámu
U Salvátora na Starém
Městě. Byl to již dvanáctý
ročník České mše vánoční
Jakuba Jana Ryby.

T

ento ročník byl ojedinělý svým
pojetím – ve zhruba dvousetčlenném pěveckém sboru zpívali
studenti veřejných škol společně
se studenty škol soukromých a se
studenty z církevní školy, z té byl
také převážný počet členů orchestru. Zcela zaplněný prostor kostela nejdříve rozezněly tři barokní
skladby v provedení orchestru
a nejmladších žáků, po nich teprve následovala Rybova mše. Na
závěr si všichni zazpívali v doprovodu velkých varhan Narodil se
Kristus Pán. Koncert byl neobyčejně krásný a byl publikem velice
vřele přijat.
Text a foto: mh

Galerie Dion: MORYTÁT FUNERÁL & CO.
Tvorbu Ivo Medka (Kopaninského) můžete vidět
v pražské Galerii Dion do 28. února 2014.
Galerie Dion, Na Pokraji 540/2, P9
tel.: 739 056 332, www.dionart.cz

N

epřehlédnutelnou (avšak dosud přehlíženou) postavou české výtvarné scény od poloviny 60.
let minulého století je Ivo Medek
Kopaninský. Všestranný výtvarník – malíř a kreslíř, tvůrce koláží,

Farmářské

trhy na Proseku

Farmářské trhy u Polikliniky
Prosek letos začínají 24. února,
a to Masopustním týdnem se
zabijačkovým zbožím. Navštívit
je můžete od pondělí do pátku
od 8 do 15 hodin.

Ilustrační foto: jd

objektů, návrhů knižních přebalů
a plakátů, restaurátor historických
zbraní, se stal populární zvláště
svými působivými kolážemi s nábojem černého humoru a kritickým
nadhledem k dění ve světě a ke konání člověka. Mezi přáteli je znám
i jako bystrý pozorovatel, satirický,
až sarkastický glosátor jevů ve spo-

Masopust
se blíží!

Těšte se a hlavně se připravte!
Oblíbený Střížkovský masopust
se blíží. Masopustní rej se
koná už 8. března 2014. Více
informací přineseme v příštím
vydání Devítky.

Černá hodinka:
MINULOST
Povídka Fráni Šrámka se
šansony Pavly Marianové
ve čtvrtek 20. února 2014
v 19.30 hodin na Malé scéně
Divadla Gong ve Vysočanech.
Přijďte se zaposlouchat do
svébytného prolnutí autorských
písní Pavly Marianové (folková
skupina Klíč) a scénického čtení
povídky z komediantského prostředí v podání Ivany Krausové,
Filipa Sychry a Davida Krause.
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lečnosti a zvláště pak v kultuře. Dadaistický a často též imaginativní
ráz jeho děl umělce načas přivedly
i do okruhu Pražské surrealistické
skupiny, aby z ní po nesouhlasu
s jejími dogmaty vystoupil (jak sám
říká: „Mám rád surrealismus, ne
však manýry surrealistů“) a přidružil se ke skupině Pražská banalýza a poté k volnému sdružení
Patafyzické kolegium; odtud pramení i dosavadní prezentace jeho

děl – vedle čtyřicítky samostatných
výstav – na velké řadě skupinových
přehlídek a tematika i technika
tvorby motivovaných expozic.
Výstava v Galerii Dion představuje
díla z poslední doby sdružená do
tematického souboru reflektujícího zaujatě (opět však v úsměvném
nadhledu, téměř v poloze klauniády, ne-li boření tradic) ustálené
představy, názory a výklady věčného tématu duality života a smrti. ij

Tradiční koncert na radnici
27. února 2014 od 19 hodin | TRIO Du BOIS:
Irvin VENYŠ – klarinet, Martin PETRÁK – fagot, Jan THURI – hoboj
Program: W. A. Mozart, J. Ibert, J. Mysliveček, L. v. Beethoven, J. Thuri
Tento ojedinělý ansámbl složený – jak už sám název napovídá (du Bois
– fr. ze dřeva, z lesa, také Pierre Max Dubois – francouzský skladatel) – ze tří dřevěných dechových nástrojů vznikl spojením absolventů
katedry dechových nástrojů Hudební akademie múzických umění
v Praze. Jeho členové jsou v současné době již pedagogy, členy České
filharmonie či studenty doktorského cyklu HAMU a patří k předním
umělcům své generace, jakož i nositelům tradice české dechové školy.
Své kvality dokazují jak na poli sólové, tak i komorní hry na domácích
a zahraničních pódiích. Spojení těchto tří výrazných individualit ve
svém oboru zaručuje jedinečný hudební zážitek.
Koncert se koná v obřadní síni vysočanské radnice, Praha 9, Sokolovská 14/324. Bezbariérový vstup. (2. p./výtah). Omezená kapacita sálu.

Trio Du BOIS
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S Edvardem Kožušníkem

o „nerozvážných“ slibech i seriózní politice
Europoslance Edvarda Kožušníka znají mnozí obyvatelé devítky. Přijel za nimi, když
mířil na první zasedání Evropského parlamentu po svém zvolení na kole (výstava
fotografií z této cesty se konala ve vysočanské radnici) a další s ním mluvili přímo
ve Štrasburku, kam je pozval v listopadu 2011. Další setkání s Edvardem Kožušníkem
na devítce se uskuteční v jarních měsících.
Jak jste se dostal do Evropského
parlamentu?
Před kandidaturou do Evropského parlamentu jsem působil jako
vedoucí kanceláře předsedy Senátu České republiky Přemysla
Sobotky. Zde jsem se naučil politické řemeslo a začal můj postupný přerod z úředníka v politika.
Uvědomil jsem si, že pokud chci
prosadit nějakou změnu, nemohu
jen diskutovat a kritizovat, ale musím se aktivně zapojit do politiky
a jít s vlastní kůží na trh. V roce
2009 jsem získal podporu liberecké ODS a dostal se na kandidátku
ODS do Evropského parlamentu,
kde jsem při volbách uspěl.
Ví se o vás, že jste aktivní sportovec. Na první zasedání Evropského parlamentu jste jel na kole,
v loňském roce jste oběhl Českou
republiku. Co vás k tomu vedlo?
Při jízdě do Evropského parlamentu se jednalo o „nerozvážný

slib“. Před volbami do Evropského parlamentu jsem dělal
rozhovor s novinářem Viliamem
Buchertem pro Mf Dnes. A on se
zeptal, co udělám, když budu do
EP zvolený. Řekl jsem, že tam dojedu na kole. Vzal mě za slovo a do
rozhovoru to napsal. Tehdy jsem
si myslel, že zvolen spíše nebudu,
byl jsem až na 7. místě kandidátky. Ale když jsem se do EP dostal,
nezbylo než slib vyslovený v nadsázce splnit.
S během kolem České republiky
to bylo jiné. Bylo to mé rozhodnutí a jeho hlavním cílem bylo
setkávání s občany a zastupiteli
měst a obcí, na které mi během
roku nezbývá bohužel příliš času.
Na trasu dlouhou 1300 km jsem
vyrazil v létě, kdy Evropský parlament nezasedá, a na více než 240
zastávkách jsem se setkal s několika tisícovkami lidí, s kterými jsem
mluvil o jejich problémech a námětech pro zlepšení.

Čím se v Evropském parlamentu
zabýváte?
V Evropském parlamentu jsem
členem Výboru pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitelů, ve kterém
se věnuji především odstraňování
překážek na vnitřním trhu a boji
s nadměrnou regulací a byrokracií. S dalšími kolegy ze skupiny
Single Seat dlouhodobě bojujeme
za jedno sídlo Evropského parlamentu, a snažíme se tak zabránit
nesmyslnému utrácení peněz za
stěhování mezi Bruselem a Štrasburkem. Víte, že roční náklady na
toto stěhování odhadují na 156
milionů až 204 milionů eur a přináší do ovzduší zbytečně 19 000
tun CO2?

Edvard Kožušník v Evropském
parlamentu ve Štrasburku
Další moje aktivity v parlamentu
se vztahují k Latinské Americe
a lidským právům. Moje žena je
ze Španělska a nějakou dobu jsem
ve Španělsku i žil. Díky svým znalostem španělštiny jsem členem
delegací Evropského parlamentu, které usilují o prohloubení
ekonomických vztahů se zeměmi Střední a Latinské Ameriky.
V roce 2011 jsem inicioval a získal
podporu poslanců Evropského
parlamentu pro udělení Sacharovovy ceny kubánskému disidentovi Guillermu Fariñasovi.

Edvard Kožušník se narodil v roce 1971 v Olomouci. V roce 2009
byl zvolen poslancem Evropského parlamentu, kde je členem
parlamentního Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.
Je jedním ze zakladatelů think-tanku eStat.cz – Efektivní stát, který
se věnuje problematice byrokracie.

V loňském roce oběhl Edvard Kožušník Českou republiku a setkával se s lidmi
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Mezinárodní turnaj
v judu v Podvinném mlýně
V Aréně Sparty Podvinný
mlýn v Kovanecké ulici se
ve dnech 1. a 2. března
2014 uskuteční letošní
nejvýznamnější soutěž
v judu v České republice.
Soutěž European Open
Prague je letos pořádána
pro mužskou kategorii.

O

vysoké kvalitě pražského turnaje svědčí skutečnost, že se
v uplynulém olympijském cyklu na
této soutěži představili tři budoucí
olympijští vítězové z londýnských
her. V letošním roce se turnaje
zúčastní více než 300 špičkových
závodníků z celého světa.
Vloni zaznamenali čeští judisté
celou řadu významných úspěchů. Lukáš Krpálek se stal jako
třetí český judista po dlouhých
25 letech mistrem Evropy. Získal
rovněž bronzovou medaili na mistrovství světa, zvítězil na letní světové Univerziádě a v anketě Sportovec roku ho hlasující novináři
zařadili na 14. místo. Lukáš Krpálek bude v Praze obhajovat svoje
prvenství z roku 2012 a je největ-

ÚNOR 2014
Největší hvězdou v Podvinném mlýně bude Lukáš Krpálek
ším favoritem turnaje. Lukáš se
v Praze poprvé představí v nejtěžší
hmotnostní kategorii nad 100 kg,
která je na pořadu v neděli.
Dalšími sportovci, kteří mají reálnou možnost zasáhnout do bojů
o medaile, jsou Pavel Petřikov
a David Pulkrábek (kat. do 60
kg), Václav Sedmidubský a Jakub
Ječmínek (kat. do 73 kg), Jaromír
Ježek a Jaromír Musil (kat. do
81 kg), Alexandr Jurečka (kat.
do 90 kg), Michal Horák a Jan
Pinta (kat. nad 100 kg). K vidění ale bude celá česká špička,
pro kterou je pražský turnaj jednou z posledních prověrek před

dubnovým mistrovstvím Evropy.
V sobotu se představí závodníci
v kategoriích do 60, 66 a 73 kg,
kategorie do 81, 90, 100 a nad 100
kg jsou na pořadu v neděli. Soutěže se oba dva dny rozběhnou v 10
hodin, finálový blok je v sobotu
naplánován na 16.30, v neděli
pak na 15.30. V sobotu od 15.30
proběhne autogramiáda Lukáše
Krpálka.
Všichni, kteří mají zájem turnaj
sledovat, jsou do sportovní haly
Podvinný mlýn srdečně zváni.
Vstup na turnaj je po oba dva dny
Jiří Dolejš
zdarma.
předseda Českého svazu juda

Škola Taekwon-do Dan-Gun
je otevřena i pro vás
Již více než dvaadvacet let
navštěvují zájemci o bojová umění proseckou Školu
Taekwon-do Dan-Gun.
Škola je oficiálně registrována Českým svazem
Taekwon-do ITF i přímo
mezinárodní federací
International Taekwon-do
Federation sídlící ve Vídni.

Š

kola nabízí zájemcům možnost
trénovat až 14 hodin týdně.
Všechny skupiny jsou děleny podle věku a dále podle technického
stupně. Cvičí zde děti ve věku od 6
let, ale i dospělí ve věku nad 45 let.
Děti začínají v přípravné skupině,
kde je trénink veden pro rozvoj všeobecné motoriky pohybu se zamě-
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Sportovní
akce v hale AC
Sparta PrahaPodvinný mlýn

řením na taekwon-do. Po zkouškách na technický stupeň jsou
zařazeny do vyšších technických
skupin, kde se plně začlení do tréninků taekwonda. Dospělí ve své
náborové skupině získají základní
poznatky o tomto bojovém umění, které postupem času prohloubí
a mohou získat až černý pás.
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V prosecké škole na tréninku můžete potkat reprezentanty české
národní reprezentace, mistry a vicemistry světa a členy Střediska
talentované mládeže. Právě díky
podpoře mládeže škola každoročně sklízí na soutěžích medailové
úspěchy. Kromě klasických tréninků mohou členové v odpoledních
hodinách využívat po neomezenou
dobu zrcadlový sál s tatami určeným pro bojová umění. Zde si mohou vyzkoušet vše, co se již naučili,
využít posilovacích strojů či si zatrénovat na boxovacích pytlích.
V únoru a březnu 2014 pořádá
škola nábor nových zájemců do
začátečnických skupin dětí i dospělých. Bližší informace naleznete na www.dangun.taekwondo.cz,
případně je získáte na tel.:
603 246 433.

1. 2. 2014
9.00–20.00
Golden Tour, sálová kopaná
2. 2. 2014
9.00–20.00
Golden Tour, sálová kopaná
5. 2. 2014
8.00–15.00
Pětiboj (Změlík, Šebrle)
8. 2. 2014
9.00–20.20
Golden Tour, sálová kopaná
9. 2. 2014
17.00–19.00
Sparta – Ostrava, florbal
15. 2. 2014
9.00–20.00
Golden Tour, sálová kopaná
16. 2. 2014
9.00–21.00
Golden Tour, sálová kopaná
22. 2. 2014
9.00–20.20
Golden Tour, sálová kopaná
23. 2. 2014
18.00–20.00
Sparta – Kladno, florbal
26. 2. 2014
20.00–22.00
Sparta – Brno, futsal

BŘEZEN 2014
1.–2. 3. 2014
8.00–21.00
Světový pohár JUDO
7. 3. 2014
18.00–22.00
Galavečer K1
8.–9. 3. 2014
9.00–20.20
Golden Tour, sálová kopaná
14. 3. 2014
20.00–22.00
Sparta – Vysoké Mýto, futsal
15.–16. 3. 2014
9.00–19.40
Golden Tour, sálová kopaná
21. 3. 2014
18.00–22.00
Gladiator Champ. Fighting
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Big wall OPEN 2014
Na nově otevřené lezecké stěně Big wall, nejmodernější
v České republice a jedné z největších v Evropě, proběhne o víkendu 22.–23. února 2014 další ročník oblíbeného formátu závodu ve sportovním lezení.

Z

ávod je především určen široké lezecké veřejnosti a těm,
kteří si chtějí vyzkoušet závodní
atmosféru. V sobotu bude pro
závodníky připraveno sedm cest
v obtížnosti 4 až 9+ UIAA, v neděli v semifinále a finále poměří své
síly vítězové ze sobotního OPEN
kola s nasazenými profi závodníky. Každý závodník dostane na
konci dne diplom se svým umístěním, vítězové z obou dnů obdrží
trofeje a věcné ceny.
Závodu se může zúčastnit kdokoli
starší 16 let, resp. komu letos bude
16 let. Do 13. února je možné se
přihlašovat na stránkách www.

big-wall.cz, kde závodníci naleznou i další informace k závodu, po
tomto datu je přihlášení možné až
přímo na místě v den závodu.

GCF 27: Road to the Cage
Starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím převzal záštitu nad
turnajem GCF 27: Road to the Cage, který se uskuteční
dne 21. března 2014 od 19.30 hodin ve sportovní hale
Aréna Sparta Podvinný mlýn v Praze 9.

INZERCE

Charita Praha 14
Prevence syndromu
vyhoření
Srdečně Vás zveme na odbornou přednášku

Prevence
syndromu vyhoření
27. 2. 2014
16:00 – 17:30
1) Přednáška
1. vývoj, rizikové faktory
2. prevence, léčba (pomoc)
3. praktická část, prostor pro diskuzi

2) Svépomocná skupina (17:30 – 19:00)
Vstup volný!
Bezbariérový přístup
Přednášející: Bc. Šárka Michálková

Kde

Charita Praha 14
Bobkova 755/34; Praha – Černý Most
(Vchod od stanice metra)
Navštivte nás na www.charitakyje.cz nebo na Facebooku.
E-mail: info@charitakyje.cz
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Exkluzivní nabídka:
byt 1+kk s lodžií na
pronájem na Proseku
Máte zájem? Zavolejte mi!
Albina Kashkarova
Tel.: 774 849 270
www.bydlimenaproseku.cz

SC-332533/01

SC-332461/05

Certifikovaný realitní makléř

a strukturovaný životopis včetně Vašeho kontaktu.
e-mail: balatoval@gmail.com, info na tel.: 724 302 111

Mateřská škola U Nové školy 637
na Praze 9 hledá paní učitelku
(vhodné pro důchodkyni) na
občasný zástup, v případě
nemoci. Mateřská škola také
hledá paní na úklid na poloviční
úvazek. Zájemci se mohou hlásit
na tel. čísle: +420 725 914 421

SC-331352/03
SC-331082/03
SC-332288/03
SC-331647/02
SC-330225/13

SC-331359/05
SC-332077/08
SC-331647/01
SC-340093/01

Telefon 737 337 445

Pronajmu garáž Praha 9 – Kyje

720 661 501

Pronajmu byt 1 + 1, Praha 8 u Bulovky

739 907 320

Prodám vajíčka, kachny, řepu, brambory,
králíky, slepice, houby, ořechy

723 266 481

SC-332478/02

•koženky•
info@bilance-ucetnictvi.cz
•potahové látky•molitan•
www.bilance-ucetnictvi.cz
U Pošty 1474, P-8, Libeň
tel. 284 822 181, Po-Pá 9-13 14-18

Levně odvoz nábytku,
el. spotřebičů apod. do sběrných
dvorů.
Výhradně čeští pracovníci!
CUKRÁŘ/KA
Cenycukrářství
od 100v Praze–Čakovicích,
Kč.
Do nově budovaného
hledáme
zručnou
cukrářkubeton.
nebo cukráře
Bourání
a
řezání
příček.
s kreativním přístupem k výrobě dortů a zákusků.
Likvidace
bytového
jádra
Požadujeme
vyučení v oboru,
praxi, samostatnost,
spolehlivost,
flexibilitu a nadšení
řemeslo. Kč.
s odvozem
–pro5.900
Nabízíme HPP, jednosměnný provoz, odpovídající finanční
ohodnocení. Nástup
možný
od poloviny
září.
Tel.:
777
207
227V případě zájmu
zašlete několik řádků o Vaší dosavadní zkušenosti v oboru

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,
2+1,
63
m2, a1.p.
i nečlenaByt
družstva,
služební,
podnikový
pod. Nechám
čas na vystěhování,
uhradím
za
Vás
případné
dluhy
na
Pod pekárnami
nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi
komplikovanéspřípady,
podílová spoluvlastnictví, stáhpříslušenstvím,
nu soudní
výpověď, žalobu
atd. Koupím
v blízkosti
metro,
bus,i nemovitost
MHD,
neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem,
nákupní
centrum.
příp. dám náhradní
byt, či domeček
mimo Prahu a doplatek a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.
TEL.: 222 941 032, nebo 603 420 013

SC-331682/01

SC-331490/01

SC-332192/03

100 m od metra Palmovka

SC-330187/01
SC-332416/02
SC-332416/04

www.MATRACE
NA MÍRU.cz
Tel.: 283 871
129

Telefon 737 337 445

www.bydlimenaproseku.cz

SC-340124/01

firma
H. Komersová -PRÁCE
Vilikusová
ČALOUNICKÉ

kosti metro, bus, MHD, nákupní
www.kvasimsluzbam.com
centrum.
Vhodné pro lékařskou
tel.: 608
ordinaci,
nebo775
větší945
rodinu.

Potřebujete
prodat
byt nanabízí
Proseku?
Spolehlivá
účetní
Volejte!
Mám
klienty,
kteří
chtějí
koupit
zpracování účetnictví, mezd
Certifikovaný realitní makléř na Proseku
a daňového přiznání pro
fyzickéAlbina
i právnické
osoby.
Kashkarova
Telefon:
603
340
425
Tel.: 774 849 270

SC-331681/01

Autorizovaný servis Singer
Klapkova 74, Praha 8,
tel.: 272 773 079
www.maxima.cz
www.singerservis.cz

ČALOUNICKÉ POTŘEBY

Učitelka logopedie
s kvalifikací,
PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY
nabízí odbornou výuku
Sokolovská 535/147
v Praze a okolí.

SC-331271/03

SC-330225/08

604 356 281

SC-331628/01
SC-332120/03

SC-332307/03

Ceny již od 20,- Kč / 1 nákup
vlastní
vytápění, služby:
v blízvíce
infoplynové
a další sousedské

• Opravy všech značekDavid
šicích strojů a overlocků
Bartoš
• Revize a opravy elektrospotřebičů
a nářadí

Účetnictví a daně
levně a kvalitně

Soukromá zubní ordinace
MUDr. Pavlo Krychfalushiy

telefon: 604 630 376

SC-331013/07
SC-340109/01

prodej bytů a domů
OPRAVY
A PRODEJ
v Praze 9

Bible

Poděbradská 777/9a, Praha 9
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ,
tel.: 775 A705
489REVIZE
PLYNOSPOTŘEBIČŮ
PLYNOVÉ
e-mail: smolicek@smolicek.com
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
www.smolicek.com

Obstarání
Byt 3+1, 94 m2, 1.p.
a donáška
nákupů
Pod pekárnami

ŠICÍVášSTROJE
specialista pro

Jazyk je malý úd, ale mnohé
trampoty je schopen zavinit.

Docházka
za 776
vaším
tel.č.
682 dítětem,
422
či skupinou je možná.

MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ,
PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Tel.: 603 937 032, Vladimír Tymeš

mfpodlahy@gmail.com
Tel: 728 042 605
Praha 9 - Letňany

PLYNAŘ
INSTALATÉR
DĚTSK
Ý NÁBY TEK
TOPENÁŘ

PLYNAŘ–INSTALATÉR–TOPENÁŘ
SC-331378/03

Odvoz suti a odpadu
Doprava veškerého
stavebního materiálu
VÝHODNÉ CENY
TEL.: 775 911 946

tel.: 776 897 768

www.autohipius.cz
PŘI PŘEDLOŽENÍ
SLEVA 20% NATOHODÍLYTO INZERÁTU

www.ceskydomov.cz
SC-340143/01

DURKAR

nu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost
neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem,
příp. dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.
TEL.: 222 941 032, nebo 603 420 013

SC-330187/10

INZERCE

SC-331337/03

www.OpravarPraha.cz
Tel.: 732 777 052

SPECIÁLNÍ INZERCE PRO ŽIVNOSTNÍKY
1/32
44 x 30 mm

CENA
ZA JEDNO

INZERCE
V ČASOPISU

OPAKOVÁNÍ
BEZ DPH:

700 Kč
30

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

UKÁZKA:

lakýrnické práce lze provést i v dílně

Vít Vrbický
tel.: 603 786 170
e-mail: vit.vrbicky@ceskydomov.cz

LOGO

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

Tel.: 123 456 789, 987 654 312
Adresa adresa, Praha 9 | www. firma.cz

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Září 2013

INZERCE

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS

22.3. PRAHA

30

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

CNC-2014 92x63.indd 1

www.ticket-art.cz

SC-340009/15

www.studiodva.cz

SC-340035/03

KONGRESOVÉ CENTRUM

Únor 2014

21.8.2013 13:47:19

Devitka_Inzerujte188x130.ai

1

1/23/14

SC-340046/02

INZERCE

5:33 PM

PLÁNUJETE V PRAZE REKLAMNÍ
KAMPAŇ? INZERUJTE
V MĚSÍČNÍKU DEVÍTKA!
LEDEN 2014

OFICIÁLNÍ MAG

AZÍN MĚSTSK

ČAPKOVSKÉ JAR
O

É ČÁSTI PRA HA

9

V PRAZE ZAČ
ÍNÁ V LEDNU

V DIVADLE GON
G

www.PRA HA9
.cz

e
lo vyjd
Příští čís

– náklad 35 000 výtisků
– distribuce zdarma
do poštovních schránek
– další číslo vychází
S NÁM I
6. března
OSLOVÍTE
CELOU PRAHU 9!

ra
6. úno
2014

MČ Praha 9 vá
m přeje:

Dobrý noovvvoro
a pohoodduu v roční start
ce 2014
ZÁPISY
DO PRVNÍCH
TŘÍD

ŠPERK Y
Z PETEK

GALERIE 9:
LENKA
PÁLKOVÁ

pro informace o inzerci kontaktujte Víta Vrbického, tel.: 603 786 170, vit.vrbicky@ceskydomov.cz
Únor 2014
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POPRVÉ V ÈR

35
ZLATÝCH
A PLATINOVÝCH
DESEK

GENIÁLNÍ KOMPONISTA
SOUÈASNÉ INSTRUMENTÁLNÍ HUDBY

YANNI
S V Ì TO V É T U R N É 2 014

2.5.2014

PRAHA

TIPSPORT ARENA
VSTUPENKY:
WWW.TICKET-ART.CZ - WWW.TICKETPORTAL.CZ

TOUR 2014

23. 11. OSTRAVA
25. 11. PARDUBICE
27. 11. BRNO
29. 11. PRAHA
VSTUPENKY: WWW.TICKET-ART.CZ · WWW.TICKETPORTAL.CZ
NOVÝ SINGL DANIELA LANDY ZDARMA KE VSTUPENKÁM POUZE V SÍTI TICKET ART

SC-340009/17

ŽITO

