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masopustní veselí!
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Truhlářová
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ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR

ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2017

20.5.2017 PRAHA
Tipsport arena, 15:00 a 20:00

Zpěvník ruských písní
ke vstupenkám zdarma!
WWW.ALEXANDROVCI.CZ

SC-370003/11

SC-370143/03

Více informací a vstupenky na

H U D E B N Í D I VA D L O K A R L Í N
ve s p o l u p r á c i s T WO M E N P RO D U C T I O N
uvádí

Hrají: E. Burešová, M. Procházková, J. Kopečný, R. Tomeš, J. Vojtek, P. Dopita,

J. Langmajer, S. Tofi, A. Gondíková, I. Jirešová, M. Písařík, L. Korbel, J. Nosek,
P. Ryšavý, O. Bábor, P. Pecha, M. Malinovský, J. Štágr, V. Beneš, V. Zavřel a další.
Generální partner
muzikálu Čas růží

Partner
muzikálu Čas růží

www.hdk.cz
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz
a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.
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D E V Í T K A
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

editorial

PŘEČTĚTE SI

4 – 8 Z radnice

Vážení čtenáři,
v posledních letech jsou
často slyšet nářky, že chybí
spolehliví řemeslníci. Praha 9
se od září loňského roku jako
jediná městská část v Praze
aktivně účastní projektu,
který připravila ve spolupráci
s Hospodářskou komorou
hl. m. Prahy. Projekt zavádí
do základních škol nový
předmět – polytechnickou
výchovu. Ti dříve narození
si ho pamatují pod názvem
„školní dílny“. Za pět měsíců
fungování ho kladně hodnotí
žáci i pedagogové. Více se dozvíte v tomto vydání Devítky
v rubrice Téma měsíce.
Pro morální ocenění svých
občanů za jejich příkladné
a inspirativní počiny má naše
městská část od roku 2010

Měsíčník městské části
Praha 9 – DEVÍTKA
Vydává městská 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

6 – 7 Téma měsíce
nástroj v podobě udělování
několika čestných cen – Čestný občan MČ Praha 9, Cena
městské části Praha 9 a Cena
starosty MČ Praha 9. Osobnosti Prahy 9, které by je
měly obdržet, navrhujete vy
sami, občané Devítky. Zamyslete se a pošlete nám své návrhy do konce května. Jména
už oceněných spoluobčanů
najdete také v tomto čísle.
Potěšující zprávy přišly
z Divadla Gong o projektu
Gong dětem. Divadelní představení určená nejmladším
divákům od tří let, zároveň
však – a to je na celém projektu unikátní – také dětským divákům ve věkové kategorii 9+, a dokonce v něm
mají své zastoupení i pořady

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
redakcedevitky@praha9.cz
Redakční rada: Předseda: Mgr. Adam
Vážanský, členové: Milan Apeltauer,
Ing. Zdeněk Davídek, Ing. Marek Doležal,
Zuzana Haberlová, Miloslav Hanuš,
PaedDr. Taťjana Horká, Mgr. Tomáš Portlík,
MUDr. Michal Mašek, Mgr. Jiří Houdek
Vaše názory, podněty, náměty nebo příspěvky
a fotografie rádi uvítáme na e-mailu:
redakcedevitky@praha9.cz nebo na
poštovní adrese městské části Praha 9.

9 – 11 Sociální služby
12 – 13 Rozhovor
14 – 15 Školství
16 – 19 Kultura
20 – 25 Život kolem nás
pro pubescenty, se těší rekordnímu zájmu.
Únor je tradičně spojován
s masopustem. Karnevalové
veselí pořádá Spolek za veselejší Střížkov i Dům dětí a mládeže Prahy 9. Ale v Devítce přinášíme přehled také dalších
únorových kulturních, společenských a sportovních akcí.
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

21 – 22 Rokytka
26 – 27 Informace
28 Ohlédnutí
29 – 30 Sport

Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.
V případě, že vám časopis nedošel do
schránek nebo jste jej obdrželi pozdě, stěžujte
si u svého poštovního doručovatele.

Další kontakty:
Strategic Consulting, s. r. o.,
Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1
Jednatel společnosti:
Jan Čížek, jan.cizek@ceskydomov.cz

Grafická úprava:
Strategic Consulting, s. r. o.
grafik@ceskydomov.cz
Tisk: Europrint, a. s.,
Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5

Marketing a inzerce:
Vít Vrbický, vit.vrbicky@ceskydomov.cz
Tel.: +420 603 786 170

Distribuce:
Zdarma do každé schránky,
zajišťuje Česká pošta, s. p.
Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit
na tel.: 224 816 821 nebo na e-mailu:
distribuce@ceskydomov.cz
Foto na titulní straně: Marie Kurková

Korektury:
Bc. Ing. Gabriela Hegerová

INZERCE

6. ROČNÍK FESTIVALU LEDOVÝCH SOCH

4.–5. 2. 2017

LEDOVÍ SVĚTOVÍ STÁTNÍCI
SC-362728/02

Ledové sochy s tematikou
světových politických
osobností zhotovené
na střeše Galerie Harfa.
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Zastupitelé MČ Praha 9 Milan Apeltauer a JUDr. Jan Dufek (ČSSD)

Čeká nás další zahušťování
Proseka a Střížkova?
K napsání tohoto článku nás, jako zastupitelů městské části Praha 9 za ČSSD, vedou dva
důvody. Prvním z nich je skutečnost, že občané bydlící na Proseku a na Střížkově projevují čím
dál tím větší nevoli nad pokračujícím zahušťováním výstavby v těchto katastrálních územích
a ptají se nás, proč tomu tak musí být. Neblahá situace nakonec vedla i ke vzniku některých
občanských sdružení, jejichž práce a výsledků je třeba si vážit.

Milan Apeltauer

JUDr. Jan Dufek

Občanská angažovanost je pro
demokracii nesmírně důležitá.
Druhým důvodem je, že oba
autoři tohoto článku v těchto
lokalitách velmi dlouho žijí,
a mohou tedy kriticky a objektivně přemýšlet o všech nedobrých dopadech, které další
zástavba již přinesla a bohužel
ještě asi přinese. Dnes už jen
málokdo ví, že původně bylo
celé prosecké sídliště vzhledem k existenci chemičky
Spolana Neratovice a teplárny
Mělník projektováno jako
průvětrné. Už jen z tohoto pohledu lze v dalším zastavování
území spatřovat dlouhodobý
hazard se zdravím obyvatel
v těchto lokalitách. Co se nově

postaví, to se nepochybně
totiž hned tak bourat nebude.
Po zprovoznění stanic metra
Střížkov a Prosek se dal celkem dobře předvídat okamžitý
zvýšený zájem investorů a developerů o dotčené pozemky,
neboť cena, zejména nových
nemovitostí v dosahu nového
dopravního spojení, samozřejmě vzrostla. Dynamický rozvoj
toho kterého území je pozitivní jen tehdy, pokud nepřináší
závažnější újmy v kvalitě
života lidí. V našem případě
k tomu nepochybně dochází. Hektická a neuvážená
zástavba má negativní dopad
v oblasti průjezdnosti ulic,
kde se pak ráno tvoří kolony
vozidel omezující i veřejnou
hromadnou dopravu, o hluku
a zplodinách nemluvě. To je
už nyní případ Teplické ulice,
Lovosické ulice, Bohušovické
ulice, ale jsou samozřejmě
i další. Pokud vám někdo v sídlištním vnitrobloku postaví
vysokopodlažní dům, dočkáte
se navíc toho, že hodnota bytů
ve starších panelácích v tzv.
stínu poklesne. Vzrůstající
počet obyvatel pak bohužel
nejde ruku v ruce s dostupnými občanskými službami.
Chybí tak klasický malý
business. Na Proseku a Stříž-

kově je provozoven, jako jsou
restaurace, cukrárny, kadeřnictví, malé obchůdky atd.,
jako šafránu, a lidé tak musí
většinou jezdit do centrálnějších čtvrtí. Tento nepříznivý
stav v sobě samozřejmě nese
komplexnější problematiku,
než je jenom nedostatek nebytových prostor.
Co se týká nejnovějších plánů, stavíme se proti některých
krátkodobým záměrům, mezi
které patří vybudování půdorysně rozměrného domu mezi
stanicí metra Střížkov a vedením vysokého napětí před
domem v Lovosické ulici (Central Group). Poněkud pikantní na celé věci je to, že za oběť
na dlouhou dobu padne i část
parkoviště Polikliniky Prosek,
kde jsou potřebné sítě, a dojde tak k jejímu záboru právě
pro účel této stavby. Myšlenka, kterou prosazujeme, spočívá v představě naopak prodloužit park Přátelství, který
je jakýmsi démantem Proseku.
Děsí nás rovněž předpokládaná stavba 14podlažního domu
v Teplické ulici, a to v místě
bývalé mateřské školy. Teplická ulice bude navíc zatížena
i vybudováním nových staveb
v té části, která spadá do obvodu městské části Praha 8,

což ovlivnit Devítka nemůže.
Jsme rádi, že ve svých názorech nejsme již osamoceni.
Vedení radnice si vážnost
dopadů zahušťování výstavby
uvědomuje také. Zasahovat do
necitelných stavebních záměrů odkupem pozemků v soukromém vlastnictví je možné
jen ve výjimečných případech
(již se tak stalo na Střížkově).
Důvodem je nutnost dodržovat
zásadu řádného (srozumitelněji dobrého) hospodáře s veřejnými prostředky. Při usilovném
zájmu koupit pozemek je navrhovaná cena ze strany prodávajícího obvykle šponována.
Také je třeba mít na paměti,
že pravomoci Rady a Zastupitelstva městské části Praha 9
jsou velmi omezené. Povolování či nepovolování staveb je ve
výlučné a v přenesené působnosti stavebního úřadu. Tak
praví zákon. Občané si často myslí, že jejich zvolení zástupci jsou všemocní. Nejsou.
Přesto se domníváme, že hlas
zastupitelů by měl být slyšet,
jako je to právě v případě již
zmíněných občanských sdružení. Milan Apeltauer, Jan Dufek
Pozn.: Tato rubrika nevyjadřuje oficiální
stanovisko MČ Praha 9, pouze stanovisko jednotlivých zastupitelů Devítky.

INFO

Platnost stávajících parkovacích karet se prodlužuje do odvolání
Městská část Praha 9, Odbor
životního prostředí a dopravy
– oddělení dopravy oznamuje,

že platnost parkovacích karet
vydávaných od roku 2014
rezidentům a abonentům

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS
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v okolí O2 areny, Sparty arény
a v okolí ulice Stoupající se
prodlužuje do odvolání.

P RA H A
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Případné změny budou avizovány na webových stránkách a v časopisu Devítka.

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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Jak se bude dále rozvíjet Zelené město?
V Hrdlořezích vyrůstá jeden z největších bytových komplexů v Praze – Zelené město. Poté, co projekt získal jiný investor –
Daramis Development, došlo ke IV. etapě výstavby a při ulici Spojovací v blízkosti parku Třešňovka je plánován bytový dům
s 30, 22 a 17 podlažími nazývaný Trojlístek.
K tomuto záměru má výhrady
řada místních obyvatel, devátá
městská část i Institut plánování a rozvoje (IPR) hl. m. Prahy.
„Problémem je, že územní
plán takovýto bytový komplex
povoluje. Teď bude záležet jen
na tom, zda investor získá EIA,
tedy kladný posudek hodnotící
vliv stavby na životní prostředí. Námitky ke komisi, která
toto vyhodnocuje, bylo možné
podávat do 6. ledna. Této mož-

nosti jsme využili, protože takto obrovská stavba by poškodila oblíbenou Třešňovku,“ říká
místostarosta Prahy 9 zodpovědný za územní rozvoj Marek
Doležal. „A došlo by k dalšímu dopravnímu zatížení této
oblasti, které je v současné
době už na hranici únosnosti,“
konstatuje radní pro dopravu
MČ Praha 9 Tomáš Holeček.
Komise vyhodnocující dopady
stavby na životní prostředí kromě

Trojlístku bude hodnotit i alternativní návrh investora – stavbu
čtyř domů o dvakrát deseti a dvakrát čtrnácti podlažích. To je varianta, k níž by se městská část
přiklonila za předpokladu, že se
investor postará o poslední část
revitalizace Třešňovky a bude se
podílet na obnově zeleně.

Doprava na Jarově
„K plynulosti dopravy v oblasti
Zeleného města by přispělo

vybudování mimoúrovňové
křižovatky na Jarově – mimoúrovňové křížení směrem
Spojovací a Českobrodská,
což je v gesci Magistrátu hl.
m. Prahy,“ konstatuje Tomáš
Holeček a dodává: „Podle
informací, které máme, by se
v tomto místě letos a příští rok
měla revitalizovat tramvajová
trať a s budováním mimoúrovňového ramene křižovatky se
počítá v roce 2019.“ mk

Překladiště v Malešicích by neúměrně
zatížilo dopravu na Devítce
Záměr rakouského developera Rail Cargo Terminal vybudovat v Malešicích obří kontejnerové překladiště, kde by se z vlaků
nakládaly kontejnery na kamiony, kritizovaly radnice Prahy 10, 9 a 14 už při připomínkování návrhů Metropolitního plánu.
Ovšem plán na jeho vybudování v návrzích zůstal a zhruba týden před Vánocemi 2016 poslal developer studii překladiště
do procesu zjišťování vlivu na životní prostředí (EIA).
„Měli jsme dvacetidenní lhůtu
k tomu, abychom k tomuto
návrhu poslali své připomínky.
A navzdory vánočním svátkům
jsme společně s radnicí Prahy
10 a 14 a zástupci veřejnosti
podrobně zpracovali argumenty proti tomuto záměru
a zaslali pražskému magistrátu,“ konstatuje radní pro
životní prostředí a dopravu
MČ Praha 9 Tomáš Holeček
a pokračuje:
„Studii, kterou developer
Rail Cargo Terminal zaslal
k připomínkování, navíc sám
zadával, a tudíž sám platil. Proto chceme našimi připomínkami docílit toho, aby byla zpracována studie EIA o možných
dopadech na životní prostředí.
Rozumíme kolegům a obyvatelům z MČ Prahy 10, kteří upozorňují na zhoršení ovzduší,
zvýšení hlučnosti, zvýšení průjezdnosti kamionů nejméně
o 130 souprav denně, a plně je
podporujeme. Nás na Devítce
nejvíce trápí především doprava. Křižovatka Kbelská-Průmyslová-Poděbradská je nejvytíženější úrovňová křižovatka
v Praze. Denně tudy projede
více než 70 000 vozidel. Plánovat projekt takového rozsahu
bez zajištění dostatečných kapacit z hlediska infrastruktury
je nepřijatelné. Navíc se obáÚNOR

2017

váme hlukových, prachových
a emisních dopadů, kdy cyklická doprava cca 300 kamionových souprav denně výrazně
zhorší již tak napjatý stav životního prostředí. Pokud nebude konečně dořešen vnitřní
a vnější okruh Prahy, je bezpředmětné se k tomuto tématu

na pozemky magistrátu mezi
Kyjemi a Jahodnicí v Praze 14.
„Je to zhruba 1,5 kilometru
od původně navrženého místa,
jen na druhé straně Průmyslové ulice, a dopravu na Devítce
zatíží stejně neúměrně,“ dodává Tomáš Holeček s tím, že MČ
Praha 9 požaduje, aby projekt

PLÁNOVAT PROJEKT TAKOVÉHO ROZSAHU
BEZ ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÝCH KAPACIT
Z HLEDISKA INFRASTRUKTURY JE NEPŘIJATELNÉ. NAVÍC SE OBÁVÁME HLUKOVÝCH,
PRACHOVÝCH A EMISNÍCH DOPADŮ
vůbec vracet. To jsou některé
z důvodů, proč tento projekt
plánovaný v těsné blízkosti
obydlených lokalit nechceme
a nemůžeme podpořit,“ vysvětluje Tomáš Holeček.

Překladiště v Kyjích?
Radní pro životní prostředí
hl. m. Prahy Jana Plamínková
mezitím upozornila, že lokalita
malešické průmyslové zóny je
pro podobný projekt určena
nejen platným územním plánem, ale i tím, který v současnosti vzniká. Přesto zaslala
developerovi návrh, aby
překladiště přesunul o kus dál

překladiště v Malešicích byl
posouzen z hlediska vlivu na
životní prostředí. Věří, že pak
projekt v navržené podobě a na
navrženém místě nevznikne.
„Domnívám se, že vybudování velkého kontejnerového překladiště a plánované
modernizace železniční tratě
v Malešicích jsou spojené nádoby. Proti tzv. modernizaci
železnice, která je v podstatě
rozšířením tratě pro železniční
nákladní dopravu a je v rozporu se strategií Prahy, jež usiluje o vytlačení nákladní dopravy z širšího centra, se stavíme
už několik let.“
DEV Í T K A
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Další argumenty proti výstavbě
kontejnerového překladiště
v Malešicích:
Oblast Malešic a širšího
okolí prošla v posledních desetiletích prudkým rozvojem
a z původní průmyslové části
se stal v podstatě intravilán
města s rezidenční výstavbou. Na to MČ Praha 14
dlouhodobě poukazuje i ve
svých zásadních připomínkách k návrhu Metropolitního územního plánu.
Stovky kamionů a další
návazná nákladní doprava
by vedla ke kolapsu dopravy
v této lokalitě, včetně Prahy 9.
Nové kontejnerové překladiště nemá sloužit pro obsluhu
Prahy a Středočeského
kraje, ale pro obecný přesun
zboží mezi zámořskými
překladišti a evropským
vnitrozemím. mk
INFO

Zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 9 se uskuteční
28. února 2017. Zastupitelé
budou kromě jiného
projednávat rozpočet
Devítky na letošní rok.
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Polytechnická výchova –
investice, která se vrátí
S myšlenkou přiblížit žákům našich základních škol řemeslné obory a vzbudit tak alespoň u některých z nich zájem
o učňovské školství přišli začátkem loňského roku zástupci Hospodářské komory hlavního města Prahy v čele s předsedou
představenstva Romanem Pommerem. Ve spolupráci s MČ Praha 9, Střední odbornou školou stavební a zahradnickou na
Jarově a základními školami zřizovanými MČ Praha 9 spatřil světlo světa pilotní projekt, který zavádí praktické polytechnické
vyučování do základních škol. Ti dříve narození si tento předmět pamatují pod názvem „školní dílny“.
„Za pět měsíců fungování
polytechnické výchovy v základních školách vidíme velký zájem dětí o tento předmět
a chválí si ho i pedagogové,“
hodnotí polytechnickou výchovu Zdeněk Davídek, radní pro
školství MČ Praha 9, a pokračuje: „Věřím, že projekt zatím
plní svůj účel a děti si z něj
odnáší do života, když už ne
přímo motivaci pro své budoucí pracovní uplatnění, tak alespoň zajímavé zkušenosti, jež
se jim v životě budou hodit.“

V rámci tohoto projektu, který
je na Devítce zařazen povinně
do osnov výuky ZŠ pro školní
rok 2016/2017, poskytuje SOŠ
stavební a zahradnická mistry
odborného výcviku a prostory
svých kvalitně vybavených
dílen. Prakticky to vypadá tak,
že namísto jedné hodiny týdně
absolvují žáci sedmých nebo
osmých tříd, podle vzdělávacího plánu příslušné ZŠ, jednou
za měsíc čtyřhodinový blok,
v jehož rámci se sice stručně,
ale zato atraktivní formou seznámí vždy s jedním učebním
oborem, jako je truhlář, malíř,
lakýrník, zedník, klempíř,
zámečník, florista a pěstitelské práce. Pokud to povaha
příslušného oboru umožní,
odnesou si žáci po skončení
výuky domů i vlastnoručně
zhotovený výrobek.

Dílna v každé základní škole
Protože v České republice
zaznamenává pracovní trh
již několik let nedostatek
kvalifikovaných řemeslníků
a technických pracovníků,
začíná se myšlenkou zavést
praktické polytechnické vy-

Jednou za měsíc absolvují žáci základních škol zřizovaných MČ Praha 9 čtyřhodinový blok polytechnické výchovy ve Střední odborné škole stavební a zahradnické na Jarově.
Seznamují se v něm s jednotlivými řemesly, jako je truhlář, malíř, lakýrník, zedník, klempíř, zámečník, florista a pěstitelské práce.
6
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Praha plánuje
řemeslné dílny

Jak je to u nás
s řemeslníky

Síť dílen, ve kterých by se
mohli vzdělávat žáci základních škol, chce hl. m. Praha
zřídit při odborných školách
a učilištích. Mohly by začít
fungovat od začátku nového
školního roku. Na vybavení
dílen by město chtělo získat
peníze z evropských fondů.
Systém by měl fungovat
na bázi spádových dílen,
kam by s žáky docházeli
učitelé z okolních základních škol. Dílny budou mít
stejné základní vybavení,
ke kterému by pak přibylo
další podle zaměření té které střední školy. Když bude
zaměřena např. elektrotechnicky, bude dílna dovybavena podle toho.
Nyní bude pražský magistrát jednat s řediteli i jednotlivými radnicemi městských částí. Do dílen budou
učitelé s žáky chodit v rámci výuky, nebude se ale jednat o klasický předmět, který mají děti v rozvrhu.

Z analýzy Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR:
V ČR je vydáno 907 tisíc
živnostenských oprávnění pro řemeslníky, což činí
27,8 % všech vydaných
živnostenských listů.
V posledních deseti letech zásadně klesá počet
absolventů klíčových
učňovských oborů.
V nábytkářském průmyslu klesl za posledních
deset let počet absolventů truhlářských oborů
o 49 % a čalouníků dokonce o 80 %.
Ve stavebních profesích je kritická situace
u pokrývačů, kde je jich
méně o 76 %. Chybí ale
i podlaháři, kdy se počet
absolventů snížil o 42 %.
V potravinářských
oborech je alarmující
stav absolventů oborů
řezník-uzenář, kterých za
posledních deset let ubylo
60 %, chybí i pekaři, kterých je méně o 44 %.

učování do našich základních
škol zabývat také Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. S návratem „dílen“ do
škol počítá pravděpodobně od
roku 2019.
„Současně s podporou škol
pro rekonstrukci dílen a jejich vybavení bude následovat
úprava RVZ pro základní vzdělávání, kde by se upravila a modernizovala celá oblast technického vzdělávání na základní
škole a zvýšil podíl technických
činností,“ konstatovala mluvčí
rezortu Jarmila Balážová.
K tomuto záměru se však
radní Zdeněk Davídek staví
velmi skepticky: „Přijde mi neekonomické vybavovat dílny
v každé škole. Navíc mnoho
ÚNOR
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školských zařízení se potýká
s nedostatkem prostoru, nemluvě o vyučujících, kteří by
jednotlivé předměty učili. Myslím, že koncept, který nyní
testujeme a zatím má samá pozitiva, může fungovat ve všech
městech České republiky.
V každém bývalém okresním
městě je učiliště s vybavenými dílnami a mistry odborného
výcviku a děti ze základních
škol sem mohou docházet.
Základní školy, potažmo nás
jako zřizovatele, spolupráce se
střední školou přijde mnohem
levněji – hradíme cestu žáků
autobusem do dílen, mzdu mistrů a spotřebovaný materiál.
Bohužel ministerstvo školství,
místo aby se inspirovalo dob-

rým projektem, vymýšlí další
hloupost.“

Nižší pokles absolventů
vykazují řemesla spojená
s autoprůmyslem, ale
i tam se jejich počet za
deset let snížil přibližně
o třetinu. To sice kopíruje
demografickou křivku
počtu žáků, nicméně na
pracovním trhu chybějí.

Kroužky pracovní výchovy
Pokud by o seznámení s řemeslem měly zájem i jiné děti,
které v tomto školním roce
příslušný ročník zapojený do
projektu nenavštěvují, mohou
se přihlásit do kroužků pracovní výchovy určeného pro
6.–7. ročník ve SOŠ stavební
a zahradnické na Jarově.
Kroužky se konají v pondělí
a ve středu od 15 hodin a vedou
je fachmani z řemeslných cechů. V plánu je zatím dvanáct
setkání, kde se děti věnují řemeslům malíř-lakýrník, instalatér, kamnář, kominík, zedník
a obkladač a truhlář. mk, foto: mf
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Výjimku tvoří například
obor autolakýrník, kde
naopak za posledních
deset let přibylo 26 %
absolventů.
Rapidně rovněž klesá
dynamika vzniku nových
řemeslných oprávnění.
Zatímco za posledních
15 let vzniklo v průměru
více než 24 tisíc nových
řemeslných živností za
rok, v posledním roce je
to necelých 10 tisíc.
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Napište nám, kdo si zaslouží
Čestnou cenu městské části Praha 9
Žijí s typickou skromností a pokorou a většinou jen jejich
nejbližší okolí ví, jakými vzácnými osobnostmi jsou, jak
významný život, působení a dílo je s nimi spojeno a váže
se ke konkrétním oblastem potřebného rozvoje, proměn
a prezentace právě naší městské části. Určitě se shodneme,
že právě oni si zaslouží náš zvláštní projev úcty.
Pro morální ocenění svých
občanů za jejich příkladné a inspirativní počiny má městská
část Praha 9 od roku 2010
nástroj v podobě udělování několika čestných cen. Vyznamenaným budou i letos předávány
v polovině září na slavnostním
zasedání u příležitosti výročí,
kdy císař František Josef I. udělil Vysočanům právo používat
městský znak v podobě, jakou
známe dodnes.
Výchozí podmínkou pravidel deváté městské části pro
udělování ocenění občanům
je, že vlastní návrhy podávají sami jednotliví občané, případně instituce prostřednictvím svých zastupitelů.
Žijí mezi námi. Třeba právě vy je dobře znáte, a proto
nejlépe víte, že si takové ocenění právem zaslouží. A prá-

K do už ocenění získal
Čestný občan MČ Praha 9

Jaroslav Satoranský
Vladimír Zedník

2011

2016

PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c.

vě vy můžete iniciovat svým
návrhem, podaným do konce
května 2017, ten rozhodující
krok k tomu, abychom je lépe
poznali i my ostatní. A společně získali tolik potřebné
a motivující příklady, protože
ani nám není lhostejná lokalita, ve které žijeme, a dokážeme si vážit všech výjimečných
osobností.
Podmínky pro udělení ocenění, formulář návrhu na ocenění a také profily již oceněných občanů najdete na našich
webových stránkách: www.
praha9.cz, potřebné formuláře jsou k dispozici rovněž
v Informačním centru radnice
ve Vysočanech a na Proseku
(tam je také vyplněné můžete
odevzdat). Vaše návrhy budou
projednány na Zastupitelstvu
MČ Praha 9. red, foto: mk

2012

Pavel Baudys – in memoriam
Prof. Josef Kolmaš
Jan Král

2015

Cena starosty MČ Praha 9

David Svoboda
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
dr. honoris causa mult.

2010

Cena městské části Praha 9

Mgr. Eliška Kasinová
Pavel Lopata
Patrik Šala

2010

2011

2011

2012

Stanislav Bártl
Jiří Jonáš
Miroslav Kuranda
Rudolf Obid
Lili Šaraříková – in memoriam
Libuše Havelková
Doc. Dr. Ing. arch.
Otakar Kuča
MUDr. František Neradílek

Martina Drijverova
Soňa Holubová
Vlasta Křišťanová
Petr Kmenta
Jan Schütz
Vlasta Houdková
Danuše Mrkvičková
Petr Poklop
2013

2012

Mgr. Jaroslava Halamová
Božena Jíšová
RNDr. Otakar Mach
MUDr. Alena Machová
2013

Zdeněk Kopenec
Marta Landová
Ivan Kieslinger

Jiří Krejčí
Roman Holk
Petr Hoško
2014

Jaromír Kincl
Olga Jiráková
Zdeňka Čechová
Ragbyový klub Praga Praha
2015

2014

František Horký

Ing. Aleš Vejšický
Ragbisté Praga Vysočany

2015

2016

Prof. MUDr. Bohuslav
Ošťádal, DrSc.
Eduard Krützner
Ing. František Grée –
in memoriam
1
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1 Ocenění Čestný občan městské části Praha 9 získal PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c.,
spisovatel, scénárista, publicista, muzikolog, pedagog 2 ... zlatý z LOH v Londýně
v moderním pětiboji David Svoboda 3 ...přední český jaderný fyzik Prof. Ing. Ivan
Wilhelm, CSc., dr. honoris causa mult.

Čestná cena městské části Prahy 9
8

2

Růžena Dejmková
Ing. Jiří Navrátil
Miloš Kříž
MUDr. Marta Smutná
Mgr. Michaela Žáčková
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Splněná přání seniorů…
a pak, že Ježíšek neexistuje
V charakteristikách
současnosti často zaznívají
slova jako egoismus, úspěch
měřený jen penězi, ztráta
empatie… V Domově seniorů
v Novovysočanské však mají
i jinou zkušenost. Podělila se
o ní ředitelka ústavu Sociální
služby Praha 9 Michaela
Žáčková.

sy?“ Dopisy byly, tak jsme je
předali, ale příliš nadějí si nedělali. To, co se stalo potom,
bylo neuvěřitelné! Všichni pisatelé dopisů (více než 50 seniorů) dostali dáreček. Takový, o jaký si napsali. Pyžamo,
domácí oblek, holicí strojek….
Někteří dárci přijížděli osobně,
někteří dárky „jen“ poslali po
naší zlaté slečně!

„Byl konec listopadu. Přišla za
mnou slečna, spíš holka. Tak
trochu mi připadala bláznivá,
mile praštěná. Sežene prý
spoustu přátel, ať si senioři z domova napíší Ježíškovi. Budou to
menší dárečky, ale dostanou je
všichni. Krásná myšlenka, ale
rovnou jsem usoudila, že snílek
nemá šanci za pár dní sehnat
tolik peněz – nebo dárků.
Uplynulo deset dní a drnčel
mi telefon: „Kde jsou ty dopi-

Jmenuji se Nikol Homolová
a je mi 23 let. Vystudovala
jsem Anglo-německou obchodní akademii a poté jsem začala
pracovat v advokátní kanceláři, kde dělám dodnes. Bydlím
zde v Praze, kde jsem také
chtěla uskutečnit svůj projekt
„Plníme přání seniorům”.
Projekt vznikl na základě
mé dlouholeté dobrovolné
činnosti, kdy jsem pomáhala

Poslední šok se dostavil
23. prosince odpoledne. Zvonek – jede Ježíšek! Ve dveřích
se objevil pohledný mladík
s obrovskou krabicí. Nesu vám
televizi, jen tak pro radost,
pro lidi do jídelny.
Nemám slov, jen slzy dojetí.
Všem zapojeným děkujeme,
obzvlášť slečně Nikol Homolové. Znovu jsem nabyla důvě-

Co o sobě prozradila slečna Nikol
útulkům nebo dětským domovům a účastnila se několika dobrovolných akcí.
Před blížícími se Vánocemi
jsem se rozhodla, že tentokrát
do projektu zapojím co nejvíce lidí prostřednictvím sociálních sítí a budeme společně
rozdávat radost seniorům,
kteří nemají rodinu či příbuzné. Jde nám jen o to, vykouzlit
seniorům úsměv na tváři.

Jedna z obdarovaných obyvatelů Domova
pro seniory v Novovysočanské v Praze 9

ry, že lidé jsou dobří a mají se
rádi. A nejde vždy jen o líbivá
gesta, nikdo žádné poděkování
nechtěl a nečekal.“
Za dárky pro obyvatele Domova seniorů v Novovysočanské stojí projekt Plníme přání seniorům Nikol Homolové.
red, foto: mž

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).
O slavnostní akt však musí projevit
zájem sami rodiče. 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: cornejovar@praha9.cz.

Jarní kurzy pro seniory začínají 29. 3. 2017
v Domě dětí a mládeže na Proseku

Čtěte příští Devítku
Přihlášky a informace: www.senior-partner.cz
mobil : 731 520 585
e-mail: prosek@senior-partner.cz
osobně: kancelář DDM na Proseku
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Únorová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
16. února, čtvrtek ve 14 hodin
Vystoupení v Divadle Gong:
Co by se vám mohlo líbit
Člověk bez humoru se nemusí ničeho bát – to nejhorší
v životě ho už potkalo. Revue,
ve které houslový virtuóz
A. Shonert hraje české, ruské,
židovské a evropské kompozice k pobavení i zamyšlení. Jeho
jevištní partnerka, herečka
L. Malkina vypráví příběhy
z bývalého Sovětského svazu,
Československa a Česka. Účinkují Lililan Malkina, Alexander Shonert a Natalia Shonert
– klavír. Vstupenky za 20 Kč
jsou k dispozici v pokladně
Divadla Gong.
21. února, úterý od 11, 12 a 13 hodin
Výstava Mořský svět

foto: mk

Z Mořského světa

Mořský svět, U Výstaviště
419/4, Praha-Bubeneč. Expozice se žraloky, krokodýly, murénami, perutýny, hvězdicemi,
želvami, karetami a rybami.
Tři skupiny zájemců od 11, 12

a 13 hodin (čas mimo školní
výlety a družiny). Senioři MČ
Praha 9, Sokolovská 14 se mohou hlásit na telefonu: 606 764
273 – Renata Čornejová. Sraz
přímo před vchodem expozice
Výstaviště Holešovice, tram.
č. 6 z Palmovky, č. 12 z Florence. Všechny tramvaje z nádraží
Holešovice jedna stanice směr
Stromovka. Vstup: připravte si
20korunovou minci.
Připravujeme:
8. března, středa od 14 hodin
Vystoupení: Hudební evergreeny
Nestárnoucí melodie napříč
hudebními žánry. Zpívá: Jana
Štěrbová a Plamen Prokopiev,
klavírní doprovod Taťana
Vaněčková. Pořad s průvodním
slovem bez přestávky. Zdarma,
do naplnění kapacity obřadní
síně MČ Praha 9, Sokolovská
14, 2. patro.
Zájezdy do Jeseníků
Zájemci, kteří jedou v květnu
a červnu na zájezd do Jeseníků, by měli uhradit požadovanou částku prostřednictvím
smlouvy s cestovní kanceláří
do pátku 3. února 2017.
Pokud nebude platba připsána včas, budou osloveni náhradníci. V zájezdu do Jeseníků od 12. května je volné jedno
místo (volné lůžko na pokoji
s mužem). Zároveň prosíme,
aby přihlášená paní Pauleová
poskytla na sebe kontakt – volejte tel.: 728 142 627.

jubilanti

80 let
Miroslava Adlová
Hana Bočková
Věra Husková
Karel Krampl
Marie Kohlíčková
Jiřina Novotná
Stanislav Průcha
Eva Svátková

85 let
Taťjana Čechová
Ing. Jiří Boháč
Ludmila Fuksová
Stanislav Fürst
Vladislav Holeček
Jiří Vlasák

90 let
Anna Marešová
Jiřina Pavlatová
91 let
Rostislav Sochor
Květoslava Svatošová
92 let
Marie Homolková
Irena Vobořilová
95 let
Václav Pejsar
97 let
Marie Zmrzlá

Upozornění: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, je nutné, aby se
zveřejněním svého jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka, jubilant souhlasil. K životnímu
jubileu 80, 85, 90 let a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci od starosty MČ Praha 9.
Součástí je i lístek, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda chtějí zveřejnit své jméno mezi jubilanty,
či nikoliv. Jména jubilantů jsou proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud má redakce souhlas
jubilanta do 10. dne v měsíci, je jeho jméno zveřejněno v následujícím měsíci.

INZERCE

SKVĚLÁ DOVOLENÁ ZA SUPER CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!

od 2.599 Kč

Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!
Podrobné informace najdete na:

SC-370049/02

www.happydovolena.cz, tel.: 603 513 723
Do objednávky napište prosím tento kód: PH009
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z.ú., Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek, www.ssspraha9.cz,
tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
1. 2. 2017 / středa
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
Počítačový kurz – pro začátečníky
Kavárnička pro starší a pokročilé
Klub historie: Josef Lada
Dílničky šikovných rukou: Ptačí klícky

ásti Praha 9, uplynulý
m Střediska, na
2. 2. 2017
y zaznamenal i náš

8:15–9:15
10:00–11:00
13:00–16:00
13:00–14:30
14:45–16:00

/ čtvrtek

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Cvičení páteře dle L. Krutské, Dis., zdarma (sál Harfica)9:30–10:00
ultativní služby,
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
m zkomplikovaly
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9) 50 Kč
10:15–11:15
bách, který vyloučil
vání o státních
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Trénink paměti
11:30–12:30
oru a spolupráci
Klub důchodců
13:00–16:00

3. 2. 2017 / pátek
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable, Bomba…
9:40–12:00
Možnost využití, vyhledávání na internetu, zdarma
9:40–12:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
15:00–20:00

6. 2. 2017 / pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Kondiční cvičení s lektorkou – muži (sál Harfica)
10:00–11:00
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9) 50 Kč
10:15–11:15
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance (sál Harfica)
14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00

1

7. 2. 2017 / úterý
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 100 Kč)
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
Angličtina (mírně pokročilí)
Angličtina (pokročilí)
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou (sál Harfica)
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
Country tance – začátečníci
Country tance

Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00 Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou (sál Harfica)
10:30–11:30
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
15:00–20:00 Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00
13. 2. 2017 / pondělí
Country tance
16:00–18:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačové kurzy (3x mírně pokročilí)
9:00–12:30 22. 2. 2017 / středa
Kondiční cvičení s lektorkou – muži (sál Harfica)
10:00–11:00 Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15 Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy a dechových cvičení,
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30 25 Kč8:30–9:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9), 50 Kč
10:15–11:15 Nově pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno objednat)
9:00–14.30
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance (sál Harfica)
10:00–11:00
14:00–15:00 Počítačový kurz – pro pokročilé
13:00–16:00
Klub seniorů, kardiaků
14:00–17:00 Kavárnička pro starší a pokročilé
Přednáška, beseda – sbírky Národopisného muzea Kinských
13:00–14:30
14. 2. 2017 / úterý
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15 Dílničky pro šikovné ručičky: Šumivé bomby do koupele
14:40–16:00
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno objednat) 9:00–14.30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00
23. 2. 2017 / čtvrtek
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Cvičení páteře dle L. Krutské, Dis., zdarma (sál Harfica)9:30–10:00
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou (sál Harfica)
10:30–11:30
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Hodina zpěvu pro všechny seniory – písně různých žánrů
10:15–11:15
15:00–16:00 Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9) 50 Kč
11:30–12:30
Country tance
16:00–18:00 Trénink paměti
Klub důchodců
13:00–16:00

15. 2. 2017 / středa
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy a dechových cvičení,
25 Kč8:30–9:30
Počítačový kurz – pro začátečníky
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Cestovatelská přednáška, beseda: Etiopie, Keňa
13:00–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky: 3D objekty ze staré knihy14:45–16:00

16. 2. 2017 / čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Cvičení páteře dle L. Krutské, Dis., zdarma (sál Harfica)9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9) 50 Kč
10:15–11:15
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

8:15–9:15
9:00–14.00
9:00–10:00
9:00–10:00
10:20–11:20
10:30–11:30
11:00–12:00
14:00–15:00 17. 2. 2017 / pátek
15:00–16:00 Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
16:00–18:00 Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
8. 2. 2017 / středa
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15 Vycházka, pro naše klienty, komentovaná prohlídka Domu
Počítačový kurz – pro začátečníky
10:00–11:00 s pečovatelskou službou, Novovysočanská 861, Praha 9.
9:30–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00 Sraz v centru pro seniory v 9:30 hod.
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00
Cestovatelská přednáška, beseda: Gastronomie západní Afriky.
Přednáší kurátorka sbírek Náprstkova muzea (zdarma) 13:00–14:30 Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
Dílničky: Valentýnský závěs/přání
14:45–16:00 15:00–20:00

24. 2. 2017 / pátek
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry
9:40–12:00
Možnost využití, vyhledávání na internetu pro seniory – zdarma
9:40–12:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
15:00–20:00

27. 2. 2017 / pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačové kurzy (3x mírně pokročilí)
9:00–12:30
Kondiční cvičení s lektorkou – muži (sál Harfica)
10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9) 50 Kč
10:15–11:15
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance (sál Harfica)
14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00

28. 2. 2017 / úterý

10. 2. 2017 / pátek

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno objednat) 9:00–14.30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou (sál Harfica)
10:30–11:30
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
20. 2. 2017 / pondělí
15:00–16:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15 Country tance – začátečníci
16:00–18:00
Počítačové kurzy (3x mírně pokročilí)
9:00–12:30 Country tance
Kondiční cvičení s lektorkou – muži (sál Harfica)
10:00–11:00
1. 3. 2017 / STŘEDA
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30 Beseda s Ing. Janou Štěrbovou na téma textilní
techniky – umělecký quilt a patchwork
od 13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9) 50 Kč
10:15–11:15
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance (sál Harfica)
Hledáme
14:00–15:00
Hledáme spolehlivou paní na úklid Aktivizačního centra
Country tance
14:00–16:00 pro seniory – 2x týdně. Bližší informace u vedoucí:
Bc. A. Dunděrová 724 905 785, dunderova@ssspraha9.cz

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Komentovaná prohlídka, chráněná památka – vila Lanna, P6.
Sraz v Harrachovské 422/2, v 9:30 h., vstupné 50 Kč 9:30–13:00

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 100 Kč)
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
Angličtina (mírně pokročilí)
Angličtina (pokročilí)

9. 2. 2017 / čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Cvičení páteře dle L. Krutské, Dis., zdarma (sál Harfica)9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9) 50 Kč
10:15–11:15
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

ÚNOR
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21. 2. 2017 / úterý

8:15–9:15
9:00–14.00
9:00–10:00
9:00–10:00
10:20–11:20

DEV Í T K A
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Máme možnost otevřít nový kurz francouzštiny
pro seniory – úplné začátečníky, za 50 Kč na osobu.
Zájemci volejte nebo pište: 286 582 298,
724 905 785, dunderova@ssspraha9.cz
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Josef Dvořák s Pydlou
a Čochtanem v Gongu
Děti několika generací si nedovedou herce Josefa Dvořáka představit jinak než se zelenou parukou a v brčálovém vodnickém
hacafráčku. Příznivci divadelních komedií ho mají už navždy zafixovaného v legendární semaforské hře S Pydlou v zádech.
Ať už patříte k jedněm, nebo ke druhým, či dokonce do obou těchto skupin, budete si moci opět užít Dvořákova komického
talentu. Ve vysočanském Divadle Gong bude k vidění nejen „Pydla“, ale i nestárnoucí Čochtan vypravuje od mistra slov
Jana Wericha. Obě hry byly hlavním tématem našeho rozhovoru.
Ve vysočanském Divadle Gong v nejbližší době odehrajete několik představení
S Pydlou v zádech a Čochtan vypravuje.
Mohl byste je přiblížit i divákům, kteří je
třeba neznají?
No na diváka, který nikdy neslyšel o Pydlovi, bych se skoro rád šel podívat já. Ale
vážně, my už měli hru S Pydlou v zádech
uloženou v depozitu, ale povědomí o ní je
mezi lidmi stále neuvěřitelně silné. Zažil
jsem tak něco, co by potěšilo každého
herce. Všude, kam jsem přijel, se mě ptali,
proč to nehrajeme, když je to tak povedené. Tak jsem sebral odvahu a zase ji
vytáhl na světlo bóží. My ji hrajeme už…
no ta hraje je snad starší než já. Naštěstí
je pořád živá a vůbec na ní neulpěl prach.
A co Čochtan vypravuje?
Pan Werich prostě uměl napsat text, a to
se pak krásně pracuje, když máte dokonalý scénář. Já na začátku 90. let hrál
v Karlíně v Divotvorném hrnci, ze kterého
náš Čochtan vychází. Za mnou přišel režisér Evžen Sokolovský a tehdejší ředitel
hudebního divadla Zdeněk Pospíšil, jestli
bych to u nich nechtěl zkusit, a já se
bránil zuby nehty… Měl jsem obrovský
respekt, přeci jen to hráli takoví velikáni jako Jan Werich, pan Kopecký nebo
v Ostravě pan Kobr. Zvlášť z pana Wericha
jsem měl vítr... vždyť jsem to představení
poslouchal už jako malý z gramofonových
desek, když jsem ještě ani netušil, kdo Jan
Werich je. Ale moc se mi líbily jeho řeči.
Přijeli mě přemlouvat na chalupu, že když
to nevezmu já, nebudou to hrát vůbec.
Říkali, že jsem už sehrál všechny vodníky,
tak bych měl zkusit i toho nejlepšího.
To byl silný argument, ale ještě ne dost
přesvědčivý. Odpověděl jsem jim, že jsem
ten scénář zatím nečetl, ale ať mi ho tam
nechají a já že se za pár dní rozhodnu.
Jenže oni ne, že si ho musím přečíst hned,
že počkají. No zalezl jsem si do kouta,
přečetl si sotva dva výstupy a bylo mi to
jasné. Plácli jsme si.

jsem nabýval dojmu, že bych si ho lajznul
přepsat i pro náš malý soubor. V původní
verzi jsou sice velké komparzy… vypadá
to krásně, ale příběh se bez nich obejde.
Tak jsem začal ve scénáři škrtat a při tom
jsem si pořád představoval pana Wericha,
jak sedí proti mně se založenýma rukama
a říká: „Jen si škrtej, drzoune!“ A já se mu
v duchu omlouval: „Pane Werichu, promiňte, nás je málo, ale nebojte, to krásný
tam zůstane!“
Liší se nyní nějak Pydla od původních
verzí?
Půdorys hry S Pydlou v zádech zůstal prakticky stejný. Liší se pouze v tom, že má jiné
obsazení. Hrají v něm noví herci – Markétka Hrubešová, Rosťa Trtík, Dáša Schlehrová a Karel Gult – a protože
já jsem zastáncem
autorského
hraní, dávám
jim volnou
ruku

v tom, aby přicházeli s novými nápady
a hru si upravovali. Jsou to sice jen drobnosti, ale každý z herců je v tom novém
zpracování více či méně zapsaný.
Nečíhá při představení, u kterého máte
za sebou stovky repríz, nebezpečí, že se
na něj přestanete soustředit nebo že ho
někdy podvědomě ošidíte?
To nebezpečí samozřejmě číhá, ale zatím
jsem se nepřistihl při tom, že bych řekl,
hele, dneska to nebudeme moc řešit,
hlavně ať to odsejpá a jsme rychle doma.
Ne. Mě to pořád baví a dělá mi radost,
že se daří v téhle náladě udržovat celou
partičku.
Stala se vám během těch let s Pydlou
nějaká zvláštní historka?
Ano, jednou mě zmlátila divačka.
Bylo to v samotném závěru hry,
kdy už jsem na jevišti sám
a povídám si s diváky.
Najednou se z portálu
ozvaly nějaké vzrušené hlasy, ale nechtěl
jsem tomu věnovat
pozornost. Pak se
ale na pódiu ob-

Čochtan má ale k výpravnému muzikálu
asi dost daleko…
Divotvorný hrnec byl v Karlíně stažen
z repertoáru podle mě dost nešťastně
v plné jízdě. Bylo mi to tehdy hodně líto.
V té době jsem „Hrnec“ hrál už i v Příbrami a dost jsem o tom představení přemýšlel, měl hodně nazkoušeno a postupně
12
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jevila baba a sápala se na mě s holí v ruce.
Bylo to, jako když stojíte na přechodu pro
chodce a najednou se na vás řítí náklaďák. Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat.
Jen jsem zvedl ruce v obranném gestu,
protože mě uhodila, a uhodila podruhé…
Pak jsme se začali přetahovat a ona řvala:
„Já chci Gotta!“ A do toho padala opona.
No kdybych vymyslel takový závěr hry,
tak bych na sebe byl docela pyšný. Dokonce si myslím, že diváci mají dodnes za to,
že to k představení patřilo. Tak trochu se
mi vymstilo to moje přání, že divadlo má
pokaždé něčím překvapovat. Tohle jsem
opravdu nečekal.
Liší se nějak pražský divák „rozmazlený“ pestrou kulturní nabídkou od těch,
které potkáváte na výjezdech?
Divák je největší záhada. O tom už jsme se
něco nadebatovali. A je jedno, kde se hraje. Někdy s vámi publikum nejde a diváci
jsou chladní, jindy je nemůžete dostat
ze sálu. Důvodů, proč to tak je, se nabízí
mnoho, ale zatím na to nikdo nepřišel. Jiří
Suchý na to měl moc pěknou větu. „Diváku, jsi takový, jaký se sejdeš.“ Je pravda,
že pražské publikum je vybíravější, ale na
ohlas na hru to nemá vliv.
Spoustu představení odehrajete mimo
Prahu. Jak zvládáte cestování?
No já začal s kočováním v 50 letech
a dost jsem se toho bál. Ale když někam
jedeme, tak řídím, to mám rád. A když
jedete z představení, kde jste se poba-

vili vy i diváci, tak cesta krásně ubíhá.
Mnohdy jsem doma dřív z Ostravy, než
když jsem šel z divadelního klubu, který
zavíral o půlnoci.
Pamatujete si ještě na první představení, které jste viděl?
Bylo to v Kadani, kde jsme s rodinou po
válce bydleli. Ta hra se jmenovala Jedenácté přikázání, hrál v ní můj táta ochotník i sestra a maminka dělala nápovědu.
Herecké výkony už mi vybledly, ale na ten
zážitek nikdy nezapomenu.
Už jste ve věku, kdy byste si mohl užívat
důchodu. Patříte k těm, kteří berou za
své motto, že by herec měl na pódiu
umřít?
To bych nerad. Nechtěl bych, aby si lidi
kupovali lístky a při tom si říkali: „Dvořák
povídal, že na tom pódiu zdechne… no
a zase přežil.“ Ale loni na jaře jsme měli
v souboru kvůli nemoci asi tři měsíce pauzu, a protože jsem nechtěl alternovat, tak
jsme celou tu dobu nehráli. To bylo strašný, já měl volno a vůbec jsem nevěděl,
co mám dělat. Občas jsem zašel na tenis,
chodil na procházky, něco si četl, protože
v tom má člověk vždycky dluh, ale při tom
jsem si říkal, tohle bych si měl nechat na
dobu, až nebudu na nic jiného stačit. Ale
zatím si to vůbec nedovedu představit.
Stává se vám, že se do role tak ponoříte,
že s vámi zůstane i mimo divadlo?
Ne, já se totiž do žádné neponořím. Já hra-

ju sám sebe. Každou roli si přešiju sám
sobě na tělo. Když hraju generála, tak je
to Pepa Dvořák, který se stal generálem.
Používám model z amerických grotesek…
Charlie Chaplin… lepičem plakátů.
Máte herecké noční můry?
No jejej! Ale na to se zeptejte spíš mojí
ženy. Když jsem se učil nějaké složitější
texty, třeba Taneční hodiny od pana Hrabala, tak jsem prý spal a při tom ty texty
naprosto zřetelně artikuloval.
Jakého umělce byste Gongu rád doporučil?
Napadají mě třeba Cimrmani, ale ti jsou
na Žižkově. Hlavně bych Gongu přál co
nejvíce autorského divadla a taky třeba
nějakou pantomimu, která skomírá
a prožívá svoje nejtěžší období v historii.
Je dobré, když se každé kulturní zařízení
nějak vyprofiluje a diváci pak vědí, že
když se řekne „Divadlo Gong“, co tam můžou čekat. Ale dramaturga bych já nemohl
dělat. Toho bych potřeboval spíš k nám.
Už nejmíň stokrát jsem se probíral všemi
těmi komediemi, které by se u nás mohly
hrát, a nic dalšího nenacházím. Ale je
fakt, že v mém věku se tím netrápím tak
jako v padesáti.
Na to se nabízí poslední otázka.
Připravujete tedy ještě něco nového?
Nechci říkat, že s Čochtanem stáhneme
roletu, to si nedovedu představit. Řeknu
to jinak. Svoji budoucnost vidím velmi
nezřetelně… ale rozzářenou. text a foto: dg
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Děti v MŠ Kytlická dostaly 146 400 korun
na nové pomůcky a vybavení
Mateřská škola Kytlická v Praze 9 dostala příjemný dárek. Díky nákupům během prvního dne otevření nové prodejny
ve Kbelské ulici získala tato školka od společnosti Lidl 146 400 korun na nákup nových pomůcek a vybavení.
Nákupy v nově otevřené
prodejně Lidl mohli zákazníci
16. ledna využít i pro dobrou
věc. Z každého nákupu nad
300 Kč uskuteněného v tento
den totiž společnost Lidl věnovala Mateřské škole v ulici Kytlická 50 Kč. Děti i paní učitelky
se tak 20. ledna mohly radovat
z celkové částky 146 400 Kč.
Darované peníze budou využity na nákup nových pomůcek
a vybavení.
„Pro nás je podpora této mateřské školy především radost,
protože víme, že věnované peníze najdou dobré využití. Zásluhu na této vysoké částce
mají ale především obyvatelé
Prahy 9 a okolí, kteří na otevření prodejny dorazili v hojném

Šek od Lidlu pro děti v MŠ Kytlická

počtu, a za to jim moc děkujeme. Pro děti je číslo na darovacím šeku samozřejmě abstrakt-

ní, ale když jim paní učitelky
vylíčily, co za to pořídí, nemohly se dočkat. A to je pro nás nej-

větší odměnou,“ okomentovala
darovanou částku Zuzana Holá,
mluvčí společnosti Lidl.
„Společnost Lidl nás velmi
mile překvapila, když přišla
s návrhem, že pomůže nějakému školskému zařízení v Praze 9 finančním darem u příležitosti znovuotevření své
prodejny v Kbelské ulici,“ říká
radní pro školství MČ Praha 9
Zdeněk Davídek a pokračuje:
„mateřská škola Kytlická má
třídu pro děti se zdravotním
handicapem, shodou okolností
je také nejblíže Lidlu v Kbelské, dohodli jsme se proto, že
společnost pomůže právě jí.
Moc za tuto iniciativu děkujeme, protože peníze dostali
opravdu potřební.“ text a foto: red

Sbírka plyšáků pro záchranáře
v ZŠ Litvínovská 600
Adventní sbírku plyšáků pro republikové i dobrovolné hasiče a zdravotnickou záchrannou
službu vyhlásila koncem loňského roku Praha 7. Připojila se k ní i Základní škola
Litvínovská 600 z Prahy 9.
Sbírka ve škole probíhala týden, kdy děti mohly
na určená sběrná místa plyšáky odnášet. Původní
odhad byl, že každý druhý žák přinese jednoho
plyšáka, tedy že se ve škole sejde zhruba 250 plyšových hraček. Ovšem zájem byl tak velký, že každý
den dobrovolní pomocníci Marek B. a Matyáš K. odnášeli několik tašek do sběrného kabinetu. Nejvíce
přibývalo plyšáků v šatně školy, kde na ně vrátná
paní Gábina ochotně připravovala pytle.

Maminka Borise z 2.B poslala 31 plyšáků –
každý byl vyčištěn nealergenními přípravky
a samostatně zavařen v igelitovém sáčku.
Celkem se nasbíralo neskutečných
630 kusů plyšových hraček. Předány byly
na místa určení v Praze 7.
Všem rodičům a dětem, kteří se sbírky
zúčastnili, moc a moc děkujeme.
text a foto: Hana Štěpánková, ZŠ Litvínovská 600

Dobrovolní pomocníci s plyšáky.
Tyto hračky se v ZŠ Litvínovská 600
objevily během jednoho dne sbírky
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U VšEcH UČEBNÍcH OBORů SE NEPLATÍ šKOLNÉ!
Dále pořádáme kurzy: Vazačské práce, Florista, Zahradník, Greenkeeper

školství

Co nás čeká před první cestou do školy
Přibližně šest stovek nových
školáčků z naší městské části
čeká 1. září první cesta do
školy. Co by měli jejich rodiče
vědět již nyní?
Především je nutno dostavit se
s budoucím prvňáčkem k zápisu. Ten proběhne ve všech
základních školách zřizovaných MČ Praha 9 ve dnech
4. a 5. dubna 2017 (K posunutí
termínu zápisu na duben došlo
změnou školského zákona).
Těmito školami jsou ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ
Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600 a ZŠ Novoborská.

Do které školy „patříme“?
Je to tzv. spádová škola, která
je ze zákona povinna přijmout
každé dítě starší 6 let, které
má trvalý pobyt ve školském
obvodu této základní školy.
Výčet ulic každé spádové
školy stanoví příloha obecně
závazné vyhlášky č. 17/2016
Sb. hl. m. Prahy, o školských
obvodech základních škol,
a najdete je na webové stránce
MČ Praha 9 (https://www.praha9.cz/o-praze-9/skolstvi/zakladni-skoly, odrážka „Školské
obvody ZŠ Praha 9“).

Můžeme si zvolit jinou školu
než spádovou?
Ano, musíte ale počítat
s tím, že je ředitel této školy
ze zákona povinen přijímat
přednostně své „spádové“
žáky. Vzhledem k velkému
nárůstu obyvatel lze prakticky
vyloučit, že by mohlo být přijato dítě bez trvalého pobytu
na území městské části. Volba
jiné školy v rámci MČ Praha 9 možná je, vždy však až
poté, co jsou umístěni všichni
žadatelé s trvalým pobytem

ve spádové oblasti příslušné
základní školy.
Jinými slovy: Do základních
škol MČ Praha 9 jsou přijímány jen děti s trvalým pobytem
v MČ Praha 9. Pokud to situace dovoluje, mohou na Devítce
navštěvovat i jinou než svou
spádovou školu.

Pro koho je zápis povinný?
Pro všechny děti, které k 31.
srpnu 2017 dovrší šest let věku
(tedy pro děti narozené v období od 1. září 2010 do 31. srpna
2011), a dále pro děti, které
mají z loňského roku odklad
povinné školní docházky.

Co si máme k zápisu přinést?
Občané ČR občanský průkaz
nebo jiný doklad totožnosti
a rodný list dítěte. Cizí státní
příslušníci průkaz totožnosti (pas) svůj i dítěte, doklad
o bydlišti na území MČ Praha 9
a povolení k pobytu v ČR
(netýká se občanů členských
států EU).

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH
MČ PRAHA 9 SE NA ZÁKLADĚ ŠKOLSKÉHO
ZÁKONA USKUTEČNÍ V KVĚTNU 2017.
Co mám dělat, když chci pro své
dítě získat odklad povinné školní
docházky?
Zatímco dříve bylo možno požádat o odklad povinné školní
docházky až do 31. května,
nyní lze žádat pouze v době zápisu, v našem případě tedy jen
ve dnech 4. až 5. dubna 2017.
Pozor! K žádosti musí být přiloženo doporučení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna)
a odborného lékaře nebo klinického
psychologa.
Pokud uvažujete o odkladu
povinné školní docházky pro
své dítě, je nutno je objednat
na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.

Naše specialita: zápisové lístky
V minulých letech se často
stávalo, že někteří rodiče sice
nechali své dítě zapsat do
spádové školy, poté si však vybrali jinou školu, aniž by o tom
informovali ředitelku spádové
školy. Tím blokovali místa pro
jiné zájemce, ale nejen to. Ve
výsledku to vedlo k situacím,

kdy do 1. září školy neznaly
přesný počet dětí ve třídách,
často dokonce ani počet prvních tříd, které budou muset
otevřít, a tedy zda budou muset urychleně přijmout další
pedagogy, zajistit kompletní
vybavení nových tříd apod.
V loňském školním roce
jsme proto poprvé zavedli tzv.
zápisové lístky. Ty mají registrační čísla a budou rozdávány
rodičům (zákonným zástupcům) v průběhu zápisů. Protože se osvědčily, bude tato
praxe pokračovat i letos. Co to
znamená konkrétně?
Pokud se rozhodnete pro
spádovou školu, při zápisu si
vyzvednete zápisový lístek, vyplníte jej a následně včas (nejlépe na místě) odevzdáte. Volíte-li jinou školu zřizovanou MČ
Praha 9, opět si vyzvednete zápisový lístek ve spádové škole,
odevzdáte jej však v té škole,
kam půjdete k zápisu.
Bližší informace naleznete
na webových stránkách MČ
Praha 9 i jednotlivých základních škol. mf, Ilustrační foto: mk

D ůležité upozornění

Se zavedením zápisových lístků je spojeno vydání závazných
kritérií pro přijímání dětí do 1. tříd. Kritériím je přiřazen určitý počet bodů. Nebude tedy rozhodovat pořadí, kdy se rodič/
zákonný zástupce dostaví k zápisu, nýbrž výhradně součet
bodů. Cílem tohoto opatření je zamezit zbytečným a nedůstojným frontám rodičů před školou ve dnech zápisů do 1. tříd.
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Venda Truhlářová: Výběr z díla
27. ledna uplynul rok od smrti Vendy Truhlářové. Expozice výběru z jejího celoživotního díla v Galerii 9 je poctou
vynikající malířce technicky vytříbených poetických a snových krajin a zároveň vzpomínkou na její jiskřivou osobnost.
Výstava se uskuteční od 7. února do 2. března 2017.
Galerie 9, historická budova
vysočanské radnice,
Sokolovská 324/14, Praha 9,
www.galerie9.cz.
Otevřeno v pondělí až čtvrtek
od 10 do 19 hodin, vstup volný.

Venda Truhlářová
Narozena 22. května 1924
v Opavě, dětství prožila
v Hranicích nad Bečvou.
Studia: reálné gymnázium,
1942–44 Zlínská škola umění,
1945–48 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (prof.
Karel Svolinský), od roku 1948
Akademie výtvarných umění
(prof. Sychra), 1952 absolutorium v grafickém ateliéru prof.
Silovského.
V letech 1952–1961 se věnovala převážně grafické tvorbě
(suchá jehla, lept, dřevořez)
a převážně figurální kresbě,
od roku 1962 se věnovala olejomalbě, především krajině.
Od roku 1968 zásadní změna
pohledu na zobrazování krajiny, techniky i koloritu. Hlavním zdrojem inspirace se stala Vysočina (především okolí
Okrouhlice). V roce 1974 opustila Prahu a přestěhovala do
Lešan u Nelahozevsi, v roce
1993 pak do Havlíčkova Brodu.
Celý život trávila každé léto
v Okrouhlici, kde hledala své
krajinné náměty.
Podnikla řadu studijních
cest do zahraničí (Rusko, Bulharsko, Polsko, Německo, Rakousko, Francie, Itálie, Sicílie, Řecko, Finsko, Turecko)
a uspořádala dlouhou řadu au-

Venda Truhlářová

torských výstav doma i v zahraničí (Bulharsko, Belgie, Německo). Její dílo je zastoupeno
v řadě galerií a soukromých
sbírek, mj. i v Japonsku či USA.
Zemřela 27. ledna 2016 v jedenadevadesáti letech.
O malířce Vendě Truhlářové
lze bezesporu říci, že nalezla
svůj vlastní tvůrčí výraz, jehož
stimulem je krajina. V prů-

Kostelík sv. Vojtěcha, poslední obraz Vendy Truhlářové
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běhu přibližně patnácti let
dospěla od popisné věcnosti
a strohé barevnosti k technicky vytříbené, poetické malbě,
která je syntézou senzitivního
zrakového vnímání, fantazie
i záměrů intelektuálních.
Zpočátku převáděla do obrazů přírodní motiv zjednodušenou formou, v níž silně pastózní, zvrásněné vrstvy barev
modelovaly tvary a spoluvytvá-

řely prostor, převládaly syté,
zemité tóny a lomené červeně.
Avšak takovéto drsné, namnoze až brutální zobrazování
krajiny neposkytovalo malířce
uspokojení a vedlo ji dále na
cestu hledání.
V následné nedlouhé etapě
byl malířský výraz podmíněn
citlivostí a snahou o postihnutí
vnitřní podstaty námětu. Tak
vznikl soubor maleb vyzna-

Zima se zlatým sluncem
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kultura
čujících se jasnou barevností
a pevnou výstavbou, souhrnně
nazvaný „Vesničky“ – záběry
z vysočinských vesnic, oživených někdy postavami venkovanů či domácími zvířaty.
Na sklonku šedesátých let
končí období tvořivého experimentování a zrání, v díle Vendy Truhlářové nastává zásadní
myšlenková i formová proměna. Najednou objevuje vlastní
svět představ, vnitřních pro-

Smutný břeh

POZVÁNKA

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.
Program dílen:
Vždy ve středu od 17 do 19 hodin.
1. 2. obrázky z hedvábného papíru
8. 2. květiny z papírových sáčků
a origami
15. 2. sošky z papírmašé
22. 2. drátky a lak na nehty –
výroba brože

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
8. 2. relaxační kreslení/
společné obrazy

K účasti na dílně se nemusíte objednávat. Kurs probíhá
přímo ve výstavních prostorách, takže můžete být
inspirováni výtvarnými díly.

Měsíční sonáta

žitků a vzpomínek z dětství,
ukrytých dosud hluboko v podvědomí, které se při malování začínají naléhavě prosazovat do ztvárňování smyslových
vjemů. Trvalým inspiračním
zdrojem se tehdy stává příroda Vysočiny, zejména v blízkém okolí Okrouhlice, k níž má
umělkyně od mládí hluboký citový vztah. Důvěrně zná tento
kousek země, jeho barevnost,
celkový charakter daný terénním utvářením, strukturami
porostu vegetace, osvětlením,
ve všech náladách dne a proměnách roku. Novou, působivou podobu malby umocňuje

navíc malířská faktura, která
je zde účinným prostředkem
k zachycení konkrétní krajiny,
přetavené hlubokým zaujetím
a imaginací v osobitý, barevně
i výtvarně kultivovaný umělecký projev. Zvláštní souhra světla, stínu a pastelových tónů,
s měkce do sebe přecházejícími valéry, odhmotňuje tvary, stírá obrysy a halí přírodní
motiv do jakéhosi barevného
oparu, jenž mu propůjčuje takřka snový charakter. Konečný
výraz podtrhují někde i prvky
kresebné – gracilní linie tmavě
načrtnuté nebo negativně vyryté do barevné vrstvy naznaču-

jí bizarní spleť větvoví stromů,
zdůrazňují zajímavý přírodní
útvar. Takovéto nové prostředí
nezřídka oživují i doplňky z oblasti živé přírody, aby zvýraznily emotivnost díla – jako cválající kůň, letící ptáci – a také
lidské bytosti. Jsou to postavy
žen či ženské akty, splývající
s krajinou v jednolitý, harmonický celek, plný náznaků a tajuplnosti, v němž se skutečnost prolíná s fantazií. Děj se
odehrává v plném slunečním
jasu nebo naopak ve chvějivém
ovzduší na rozhraní dne a noci,
kdy světlo zápasí s temnotou –
epické se pojí s lyrickým.
Krajinomalby Vendy Truhlářové vyzrávaly stranou bouřlivého tvůrčího experimentování minulých desetiletí.
Znamenají osobitý senzitivní
přístup k přírodě milovaného kraje, jsou poeticky laděné
a mají svůj zvláštní půvab.
Jitka Boučková

Salon Prahy 9 na Zbraslavi
Pokud jste se nestihli podívat na Salon Prahy 9
s rekordní účastí 47 výtvarných umělců našeho
regionu v Galerii 9 ve Vysočanech, máte poslední možnost navštívit reprízu výstavy na Zbraslavi ve dnech 9. února až 1. března 2017.

Galerie Zbraslav
Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav.
Otevřeno pondělí a středa od 8 do 18 hodin,
úterý od 12 do 16 hodin, čtvrtek od 12 do 18 hodin.

Koncert: Pocta Petru Ebenovi
Pocta Petru Ebenovi je název koncertu vážné hudby v obřadní síni vysočanské radnice, který se koná 23. února v 19 hodin.
Uslyšíte skvělé Kvarteto Martinů a klavíristu Karla Košárka.
V letošním roce si připomínáme 10. výročí úmrtí
nejvýznamnějšího a světově
proslulého českého skladatele

Klavírista Karel Košárek
ÚNOR

2017

20. a 21. století Petra Ebena.
Vydavatelství Supraphon
vydává CD s Komorní hudbou
Petra Ebena, jehož součástí
bude i Klavírní kvintet, který
Eben napsal na objednávku
slavného londýnského souboru Nash Ensemble a který
zazní na koncertě ve Vysočanech. Tato skladba bude v ten
večer zasazena do pomyslného zlatého rámu, který utvoří
hudba J. Haydna (Smyčcový
kvartet g moll, op. 20) a L.
van Beethovena (Smyčcový
kvartet F dur op. 18/1).

Kvarteto Martinů
DEV Í T K A
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Rekordní počet malých diváků na
dětských představeních v Divadle Gong
Divadlo AHA! o.p.s. už od roku 1999 stojí za projektem vysočanského Divadla Gong, který nese název GONG DĚTEM
a realizovat se může i díky grantové podpoře hlavního města Prahy a samozřejmě také podpoře městské části Praha 9.
Jak název napovídá, jedná se o divadelní představení určená nejmladším divákům od tří let, zároveň však – a to je na
celém projektu unikátní – také dětským divákům ve věkové kategorii 9+, a dokonce v něm mají své zastoupení i pořady
pro pubescenty. A je potěšující, že u všech věkových kategorií rok od roku divácký zájem stále stoupá.
né výuce mediální výchovy na
všech základních školách.
Na sklonku roku 2016 se pak
nejmenší dětští diváci mohli
těšit na vánoční pohádku pro
děti od 3 let „Kvak a Žbluňk od
jara až do Vánoc“. Opět zvolenou jako vhodné doplnění repertoáru projektu Gong dětem,
protože vánoční pohádka pro
nejmenší na něm dosud chyběla a byla po ní poptávka.

O úspěších projektu Gong
dětem v loňském roce, kdy
divadlo zaznamenalo rekordní
zájem malých diváků, jsme si
povídali s vedoucím oddělení
pro styk s návštěvníky Divadla
Gong Jakubem Stichem.
Po velice úspěšném – co se
návštěvnosti dětských představení týče – kalendářním roce 2015 lze ten loňský
v tomto směru označit za rekordní. Kolik dětí vidělo představení v divadle?
V roce 2016 navštívilo v rámci projektu Gong dětem
naše divadlo celkem 26 079
spokojených platících diváků
(a 2121 neplatících učitelských
doprovodů), což je o plných
3579 platících diváků více než
v roce 2015, kdy do divadla
zavítalo úctyhodných 22 500
diváků. Došlo tedy zhruba
k 16% nárůstu.
Nárůst platících diváků tedy
znamená i vyšší příjmy pro
divadlo, to je dobrá zpráva, ne?
Dnes je všechno o penězích,
kulturu nevyjímaje. A třebaže
máme určitou grantovou podporu od hlavního města i podporu
zázemí díky deváté městské
části, musíme se chovat ekonomicky. V dnešní době musí
chtě nechtě být každé divadlo
především dobrý hospodář!
A musím se pochválit, to se nám
také daří. Procentuální nárůst
v hrubých tržbách činí za rok
2016 plných 11,7%. Za poslední
tři roky pak došlo u projektu
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Hodně spokojených diváků
i v letošním roce
mk, foto: Divadlo Gong

Gong dětem k třetinovému
diváckému nárůstu, takže se
znásobily i tržby a tím pádem
i finanční odvody divadla.
Hráli jste v Gongu loni pro
děti častěji?
V loňském roce se odehrálo
182 divadelních představení,
z toho 147 na velké scéně
a 35 na malé scéně Divadla
Gong. Pro srovnání: v roce
2015 se uskutečnilo 163 představení (136 na velké scéně
a 27 na malé scéně). Takže
loni mohly děti zhlédnout
o 19 představení více (11 na
velké scéně, 8 na malé scéně).
A když mluvíme o statistických číslech, 182 představení
znamená nárůst o 11 % v roce
2016 ve srovnání s rokem
předchozím.
Aby si divák nacházel cestu
do „svého“ divadla co nejčastěji, divadelní repertoár se
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mění. Jak je to v případě dětských představení v Gongu?
Loni došlo u některých inscenací po letech věrné služby
k derniérám a byly úspěšně
nahrazeny třemi premiérami.
Na repertoár projektu Gong
dětem byly zařazeny tři nové
divadelní inscenace, které jsou
určeny pro široké věkové spektrum diváků. Pro předškolní
děti a žáky prvních stupňů
základních škol připravilo
Divadlo AHA! na jaře 2016
hudební pohádku podle slavné
předlohy Jana Wericha „Lakomá Barka“. Jedná se o očekávaný a divácky vděčný titul.
Před prázdninami se nazkoušela tématem jedinečná
komedie pro starší dětské diváky, od 4. tříd výše, s názvem
„(Ne)bezpečná (ko)média“,
upozorňující na nebezpečí sociálních sítí a internetu. Téma
bylo zvoleno záměrně, jakožto vítaná pomůcka při povin-

Divadelní premiéry projektu
Gong dětem v roce 2016
Jan Werich, Miroslav Pokorný:
LAKOMÁ BARKA
Hudební komedie pro děti od 5 let.
Dramatizace, texty písní a režie:
Miroslav Pokorný
Premiéra 19. května 2016

Vojtěch Štěpánek:
(NE)BEZPEČNÁ (KO)MÉDIA
Zábavná i poučná mediální komedie
v kyberkostce pro děti a mládež.
Scénář a režie: Vojtěch Štěpánek
Premiéra 20. června 2016

Arnold Lobel,
Vanda Zaplatílková Hutařová:
KVAK A ŽBLUŇK OD JARA
AŽ DO VÁNOC
Pohádková vánoční komedie o síle
přátelství pro děti od 3 let.
Režie: Vojtěch Bárta
Premiéra 16. listopadu 2016

Ú NOR
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kultura

Divadlo Gong
2. 2. čtvrtek / 19:30
Malá scéna
Černá hodinka: LÁSKA?!
„Člověk laská, ale brzy ho to zmrzí. To je
láska …“ Šporkovo trio a hosté:
Věra Vartová – housle, Karel Novotný –
kytara, Jiří Krupička – violoncello,
Ivana Krausová a David Kraus – přednes.
8. 2. středa / 19:00
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Pořádá Slovácký krúžek v Praze
14. 2. úterý / 19:30
Divadelní spolek Post Scriptum
L. Pivoňka: DADY BOX
Shovívavá komedie o neuvěřitelných
osudech obstarožních pánů odložených
v mateřské školce. O jejich blízkých,
o nadcházejícím stáří a o tom, co se také
může stát, když se dva z nich jmenují
stejně. Svérázný humor a originální
herecké podání zaručuje neopakovatelný
zážitek. Režie: L. Pivoňka.
15. 2. středa / 19:30
Jazz klub Gong
POLYDOR JAZZ SEXTET A HOT SISTERS
Klasický swing od skupiny vedené
jazzovým pianistou Jiřím Polydorem
(inspirovaný zlatou érou 30. a 40. let,
hudbou T. Wilsona, F. Wallera, L. Younga
nebo C. Hawkinse) ve společnosti
originálního vokálního tria.

21. 2. úterý / 19:30
LÍSTEK
Akustický folk, bluegrass a trampská
píseň v obsazení Panova flétna, kytara,
banjo a kontrabas.
22. 2. středa / 19:30
E. Ensler: MONOLOGY VAGÍNY
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední
neprobádané oblasti a zakázané zóny
je oslavou ženské sexuality ve vší své
složitosti a tajemnosti.
Hrají: D. Bláhová, M. Sajlerová
a J. Asterová v alternaci s A. Polívkovou.
25. 2. sobota / 19:30
P. Fiala, J. Dvořák: S PYDLOU V ZÁDECH
Legendární inscenace s Josefem
Dvořákem v hlavní roli. Hra měla svou
premiéru v Divadle Semafor 4. června
1981 a dočkala se téměř 500 repríz.
Nyní se po mnoha letech vrací zpět na
divadelní prkna. Postavička prostého
lidového chytráka, který se zaplétá
v šachové partii mocných, poskytuje
vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro
řadu brilantních klaunských čísel. Dále
hrají: J. Dvořák, M. Hrubešová, R. Trík,
K. Gult a D. Schlehrová.
27. 2. pondělí / 19:30
FLERET
Koncert vizovické kapely s osobitým
zvukem.

16. 2. čtvrtek / 14:00
CO BY SE VÁM MOHLO LÍBIT
„Člověk bez humoru se nemusí
ničeho bát – to nejhorší v životě už
ho potkalo“. Revue, ve které známý
houslový virtuóz A. Shonert hraje české,
ruské, židovské a evropské kompozice
k pobavení a zamyšlení. Jeho jevištní
partnerka, herečka L. Malkina, vypráví
příběhy z bývalého Sovětského svazu,
Československa a Česka.
Účinkují: Lilian Malkina, Alexander
Shonert a Natalia Shonert.

28. 2. úterý / 19:30
PAVEL DOBEŠ A TOMÁŠ KOTRBA
Koncertní vystoupení nezaměnitelného
a nezařaditelného klasika české folkové
scény. Na kytaru doprovází Tomáš Kotrba.

17. 2. pátek / 18:00
DANCE OF LOVE – GALASHOW
Soutěž skupin v Ladies Show Dance.
Centrum Tance letos slaví 20 let, pojďte
slavit s námi.

2. 2. čtvrtek / 10:00
Malá scéna
pro děti od 3 let
K. Čapek, V. Hutařová:
DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

20. 2. pondělí / 19:30
ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
Zábavný pořad, ve kterém se diváci
budou moci setkat s jedinečným
a nezaměnitelným humorem Zdeňka
Izera. Oblíbené scénky, parodie, mnoho
skvělých vtipů a imitování celé řady
populárních českých i zahraničních
zpěváků a zpěvaček.

4. 2. sobota / 15:00
pro děti od 3 let
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE

GONG DĚTEM
1.2. středa / 10:00
pro děti od 6 let
J. Foglar, O. Lážnovský:
ZÁHADA HLAVOLAMU

2017

11. 2. sobota / 15:00
pro děti od 3 let
A. Lobel, V. Hutařová: KVAK A ŽBLUŇK
OD JARA AŽ DO ZIMY
13. 2. pondělí / 10:00
pro děti od 4 let
J. Lada, M. Pokorný: TRAMPOTY
KMOTRY LIŠKY
14. 2. úterý / 10:00
pro děti od 9 let
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL
15. 2. středa / 10:00
pro děti od 8 let
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
16. 2. čtvrtek / 10:00
pro děti od 5 let
J. Werich, M. Pokorný: LAKOMÁ BARKA
17. 2. pátek / 10:00
Malá scéna
pro děti a mládež od 9 let
V. Štěpánek: (NE)BEZPEČNÁ (KO)MÉDIA
18. 2. sobota / 15:00
pro děti od 5 let
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
DEVATERO POHÁDEK
20. 2. pondělí / 10:00
pro děti od 5 let
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
DEVATERO POHÁDEK
21. 2. úterý / 10:00
pro děti od 3 let
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ
KOCOURA MODROOČKA
22. 2. středa / 10:00
pro děti od 6 let

J. Foglar, O. Lážnovský:
STÍNADLA SE BOUŘÍ
24. 2. pátek / 10:00
pro děti a mládež od 12 let
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
ROMEO & JULIE
25. 2. sobota / 15:00
pro děti od 8 let
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
27. 2. pondělí / 10:00
pro děti od 4 let
V. Vančura, M. Pokorný:
KUBULA A KUBA KUBIKULA
28. 2. úterý / 10:00
pro děti od 6 let
J. Foglar, O. Lážnovský:
ZÁHADA HLAVOLAMU

KLUB KOCOUR
2. 2. čtvrtek / 19:30
PETYŠA a host
Garážový folk z Braníka
3. 2. pátek / 19:30
KATARÍNA GORUNOVÁ
GRZEGORZ DĄBROWKI
PIOTR REJDA, PAWEŁ KORKUŚ
9. 2. čtvrtek / 19:30
WASABEAT
Poctivý pražský bigbít
16. 2. čtvrtek / 19:30
TRDLO
Pardubický folk a lidovky v akustických
úpravách.
23. 2. čtvrtek / 19:30
ŠUPLÍK
Multižánrová a multigenerační formace
navazující na odkaz skupiny Třetí dech.
text a foto: dg

6. 2. pondělí / 10:00
pro děti od 3 let
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE

www.divadlogong.cz

ÚNOR

8. 2. středa / 10:00
Malá scéna
pro děti od 3 let
J. Menzel, M. Pokorný: MÍŠA KULIČKA

Devátý ročník Dance of Love se uskuteční 17.–19. února v Divadle Gong. Novinkou
letošního roku je první ročník Soutěže skupin v Ladies show dance, kterou bude akce
zahájena. Následovat bude velkolepá páteční Galashow, v sobotu a v neděli pak bude
pokračovat semináři různých tanečních stylů.
DEV Í T K A
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SPOLEK ZA VESELEJŠÍ STŘÍŽKOV
Vás zve na

15. STŘÍŽKOVSKÝ MASOPUST
25. 2. 2017 od 13:00 v parku Václavka
Letošní ročník se ponese v duchu rekonstrukce
prvního pravěkého masopustu na světě.
Přesto se můžete těšit i na klasické masky.
Nebudou chybět živá „nepravěká“ zvířata,
dobové atrakce pro děti a bohaté občerstvení.
Těšíme se na všechny,
hlavně ale na ty, kteří dorazí v maskách.

Pořádáno za podpory MČ Praha 9 a sponzorů
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Chodby jsou odNejatraktivsebe ãasto
v nich prosekána
marnivost
vyžaduje, okénka.
aby takové slavnosti
oddûleny
jen
úzk˘mi
nebo
jsou
nûj‰í je bludi‰tû
chodeb vpilífii
severozápadním
byly
ve znamení
hostin
a pitek
a také nevcípu
nich
prosekána
okénka.
NejatraktivMoãálky.
PrÛmûrná
v˘‰ka
chodeb
všední volnosti, ba i mnohých žertů a zábav.
nûj‰í
je
bludi‰tû
chodeb
v
severozápadním
se
pohybovala
mezi
1
aÏ
3
m,
ale
po
opacípu
Moãálky.
PrÛmûrná
v˘‰ka
chodeb
kovan˘ch
prÛvalech
kanalizace
do‰lo
k zaLidové
zvyky
obyčeje!
se
pohybovala
aÏ 3 m, alecoÏ
po opanesení
niÏ‰íchamezi
ãástí1 Moãálky,
jsou
kovan˘ch
prÛvalech
kanalizace
do‰lonázok zaZdánlivě
prostinké
životního
zhruba dvû
tfietinyzkazky
jejího
rozsahu,
takÏe
nesení
niÏ‰ích
Moãálky,
coÏlidové
jsou
ru
našich
předků,
výmluvní
svědci
mezi
vchodem
aãástí
stfiední
ãástí
bludi‰tû
se
zhruba
dvû
tfietiny
jejího
rozsahu,
takÏe
kdysi vzpfiímenû
prÛchozí
chodby
sniÏubájivosti
a tvůrčí
síly
našeho
lidu! Škoda,
mezi
vchodem
a víc
stfiední
ãástí bludi‰tû
se
jí na úroveÀ
plazivek.
přeškoda,
že stále
a víc mizejí
v bezedné
kdysi
vzpfiímenû
prÛchozí chodby
sniÏu(V rámci
nedokonãen˘ch
zpfiístupÀovapropasti
lidského
zapomenutí,
v netečnosjí na prací
úroveÀ
plazivek.
byla
z okraje
prosecké
plo‰iny
ticích
doby, v nelásce
k tradici
a duchovnímu
(V
rámci
zpfiístupÀovaraÏena
12nedokonãen˘ch
m hluboká ‰achta,
která dlouodkazu těch, kteří žijíce tu před námi, dácích
byla
z
okraje
prosecké
plo‰iny
hou,prací
Ïeleznou
v˘ztuÏí
vystrojenou
rozvali
v nich
své
lásce
kI arodnému
kraji
raÏena
12 výraz
m hluboká
‰achta,
která dlouráÏkou
propojila
Ameriku
Moãálku.
Geahou,
k otcovské
zemi.
I ve‰toly
své
zdánlivé
naivÏeleznou
v˘ztuÏí
vystrojenou
rozologickou
zvlá‰tností
jsou
splachové
nosti,
vepropojila
své jímavé
prostotě
jste
podobny
ráÏkou
Ameriku
I akter˘
Moãálku.
Gepolohy
ãerveného
pískovce,
obsahuje
ologickou
zvlá‰tností
‰toly
jsou
splachové
vínu,
o kterém
napsalznáš
slavný
Neruda,
že
Ïelezité
zvûtraliny
kopcÛ
nad
tehdejãerveného
pískovce,
kter˘ obsahuje
spolohy
počátkem
sicepobfieÏím.)
trpkne,
ale potom
zesládne
‰ím
mofisk˘m
Ïelezité
kopcÛ
nad
na
jazyku,zvûtraliny
poněvadž zváš
tvůrce,
náštehdejprostý
‰ím
mofisk˘m
pobfieÏím.)
Pokraãování
lid
i naše
víno –pfií‰tû
rostou z naší půdy a kvetou
a zrají tu po našem, v osobité kráse.
Pokraãování
pfií‰tû
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jeskyním. ¤íkalo se jim umûlé jeskynû nebo prosecké katakomby. Dnes je fiadíme mejeskyním.
¤íkalo
se jimaumûlé
jeskynû
zi podzemní
pískovny
lomy, coÏ
jsounetabo prosecké
je fiadíme meková
dÛlníkatakomby.
díla, kdeDnes
je podzemním
zi
podzemní
pískovny
a lomy,
coÏ jsouJe-li
tazpÛsobem
lámán
stavební
materiál.
ková tělesům
dÛlní
díla,
kdepřírodním
podzemním
získáván
kámen,
jedná
sejeo lomy,
je-li
kokým
a jiným
jevům.
zpÛsobem
lámánv stavební
materiál.
Je-li
neãn˘m produktem
písek,
jde
o podzemZejména
Slunci,
jehož
paprscích
seznal
získáván
kámen,
jedná
lomy,
je-li
koní
pískovny.
V Praze
i se
naovût‰inû
území
zdroj
všeho
života
i vegetace,
Měsíci,
kteneãn˘m
písek,
jde otûÏby,
podzemâech
je toproduktem
spí‰etvář,
neobvykl˘
zpÛsob
prorý
měnil
svou
a hvězdám
a mrakům,
ní pískovny.
V Praze
i nana
vût‰inû
území
toÏe
na‰e zemû
je bohatá
kámen.
Exikteré jen někdy spatřil na nebeské báni.
âech
je
to
spí‰e
neobvykl˘
zpÛsob
tûÏby,
prostují v‰ak
mûsta,
jako holandsk˘
Maastricht
To
hozemû
podněcovalo
projevům,
ktetoÏevše
na‰e
bohatá
na
kámen.
Exinebo
PafiíÏ,
kdejejsou
ze ksuroviny
získané
ré
byly
pozdějšího
pohanského
stují
v‰akzákladem
mûsta,lomÛ
jako
holandsk˘
Maastricht
z podzemních
postaveny
celé
ãtvrtû.
náboženství,
při čemž
jevy
nebo PafiíÏ, kde
jsou si
zezosobnil
surovinytyto
získané
zPodzemní
podzemních
ãtvrtû.
a
přisoudil ãerv
jim lomÛ
lidsképostaveny
podoby i celé
vlastnosti.
Člověk
tehdy
věřil, že
vůle bohů
byl
Prosecké
podzemí
odpodle
dob svého
„znovuPodzemní
objevení“úrodou,
vãerv
rocenebo
1965postižen
pfiitahuje
neustáobdařen
pohromaProsecké
podzemí
od
dob
louvšelikého
pozornost
PraÏanÛ
i cizincÛ.
Svûdãí
mi
druhu.
Proto
sesvého
snažil„znovuzískat
objevení“
v roce
1965
pfiitahujespojenýneustáo tompřízeň
dlouhá
fiada
novinov˘ch
ãlánkÛ,
jejich
oběťmi,
modlitbami
lou
pozornost
PraÏanÛ
i cizincÛ.
Svûdãí
odborn˘ch
studií
a i dokonce
nedávn˘
obmi
s tajemnými
obřady.
Své bohy
rozlišoo
dlouhá
fiada
novinov˘ch
ãlánkÛ,
jevtom
nového
druhu
ãerva
Enchytraeus
val
jako zlé nebo
dobré
podle
toho, jakbose
odborn˘ch
studií
a
i
dokonce
nedávn˘
obhemicus (Oligochaeta),
kter˘
byl zatím
jevili v jeho představách.
jev
nového
ãerva
Enchytraeus
nalezen
zde,druhu
na tomto
jediném
místûbona
hemicus
(Oligochaeta),
byl zatím
svûtû. Objevila
jej polskákter˘
hydrobioloÏka
Kalendář
nalezen
na tomto
jediném místû na
Elzbieta zde,
Dumnicka
z Krakova.
Pravidelně se střídající přírodní jevy – den
svûtû.
Objevila
jej
polská
hydrobioloÏka
Elzbieta
Dumnicka
a
noc, roční
období
přiměly
ke
Geologická
stavbaz– Krakova.
okraje člověka
prosecké
změření
plo‰iny času. Posloužilo mu k tomu sleGeologická
stavba
prosecké
dování
úkazů
obloze,okraje
které sevytváfiejí
pravidelKfiídové
vrstvy na
prosecké
plo‰iny
na
plo‰iny
jejich
okrajíchaprÛmûrnû
dvacetzakládal
metrÛ
ně
opakovaly,
tak ponenáhlu
Kfiídové vrstvy prosecké plo‰iny vytváfiejí na
mocné,
horizontálnû
uloÏené
souvrství,
dnešní
kalendář
s
měsíci
a
týdny.
Začátek
jejich
okrajích
prÛmûrnû
metrÛ
ve kterém
pozorujeme
ãastédvacet
partie
tvofietakto
stanoveného
roku
se
hned
neustámocné,
horizontálnû
uloÏené souvrství,
né
‰ikmo
zvrstven˘mi
pískovci.
lil.
Dosvědčují
to původní
názvySouvrství
měsíců.
ve
pozorujeme
partie
tvofiese kterém
v‰ak jako
celek podãasté
úhlem
nûkolika
Po
stanovení
začátku roku
na 1. Souvrství
leden se
né ‰ikmo
zvrstven˘mi
stupÀÛ
sklání
smûrem kpískovci.
severu, tedy
hlubodvodily i další dny podle významu křesse
v‰ak
jako
celek
pod
úhlem
nûkolika
‰ím
partiím
kfiídového
mofie.
Ve
vzdálenosti
ťanské
A vznikl
sled
stupÀÛ
sklání
kdnešní
severu,
tedy
hlub200
aÏ tradice.
600
m smûrem
od
okraje
plo‰iny
sesvátků.
jiÏ
setA
k nim
„lidová
tvořivost“
přiřkla
již vpolodáv‰ím
partiím
mofie.
Ve vzdálenosti
káváme
s aÏkfiídového
ãtrnáct
metrÛ
mocnou
200 aÏ
600 mrůzné
od okraje
jiÏ
setných
dobách
úkonyplo‰iny
a obřady,
které
hou
bûlohorsk˘ch
opuk,
která
sesejinak
na
káváme
splo‰iny
aÏ ãtrnáct
metrÛ
mocnou
se
staly vžitou
tradicí.
Mnohé
nichpolopřeokrajích
vyskytuje
jen
vzúlomcích.
hou bûlohorsk˘ch
opuk,
která
se dala
jinak
na
Kfiídové
podloÏí jespolečnost,
tvofieno
jílovitû
zvûtvzala
i civilizovaná
ale
jim
okrajích
plo‰iny vyskytuje
jenavlibeÀského
úlomcích.
ral˘m
ordovikem
letenského
jinou
podobu.
Kfiídové podloÏí
je tvofieno
jílovitû zvûtsouvrství.
Podle v˘sledkÛ
detailního
vrtral˘m ordovikem letenského a libeÀského
souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-
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Jeskynû
na Proseku
Ze starých
časů
Jeskynû
(1. díl) na Proseku
(1. díl)

Profesor
Jaroslav
Petrbok,
jiÏještě
pfied
V dřívějších
dobách,
kdy kter˘
nebylo
osmdesáti
burcoval odborníky
ani ponětílety
o dnešních
rychlých aamístpoProfesor
Petrbok,proseck˘ch
kter˘ jiÏ pfied
ní
patriotyJaroslav
kekomunikacích,
zpfiístupnûní
jeshodlných
byli lidé
osmdesáti
lety burcoval
odborníky
a místkyní
vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏe
těsněji
a pevněji
připoutáni
keusmívat.
svému
ní
patrioty
ke
zpfiístupnûní
proseck˘ch
jesJeho
vize ase
naplÀuje.
bydlišti,
proto
byli ve všem
kyní
vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏeodkázáusmívat.
ni navize
svése
blízké
a na sousedy. V tomJeho
naplÀuje.
Pfii kopání
základÛ
k nové ‰kolní budovû
to Proseku
úzkém ãp.
rámci
se vytvářel
celý mísjena
92, které
na nûkterém
jich
společenský
ak bylo
kulturní
život.
Ve
Pfii
kopání
základÛ
novéshledáno,
‰kolní
budovû
tû
velmi
hluboké
jsou,
Ïe zde
všem
byli zpravidla
odkázáni
samimísna
na
Proseku
ãp. 92, které
na
nûkterém
b˘val
dosti
rozsáhl˘
lom,
v pozdûj‰ích
dotû
velmi
bylo
shledáno,
Ïe zde
sebe.
Zhluboké
této nutnosti
pramenily
staré
bách
zavezen˘.
Vjsou,
násypu
nalezen
hrníãek
b˘val
dosti
rozsáhl˘
lom,byl
pozdûj‰ích
dozvyky
astfiíbrn˘mi
obyčeje,
jimiž
prostoupen
se
‰esti
gro‰i
zvdoby
krále Vlabách
zavezen˘.
násypu
nalezen
hrníãek
dislava
z poãátku
16. století.
V pískovnû
lidský
život
odV kolébky
až do
hrobu.
se
‰esti
stfiíbrn˘mi
gro‰i
z doby
krále
Vlapfii
libeÀské
vybrány
jsou
dlouhé,
Každá
ročnísilnici
doba,
každá
etapa
živodislava
z poãátku
16. století.
pískovnû
ztaãásti
zasypané
chodby,
které
se V
táhnou
hlui významná
událost
byly
opředeny
pfii libeÀské
silnici vybrány
jsouBájilo
dlouhé,
boko
pod pozemky
silnicí.
se,
výstižnými
zvyky nad
a různými
všude
zÏe
ãásti
které
se
táhnou
hlupr˘zasypané
vedou aÏchodby,
pod
kostel.
Bylo
pr˘
v nich
dodržovanými
zavedenými
obyčeji,
boko
pozemky
nad hráti...
silnicí. Bájilo
se,
sly‰et
ipod
varhany
v kostele
jimiž byl zpestřován jinak dost jedÏe
pr˘
vedou
aÏ
pod
kostel.
Bylo
pr˘
v
nich
notvárný
a prostý
život
našich
vesnic
sly‰et
iProseck˘ch
varhany
v kostele
Okraj
skal
a hráti...
ãásti
dal‰ích
kfiía méněplo‰in
i měst.
dov˘ch
je vlastnû systém star˘ch loOkraj
Proseck˘ch
skal abyly
ãásti
dal‰ích
kfiímÛ
a lÛmkÛ.
Zpoãátku
tûÏeny
skalky
dov˘ch
plo‰in
vlastnû
systém
loLidové
zvyky
a je
obyčeje
jsou
různého
půvona
okraji
svahÛ,
coÏ
nikomu
pfiíli‰star˘ch
nevadilo,
mÛ
a mnohé
lÛmkÛ.
tûÏeny
skalky
ale
pozdûji
sezZpoãátku
lomy
k polnostem.
du a
nich pfiiblíÏily
jsou byly
prastaré.
Nánosy
na
svahÛ,
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
V
téokraji
chvíli
zaãalicoÏ
polí,
zahrad
a vikultury,
osvěty
amajitelé
náboženství
však
měniale pozdûji se lomy pfiiblíÏily k polnostem.
nic
protestovat
proti
ukrajování
pozemkÛ
ly
časem
jejich
zevní
formu,
a
zdají-li
se
V
té
chvíli
zaãali majitelé
polí,
zahrad
a vianám
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
některé
z nich
pouhými
říkankami,
nic protestovat
proti
ukrajování
pfiesunula
se pod
zem.
Peruck˘pozemkÛ
pískovec
naivními
hračičkami,
je to proto,
že dnes
aje
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
nejmûkãí
v místech,
kde Lépe
podlefieãeno,
puklin
je jim dáván jiný ráz a význam. Avšak zapfiesunula
se
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
zatéká
voda.
Tam
je
moÏné
jej
kopat
‰pimyslíme-li
sevnad
nimi,
přesvědčíme
se, od
že
je
nejmûkãí
místech,
kde
puklin
ãákem.
Generace
pískafiÛ
takpodle
nejménû
je v nich
zaváto
lidské
zatéká
voda.
Tammnoho
jedo
moÏné
jej moudrosti
kopat svû‰piroku
1798
aÏ témûfi
poãátku
druhé
ãákem.
Generace
pískafiÛ
tak nejménû
od
a zkušenosti,
ba i podél
různé hygienické
a motové
války
razily
puklin
chodbice
1798 aaÏ
témûfihroudy
dosepoãátku
druhé
svûrální
rady,
bájivosti
prostých
aroku
vyváÏely
zpodivíme
nich
mûkkého
pístové
války
podél
puklin
chodbice
kovce,
kterérazily
nechaly
na de‰ti
rozpadnout.
lidí, jakožto
nevyčerpatelné
studnici
poeazievyváÏely
z vznikl
nich hroudy
mûkkého
písV
podzemí
nepfiehledn˘
labyrint
a tvořivosti.
kovce,
kteréanechaly
na
de‰tivrozpadnout.
chodbiãek
sálÛ,
jenÏ
vlastnû
kopírovaly
Primitivní
člověk,
žijící
polodivoké
V podzemípomûry
vznikl nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
a velice
se podobaly
přírodě, se podivoval
především
nebeschodbiãek a sálÛ, jenÏ vlastnû kopírovaly
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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Rokytka

nem, takÏe dnes funguje jako trámec
Dušičky
zpevÀující okraj svahu.
nem,
takÏe
dnes
funguje
jakopamátce
trámec
Velmi dÛleÏit˘
nov˘byl
v˘zkum
provedla
v roPočátek
listopadu
zasvěcen
zpevÀující
okraj svahu.
ce 1992 jeskyÀáfiská
skupina SPEA,
která nomrtvých,
věrným
dušičkám,
hřbitovním
Velmi
dÛleÏit˘acelou
nov˘
v˘zkum
rovû zmapovala
Moãálku
a odváÏila
se
pobožnostem
vzpomínce
naprovedla
předky
av zece
skupina
SPEA,
která
nopfii1992
tomVjeskyÀáfiská
do
rizikov˘ch
míst
v závamřelé.
tu znaãnû
dobu bylo
zavedeno
zvláštní
vû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lech
mezi
voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
pečivo
„dušičky“,
které
v podobě
podkovy
pfii
tom
znaãnû
rizikov˘ch
míst
v
závatfií map
-do
mapy
Interprojektu
(1965,
archiv
připomínalo
11. listopadu
sv.
Martina.
Ten
lech
voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
âSS)mezi
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãáspřijíždí
bílém
koni, to je s tahu
prvnípodzemí
sněhotfií
mapna
- mapy
Interprojektu
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového
vou
nadílkou.
Tento
světec
bylsituací,
patronem
âSS)
s vynesenou
povrchovou
ãásod Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleoločeládky,
s níž
se
dříve zacházelo
mnohdy
ti
dokumentace
polygonového
podzemí
gické
mapy
(zhotovené
ov‰emtahu
pomocí
pásod
Hrdliãky
detailní
speleolohůře
s němou
tvářía moÏné
a která získat
odcházema Ladislava
anež
kompasu)
- bylo
pogické
mapy
pomocí
pásmûrnû
pfiesnou
situaci
v Moãálce
la
tento
den(zhotovené
zepfiedstavu
služby ov‰em
ao „martínkovala“,
ma
a kompasu)
- bylo IImoÏné
získat
poa Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nestřídala
rychle
zaměstnavatele.
Sv.
Ondřej
mûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
o situaci vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
se od(30.
listopadu)
byl
dnem chodbu,
zúčtování
s obecaráÏí
Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nei na pfiesnosti
jejího II
plánu.
V roce 1995
ním
pasákem.
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu, coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchoráÏí
i na pfiesnosti
jejího plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
Advent
provedl
Vojífi
vchoV˘voj poVladimír
roce 2000
sezabezpeãení
ubíral cestou
zeNejvětším počtem zvyků oplývala doba vádÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiínoční,
část
roku,
kdyrodinn˘ch
sníh
a mráz
omezovaV˘voj
poaroce
2000
se ubíral
cestou
stupnûní
v˘stavbu
domkÛ,
azeto
ly
pohyb
a prácikde
v přírodě
kdy
krátký
den
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na zpfiíi na
místech,
cedulea „Poddolováno“
v˘stavbu
rodinn˘ch
a to
astupnûní
dlouhý asoumrak
byl
výrazným
zakazovala
vstup. Firmû
PragisdomkÛ,
se rámcem
s nemail˘m
na úsilím,
místech,
kde
cedule
velice
profesionálnû,
podavšech
zábav.ale
Bylo
tedy
dost„Poddolováno“
času na různé
zakazovala
vstup.
Firmû
Pragis
se však
s nemafiilo ‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛzvyky,
společné
hry
a nejčastěji
na
l˘m
úsilím,
ale
velice
profesionálnû,
podavodní
jámy
Amerikou
Ipeří.
z 60.Prosinec
let nafárat
předení
lnu,nad
přástky,
draní
je
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedalekonimž
pÛpodzemí
a projít
systém Amerika
doba
adventu,
poetických
„rorátů“,- kMoãálvodní
jámy nad
I z 60. let nafárat
ka. Jednalo
se Amerikou
o vvelice
napínavou
akci,
přicházívali
věřící
ranním
šeru, svítíce
si
podzemí
a
projít
systém
Amerika
MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
na cestu lucernami. V kostele pak pokládali
ka.
Jednalo
se
o
velice
napínavou
nebo
vÛbec Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,akci,
takpřed
sebe
na laviceseplány
různě
utvářené
svíčičky,
protoÏe
existující
mûly
nedokonalé
Ïe pfii
proráÏce
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãíjejichž
svit dával
pobožnostem
idylický
půnebo
vÛbec
Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,
takkové polohy
mezi
peruck˘m
a korycanvab.
Byla
to však i se
doba
koled,
chození
BarÏe
pfii
proráÏce
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
souvrstvím
a ‰tolu
hnala
napÛl
do
kové
polohy
mezi celá
peruck˘m
a korycanborek,
kteréVhrávaly
právě
neznáma.
podzemí
sepředstavení
sami mÛÏete
pfiesk˘m
souvrstvím
hnala
napÛl
do
svûdãit,
jak
pfiesnûa ãi‰tolu
moÏná
‰Èastnû
situatak
jako
sv. Mikuláš,
jež
míval
dříve
velmi
neznáma.
V podzemí
se sami
mÛÏete
pfieci odhadla.
početný
průvod.
Ale i doba
postu
a modlisvûdãit,
jak pfiesnû
ãi
‰Èastnû
situaJedno
odpoledne
u prosinec
nás stavili
kolegoteb.
Především
ale se
bylmoÏná
měsícem
ci
vé odhadla.
z Pragisu, Ïe narazili na silnû szfiícené
Vánoc,
které
vždy
byly
spojovány
nadílJedno
odpoledne
se u nás stavili kolegoa opadající
staré podzemní
kou
a s prastarými
pověrami achodby
zvyky. a pové
z
Pragisu,
Ïe
narazili
silnû
zfiícené
tfiebovali
by zjistit,
oã se na
jedná.
Jako
souZvyků
a staré
štědrovečerních
pověr bylo
akromá
opadající
podzemní
poosoba-expert
jsem mûlchodby
zvlá‰tní,a nejmnoho
a některé
zachovány
dodnes.
tfiebovali
by zjistit,jsou
oã se
jedná.
souspí‰ protizákonn˘
status,
Ïe
jsem Jako
mohl
lézt
Předvečer
zrození
Krista,
kromá
osoba-expert
jsem
mûlpřipomínaný
zvlá‰tní,
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam to hortroubením
pastevců,
byl vhodným
i kotevpospí‰
protizákonn˘
status,
Ïe jsem
mohl
lézt
níkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
ifiené
do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam jablek,
to horznávání
budoucnosti;
krájení
stafiiny
kaÏdou odtud
chvíli
opadávaly
kaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Zapod.
ãerstvû
otevházení
střevíců,
třesení
bezu
Štědrý
meny, bylo
nutné
poãkat,
probûhnout
do
fiené
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
míst achvíli
za chvíli
byl
den
je stafiiny
sice ve kaÏdou
znamení
postu,
ale jsem
i večerní
meny,
byloI.nutné
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
A Moãálka
a Amerika
tak byhostiny,
vzájemného
podarování
a poeticbezpeãnûj‰ích
míst a za chvíli jsem byl
ly půlnoční.
propojeny!
ké
Stromeček je zvykem novodov Americe I. A Moãálka a Amerika tak bybým, dříve byly všude betlémy s jesličkami,
ly propojeny!
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Rokytka

ného prÛzkumu v nedalek˘ch LetÀanech,
Od Štědréhokrátce
dne ke
králům Záprovádûného
poTřem
válce Quidem
rubou,
kfiídové
podloÏí
nerovné.
Jak vyNejvícejezměn
postihly
Vánoce.
Z původnípl˘vá
ze stovek
vrtÛ, proveho svátku,
kterýgeologick˘ch
připomínal narození
Krisden˘ch
zdeden
pfii projektování
ta, se stal
radosti plný sídli‰tû,
dárků. objevují
Nositel,
se
v nûm
deprese
a paleokoryta
který
dal kúdolní
oslavám
vznik, je
dnes zastouzahloubená
aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vypen porůznu nejen malým štědrým děťátplnûná pfieplaven˘mi jíly.
kem Ježíškem, ale i Santa Klausem, Dědou
Nerovnosti
tehdej‰ího povrchu fungují
Mrázem
a jiným podle
země
Ale
jako
nepropustná
bariéra
propůvodu.
vody protaké obchody
plnými okras,
které Na
Kristovo
sakující
pískovcov˘m
souvrstvím.
konnarození
nepřipomínají.
takt
jílÛ avůbec
pískovcÛ
jsou vázány drobné
Od Nového
roku následují
další sváteční
prameny
vyvûrající
tfieba u vysoãanské
estakády,
ve StfiíÏkovské
ulici různé
ãi v rybníãku
dny, kterým
jsou přiřknuty
zvyklospod
Kundratkou.
kanalizaãní
‰toleivnaši
uliti. Mnohé
z nich Vnám
připomínali
cipamětníci.
Nad Kundratkou
Tak záhybyl
poodkryt
Novémsilnû
rocezjílonávatûl˘
povrch
sledoval
svátekpodloÏního
jména Ježíš, ordovického
který dnes už
souvrství,
kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
nikdo nepamatuje. Byly o něm sehrávány
kaolinického jílu pfiímo pfiecházel do pecelé náboženské hry, v nichž vystupovaly
ruckého souvrství svrchní kfiídy, aniÏ ‰lo ursymbolické
historické
postavy. Záhy
na to
ãit
hranici mezi
zvûtralinov˘m
plá‰tûm
následoval
svátek
Tří
králů.
Symbolické
poa pfieplaven˘mi jíly.
stavy tří biblických
králů
(původně
mudrců
Kfiídová
sedimentace
zaãíná
peruck˘mi
od východu,
ale ani
jejich přesný
početuhelnení
vrstvami;
ty jsou
vyvinuty
jako ‰edé,
né
jílovce, snebo
jako mûkké,
na‰edlé
jílovité
doložen)
typickou
koledou
průpovídkou
pískovce
promûnlivé
mocnosti
nûpřicházeliodům
od domu se
svěcenouod
křídou
kolika
decimetrÛ
dvou metrÛ.
Nachotua s přáním
zdraví do
a požehnání.
Dříve
to
polohu
bylo
jiÏ popsané
dob˘dívali
kněží,
pakvázáno
už jen učitelé
s kostelníky
vání
kfiídového uhlí v oblasti mezi Klíãovem
a dnes představují tyto hodnosti jen kluci.
a kbelsk˘m leti‰tûm, ale podobn˘ geologick˘ v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
Od masopustu…
Prostfiedí
v dobû usazování peruck˘ch vrsDoba
od Tří králů
až do Popelce
se nazývá
tev
je nutné
si pfiedstavit
jako ploché
zámasopustem.
Ta
bývala
odedávna
zemí nedalekého pobfieÏí, které jepředurv niÏčena veselí,
zpěvu, tancovačkám
i různým
‰ích
polohách
tvofieno mûlk˘mi
sladkovodními
brakick˘mi
pomaškarádám. Ača bylo
v tu dobumoãály
stále veserostl˘mi
hustou subtropickou
vegetací,dny
ve
lo, byly nejokázaleji
prožívány poslední
které
se objevují
napfiíklad
mangrovy.
Ve
masopustu,
ostatky.
To bývala
doba volna
vy‰‰ích
poloháchpovinností
(coÏ je podle
dosavadních
od pracovních
v hospodářství
odkryvÛ
právû
oblast
pod
ulicí
Na Vyi v domácnostech – netýkalo se to žen-hoshlídce) je moãálovit˘ v˘voj redukován nepodyní, ty se musely starat o hospodářství,
bo se vÛbec nevyskytuje a na ordovické
zvířectvo,nasedají
muže a po
v poslední
řadě o děti.
podloÏí
tenké pfiechodové
Slavilo
se
nemírným
pitím,
jídlem
a tanvrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
cem a bylo dovoleno ledacos, co jindy bylo
tmelem.
stíháno
a nelibostí.
Právû
natresty
tyto „sladkovodní“
pískovce, jak
se dfiíve
naz˘valy,
je vázána hlavní
ãást
O půlnoci
z masopustního
úterý
naproPoseckého
podzemí,
a to vapásu
sahajícím
od
pelec končil
masopust
začínal
svatopust,
Kundratky
aÏ do
hloubûtínsk˘ch
Hutí.
Bídoba odříkání
masa,
zábav i různých
zvyklé
perucké
mocnosti
lostí,
např. pískovce
kouření i dosahují
schůzek zamilované
ãtyfi
aÏ ‰esti
mohou
pfiedstavovat
mládeže.
ZlemetrÛ
prý sea dařilo
těm,
kdo maso-

hrou byla hra o sv. Dorotě, přestrojování

se za zvířata, maškary vůbec, zejména však
TûÏba
Rezavé
byly
ve vûtutápění korycanské
smrti – zvykpískovce
pohanský,
zakazova‰ím
mûfiítku
tûÏeny jako
více figurka
ãi ménûsmrti
kvaný již
ve středověku,
neboť
litní
kámen pravdûpodobnû
jiÏ od oběť.
stfiepředstavovala
jistě starou pohanskou
dovûku,
s jistotou
nejménû
od roku
Schůzky,ale
zejména
přástky
a dračky
byly
1695,
kdy jsou na historické mapû Prosevhodným prostředím pro takové i jiné hry,
ka zakresleny dva velké lomy ve svahu po
proti nimž pak brojili zejména pobělohorobou
stranách prosecké návsi. Podle náští misionáři,
jelikož
kde se zfiejmû
scházívala
lezu
mincí byly
lomytam,
zaloÏeny
jiÏ
mládež, bujela
vždy láska
a nocpomûrnû
byla pak
poãátkem
16. století.
Podobné,
pláštíkem
všelikých
neřestí.
rozsáhlé
lomy
pokraãují
pfies Hloubûtín do
Poslední
se okrajích
nazývá KvětVinofie
a napostní
dal‰í neděle
místa na
kfiídov˘ch
plo‰in
oblasti
- v Praze
8
nou a jsou
při praÏské
ní svěceny
kočičky,
kterým
apak
9 napfiíklad
na âertovû
byla přisuzována
léčivávr‰ku.
moc. Nûkteré
Tato nepodzemní
chodby,
napfiíklad
v Krocínce
děle je vlastně
ve znamení
vítání
jara, noãi
v Americe
pokraãovaly v men‰ím mûvého
života vI,přírodě.

jak pláÏov˘ sediment, tak pfieplavené váté písky sedimentované v tûsném sousedství pobfieÏní linie.
Tyto perucké pískovce jsou mûkké, nejsou vyuÏitelné jako stavební kámen a na
vzduchu se pomûrnû rychle rozpadají.
Men‰í kusy se podle na‰ich pokusÛ rozpadnou jiÏ bûhem nûkolika mûsícÛ, napfiíklad pfies zimu. Jejich písek je v‰ak velmi ãist˘, dobfie vytfiídûn˘, pÛsobí dobr˘m
estetick˘m dojmem. Proto byly na fiadû
míst perucké pískovce ãi jejich rozpadlé
deriváty vyuÏívány jako slévárenské písky,
‰tukové písky nebo pro v˘robu abrazních
ãisticích prostfiedkÛ. Sedimentace peruck˘ch pískovcÛ je na fiadû stfiedoãesk˘ch
lokalit (typick˘ je tfieba Hostibejk u Kralup) zakonãena ‰tûrãíkovou polohou, která ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
nástup nové, mohutnûj‰í mofiské záplavy.
Tato ‰tûrãíková poloha je velmi dobfie vyvinuta na fiadû míst v proseckém podzemí,
ale také napfiíklad v lomu poblíÏ prosecké vyhlídky.
V˘‰e poloÏené pískovce jsou hrubozrnné,
ménû
homogenní,jak
ãasto
‰ikmozejména
zvrstvené
pust předržovali,
se dělo
ve
aměstech,
mají charakteristickou
narezlou
barvu.
kde byl symbolicky
a velmi
slav¤adíme
je k tzv. korycansk˘m
vrstvám
a ponostně pochován
Bakus. Tento
zvyk drželi
vaÏujeme
za sediment
mofie,
zejména vje
Praze,
kdežto namûlkého
venkově se
větve kterém hrály dÛleÏitou roli pfiíbfieÏní
šinou „pochovávala“ basa.
proudy, jejichÏ smûry se bûhem dal‰ího v˘Celá
doba masopustu
i postu
byla provoje
pobfieÏí
mûnily a tím
ovlivÀovaly
zrstoupena
symbolickými
veselicemi,
které
nitost
sloÏení
pískovcÛ a smûry
jejich vnitfinám
připomínají jevištní hry. Takovou
ní
laminace.

nûm Václav Král v roce 1958. Mezitím se
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Poutě
utajeného, ale v˘znamného podzemního
badatele
Hrdliãky,
kter˘ jako
geMěsíc
záříLadislava
byl ve znamení
vinobraní,
babího
ofyzik
proslul aakcemi
Hitlerovû
Orlím
léta,
podzimní
ovocné vsklizně,
a proto
byl
hnízdû,
podzemí
PraÏského
hradu,
na Vytaké
chudý
na obyčeje,
ale bohatý
na poutě.
‰ehradû,
Karl‰tejnû,
ve ·tûchovicích
i jinOd
15. století
se slavívalo
zemské svatovácde,
a
Proseku
se
v
60.
letech
intenzivnû
vûlavské posvícení, nazvané tak na rozdíl od
noval.
císařského havelského. Toto zavedl teprve
Hlavním problémem v˘stavby Proseka necísař
Josef II., a to
proto, aby
přísným
byly podzemní
chodby,
ale byla
ãetné
lÛmky
zákazem
zrušena
všechna
ostatní
staročesa nejménû dvû drobné cihelny, které byká
posvícení.
Takové
staročeské
posvícení
ly jiÏ
bûhem první
republiky
zaváÏeny
odzatěžovalo
sedláka
víceselektivní
jak celoroční
konpadky, takÏe
hrozilo
sesedání
základÛ.
Proto
byla
valná ãástZaznamenal
sídli‰tû nátribuce
a ještě
více
chalupníka.
kladnû
postavena
na ro‰tech
pol‰táfiích
tak
miličínský
rychtář
Vavák, avypočítával,
ze všude
zhutnûného
‰tûrku.
60. aÏ
80.vepříci,
letech
že
byl zabit
jedenVnebo
dva
bylo
prosecké
podzemí
pomûrnû
dobfie
znáněkolik ovcí a celá hejna husí, kachen i jiné
mo jeskyÀáfiÛm a místním obyvatelÛm,
drůbeže a že všude byly pečeny stovky kozejména hochÛm, na jejichÏ vzpomínky je
láčů, o nápojích ani nemluvě. Lid zatížený
moÏné dodnes ãasto narazit.
poddanstvím
a svízelnou
však poâást podzemí
Moãálky robotou
a celá Krocínka
třeboval
chvíli
oddechu.
Posvícení Po
je
byly je‰tûtaké
v 60.
letech
vylity betonem.
naše,
říkali venkované,
i měšťané
se rádi
neustál˘ch
propadechale
kanalizace
bylo
v lepři
této
jejichaÏslavnosti
přiživili.
tech
1987
1989 pfiikroãeno
k raÏbû
270
m dlouhé
kanalizaãní
táhnoucí
Posvícení
vystřídala
pěkná‰toly
hodinka,
ráno
se pod ulicí
Nad Kundratkou.
byla
pobožnost
v kostele
a na hřbitově,·tola
vzpomína návrh
autora
raÏena zase
ruãnû,
aby nedonání
mrtvých,
odpoledne
muziky,
zpěv
otfiesÛm,
a posléze vylita betoacházelo
tanec a krůzné
veselice.

listÛ dobov˘ch map Moãálky a Krocínky od

ve zámûr vybudovat Severní Mûsto pfiiná-

kouzelné
svatojánské
21. června,
kdy
‰í novou noci
obsáhlou
vlnu zájmu
o zdej‰í
podzemí.
Pozornost je je‰tû
oÏivena
probyla
letní rovnodennost
slavena
zapalovápadem
nana
Krocínce
Kundratce
v roním
ohňů
návrších aa na
provázena
pověrou
1965 i petfiínsk˘m
ve stejném
ocetajemné
moci koření,sesuvem
listů a kapradin
naroce. Objevují
znaãnû
trhaných
v doběse
její
moci. zveliãené povûsti Během
o poddolování
celého
Proseka
a chodletního času
utichly
veselice
a rabách táhnoucích se aÏ na Jen‰tejn a do Stadovánky, protože práce na polích trvala od
ré Boleslavi.
rozednění až do noci. Léto bylo časem zvýšené
zemědělské činnosti, a proto nebyla
PrÛzkum
vhodnou
k nějakým
lidovým
Podél prosecké
plo‰iny
bylyslavnostem,
velmi názvykům
a obyčejům,
které
by od
jensebe
byly vzdázdrkladnû vrtány
clony asi
metr
žováním
od práce,
jež musela
být vykonána
len˘ch vrtÛ
a ‰achtou
bylo otevfieno
podu čas.
Ameriky
I. Odtud
smûrovala
vzemí
pravý
Žně jsou
u nás vdál
červenci,
srpprÛzkumná
aÏ podél ulice Na Vynu
a v horách ‰tola
i v září.
hlídce.
Tato
grandiózní
akce
nebyla
niŠťastné
svezení
úrody bylo
vždy
oslavokdy
souhrnnû
vyhodnocena,
ãást
materiváno dožínkami nebo dovoznou s pěknými
álÛ byla staÏena jako tajná a postupnû se
obřady a především tancem, kterýžto zvyk
poztrácela. Moãálka byla mapována dose udržel mnohde dodnes. Sv. Bartoloměj,
konce nûkolikrát, ale vût‰ina map je dnes
připadající
na Jen
24. díky
srpen,
byl považován
za
nedostupná.
‰Èastné
náhodû bykonec
léta, koupání
i obilních
žní. nûkolik
lo autorovi
této práce
pfiedáno
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podzemím zab˘vá nûkolik novinov˘ch
Léto
zpráv, napfiíklad
v roce
b˘t v jedSvatodušní
svátky
byly1909
vždymûlo
ve znamení
né chodbû,léta,
podle
popisu
odpovídající
rozkvetlého
tedy
letnice,
jízdy králů
Americe I, objeveno skladi‰tû lupiãÛ. Tepra jiných obřadů mnohdy shodných se zvyky

Vítání jara
Jarní slunovrat napovídající, že končí zima
a blíží se jaro, byl odedávna oslavován
symbolickými slavnostmi, které křesťanství seskupilo k Velikonocům, k symbolu
ukřižování Krista. Jsou to svátky pohyblivé, začínající od prvního úplňku po jarním
slunovratu, k nimž se vázalo mnoho zvyků.
Zejména ke dnům pašijovým, k Velkému
pátku, kdy se odkrývaly poklady uložené
v lůně země, ve skalách a jeskyních. Zvony
Prosecké
skály - Moãálka
na kostelních
věžích, v kapličkách a zvoničkách utichly, protože prý odletěly do
fiítku iMísto
do korycanského
souvrství.
koŘíma.
nich se ozývaly
řehtačkyNa
a jiná
rycanské
pískovce
nasedají
zelené
glaurámusidla, které lidem připomínaly místo
konitické jílovce a páskované souvrství jízvonů rozdělení dne na čas k práci, modlovcÛ téÏ zvané „kanafas“. Bûlohorské
litbám
a k
odpočinku.
Vzkříšení,
průvod
opuky se
objevují
jako souvislé
polohy
aÏ
se
světly
za
večerního
šera,
doprovázený
nejménû nûkolik desítek metrÛ od okrahlaholem
a, kde
měli, obecního
jÛ plo‰in. zvonů
Ve star˘ch
lomech
na územípoSelicajta
nebo
kováře
i ranami
moždířů.
Byly
verního
Mûsta
se vesmûs
tûÏila
opuka.
to
svátky koled,
vajíček,
která byla
považoK Proseku
se mÛÏe
vztahovat
zápis
neurãitû lokalizovan˘
·ilbochu,
tj. ke
Ztracené
vána
za symbol vknich
ukrytého
života.
Kovartû spojená
mezi Libní
a Prosekem,
a datovan˘
leda,
s mrskáním
děvčat,
je rovněž
rokem 1795.
Îádn˘ dfiívûj‰í
údaj není
symbolem
omlazování
přírody, nového
žiznám,
i kdyÏ
men‰í ãást chodbic mÛÏe b˘t
vota
a dob
pohanských.
star‰í.
Obyčejem mnohokráte opěvovaným
TûÏba na Proseku probíhala bûhem celéiho
v Blodkově
opeře
V studni
bylo zapalování
19. století
a podle
pamûtníkÛ
skonãiohňů
na horách
v předvečer
nocikdy
filipojakubla aÏ po
první svûtové
válce,
jiÏ nebyské,
která byla
plná kouzel
a stavění
májů.
la v˘razná
a poskytovala
spí‰
pfiíleÏitostnou
Měsíc
máj byl
odedávna dobou
poepráci
místním
nezamûstnan˘m.
Prosecké
tických
zavedených
nejprve
podzemípobožností,
struãnû zmiÀuje
Filip Poãta
ve
sv˘ch Geologick˘ch
po praÏkultem
mariánským,vycházkách
později oslavami
ském okolí
(1897).
Dálebaroka,
jej uvádí
A. Jitypického
světce
českého
o jehož
routekse(1927)
knize Obecpražská
Prosek.
Ve
svátku
konalavnejslavnější
pouť
20.
letech
nav‰tûvuje
podzemní
prostory
s „rachejtlemi“ vystřelovanými nad Vltavu.
v Hloubûtínû Popelka Bilianová a JaroK soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově
slav Petrbok, kter˘ se ze své funkce konmostě
putovali
lidé z jiÏ
celépoãátkem
země. Celý
zervátora
pfiimlouvá
20.den
let
se
tu
konaly
pobožnosti.
Tato
pražská
pouť
minulého století za jejich památkovou
se
v průběhu
let stávala Poté
posléze
obávaným
ochranu
a zpfiístupnûní.
publikuje
prva
shromážděním
lidu trpícíní,zakazovaným
byÈ struãn˘ vûdeck˘
popis nejprve
znáho
robotou.
m˘poddanstvím
geograf Josef aKunsk˘
aÏ v roce 1940 a po

život

kolem

nás

Protančete se
Zvířátková Tilda
ke zdraví a radosti
V únoru vás rádi přivítáme na novém kursu hoopingu.
Kurs povede certifikovaná lektorka, která vás během deseti
lekcí naučí správně manipulovat se speciálně navrženým
kruhem a ukáže vám možnost, jak spojit hravé cvičení se
žhavými tanečními prvky.
Kdo říká, že cvičení musí být
dřina? Proč by to nemohla být
zábava, stejně jako dětská
hra? Hoopnotica® učí lidi po
celém světě, jak se protančit
s kruhem zvaným hoop ke
zdraví a radosti. Hooping je
efektivní a navíc zábavné
kardio cvičení, při kterém si
za hodinu užijete spoustu leg-

race a zároveň spálíte až 600
kalorií. Vytvaruje a posílí vám
postavu, ale také pozitivně
působí na správné držení těla,
zlepšuje činnost kardiovaskulárního systému, zrychluje
metabolismus a pomáhá od
bolesti zad. Dále trénuje vytrvalost, kreativitu, umožňuje
sebevyjádření, uvolňuje stres,
relaxuje mysl a v neposlední
řadě dodává na sebedůvěře.
Velkou předností tance s obručí navíc je, že jen minimálně zatěžuje klouby, proto je
vhodný pro všechny věkové
kategorie i těhotné ženy.
text a foto: dg

Kdy:
od února, každé úterý 20.00–21.00

Pro všechny fanynky a příznivce kursů látkových figurek
Tilda jsme připravili nový sobotní kurs. Účastníci si poprvé
vyzkouší, jak vzniká Tilda od úplně prvního střižení do látky až
po poslední steh. Tentokrát budou švadlenky vyrábět zvířátka.
Každý zájemce, který vlastní šicí stroj, si ho může přinést
s sebou. Občerstvení zajištěno.
Co je to vlastně Tilda? Řemeslná značka, známá po celém
světě, kterou charakterizují
především šprýmovní postavičky, beroucí na sebe podobu
nejrůznějších zvířátek a panenek. Svět Tilda vznikl v roce
1999 v hlavě mladé norské
designérky Tone Finnangerové, která pro své výtvory používala nejrůznější zbytky látek
a materiály běžně dostupné ve
většině domácností. Ve svých
rukodělných návrzích úspěšně spojovala řemeslo, naivní
umění a kouzlo nedokonalého.
Publikované návody i produkty
samotné si raketovou rychlostí
získaly velkou popularitu. Během několika let se z Tildy stal
celosvětový fenomén. A zdá
se, že zájem o Tildu jen tak
neutichne. text a foto: dg

Kdy: 25. února od 10.00
(délka trvání 6 hodin)
Kde: Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4, Praha 9
Cena kursu: 500 Kč (materiál,
pracovní pomůcky v ceně)

Kde: Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4, Praha 9
Cena permanentky (10 lekcí):
1500 Kč (zapůjčení speciální obruče
hoop v ceně).

NOVÝ ZÉLAND
Cestopisná přednáška s projekcí.
Přednáší RNDr. Bohuslava Trnková.

Středa 22. 2. 2017 od 17.00 hod.
Pobočka Prosek, Měšická 806/3, Praha 9

www.mlp.cz/akce
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Únorový Knoflík
KAVÁRNA KNOFLÍK
S DĚTSKÝM KOUTKEM
A MINI ZOO

Krásná pohádka se speciálními
„nafukovacími“ efekty. Hraje divadlo
Rolnička

1. 2. od 18 hodin
OPEČ SI TO! NA NÁMĚSTÍČKU
Každou první středu v měsíci si můžete
před kavárnou Knoflík upéct buřtík,
chleba či si jen zahřát ruce, zastavit se.
6.–10. 2.
JARNÍ PRÁZDNINY
Pravidelné kurzy se nekonají, kavárna
Knoflík otevřena.

1. 3. od 18 hodin
OPEČ SI TO! NA NÁMĚSTÍČKU
Zveme vás k ohni, na Náměstíčko.
8. 3. od 19.30 hodin
SVĚT Z PTAČÍ PERSPEKTIVY –
JIŘÍ PRUŠA
Přednáška s promítáním. Prostřednictvím
fotek a videozáznamů se budete mít
možnost podívat na spoustu zajímavých
míst z ptačí perspektivy.

12. 2.
KAVÁRNA ZAVŘENA
Tuto neděli je kavárna výjimečně
uzavřena. Budeme se na vás těšit
kteroukoliv jinou neděli vždy 15–18 h.

KULTURNÍ A RODINNÉ
CENTRUM KNOFLÍK

14. 2. od 20 hodin
KONCERT T´N´T – TEREZA BEČIČKOVÁ
A TOMÁŠ LUDVÍČEK
Love songs aneb Valentýnský večer nejen
pro zamilované. Vstupné dobrovolné.
15. 2. od 19.30 hodin
SRÍ LANKA – OSTROV SLONŮ A ČAJE
Cestovatelská přednáška s promítáním
v podání Marka Kováře.

PRAVIDELNÉ KURZY
Vyberte si ze široké nabídky pololetních
i jednorázových kurzů pro děti i dospělé:
Atletika hrou pro děti, mimicvičení, cvičení
rodičů s dětmi, Junior Aerobic, Minidance,
Street Dance, Minisportovec, Výtvarné
a tvořivé kurzy pro malé i větší, keramika,
Bricks 4 Kidz (kroužek s Lego kostkami),
lekce Hudební školy Yamaha Knoflík,
cvičení pro dospělé (s hlídáním dětí i bez).
OSTATNÍ JEDNORÁZOVÉ AKCE

19. 2. od 16.30 hodin
NEDĚLNÍ DIVADÉLKO –
ZIMNÍ DRAČÍ POHÁDKA

KNOFLÍK
VYSOČANY

Kreativní dílna ze dřeva, papírů a šňůrek.
Vyrobíte si hlavolam a odnesete si
jej domů. Vhodné pro děti od 7 let
a dospělé. Akce se uskuteční po
přihlášení min 3 účastníků. Pořádá
Logika nás baví, z. s.
3. 2.
JEDNODENNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR BRICKS4KIDZ
Legové šílenství s edukativním
konceptem Bricks 4 Kidz® a fenoménem
Pokémon®. Postavíme všechny možné
Pokémony, pohyblivé stroje, procvičíme
mozkové závity i prstíky.
od 24. do 25. 2.
27. KOŠILKOVÁ NOC
Hlídání dětí a přespání v Knoflíku
s dobrodružným a zábavným program
s večeří a snídaní a taky hromadou
zážitků. Pro děti od 3 let.

HUDEBNÍ ŠKOLA
YAMAHA KNOFLÍK
Stále probíhá zápis do stávajících
i nově otevřených kurzů Hudební školy
Yamaha na všech našich pobočkách.
Vybírat můžete z kurzů předškolních
i nástrojových. Více na e-mailu:
yamaha@centrumknoflik.cz.
Knoflík Prosek,
kavárna Knoflík
Jablonecká 724, Praha 9 Prosek
recepce@centrumknoflik.cz
733 420 721, 605 806 230
Knoflík Vysočany

1. 3. od 16 do 18 hodin
VÝROBA HER
Výroba originálních her ze dřeva a papírů,
které si odnesete domů. Určeno pro děti
od 5,5 roku a dospělé. Akce se uskuteční
po přihlášení min 3 účastníků. Pořádá
Logika nás baví, z. s.

Čihákova 18, Praha 9 Vysočany
vysocany@centrumknoflik.cz
602 213 795 (herna a dílničky),
777 159 499 (keramika), 605 806 230
Hudební škola Yamaha Knoflík
Marcela Tůmová
yamaha@centrumknoflik.cz
733 420 721
www.centrumknoflik.cz
Nabídku akcí průběžně aktualizujeme
a rozšiřujeme. Pro aktuální informace
sledujte naše stránky.

5. 3. od 14.30 do 16.30 hodin
PEXESOVÝ TURNAJ
Akce se uskuteční po přihlášení min
3 účastníků. Pořádá Logika nás baví, z. s.

2. 2. od 17 hodin
VÝROBA HLAVOLAMŮ

Chystáme pro vás rozšířenou nabídku
pravidelných i jednorázových kurzů
a akcí. Více informací již brzy.

Karnevalové radovánky v DDM
Karneval
Každý si jistě ze školních let pamatuje básničku
Františka Hrubína „Princeznička na bále,
poztrácela …“ A co to vlastně poztrácela? Jak
to bylo, se můžete přijít podívat v pátek 24. února
od 17 do 19 hodin do Divadla Gong. Čekat na vás
budou herní stanoviště, soutěž o nejlepší masku
a karnevalový rej. Takže masky s sebou a šup
na pohádkový karneval! Registrovat na akci se
můžete na telefonním čísle 286 884 456 nebo
na webu www.ddmpraha9.cz.
Dramaťáček
Nově otevřený kroužek je určen těm nejmenším
a děti se v něm každé pondělí od 16.30 hodin budou učit nejen pohádky, ale i správnou výslovnost
a gestikulaci.
Další kroužky
Od druhého pololetí – tedy od 1. února 2017 –
jsme si pro vás připravili pestrou škálu nových
kroužků. Nejen pro děti, ale i pro seniory.
Výtvarné tvoření pro seniory se zaměřuje nejen na
výtvarné techniky, rozvoj motoriky, ale i na dějiny
24
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umění a historii. Každý čtvrtek od 9 do 11 hodin.
Pro dospělé otevíráme i kroužek Večerního točení,
který je víceméně individuální. Nově otevřený
kurz probíhá v pondělí od 19.15. Při počtu dvou
účastníků se lektor může věnovat rozvoji vaší
fantazie, naučí vás pracovat s keramickou hmotou, glazovat a třeba si nakonec přinesete domů
i vlastnoručně vytočený hrneček.
Pro děti tu je Výtvarné tvoření z papíru, kroužek,
jež se soustředí především na toto médium.
Vždy v úterý od 16.15 hodin.
Francouzština pro dospělé je kroužek pro ty, kdo
se chtějí zdokonalit v jazykové průpravě francouzštiny. Samozřejmě pro děti a mládež otevíráme
jazykové kurzy také. Seznam nově otevřených
kurzů naleznete na našich webových stránkách
www.ddmpraha9.cz/krouzky/ mf

3l-e8t

Akci finančně podpořilo hlavní město Praha

V únoru nebudou v Domě dětí a mládeže Praha 9 chybět masky
a karnevalové radovánky. Tradiční Pohádkový karneval se tentokrát
netradičně odehraje v prostorách Divadla Gong ve Vysočanech.

100
kc
DĚTI
100
kc
DOSPĚLÍ

MASKY S SEBOU!

17:00-19:00

Princeznička na bále
poztrácela korále...
pomůžeš jí je najít?

pá

Gong
Divadlo
(Sokolovská 969, Praha 9)

Přijďte na karneval
pohádkových
masek, kde vás čeká
několik úkolů,
soutěž o nejlepší
masku a také
karnevalový rej.

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
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PŘIHLAŠOVÁNÍ
NA TEL. 286 884 456,
NEBO NA WEBU
WWW.DDMPRAHA9.CZ

Ú NOR

2017

život

kolem

nás

Nádraží PRAHA - PROSEK
Přijďte se podívat na velké modelové kolejiště velikosti „0“. Návštěvní den se koná 18. února od 14 do 18 hodin
v Jablonecké ulici 322 V Praze 9 na Proseku. Na prohlídku zve Prag0klub o. s.
Prag0klub je občanské sdružení, jehož členové jsou fandové
železničních miniatur. Jsou to
sběratelé specializovaní na
historické i současné modely,
plechové hračky a samozřejmě
modeláři. Jak nula, nahrazující
v názvu klubu O vypovídá, jsou
to především příznivci určité
modelové velikosti, v tomto
případě 0. Pro úplného laika je
třeba asi podrobnější vysvětlení: Jestliže všechny technické
modely jsou zcela jednoznačně
charakterizovány měřítkem,
tedy poměrem rozměrů, ve
kterých byl model postaven ku
skutečné velikosti předlohy,
u železničních modelů tomu
tak není. Ty jsou charakterizovány především tzv. velikostí,
která je dána vztahem mezi
měřítkem a rozchodem užívaných kolejnic, původně odvozenou od používaného rozchodu
kolejí. Dodnes rozeznáváme
velikosti od 0 nahoru: 0, I, II,
III, a od 0 dolů: S, H0, TT, N a Z.

Ty větší od 0 mají více jak stoleté kořeny a vznikly původně
u prvních výrobců železničních
hraček. Proklamováním velikosti 0 se ovšem Prag0klub nechce vymezovat vůči ostatním
modelářům, členství v klubu je
otevřené pro příznivce všech
větších měřítek. foto: Marie Kurková

Návštěvní dny:
18. února
18. března
15. dubna
Vždy od 14 do 18 hodin.
Vstup pro veřejnost pouze
při návštěvních dnech.
Vstupné 30 Kč, děti do 6 let 10 Kč.

INZERCE

VETERINÁRNÍ KLINIKA
HLOUBĚTÍN s.r.o.

ZLATNICTVÍ

www.veterinahloubetin.cz, tel.: 281 863 796, e-mail: ordinace@veterinahloubetin.cz
Mochovská 535/38, Praha 9, Hloubětín, Obch. dům Havana, u st. metra Hloubětín

Největší výběr snubních
a zásnubních prstenů v Praze

PREVENCE
JE ZÁKLAD
NAŠE SLUŽBY: běžná
ošetření, preventivní
úkony, interní

ZÁKROK
AKČNÍ CENA
AKČNÍ CENA
medicína, ultrasonografické
ošetřeníZÁKROK
a RTG ošetření, laboratorní

PRODEJ + OPRAVY + ČIŠTĚNÍ ŠPERKŮ
RYTÍ DO PRSTENŮ + VÝKUP ZLATA

nemoci drobných savců, nadstandardní služby – stomatologie,

Jen 50 m od st. Vysočanská
Pod pekárnami 3, Praha 9 – Vysočany
Tel.: 604 477 771
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Kastrace feny 10–20 kg

3 500 Kč

Kastrace feny 20–40 kg

4 500 Kč
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MVDr. Petr Škubal, tel.: 773 665 752 (pohotovost)
Přípravky na klíšťata a blechy – při nákupu 2 a více tablet Bravecto sleva 10 %.
MVDr. Lenka Pokorná, tel.: 773 665 751 (pohotovost)
se Pavelková,
vztahuje pouze
na dopolední
MVDr.Akce
Helena
tel.: 777
658 968 ordinační hodiny
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a objednané klienty po telefonu nebo internetu, kteří při objednání
ORDINAČNÍuvedou
HODINY:heslo: „PREVENCE JE ZÁKLAD“.
po–pá 8.00–12.00
a 15.00–19.00
Naše služby:
běžná ošetření, preventivní úkony,
nadstandardní
– stomatologie, kardiologie, chirurgie, ortopedie.
so 8.00–12.00;služby
ne 18.00–20.00
VE
TE
RI

www.prsteny-prstynky.cz

990 Kč

Kastrace kočka

s.r
.o.

Vakcinace
kočkachirurgie, ortopedie
390 Kč
kardiologie,

SC-362488/02

P

diagnostika,
pasů
herpetologie,
Vakcinace
pes očkování, čipování,
390 Kč vystavení
Kastrace
fenyEU,
do 10
kg
2 500 Kč

ORDINAČNÍ HODINY:
po–pá 8.00–12.00 a 15.00–19.00; so 8.00–12.00; ne 18.00–20.00
DEV Í T K A

/

M A G A Z Í N

M Ě S T S K É

Č Á S T I

P RAHA

9

25

(nikoliv garážová stání) jsou
Internetové
centrum Prosek
k pronájmu v garážích v Lovo-

a 267 175 202, www.ppas.cz

va-

Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
sické ulici
na Proseku.
ZaLitvínovská
garáž 500
Adresa: Internetové
centrum
Prosek, ZŠ
zájemci (nemusí
mítPraha
trvalé
(vchod z Litoměřické
ul.), 190 00
9 bydTel.: +420 602
/ e-mail: info@icprosek.cz
liště283
na283
„devítce“)
zaplatí mě-

I N F O R M AC E

entrum Prosek

zájemci (nemusí mít trvalé bydliště na „devítce“) zaplatí měsíční nájem 1200 Kč. Termín
prohlídky si lze domluvit na tel.:
776 616 616 - Milan Tuček.

M obilní obchodní kancelá ř

síční nájem 1200 Kč. Termín
P ražské plynárenské
Dětská pohotovost
Uzavíratelné garáže
prohlídky si lze domluvit na tel.:
ve FN Bulovka
Business Center Rokytka (4. patro)
logem Pražské plynárenské,
Pražská plynárenská, a.s., ve spolupráci
v Lovosické označeném
776 616 616 - Milan Tuček.
Sokolovská 270/201
a.s., zaparkovaném na parkovišti za
s dceřinou společností Pražská

rum pro občany
9
SenátníPrahy
kancelář
m Prosek, senátorka
ZŠ Litvínovská
Ing. Zuzana 500
Baudyšová
90 00 Praha 9
mail: info@icprosek.cz

úřadem
MČ Praha
9, Sokolovská
plynárenská Servis distribuce, a.s.,
Dětskou
pohotovost
pro 324/14.
Praha 9 – Vysočany
a úřadem MČ Praha 9 nabízí odběratelům
kontakt: jandobes01@seznam.cz
„devítku“ zajišťuje ve všední
Mobilní kancelář poskytuje zejména
zemního plynu službu mobilní obchodní
Jednání s paní senátorkou
Prahasi 9
dny, v sobotu,
neděli a v době
následující
služby:
kancelář, jejímž prostřednictvím
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Dětská
pohotovost
po předchozí domluvě.
• svátků
zahájení,Fakultní
převod anemocnice
ukončení odběru
stávající i potenciální zákazníci Pražské
POMOCI
(LSPP)
zemního plynu
plynárenské
mohouMČ
vyřídit
záležitosti
zastupitelů
Praha
9
ve FN Bulovka Klub
Bulovka,
Budínova 2, Praha 8
• změny smluvního
vztahu (způsobu
související s odběrem zemního
bez PRAHY
Schůzku lze domluvit
NA plynu
ÚZEMÍ
9
-Libeň.
placení, zasílací adresy, jména atd.)
návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
telefonicky nebo e-mailem.
Poslanecké dny:
• převzetí reklamace
Dětskou
pohotovost
pro
• Ordinační
výměna, kontrola
a zaplombování
Termínyprvní
přistavení:
každou
středu v Provozovatel
měsíci
Dětská pohotovost
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
hodiny
LSPP pro
LSPP:
Poliklinika
plynoměru
zajišťuje ve Praha
všední
v Nemocnici Na Bulovce
POMOCI„devítku“
(LSPP)
9, Jablonecká 322,
děti
ve
FN
Bulovka:
Prosek,
Lovosická
440/40,
•
informace
k
otázkám,
souvisejícím
praha9@veciverejne.cz,
NA ÚZEMÍ
PRAHY
9
dood16.00.
Praha 9 e-mail:
Dětskou pohotovost pro
Pondělí
- pátek:
16.00 – 7.00
dny,
v sobotu,
neděli aodv6.14.00
době
s dodávkami
zemního plynu
3. 2017
14.30 do 17.00
hod. 9
Praha
tel.:
602 219 190,LSPP:
Telefon:
+420
283do
881
200hod.
Devítku zajišťuje ve všední
Provozovatel
• Sobota
tiskopisyaaneděle:
informační brožury
6. 4. 2017
od 8.00
11.00
nepřetržitě
svátků Fakultní nemocnice
17. 5. 2017 od 14.30 do 17.00 hod.
dny, v sobotu, neděli a v době
Poliklinika Prosek,
Klub
zastupitelů
MČ
Praha 9
Služeb mobilní
využít
19. 6. 2017
hod.
Budínova
2, Praha
8 od 10.30 do 13.30
svátků
Nemocnice Na
Bulovce,
LovosickáBulovka,
440/40, Praha
9
DOSPĚLÍ
ve všední
dnykanceláře
19.00 mohou
Telefon:
283Prahy.
842 224
i občané
přilehlých obcí a částí
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
DOSPĚLÍ -Libeň.
ve všední dny
hod - 6.00 hod,
o informace
víkendech
Bližší
na tel.: 267266
175 084
366 220
Mobilní kancelář bude umístěna
SBĚRNÝ
19:00–6:00DVŮR
hod., o víkendech
267 175hod.
202, www.ppas.cz
v dodávkovém automobiluaFiat
Ducato, oda19.00
Ordinační hodiny
Poslanecké
dny:LSPP pro
svátcích
PRO
PRAHU
9
a svátcích od 19:00 hod.
děti v Nemocnici
Na Bulovce:
každou
první středu
v měsíci posledníhoOrdinační
posledního pracovního dne do
hodiny LSPP pro
pracovního dne
Pondělí–pátek:16:00–7:00
Pod
Šancemi
444/1, Praha 9
Regionální kancelář 6.00
TOP 09
hod. prvního pracovního
do
6:00
hod.
prvního
Praha
9,
Jablonecká
322,
Sobota a neděle: nepřetržitě
ve581
FN Bulovka: Praha 9
Tel.:
+420děti
284
098
pracovního
dne.
dne.
Telefon:
283
842
224
K–
ontejnery
na kovové odpady
od 14.00 do 16.00.
PROVOZNÍ
DOBA:
- pátek:
16.00
7.00
Kovářská
3, Praha 9 (2. patro)
Tel.: +420Pondělí
286
881 518

266 084 220
pondělí ažSobota
pátek 8.30
–
17.00
Telefon:
+420 283
881 200
a neděle: nepřetržitě
Možnost
V Praze 9objednání
byl rozšířenna
počet
sběrnými
nádobami na kovové obaly.
Tel.:stanovišť
+420 se
286
881 518
sobota 8.30 – 15.00
tel.:
602 262 době
686 jich je čtyřicet. V souvislosti s tím bude od 1. dubna 2017
V současné
zrušen kontejner na hliníkový odpad na vysočanské
Stranaradnici.
zelených
Telefon:
283Přehled
842 224
stanovišť tříděného odpadu, kde jsou
kontejnery na
Vašiumístěny
zastupitelé:
Praha 9
kovové obaly:

cz,

266 084 220

Ing. Zdeněk
Davídek
Drahobejlova 1215/28
Novoborská
371/10
Tel.: 283620/27
091 328
Drahobejlova 956/51
Novoborská
Možnost
objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
Habartická
500/48
Novoborská
649/9
Senátor
Tomáš366/14a
Kladívko
RNDr.
Petr Pišoft, Ph.D.
Hrdlořezská
Odlehlá
321/67
tel.:Jablonecká
+420 737 250
258
e-mail:
petr@pisoft.cz
708/30
Paříkova
354/5
Praha
9 Ph.D.
Jablonecká 714/40
Pešlova
341/3
MUDr.
Jan
Trnka,
Senátorské
dny:
Jablonecká 718/3
Pešlova
356/12
e-mail:
jantrnka@centrum.cz
každé pondělí od 15.00 – 18.00
+420 283 891 989
Klíčovská 293/20
Pod Strojírnami
Adresa: OVV ČSSD
Praha707/13
9,
Kovanecká 2295/9
Poděbradská 777/9
Jablonecká
723,
Praha
9-Prosek
Strana zelených
Kovářská 1414/9
Podvinný mlýn 2126/1
Telefon:
+420
283
882mlýn
1312281/12
DEVÍTKA – MAGAZÍN
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA
9
Kovářská
978/25
Podvinný
Vaši zastupitelé:
Kytlická 764/33
Prosecká 681/119
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Lihovarská 1093/10
Rubeška 383/4
Ing. Zdeněk Davídek Litvínovská 286/15 Klub zastupitelů
za ČSSD
Skloněná
551/12děkuje
Litvínovská 518/40 všem spoluobčanům
Střížkovskáza
550/33
Tel.: 283 091 328
pomoc
Lovosická 661/1
Vysočanská 233/93
Zdeněk Davídek
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
při
řešení
problémů
a
podnětů
e-mail: davidekz@praha9.cz
Na Harfě 935/5d
Vysočanská 554/69
tel.: 602 643RNDr.
472 Petr Pišoft, Ph.D.
9. Setkání572/41
se zastuNa Rozcestí 1328/8 v rámci Prahy Vysočanská
e-mail: petr@pisoft.cz Na Vysočanských vinicích
824/8
nám. 218/4
piteli
MilanemVysočanské
Apeltauerem
Zakšínská 571/8
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.nám. Na Balabence 1433/8

Regionální kancelář TOP 09
Praha 9
Regionální kancelář TOP 09 Oblastní kancelář ODS Praha 9
www.facebook.com/
sídlí
na adrese:
Oblastní
kancelář ODS Praha 9
Praha
9 – Praha 9 /TOP 09
Marek
Doležal
Jandova
4, Praha 9, 1. patro,
sídlí na adrese:
Možnost
objednání
Kovářská
3, Praha 9 (2. patro) Jandova 4, Praha 9, 1. patro
na tel.: 602 262 686
e-mail: odspraha9@seznam.cz
Telefon
i fax:

9

0

Možnost objednání na
tel.: 602 262 686

ha 9

10
Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
spoluobčanům za všechny podněty. Tradiční
setkání se zastupiteli Milanem Apeltauerem
a JUDr. Janem Dufkem se uskuteční
v Jablonecké ul. 70 v pondělí 20. února 2017
od 16 do 17.30 hodin.

Možnost objednání:
Senátor Tomáš Kladívko
tel.: +420 737 250 258

9

Hnutí
Pro Prahu

Senátorské dny:
Mgr. Ing. Aleš Doležale-mail: jantrnka@centrum.cz
Trojkoalice
každé pondělí od 15.00 – 18.00
dolezala@praha9.cz

a Miloslavem Hanušem se uskuteční 13. března od 16.00 do 17.30.

Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

TSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Březen 2012

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

INZERCE V ČASOPISU

Vít Vrbický
tel.: 603 786 170
vit.vrbicky@ceskydomov.cz
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Uzaví
v Lov

Strana svobodných občanů
Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@sv

www.facebook.com/Svobodni.P9

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RA H A

9

Internetové centrum Prosek
Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500
(vchod z Litoměřické ul.), 190 00 Praha 9
Tel.: +420 725 590 684 / e-mail: info@icprosek.cz

Ú NOR

2017

LÉK
POM
NA

Prov
Pros
Prah

DOS
hod
a svá
posl
6.00
dne.

Tel.:

Adres
Jablo
Telefo
e-ma

Klub z
všem
při ře
v rám
piteli
a Milo
teční

I N F O R M AC E

Bezplatná právní poradna

V elkoobjemové kontejnery

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 (vždy středa).

Únor

Termín: 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4.,
3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová
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).
Další informace získáte v infocentru.

4. 3.

Bezplatná právní
poradna – exekuce

18. 3.

V tomto měsíci je služba přistavování kontejnerů
na velkoobjemový odpad přerušena

Březen

6. 3.
7. 3.
11. 3.
13. 3.
14. 3.

20. 3.
21. 3.

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní
služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.

25. 3.

Termíny: 8. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5., 14. 6. 2017
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.

27. 3.
28. 3.

Jablonecká x Šluknovská
Lihovarská u č. 11
Habartická – parkoviště u objektu 496–503
Drahobejlova x U Svobodárny
Kovanecká x Podvinný mlýn
Bílinská x Litvínovská
Nad Krocínkou x Obvodová
K Lipám x Chrastavská
Prouzova
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Kopečná x Nad Šestikopy
Měšická x Novoborská
Teplická x Liltoměřická – roh proti domům
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Veltruská x Litvínovská
K Moravině x Drahobejlova
Ctěnická x Měšická
Před Mosty x Za Mosty
Skloněná u č. 8
K Moravině (v úseku U Školičky–Sokolovská)
Pod Krocínkou proti č. 55
Vysočanská 113/243

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK)
zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny
(časy jsou uvedeny v harmonogramu). U přistaveného velkoobjemového
kontejneru bude obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.
VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu
podnikatelskými subjekty!
Do VOK nepatří:
Do VOK patří tyto odpady:
• lednice
• nábytek
• televizory a počítačové monitory
• koberce a linolea
• zářivky a výbojky
• lyže, snowboardy, kola
• autobaterie
• velká zrcadla
• jiné nebezpečné odpady
• umyvadla a WC mísy

Sběrný dvůr pro Prahu 9
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek: 8:30–17:00 hod.
sobota: 8:30–15:00 hod.

ZUBNÍ ORDINACE

MUDr. Zuzana Střelcová

INZERCE

Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů.
Jedná se o nadstandardní placenou službu. Odvoz je možno si objednat
u provozovatelů sběrných dvorů hl. m. Prahy. Odvézt je možné veškerý
odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města
Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za
ujeté kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické
osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze
pneumatiky (od 25 Kč za kus) a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna).

Sokolovská 304

ZUBNÍ
ORDINACE
„Vysočanská
poliklinika“
OZNAMUJE
OZNAMUJE
PŘÍJEM
NOVÝCH
PŘÍJEM PACIENTŮ
PACIENTŮ
tel.: 266 006 189

www.ceskydomov.cz

Sokolovská 304, Praha 9
„Vysočanská poliklinika“
tel.: 266 006 189

SC-370163/01

Pod Šancemi 44/1, Praha 9
Tel.: +420 284 098 581

8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

INZERCE

Žaluzie
-

Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků!!
Sleva 20% na horizontální žaluzie ISOLINE PRIM celostínící
Zaměření a nezávazná kalkulace po Praze ZDARMA
Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)
Výroba na míru, odborná montáž do 7 dnů

-

NONSTOP na tel.č. 739 939 734

Nová gynekologická ordinace
na Proseku poskytující
komplexní ambulantní péči
dívkám a ženám v oborech
gynekologie a porodnictví
a dětská gynekologie.
MUDr. Eva Dědicová
Kytlická 779/19 Praha 9 – Prosek
tel.: 727 988 858

ÚNOR

2017

www.gyned.cz
DEV Í T K A

/

M A G A Z Í N

Přijímáme nové dospělé
i dětské pacientky!

M Ě S T S K É

Č Á S T I

SC-362652/02

Lukáš Chudoba, Praha 9, www.prahazaluzie.eu

SC-370052/02

více informací (smluvní pojišťovny,
ordinační hodiny, ceník)
na www.gyned.cz

P RAHA

9
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O H L É D N U T Í

Z III. Salonu Prahy 9
Přehlídka tvorby výtvarných umělců regionu se uskutečnila v Galerii 9 od 5. ledna do 1. února. Třetího ročníku se zúčastnilo
sedmačtyřicet výtvarníků z „velké“ Prahy 9. Expozice přináší reprezentativní přehled tvorby v oborech malby, kresby, grafiky,
fotografie, textilního a oděvního výtvarnictví, sochařství, techartu, keramiky a umělecké tvorby z kamene a kovu. Vernisáže
se zúčastnil i starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím. foto: Marie Kurková

Když zima kouzlí na Proseku
Letošní zima je, jak má být. Nechybí sníh ani mráz. Ještě dřív, než sněhová peřina přikryla i Prosek, zachytil umělecké výtvory mrazu
MUDr. Jiří Kutina. Fotografováno na Proseku 1. ledna 2017.
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BigWall Open 2017
Na lezecké stěně BigWall se v sobotu 18. února uskuteční již čtvrtý ročník závodu BigWall Open. Letošní ročník se zaměří
pouze na lezení s lanem, které bývá v rámci závodů pro dospělé poměrně zanedbáváno.
Závody jsou určené pro širokou
lezeckou veřejnost i ostřílené
borce a věříme, že si díky jedinečnému závodnímu systému
zaleze a motivující atmosféru
vychutná opravdu každý.
Přichystáno pro vás bude
devět až deset závodních cest
v obtížnostech od 5 do 9+ vytvořených speciálně pro účely
závodu. Každý závodník si určí
obtížnost, na které chce začít, a po zdolání nejlehčí cesty
bude postupovat na následující obtížnost, dokud v některé
cestě nespadne a tím ukončí
své působení v kvalifikaci.
Rozhodčími si budou závodníci sami a své výkony si budou zaznamenávat do „karty

závodníka“. Přesto se budou
v prostoru stěny v průběhu závodu pohybovat informovaní
„rozhodčí“, kteří v případě nejasností vše potřebné vysvětlí.
Na základě výsledků kvalifikace postoupí nejlepších osm
mužů a žen do odpoledního finále. V něm bude přichystaná
pro muže i ženy finálová cesta,
která se poleze stylem OS.
Na nejlepší závodníky
v obou kategoriích čekají originální poháry, poukázky na
nákup v síti prodejen HUDY
sport a věcné ceny. Věcné ceny
čekají i na šťastlivce vylosované ze všech účastníků závodu po vyhlášení vítězů. Podmínkou k získání výhry je její
osobní převzetí na místě.

Další informace čekejte již
brzy na webových a facebookových stránkách BigWallu.
Časový harmonogram akce:
9.00–10.00 Registrace (je možná
i v průběhu závodu, závodník si tím
ale zkrátí čas určený na kvalifikaci)
10.00–15.00 Kvalifikace
17.00 Finále a následné vyhlášení
výsledků
Vstup pro diváky je
po celý den zdarma.
Divácky nejatraktivnější
je finále od 17.00.
BigWall Vysočany
Ocelářská 891/16, Praha 9
www.big-wall.cz

SC-362508/03
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S P O R T

Oddíl kopané TJ Praga Praha
hledá správce fotbalového areálu
Práce správce je celoroční, s kratšími mezisezonními přestávkami, časově nepravidelná, závislá na tréninkových
a hracích termínech jednotlivých družstev. Důležitým požadavkem je zodpovědnost, spolehlivost, schopnost obsluhy
a základního servisu zahradní techniky.

Ideální kandidát je průměrně fyzicky zdatný a časově nezávislý
muž (muž + žena), i v důchodovém věku, s kladným vztahem
k fotbalu a mladým lidem.

při zápasech zajištění
zázemí a podmínek pro
hráče a rozhodčí
úklid šaten a přilehlých
prostor, praní dresů
drobné opravy v zázemí
šaten
spolupráce s výborem
oddílu kopané
hlášení poruch nebo
nutných oprav apod.

Náplň práce:
údržba areálu (šatny, hrací
plochy a jejich okolí)
sekání travnaté hrací plochy
obsluha zavlažovacího
zařízení
průběžná údržba hracích
ploch (hnojení …)
lajnování a celková příprava
hřiště podle požadavků
hracích plánů jednotlivých
družstev

Finanční odměna podle dohody.
V případě zájmu kontaktujte
předsedu fotbalového oddílu
– telefon 737 255 538, e-mail:
petr.koncicky@centrum.cz

INZERCE
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PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

Mgr. Jana Tíková

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

T. 732 727 214, www.udapo.cz
udapo@email.cz
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„Prodej bytu proběhl jako po
másle. Makléřka splnila vše, co
bylo slíbeno, tak jsme mohli
klidně spát.“
Derman

Postarám se i o Vás
Zavolejte mi:

SC-362643/02

SC-362725/13

774 849 270
Albina KASHKAROVA
realitní makléř

FA J. MACHÁČ 15.06.15

inzerat_44x30.indd 3

Výměny van, baterií, klozetů a kuch.
desek. Instalace sprchových koutů
a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Pokládka dlažby, PVC, koberců
a plovoucích podlah.
Štukování, malování, lepení podhledů.
Údržba domu a zahrady.

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

Ú NOR
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SC-362531/07

Volejte na 273 130 298!

SC-370157/01

Vhodné nejen pro zkušené
obchodníky, ale i např. pro
podnikavé matky na mateřské.

Samostatná účetní nabízí vedení
ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
EVIDENCE, DPH, zpracování
DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ, aj.
SC-362612/02

Požadavky:
řidičský průkaz sk. B, auto,
příjemné a komunikativní
vystupování, chuť pracovat
v pozitivním kolektivu.

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A NÁBYTKU
FIRMA PVJ GROUP
TEL.: 724 006 275

SC-362597/02

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz
mob. 602 386 895

SC-370039/01

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

Německá společnost
nabízí volná místa na
obchodní pozice v Praze
a okolí. Možnost získání
firemního auta WV Passat
a dalších benefitů.

19:12
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HUDBA

STEPHEN FLAHERTY

SCÉNÁŘ

THOMAS MEEHAN A SYLVESTER STALLONE

TEXTY

LYNN AHRENS

PŘEKLAD

MICHAEL PROSTĚJOVSKÝ

REŽIE

CHRISTOPH DREWITZ

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA OD 3. BŘEZNA 2017
KRYŠTOF MICHAL, JAN KŘÍŽ, HANA HOLIŠOVÁ, MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ
ROMAN VOJTEK, MICHAELA NOSKOVÁ, MILAN ŠTEINDLER, ROBERT ZÁRUBA A DALŠÍ
SC-370003/10

HRAJÍ

WW W. RO CK YP RAHA.C Z
Perfect
Distribution
HLAVNÍ PARTNER
Perfect
Distribution

Bílé logo pro užití na tmavém podkladu bez podkladové plochy:

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Po ctivé
po travin
y
z Ošatky
s
zamiluje i
te

Osatka

DOBRÉ · ZDRAVÉ · PŘÍRODNÍ

V naší nové prodejně na Poliklinice
Vysočany ochutnejte úrodu:

salátů,
sendvičů

sušeného
ovoce

tyčinek

kaší

mouky
a luštěnin

výrobků
z mléka

Oblíbená zdravá výživa
z Budějovické nově
i ve vaší čtvrti!
SC-362576/01

Na příznivých cenách
si zakládáme

Najdete nás kousek
od svého domova:
Sokolovská 304,
190 61 Praha 9
Po–Čt 7–18h, Pá 7–16h

Ještě výhodnější nakupování v Ošatce!
SLEVA, kterou si zamilujete:

30 Kč

Heslo: DEVÍTKA
Nakupte v Ošatce nad 299 Kč a uplatněte
slevu na celý nákup. Platí pro všechny
výrobky v Ošatce. Platnost do 28. 2. 2017.

