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MČ PRAHA 9:

Rozpočet
pro rok 2013
byl schválen

POŠTA
HRDLOŘEZY

Z POLIKLINIKY
PROSEK

GALERIE 9:
SDRUŽENÍ
LEGENDY

INZERCE

NEJVĚTŠÍ A NEJMODERNĚJŠÍ
AUTOSALON PEUGEOT V ČR

NOVĚ OTEVŘENO

Skorkovská ul. 1644, Praha 14 - Černý Most

Stanice metra „B“ Černý Most
prodej: 608 407 407 - servis: 774 308 308 - e-mail: cernymost@domansky.cz

www.domansky.cz

SC-322382/31

SKVĚLÁ ZAVÁDĚCÍ NABÍDKA NA VYBRANÉ MODELY PEUGEOT
NEJMODERNĚJŠÍ SERVISNÍ CENTRUM
OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU

NEJSOU DVEŘE JAKO

DVEŘE!
KE KAŽDÝM DVEŘÍM

MONTÁŽ ZDARMA

Pobřežní 8, Praha 8 (Florenc) | 777 335 878 | www.next.cz

Sokolovská 1955/278,
Praha 9
200 m od Metra
Českomoravská

www.laurasport.cz
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VELKÝ
VÝPRODEJ
SLEVY AŽ

70%
NA ZIMNÍ
KOLEKCI

SC-321684/06

LAURA sport

SC-330009/18

PLATÍ PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 3. 2013
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DEVÍTKA
Městská část
Úřad

SLOVO STAROSTY

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Úspěch lidského konání v mnoha
případech závisí na tom, zda lidé
dokážou „táhnout za jeden provaz“. Platí to i pro nalézání společných postupů radnice a občanských sdružení, např. těch, která
se vyjadřují k výstavbě na Proseku.
Příkladem může být kauza Litvínovská, kde jsme nalezli společnou
řeč, a pevně věřím, že v jednáních
s investorem dosáhneme v brzké
době pro všechny (tři) strany přijatelného výsledku. Velmi bych si
přál, aby stejný vývoj měla i kauza
Bohušovická.
Hledání vzájemně přijatelných řešení je obtížné, avšak přínosné
pro všechny zainteresované. Ně-

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

kdy může vést i ke změně zažitých názorů a také plánů. Dlouhou
dobu se např. o proseckém sídlišti
mluvilo jako o pražské „noclehárně“, kde chybí prakticky veškerá
občanská vybavenost a spojení do
centra je v řádu hodin téměř stále nacpanými autobusy… Dostavba chybějící infrastruktury se stala
prioritou číslo jedna.
Dnes můžeme kromě autobusových linek využít dvou stanic metra,
v centru jsme za pár minut. V nedalekých Letňanech je velké obchodní centrum s hypermarketem,
zimním stadionem, akvacentrem,
multikinem. Pro obyvatele Prahy
se v dnešní hektické době stala

Historie
Služby

prioritou zeleň, místa k regeneraci
a nabrání nových sil, klidné a tiché
prostředí pro odpočinek po práci –
a to, co kdysi bylo handicapem, se
stalo předností. Tato změna priorit
ve vnímání prostředí obyvateli naší
městské části pak zákonitě vede
i k přehodnocení a změně dlouhodobých rozvojových plánů.
Což ovšem může udělat těžkou hlavu radnici, neboť nelze přitom ignorovat práva majitelů pozemků.
Hledání oboustranně (či dokonce vícestranně) přijatelných kompromisů je pak sice těžké, ale nezbytné.
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9
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Školství

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

18 – 19
20 – 25
23 – 24
26 – 28
29

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
redakcedevitky@praha9.cz
Redakční rada:
Předseda: Mgr. Adam Vážanský
Členové: Ing. Zdeněk Davídek, Ing. Marek
Doležal, Mgr. Zuzana Kučerová, Mgr. Tomáš
Portlík, Miloslav Hanuš, Vladimír Zedník,
PhDr. Jitka Fišerová, Markéta Dostálová

Zdravotnictví
Život kolem nás
Rokytka
Kultura
Sport

Vydavatel:
Strategic Consulting, s. r. o.,
Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10,
IČ: 25792920, DIČ: CZ25792920
Adresa redakce:
Strategic Consulting, s. r. o.,
Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1
Jednatel společnosti:
Jan Čížek, jan.cizek@ceskydomov.cz
Marketing a inzerce:
Vít Vrbický,
vit.vrbicky@ceskydomov.cz
Tel.: +420 603 786 170
Korektury: Vanda Vicherková

Vaše názory, podněty, náměty nebo příspěvky a fotografie rádi uvítáme na e-mailu:
redakcedevitky@praha9.cz nebo na
poštovní adrese Městské části Praha 9.

Grafická úprava:
Strategic Consulting, s. r. o.
grafik@ceskydomov.cz
Tisk:
Europrint a. s.,
Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
Distribuce:
Zdarma do každé schránky,
zajišťuje Česká pošta, a. s.
Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit
na tel.: 224 816 821 nebo na e-mailu:
distribuce@ceskydomov.cz
Foto na titulní straně:
Marie Kurková

INZERCE

FENG SHUI
Životní harmonie

23. 3. 2013
KONGRESOVÉ CENTRUM, PRAHA
www.TICKET-ART.cz
www.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.cz

Březen 2013

CNC FENG SHUI 92x63 Praha.indd 3

SC-322379/77

předprodej vstupenek:

29.11.2012 10:21:55

ŠKOLIČKA V MATEŘSKÉM CENTRU ,,SRDÍČKA“
Pro děti 2–6 let
Malý kolektiv (10 dětí), nadstandardní
individuální přístup.
Motivovaný a kvalifikovaný pedagogický tým.
Rodinná atmosféra, pestrá škála aktivit
a volitelných kroužků.
Více na www.mc-srdicka.cz
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ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS
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Z RADNICE
Zastupitel MČ Praha 9 Pavel Baudys (ČSSD)

Developeři zahušťují Prosek novou výstavbou
V roce 2010 byl Pavel Baudys poprvé zvolen do Zastupitelstva Městské části Praha 9 za sociální demokracii.
Předtím zastával řadu technických a hospodářských funkcí, patnáct let pracoval jako ředitel firmy v oblasti komerční
bezpečnosti. Kromě komunální politiky se zajímá o historii, sportovní střelbu a fotografování. Na radnici pracuje jako
neuvolněný, je členem komise pro výstavbu a územní rozvoj a také působí v bezpečnostní komisi.
najdou i takoví, kteří budou trpět
pocitem nespravedlnosti a ukřivděnosti.

Jste ve funkci téměř dva a půl
roku. Jak se liší skutečnost od
představ, které jste měl před zvolením do místní samosprávy?
Musíme si uvědomit, že vše se
odvíjí od výsledku voleb. Opozice
není v Praze 9 nijak silná a to znamená vždy hledání kompromisů
mezi vedoucí koalicí a názory
a přáními občanů. Řešení těchto
úkolů je mnohdy značně obtížné,
protože z řad občanů Prahy 9 zaznívají často naprosto protichůdné požadavky a názory, což se
projevuje zejména v oblasti privatizace bytového fondu. Zde se snažíme dosáhnout toho, aby většina
občanů byla spokojená, ale vždy se

Praha 9 je hledaným místem developerů, občas jsou však jejich
představy a zájmy na hony vzdálené potřebám našich občanů.
Můžete v komisi pro výstavbu
a uzemní rozvoj vůbec něčeho dosáhnout, něco změnit? Setkáváte
se i vy s investory?
Tlaky developerů jsou opravdu
značné a snaží se za účelem zisku
využít více nebo méně lukrativní
možnosti, kde by mohli realizovat
své projekty. Z pohledu opozičního představitele bych měl představu projevovat co nejmenší vstřícnost k jejich činnosti, protože
mnohdy dochází k neúměrnému
zahušťování výstavby zejména na
Proseku, což se potom projevuje
v kvalitativním zhoršení života
našich obyvatel. V posledním období se nám podařilo ve spolupráci s vedením radnice zamezovat
výstavbě obchodního centra na
Střížkově v podobě, v jaké byla
plánována a která by představova-

la značnou negativní zátěž a rovněž se setkala se značnou nevolí
místních obyvatel. Mnoho občanů si však neuvědomuje, že podle
současné legislativy nemá radnice
mnoho prostředků k zamezování
výstavby, pokud se jedná o soukromé pozemky a stavebník dodržuje
příslušné normy a standardy.
Léta jste se zabýval bezpečnostní
problematikou. Jak na tom naše
městská část je? A není bezpečnostní komise Rady MČ Praha
9, ve které nemá zastoupení ani
městská, ani státní policie, trochu
bezzubá?
Po stránce bezpečnostní situace
je na tom Praha 9 zatím poněkud
lépe než některé jiné pražské obvody. Snažíme se ve spolupráci s radnicí v rámci platné legislativy omezovat některá kritická místa, jako
jsou ubytovny a různá zákoutí,
kde je předpoklad, že by se mohla
vyskytovat větší koncentrace závadových osob. Dobře se osvědčilo
zavádění kamerového systému.
Osobně jsem odpůrce jakéhokoliv
zásahu do soukromí a sledování,

ale zde jednoznačně vidím daleko
menší zlo v tom, když se náhodně
objevím v zorném poli kamery, než
když mne ráno bude čekat vykradené auto. Proto plánujeme tento
systém na zvláště exponovaných
místech do budoucna rozšířit.
Jako jeden z úspěchů vidím, že se
podařilo zrekonstruovat policejní služebnu v Ocelářské ulici, což
oproti bývalému naprosto nevyhovujícímu stavu přináší lepší podmínky pro výkon policejní služby,
ale i pro postižené občany.
Do konce volebního období zbývá
rok a půl. Co byste si jako člen
opoziční strany přál ještě konkrétně prosadit?
V poslední době jsou, jak jsem se
již zmínil, značné tlaky na zahušťování Proseka novou výstavbou.
Lze předpokládat, že tyto tlaky se
budou ještě zvyšovat. Pokud by se
nám v ideálním případě podařilo
rozšířit park Přátelství a tím omezit další možnosti výstavby, považoval bych to za velký přínos pro
obyvatele této lokality.
mh

Tradiční velká prosecká burza
dětského oblečení a sportovních potřeb

Uskuteční se 5. až 7. dubna 2013 v SPŠ Novoborská. Bližší informace: 777 950 501, e-mail: adubska@centrum.cz

T

radiční velkou proseckou burzu dětského oblečení a sportovních potřeb pořádáme na
Proseku již od roku 1997, vždy
dvakrát od roka – na jaře a na podzim. Nápad vznikl u kávy, kdy dvě
maminky, jejichž děti chodily do
školky Veltruská, oslovily vede-

ní s žádostí o propůjčení prostor
k pořádání burzy dětského oblečení. Vydělané peníze se nechávaly školce jako dar a pořizovaly se
za ně věci pro děti. Jak se o burze
dozvídalo stále více maminek,
prostory školky začaly být pro pořádní burzy těsné. Burza vystří-

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS
4 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

dala několik míst: DDM Měšická,
Klub Prosek, Centrum volného
času, až jsme zakotvili v SPŠ Novoborská, kde bude burza i letos
v dubnu.
Na práci, které je opravdu hodně a je časově náročná, se podílí mnoho maminek (některé se

účastní celých 16 let). Vše dělají ve
volných víkendech. Pomáhají nám
i naše děti, které tenkrát chodily
do již zmiňované školky a dnes
jsou plnoleté. Je velmi milé, že se
setkáváme s velkým nadšením
a díkem od návštěvníků burzy.
ad

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:

Tel.: +420 283 091 111

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:

Tel.: +420 283 091 101-102

INTERNET:

www.praha9.cz

ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

podatelna@praha9.cz

Kontakty na redakci,
inzerci i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži
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Kauza Bohušovická ještě zdaleka nekončí
Ordinaci v růžové zahradě, nekonečný televizní seriál, začíná připomínat
kauza Bohušovická. Nechybí v ní dramatické zvraty a ke svému konci –
jak se zdá – také nespěje.

P

řipomeňme jen: do konce ledna 2013 měl investor, který
zamýšlí v Bohušovické ulici stavět Bytový dům Prosek – roletový
dům s osmi nadzemními a dvěma
podzemními podlažími, reagovat na připomínky, které vzešly
z ústního projednávání územního
řízení v říjnu loňského roku. Jemu
byli přítomni zástupci investora
a stavebního úřadu a odpůrci stavby – obyvatelé Bílinské a Bohušovické ulice a občanská sdružení
SOS Střížkov a Záchrana Proseka
coby účastníci stavebního řízení.
Ti na něm podali několik desítek
připomínek k budoucí stavbě, MČ
Praha 9 prostřednictvím místostarosty Marka Doležala dvě zásadní.
První se týkala toho, že navrhovaný ryze obytný dům není v souladu
s územním plánem, protože podle
něj tu může stát jen stavba, jež má

z 60 % bytový a ze 40 % nebytový
charakter. Komise pro územní
rozvoj a výstavbu sice souhlasila
s udělením výjimky, aby zde vznikl
ryze bytový dům, ale je jen poradním orgánem Rady MČ Praha 9.
Druhá připomínka MČ Praha 9 se
týkala dopravy. Protože budova má
stát na konci ulice Bohušovické,
která je slepá, musí mít investor
vyřešenu nejen dopravu v klidu
(parkování), ale také dopravu dynamickou. Radnice proto žádala,
aby investor předložil studii autorizovaného inženýra oboru dopravy,
jak stavba zatíží dopravní křižovatky v ulicích, jimiž musí budoucí
obyvatelé domu projíždět.
Tyto zásadní připomínky vzal stavební úřad Prahy 9 na vědomí a na
jejich základě přerušil územní řízení do 31. ledna 2013.
„Rada MČ Praha 9 na svém zase-

dání 12. února nesouMěstská část Praha 9
hlasila s tím, aby domu
3. Rada městské části
v Bohušovické byl uděze dne 12.02.2013
len statut výjimečně
USNESENÍ
č. Us RMČ 82/13
přípustná stavba. Proto
Vyjádření k umístění výjimečně přípustné stavby s názvem "Bytový
dům Prosek - Roletový dům" o 8 NP a 2 PP (na pozemku č. parc.
současný projekt, který
628/159, v k.ú. Prosek)
Rada městské části
navrhuje stavbu ryze
1. nesouhlasí
obytného domu, neodpovídá dnes platnému
2. ukládá
územnímu
plánu,“
konstatuje místostarosta Marek Doležal
a pokračuje: „Právní
........................................
........................................
zástupce investora však
Ing. Jan Jarolím
Mgr. Tomáš Portlík
starosta MČ Praha 9
zástupce starosty MČ Praha 9
na stavební úřad Prahy
9 podal právní rozklad,
z něhož vyplývá, že stavební úřad tiž stavební úřad přerušil územní
by se otázkou výjimečně přípustné řízení. Nicméně účastníci stavebstavby neměl vůbec zabývat a měl ního řízení z řad občanů Prahy 9
a místostarosta devítky Marek
by vydat stavební povolení.“
Jaké tedy bude mít kauza Bohu- Doležal se sejdou 6. března, aby
šovická pokračování, uvidíme připravili věcné argumenty k dalmk
30. dubna 2013. Do této doby to- šímu jednání.
se schválením umístění stavby s názvem "Bytový dům Prosek - Roletový dům" o 8
NP a 2 PP (na pozemku č. parc. 628/159, v k.ú. Prosek) jako výjimečně přípustné
stavby, dle předloženého návrhu

1. zástupci starosty MČ Praha 9

1.1. předat příslušné usnesení RMČ P9 Odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ
P9

Zodpovídá: Ing. Marek Doležal

Termín: 15.02.2013

Pošta v Hrdlořezech se (zatím) rušit nebude
Obyvatele Hrdlořez vyvedla
z míry zpráva, že Česká
pošta chce zrušit svou
pobočku v Hrdlořezech.
Na osud hrdlořezské pošty
jsme se proto zeptali přímo
na vedení České pošty.

„O

zrušení pošty Praha 91
v Hrdlořezech vedení regionu skutečně uvažovalo. Důvodů
byla řada,“ říká Mgr. Ivo Mra-

vinac, ředitel odboru komunikace
České pošty, a vysvětluje: „Je na
rušné ulici bez možnosti parkování, pokud se podíváme na počet
poštovních transakcí, jednoznačně vychází, že o poštovní služby
tady není příliš velký zájem. Budova není majetkem České pošty,
jsme v nájmu. Nemůžeme ji tedy
přestavět, zásadně upravovat, prostě jakkoli do ní investovat, protože jsme státní podnik a pro možné
investice platí přísná pravidla.“
O osudu pošty v Hrdlořezech tedy

Pošta v Hrdlořezech
v budoucích měsících rozhodnou
sami její klienti. „Je důležité, aby
počet poštovních transakcí dále

neklesl. Protože však budeme
v blízké době rekonstruovat poštu
Praha 31 na Koněvově ulici, lze
očekávat, že řada stávajících zákazníků pošty Praha 91 možná začne využívat poštovní služby právě
tam,“ dodává Ivo Mravinac.
V současné době se tedy zrušení
pošty v Hrdlořezech neplánuje,
ale případné rozhodnutí o omezení provozu či přímo zrušení pošty
bude závislé na reálném zájmu zákazníků o její služby.
mk
Foto: mh

Kdo si podle vás 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.

P

ro 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
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i letos předávány v polovině září
na slavnostním zasedání u příležitosti výročí, kdy císař František
Josef I. udělil devítce 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 právě vy můžete iniciovat
svým návrhem, podaným do konce
května 2013, ten rozhodující krok
k tomu, abychom je lépe poznali
i my ostatní. A společně získali tolik
potřebné a motivující příklady, pro-

tože 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 25. června na Zastupitelstvu
jif
MČ Praha 9.
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Máte zájem
o slavnostní
vítání občánků?
Přihlaste se!
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). Tradici naše městská část zachovává, mění se
však podmínky, za nichž akt probíhá.

Z

ájem o vítání občánků – dětí narozených od 1. ledna 2013 – musí
jejich rodiče projevit sami. To znamená, že je třeba podat přihlášku.
Lze tak učinit v podatelně Úřadu Městské části Praha 9, Sokolovská
14/324, nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: pichovar@praha9.cz.
Pozvánka na tradiční slavnostní uvítání nových občánků deváté městské
části pak bude rodičům doručena na adresu, kterou uvedli v přihlášce,
14 dní před konáním akce. Slavnostní akt trvá zhruba 45 minut a koná se
vždy v odpoledních hodinách ve středu koncem každého měsíce. Účast
rodinných příslušníků je vítána.

Zájem o účast na slavnostním
vítání občánků Prahy 9
Jméno dítěte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum nar. dítěte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trvalé bydliště na území MČ Praha 9: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................
...........................................................................................

Jméno matky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktní adresa, pokud je odlišná od trvalého bydliště dítěte:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Souhlasím se zpracováním uvedených údajů, které jsou žádány za účelem potřebné přípravy
slavnostního aktu. Po jeho skončení budou ihned skartovány.

Podpis (čitelně):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přihláška je ke stažení na www.praha9.cz

Pražská veřejná doprava
na mapách Google

Dopravní podnik hl. m. Prahy a ROPID uvádí ve spolupráci
s českým Googlem funkci Veřejná doprava v Praze na
mapách Google. Lidé tak mohou vyhledávat podrobné
trasy veřejné dopravy v celé Praze, autobusové
a tramvajové zastávky včetně stanic metra a lanové
dráhy. Zároveň mají možnost zobrazit informace o stanici,
prozkoumat jízdní řády a najít si nejlepší spojení.

P

řehledná a jednoduchá služba
také může pomoci přesvědčit
uživatele, kteří o tom dosud ani
nepřemýšleli, aby použili veřejnou
dopravu jako ekologičtější variantu, než je jízda autem, protože se
jim možnost jízdy veřejnou dopravou nabídne jako jedna z možností
navigace trasy kromě jízdy autem
nebo chůze pěšky.
Uživatelé nyní budou moci informace týkající se hromadné dopravy vyhledávat snadno jak přes
jednoduché webové rozhraní „Veřejná doprava“ mapy.google.cz/
transit, tak i ve svých mobilních
telefonech. Informace o hromadné dopravě jsou rovněž dostupné
na jakémkoli mobilním zařízení,
které dokáže pracovat s mapami
Google. Stejně tak mají k těmto
výsledkům přístup uživatelé aplikace mapy Google v přístrojích

s operačním systémem Android
a na iPhonech.

Jak získávat informace
o veřejné dopravě na
mapách Google

Chce-li uživatel získat informace
o dopravě, stačí, když zadá výchozí a cílový bod své cesty v rámci
záložky „Vyhledat trasu“, a to buď
přímo adresu, nebo název konkrétního místa. Jednotlivé záložky
mu pak nabídnou jak informace
o hromadné dopravě, tak trasu
pro jízdu autem. Uživatel si pak
může trasu pohodlně naplánovat.
Při práci s daty týkajícími se hromadné dopravy se zobrazí pokyny,
které uživatele povedou krok po
kroku. Následně se objeví mapa
s ikonami a po kliknutí na každou
z nich se zobrazí odjezd příštího
spoje.

Ochrana zdraví a života našich dětí – priorita Městské části Praha 9
Kyslíkový přístroj pro včasnou záchranu života nově v Základní škole a Mateřské škole Na Balabence

B

ezpečnostní komise Rady
Městské části Praha 9 dlouhodobě usiluje o zvýšení bezpečnostních standardů školních
a předškolních zařízení na území
Městské části Praha 9. Výsledkem
tohoto snažení bylo i předání kyslíkových generátorů první pomoci
při příležitosti otevření nové mateřské školy v prostorách Základní
školy Na Balabence.
Pod patronací radní pro školství Zu-

zany Kučerové a místostarosty pro
oblast bezpečnosti Adama Vážanského předal 11. února 2013 majitel
společnosti ANKABA, spol. s r. o.,
RNDr. Eduard Urminský, CSc.,
sponzorský dar v podobě 10 kusů
kyslíkových generátorů O2PACK,
které mohou v mimořádných a krizových situacích přispět k ochraně
zdraví a záchraně života všech dětí,
zaměstnanců či návštěvníků této
základní a mateřské školy.
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Uvedené kyslíkové generátory
O2PACK jsou běžnou výbavou
většiny školských zařízení na západ od našich hranic. Základní
škola a Mateřská škola Na Balabence se tak stává první svého
druhu na území hl. m. Prahy, která
tímto způsobem vytváří prostředí,
ve kterém se poskytování první
pomoci dostává na evropskou úroveň.
red
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INZERCE

www.2barevneletnany.cz | +420 227 355 277

bydlete

zeleně

sporně
bydlete ú

vjezd z ul. Beranových
energ. náročnost budovy sk. B - úsporné
financování s HYPO od 6.148 Kč/měsíc
ve standardním vybavení bytu rekuperace VZT
byty 1+kk až 4+kk s balkónem nebo terasou
prodáno 40 % bytů
oplocený komplex
ideální bydlení pro aktivní rodiny
v sousedství lesoparku
podél ulic se současnou vilovou zástavbu

vybráno ze spektra...
www.trigema.cz

nase_P9_188x130.indd 1

SC-330390/01

Trigema Development s.r.o. | Explora BC - budova Jupiter (naproti eskalátorům)
Bucharova 2641/14 | 158 00 Praha 5 | t. 227 355 277 | f. 227 355 259 | prodej@trigema.cz

18.02.13 16:55

Více info na:

Zápis
Školní rok 2013/14
4
jesle pro děti od 18 měsíců
4školka pro děti od 3 do 6 let
4profesionální péče, vzdělávací program
4
logopedická péče
4
každý pracovní den
a výtvarné kurzy

4
www.skolka-jesle.cz, tel. 734 600 222
Březen 2013

91x131/Praha 9 VII.indd 1
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800 500 506
více info na finep.cz

KVALITA
ROZHODUJE
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SC-330152/06

4
jazykové, pohybové

e
Registrujt
!
s
se vča

SC-330380/01

od 8.00 do 18.00 h.

SLEVA AŽ 300.000 Kč
S HYPOTÉKOU 1 %
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TÉMA MĚSÍCE
Zastupitelstvo Městské části Praha 9 na svém zasedání 26. února schválilo rozpočet na rok 2013

Nižší příjmy nás nutí obracet každou
korunu a hledat řešení, která jsou
levnější, ale nejdou na úkor kvality
Rozpočet Městské části Praha 9 pro letošní rok počítá s příjmy ve výši 385 970,5 tisíc
korun a výdaji ve výši 453 390,5 tisíc korun. Rozdíl 67 420 tisíc korun bude
financován z prostředků uspořených v minulých letech. Ne každý si však z těchto
čísel udělá obrázek o finančních možnostech devítky v letošním roce. Nad rozpočtem
jsme se proto sešli s místostarostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem, odpovědným
právě za oblast financování.

Co všechno jste museli mít na paměti při sestavování rozpočtu na
letošní rok?
Museli jsme především zohlednit
vývoj posledních několika let, kdy
dochází k poklesu výkonu české ekonomiky a reálně je možné
očekávat nižší výběr daní, což se
může promítnout do rozpočtu
Prahy 9 i v letech příštích. Stejně
tak není možné počítat s investičními dotacemi z Hlavního města
Prahy, skončily v roce 2012. Pro
ilustraci to byly především dotace
na dvě mateřské školy, a to U Nové
školy a U Vysočanského pivovaru.
Na druhou stranu ale pozitivní zůstává, že nadále čerpáme z jiných
zdrojů, jako jsou evropské fondy
a Státní fond životního prostředí.
Stejně jako loni i letos v rozpočtu
pro letošní rok převládají výdaje
nad příjmy...
Rozpočet může být lehce deficitní, zvláště když tento rozdíl nefinancujeme z úvěrů, ale z fondu
rozvoje a rezerv, který si sami vytváříme. Ostatně, minulý rok jsme
sice v rozpočtu plánovali schodek
ve výši 63 milionů korun, ale nakonec městská část hospodařila
s přebytkem více jak 1 milion korun především zásluhou toho, že
se nám podařilo získat dotace na
zmiňované mateřské školky a získat ještě v minulém roce finanční
prostředky na zateplení polikliniky, ačkoliv tato investice stále probíhá. Ušetřené peníze pak zůstaly
ve fondu rezerv.

Na tomto výsledku mají také zásluhu nepopulární škrty v rozpočtu – mandatorní výdaje se loni
proti roku 2011 snižovaly přibližně
o 4 procenta. Letos volíte stejnou
taktiku?
I letos počítáme se snižováním
výdajů, a to s výjimkou školství,
kde postupně narůstá počet míst
především v mateřských školách.
Také pro rok 2013 jsme se s jednotlivými správci rozpočtových
kapitol dohodli přibližně na 4procentních škrtech.
Vraťme se k příjmům. Letos musí
devítka počítat s ještě omezenějšími možnostmi než loni, mluví se
o 14 až 15 milionech korun, o něž
bude mít méně z příspěvků Hlavního města Prahy. Můžete říci proč?
Jedním z důvodů je změna v metodice určování počtu obyvatel. Zatímco ještě loni magistrát vycházel
z údajů jednotlivých městských
částí, které udávaly počet trvale
přihlášených obyvatel, dnes čerpá
z údajů vedených Českým statistickým úřadem. Jeho základem
je sčítání počtu obyvatel, k němuž došlo v roce 2011, který je
aktualizován určitým přepočtem
narozených dětí, úmrtí, migrací
cizinců apod. Podle této metodiky se počet obyvatel devítky snížil
o 2245, což odpovídá částce téměř
5 400 000 Kč.
Dále již nedostáváme účelovou
dotaci na školství. Příspěvek
byl určen na částečnou úhradu
provozních výdajů základních
a mateřských škol. Na žáka činil
1360 Kč, což loni ještě znamenalo
příjem ve výši 4 341 000 korun.
Změnou loterijního zákona pak
v rozpočtu přijdeme o dalších
zhruba 7 milionů korun na místních a správních poplatcích a vý-
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těžku z loterií, neboť tyto prostředky budou nově přidělovány
formou dotací z Hlavního města
Prahy z poloviny určenou pouze
pro sportovní kluby. Takže v souhrnu špatných zpráv zaznívá alespoň jedna dobrá pro sportovce
– těšte se, letos získáte zhruba
6 milionů korun z loterie.
Zdá se, že pořekadlo všechno
špatné je pro něco dobré, stále
platí. Lze to říci také o současné
ekonomické krizi, která je strašákem každého rozpočtáře?
Kupodivu i ekonomická krize přináší pozitiva. Nižší příjmy vás nutí
obracet každou korunu a hledat
tak řešení, nad kterými byste dříve
nepřemýšleli. A často se ukazuje,
že jsme schopni nalézt kvalitnější
řešení za menší peníze. Dobrým
příkladem je u nás výstavba mateřských škol. V letech 2007–2008
jsme stavěli nový pavilon MŠ Veltruská. Jedno vytvořené místo zde
přišlo zhruba na 400 000 Kč. Přestavba MŠ Na Balabence, kterou
jsme otevírali letos v únoru, byla
několikanásobně levnější. Jedno místo stálo kolem 70 000 Kč.
Výstavba pavilonu U Nové školy,
která by měla být letos dokončena, má stát přibližně 250 000 Kč
na dítě. Zkrátka, hledáme levnější řešení a nahrává nám i fakt, že
stavební firmy jsou dnes nuceny jít
s nabídkami dolů.
Ovšem nejnižší nabídka může
jít ruku v ruce s nekvalitní prací. Ostatně už Rothshild, velmi
úspěšný finančník, prohlašoval:
"Nejsem tak bohatý, abych si mohl
kupovat levné věci".
My ale neděláme jen škrty v rozpočtu. Nechceme omezit počet
nebo kvalitu služeb, které dnes

městská část nabízí. Hledáme jiné
cesty, například zvyšujeme spoluúčast různých služeb, zapojujeme
neziskový sektor a v neposlední
řadě připravujeme projekty, do
kterých chceme zapojit soukromý
sektor, neboť řadu služeb dokáže
poskytnout s lepší nabídkou služeb a za méně peněz. Sestavit dobrý rozpočet mimo jiné znamená
udržet kvalitu služeb za nižší ceny
a neškrtat za každou cenu.
Buďme konkrétní. Praha 9 dnes
nabízí jedny z nejkomplexnějších
sociálních služeb v hlavním městě. Provozuje domov seniorů s 87
lůžky, dům s pečovatelskou službou se 110 lůžky, stacionář pro
12 lidí s Alzheimerovou chorobou
a dalšími podobnými nemocemi,
pečovatelskou službu poskytuje
590 klientům a jesle pro 50 dětí.
Příjmy v rozpočtu klesají a počet
seniorů roste...
Proto také už několik let spolupracujeme s občanskými sdruženími,
která se zaměřují na poskytování
sociálních služeb jako například
s Českým červeným křížem. Loni
jsme v budově našeho stacionáře
v Hejnické za výhodných podmínek poskytli prostory a ČČK tu
provozuje dalších 13 lůžek pro
seniory, připomenu zde, že s ČČK
již několik let funguje úspěšně
spolupráce v Harrachovské ulici,
kde nabízí přibližně 32 lůžek pro
seniory.
Spolupracovat se snažíme rovněž
se soukromých sektorem. Slibujeme si od toho rozvoj nabídky
sociálních služeb na jedné straně a úsporu obecních výdajů na
straně druhé. Nedávno například
městská část získala do správy budovu bývalých lázní proti Domovu
seniorů Vysočany v Bassově ulici,
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mohli na vlastní náklady nechávat
přistavovat velkoobjemové kontejnery, jejichž počet i dobu přistavení magistrát hlavního města stále
omezuje. Vznikají tak černé skládky, za jejichž likvidaci platí městská
část nemalé peníze. A na místech,
kde se skládky tvoří nejčastěji, připravujeme tzv. fotopasti. Zkrátka
toho, kdo tam nepořádek vytváří,
instalovaný fotoaparát zachytí.

který provozuje společnost Domov seniorů Vysočany s. r. o. Rádi
bychom ji zrekonstruovali s tím,
že provoz nově vzniklého domova seniorů v ní bude zajišťovat
rovněž Domov seniorů Vysočany
s vytvořením výhod pro obyvatele
Prahy 9. Jinými slovy: rozšířili bychom služby v této oblasti, ale rozpočet městské části v kapitole sociální služby bychom nezatěžovali
dalšími výdaji. Zatímco počet seniorů s aktivní potřebou péče bude
narůstat, můžeme zvyšovat nabídku poskytovaných služeb, aniž
bychom zatížili rozpočet městské
části v mandatorních výdajích.
Podobnou spolupráci, jakou zatím
máme především s občanskými
sdruženími poskytujícími sociální služby, se snažíme podporovat
i s organizacemi, které se zaměřují
na děti.
A jsme u školství. Navzdory neutichající kritice rodičů, jejichž děti
se nedostaly do školky, se od roku
2010 k září 2013 podaří v Praze 9
vytvořit 470 nových míst včetně
těch v sedmi přípravných třídách

v základních školách. Představuje
to téměř 40procentní nárůst počtu
míst. I přesto nezvyšujete rozpočet na školství?
Nezvyšujeme, ale také nesnižujeme na rozdíl od ostatních rezortů.
Školství je naší nejvyšší prioritou,
čemuž odpovídá i poměr nákladů
vůči ostatním oblastem. I když
počet dětí téměř závratně roste,
snažíme se hledat úspory v provozních nákladech. Zateplili jsme
budovy mateřských škol, letos
máme v plánu zateplení Základních škol Litvínovská 500 a Litvínovská 600, v příštím roce zateplení Základních škol Na Balabence
a Novoborská. Tím uspoříme za
teplo a peníze můžeme v kapitole školství použít jinak. Navíc se
nám zatím daří získat finance do
rozpočtu školství i z jiných zdrojů
– od Hlavního města Prahy jsme
dostali na výstavbu MŠ U Vysočanského pivovaru a U Nové školy
25 milionů korun, dále jsme obdrželi dar na výstavbu MŠ U Nové
školy částkou 4 miliony a další 4
miliony ještě dostaneme. V celkovém součtu jsou to nezanedbatel-

Rozpočtové výdaje roku 2013
		
Školství, mládež, samospráva

celk. výdaje

73 550 000 Kč

49,5 %

Kultura, sport, volný čas dětí a mládeže 13 550 000 Kč

9,1 %

Rozvoj obce a hospodářství

13 170 000 Kč

8,9 %

4 350 000 Kč

2,9 %

Doprava
Městská infrastruktura
Zdravotnictví a sociální oblast
Vnitřní správa

Březen 2013

4 250 000 Kč

3,5 %

29 835 000 Kč

20,1 %

8 774 000 Kč

5,9 %

né prostředky, z celkových investic
činí cizí zdroje zhruba čtvrtinu.
Životní prostředí patří v rozpočtu
k těm kapitolám, kde se nejčastěji
krátí výdaje, přitom lidé jsou na
zeleň a pořádek kolem sebe citliví.
Jak se letošní škrty dotknou této
oblasti a co jste myslel, když jste
v nedávném rozhovoru pro rádio
Regina mluvil o zavádění "pastí
na čuníky"?
Závazně mohu prohlásit, že krácení
výdajů v kapitole životní prostředí
se kvality služeb poskytovaných
v této oblasti nedotkne. Devítka patří k jedněm z nejčistších pražských
městských částí, o čemž svědčí
i minimální počet stížností na nepořádek v ulicích. A jestliže ještě
před dvěma, třemi lety lidé nejvíce
poukazovali na psí exkrementy na
chodnících, neposekanou trávu,
přeplněné popelnice či odpadkové
koše, podle průzkumu, který jsme
nedávno organizovali, je dnes nejvíce trápí grafity nebo nedopalky.
Jsme si vědomi toho, že čistota
v ulicích je základem. Proto také
hledáme finanční rezervy, abychom

Takže po vzoru 17 bezdrátových
kamer instalovaných ve Vysočanech a na Proseku v místech, kde
docházelo ve větší míře k trestné
činnosti, dostane – obrazně řečeno – "Velký bratr" další oko?
Lze to tak říci, ale je třeba dodat,
že "Velký bratr" je v tomto případě
pro hříšníky , a malým pro občany,
neboť 17 kamer není z hlediska
velikosti Prahy 9 velký počet. Ukazuje se ale, že pokud je umístíte na
vhodná místa spojená s nápadem
trestních činů, pak jsou naprosto
efektivním řešením. Zavedení kamerového systému napojeného na
Policii ČR a městskou policii sice
přišlo městskou část na více než
5 milionů korun včetně několika
dispečinků ve služebnách policie,
ale zejména pouliční kriminalita
na devítce díky nim výrazně poklesla. O polovinu se snížil počet
vykradených vozidel, o pětinu počet odcizených vozů, o 40 procent
počet vykradených bytů. Přitom
kriminalita v rámci obvodu Policie
ČR Praha III, kam naše městská
část patří, se zvýšila. Škody, kterým těmto systém zabránil, jsou
v porovnání s pořizovací cenou
tohoto systému minimální.
I když i letos musí rozpočet Městské části Praha 9 počítat s nižšími
příjmy, ukazuje se, že je možné
sestavit ho kvalitně, tak aby zůstal
zachován rozsah i kvalita služeb,
které městská část svým obyvatelům nabízí.
Marie Kurková

Investiční výdaje, které začaly
v roce 2012 a letos pokračují
Mateřská škola Kytlická		 5 100 000 Kč
Mateřská škola U Vysočanského pivovaru		 20 300 000 Kč
Mateřská škola U Nové školy		 7 000 000 Kč
Výkup garáží Krocínka		 3 000 000 Kč
Zateplení Polikliniky Prosek		 29 500 000 Kč
Tyto investice tvoří 66 milionů korun, což je zhruba 44 %
kapitálových výdajů rozpočtu.
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PŘEDPRODEJ EKXLUZIVNĚ
WWW.TICKET-ART.CZ
- VÍCE NA WWW.GREGORIAN.CZ
266 084 220
SBĚRNÝ
DVŮR9
HU 9
PRO PRAHU

NEŽ NEJLEVNĚJŠÍ

Brandýs nad Labem

Pronájem garáží
Pronájem
na Proseku
garáží
Pronájem
garáží na
na Proseku
Proseku

Minimální povolená velikost použití této varianty je 30 mm

Minimální povolená velikost použití této varianty je 20 mm

PRO PRAHU 9

Minimální povolená velikost použití této varianty je 12 mm

SC-322379/78

24. 3. 2013 PRAHA

SC-330256/04

etové centrum
Internetové
Prosek
centrum
Internetové
centrum Prosek
Prosek

MAGAZÍN
DEVÍTKA ČÁSTI
– MAGAZÍN
PRAHA
MĚSTSKÉ
9
ČÁSTI PRAHA 9
10 MĚSTSKÉ
10
DEVÍTKA ––MAGAZÍN
MAGAZÍN MĚSTSKÉ
MĚSTSKÉČÁSTI
ČÁSTIPRAHA
PRAHA9 9
10 DEVÍTKA

SC-322379/76

mi 444/1, PrahaPod
9 Šancemi
444/1, Praha
9
Regionální
kancelář
TOP Regionální
09
kancelář TOP 09
Pod Šancemi
444/1,
Regionální
4 098 581
Tel.:
+420 284
098
581
Praha
9 Praha 9
Praha
9 kancelář TOP 09
Tel.:
+420 284
098 581 3, Praha 9 (2. patro)
DOBA:
PROVOZNÍ
DOBA:
3.12.20129 18:31:44
Praha 9 3, Praha 9 (2. patro) Gregorian 92x63 Cesky domov.indd 3
Praha 9
Praha
Kovářská
Kovářská
PROVOZNÍ
DOBA:
Praha 9
pátek 8.30 – 17.00
pondělí
až pátek
8.30objednání
– 17.00 na Kovářská
3, Praha 9na
(2. patro)
Možnost
Možnost objednání
pondělí
až pátek
8.30 – 17.00
– 15.00
sobota 8.30
– 15.00
Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Možnost
objednání
na
602 262 686
tel.: 602 262
686
sobota 8.30tel.:
– 15.00
Adresa:
OVV723,
ČSSD
Praha
9,
Jablonecká
723,
Praha
9-Prosek
Jablonecká
Praha
9-Prosek
tel.: 602 262 686Strana zelených
Strana zelených
Jablonecká
723,
Praha
9-Prosek
Telefon: +420 283 882 131 Telefon: +420 283 882 131
Strana
zelených
Vaši zastupitelé:
Vaši
zastupitelé:
Praha 9
Praha 9
Telefon:
+420 283 882 131
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Vaši zastupitelé:
Praha 9
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Ing. Zdeněk Davídek
Ing. ZdeněkKlub
Davídek
zastupitelů za ČSSD děkuje
Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
Ing. Zdeněk
Davídek
Klub
za ČSSD
děkuje
Tel.: 283 091 328
Tel.:
283 091všem
328
spoluobčanům za pomoc
všemzastupitelů
spoluobčanům
za pomoc
Tel.: 283davidekz@p9.mepnet.cz
091při328
Možnost
objednání:
Možnost objednání:
všem
spoluobčanům
pomoc
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
e-mail:
elář ODS Praha
Oblastní
9 kancelář
ODS
Praha 9
řešení problémů a podnětů
při řešení
problémů aza
podnětů
MožnostTomáš
objednání:
e-mail:Petr
davidekz@p9.mepnet.cz
Senátor
Tomáš
Kladívko
Senátor
Kladívko
Oblastní
kancelář
ODS
Praha
9
řešení
problémů
a podnětů
e:
sídlí
na adrese:
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. RNDr.
vPišoft,
rámciPh.D.
Prahy 9. Setkání sepři
vzasturámci
Prahy
9. Setkání
se zastuSenátor
+420
250 258
tel.:
+420Tomáš
737 250Kladívko
258 petr@pisoft.cz e-mail:
sídlí
na adrese:
RNDr. Petr
Pišoft,
Ph.D.
aha 9, 1. patro,
Jandova
4, tel.:
Praha
9, 1.737
patro,
v
rámci
Prahy
9.
Setkání
se zastue-mail:
petr@pisoft.cz
piteli
Milanem
Apeltauerem
piteli
Milanem
Apeltauerem
tel.: +420 737 250 258
Jandova 4, Praha 9, 1. patro,
e-mail: Jan
petr@pisoft.cz
MilanemHanušem
Apeltauerem
MUDr. Jan Trnka, Ph.D. MUDr.
Ph.D. Hanušem sepiteli
aTrnka,
Miloslavem
auskuMiloslavem
se uskuSenátorské dny:
Senátorské dny:
Telefon i fax:
MUDr.
Jan
Trnka,13.Ph.D.
a
Miloslavem
Hanušem
se
e-mail:
jantrnka@centrum.cz
e-mail:
jantrnka@centrum.cz
teční
března
od
16.00
do
teční
17.30.
13.
března
od
16.00
dousku17.30.
Senátorské
dny:
každé
každé
pondělí
od 15.00 – 18.00
Telefon
fax:
89
+420
283i 891
989 pondělí od 15.00 – 18.00
e-mail: jantrnka@centrum.cz
teční 13. března od 16.00 do 17.30.
každé pondělí od 15.00 – 18.00
+420 283 891 989

Březen 2012

Březen 2012
Březen 2013
Březen
2012

TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

Kontejnery
občanského
sdružení
Distribuční
místa
Devítky
Diakonie
Broumov
Clinicum, a. s. 		 Nemocnice Vysočany, Sokolovská 810

INZERCE

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské

Rodinné domy BŘEZINĚVES
Praha 8

ném na parkovišti za Úřadem MČ
Pražská plynárenská, a. s., ve
spolupráci s dceřinou společností Praha 9, Sokolovská 324/14.
Měření dodávek plynu, a. s.,
a Úřadem MČ Praha 9 nabízí odMobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
běratelům
zemního
tzv. mo10-15_devitka
20.2.12
13:39plynu
Stránka
10
zahájení, převod a ukončení odbilní obchodní kancelář, jejímž
běru zemního plynu
prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plyná- změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména
renské mohou vyřídit záležitosti,
atd.)
související
s odběrem
zemního
TIPY, RADY,
OZNÁMENÍ
plynu bez návštěvy kontaktních
převzetí reklamace
míst v Praze 2 a 4.
výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské
informace k otázkám, souvisejícím
Termíny přistavení:
Pražská
plynárenská,
a. hod.
s., ve
ném
na parkovišti
za Úřadem
s dodávkami
zemního
plynum MČ
22. 3. 12 od
8.00 do 11.00
ý dů
nbrožury
ra
b
spolupráci
dceřinou
společností
Praha
9, Sokolovská
324/14.
y
v
tiskopisy
a
informační
26. 4. 12 od s12.00
do 14.30
hod.
íc
s
ě
Každý m
!
u
n
Měření
dodávek
plynu,
a.
s.,
ce
Služeb mobilní
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
níženoukanceláře mohou
za skancelář
Mobilní
poskytuje
zea
Úřadem
MČ Praha
9 nabízí odvyužít i občané
přilehlých
obcí
Mobilní
kancelář
je umístěna
jména
služby:
běratelům
zemního
plynu tzv.
v dodávkovém
automobilu
VWmoa částí následující
Prahy.
převod
a ukončení
odbilní
obchodní
kancelář,
jejímž
Bližší
informace
tel.:
267 175
174
Transporter,
označeném
unikátní
domy vlogem
dispozicíchzahájení,
3+kk,
4+kkna
5+kk
běru
zemního
plynu
prostřednictvím
si stávající
i poa
267
175
202,
www.ppas.cz
Pražské
plynárenské,
zaparkovaideální lokalita pro relaxaci s rodinou a odpočinek
tenciální zákazníci Pražské plyná- změny smluvního vztahu (způsobu
domů placení,
dřevemzasílací
a kamenem
dekorativní
renské
mohou vyříditobložení
záležitosti,
adresy, jména
15 minut
jízdy do centra
pouze
atd.) Prahy
související
s odběrem
zemního
převzetí
reklamace
plynunedaleko
bez návštěvy
kontaktních centra
obchodního
Letňany
Informační
centrum pro
občanykontrola
Prahy 9a zaplombování
výměna,
míst
v Praze 2internetové
a 4.
Adresa: Internetové centrum Prosek,
ZŠ Litvínovská 500
plynoměru
AKRO
Real, a.s. I. P. Pavlova
5 Praha 2
(vchodpřistavení:
z Litoměřické ul.), 190 00 Praha
9 k otázkám, souvisejícím
informace
Termíny
tel.:
221
592
030
mobil:
606
723 723
Tel.:
+420
602do
283
283hod.
/ e-mail: info@icprosek.cz
s dodávkami zemního
plynu
22.
3. 12
od 8.00
11.00
tiskopisy a informační brožury
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
Služeb mobilní kanceláře mohou
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
využít i občané přilehlých obcí
Mobilní kancelář je umístěna
a částí Prahy.
v dodávkovém automobilu VW
Bližší informace
na tel.: 267 175 174
Transporter,
Bytováoznačeném
jádra /logem
Modernizace
bytů
11 let na
trhu
více nežzaparkova1750 rekonstrukcí astudio
na ploše
m
267 175
202, 250
www.ppas.cz
Pražské
plynárenské,
Praha 9
Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových jader, nebytových

Česká spořitelna Prosek 		
Stanoviště:
Divadlo Gong
Jablonecká
(v		
bývalém obchodním
Domov seniorů 		
centru
u Prosecké
ul.)
Knihovna
Prosek 		
Mateřská Prosek
škola 		
Poliklinika
Městská policie
		
Verneřická
(u pošty)
Nádraží Libeň 		
Vysočanská
(prostřední
zastávka
Paneria 		
autobusu)
Poliklinika Prosek 		
Radnice 		
Poliklinika
Vysočany
Second hand Market SAHU s. r. o. 		
Novovysočanská
– U Nové školy
SOŠ stavební a zahradnická 		
Podkovářská – Jana Přibíka
Náměstí OSN – Prouzova (u parku)
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
Klíčovská (náměstíčko)

síce

SC-330105/03

prostorů, cihlových bytů, kompletní servis včetně projektu,
stavební povolení. Kuchyňské linky, vestavěné skříně, dveře, podlahy – graﬁcké návrhy, cenová kalkulace, zaměření,
poradenství zdarma, cena včetně montáže a dopravy, široká škála povrchových materiálů.

Internetové centrum Prosek

Klub zastupitelů MČ Praha 9
Schůzku lze domluvit
telefonicky
e-mailem.
Informačnínebo
internetové
centrum
proVám
občany
Prahy
9
Naši práci
rádi ukážeme.
Poslanecké
dny:
Adresa: Internetové centrumPANELREKO
Prosek,s.r.o.
ZŠ
Litvínovská
500v měsíci
každou první středu
Křejpského 1523, Praha 4
(vchod z Litoměřické ul.), 190
00
Praha
9
Praha
9,
Jablonecká
322,
zelená linka: 800 112 278
e-mail:
praha9@veciverejne.cz,
Tel.: +420
602 283 283 / e-mail:
info@icprosek.cz
od 14.00
do 16.00.
praha@panelreko.cz
www.panelreko.cz
tel.: 602 219 190,
Telefon: +420 283 881 200

Pondělí - pátek:
Sobota a neděle:

Praha 9
e-mail: praha9@veciverejne.cz,
tel.: 602 219 190,
Oblastní kancelář ODS Praha 9
SBĚRNÝ
DVŮR
sídlí
na adrese:
PRO PRAHU
Jandova
4, Praha99, 1. patro,

10

SC-322378/30

Praha
Regionální kancelář TOP
099
Praha 9
22.1.13
Klub
zastupitelů
MČ9Praha
9
Kovářská
3, Praha
(2. patro)
Možnost objednání na
Poslanecké
tel.: 602 262 dny:
686
každou první středu v měsíci
Praha 9, Jablonecká 322,
od 14.00 do 16.00.
Telefon: +420 283 881 200
Možnost objednání:
Senátor Tomáš Kladívko
tel.: +420 737 250 258

Senátorské
Regionálnídny:
kancelář TOP 09
každé
pondělí
od 15.00 – 18.00
Praha
9
Kovářská 3, Praha 9 (2. patro)
Možnost objednání na
tel.: PRAHA
602 262 686
Březen
2013
DEVÍTKA
– MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI
9
Pod Šancemi
Telefon
i fax: 444/1, Praha 9
Tel.:283
+420
+420
891284
989098 581
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek 8.30 – 17.00
sobota 8.30 – 15.00

9:44

SC-322371/03

Pod Šancemi 444/1, Praha 9
Tel.: +420
284 098 581
92x63_tucnak.indd
1
PROVOZNÍ DOBA:
Schůzku
pondělílze
až domluvit
pátek 8.30 – 17.00
telefonicky
nebo
e-mailem.
sobota 8.30
– 15.00

16.00 – 7.00
nepřetržitě

Dětská pohotovost
ve
FN Bulovka 283 842 224
Telefon:

Bydlete ZDARMA

Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení – dámské,
pánské, dětské
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony
Látky – minimálně 1 m²
Domácí potřeby: nádobí bílé i černé,
skleničky – nepoškozené
Peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře
a deky garáže
Uzavíratelné
Obuv
– nepoškozená
v Lovosické

Pronájem garáží naLÉKAŘSKÁ
Proseku
SLUŽBA PRVNÍ

Dětská pohotovost
Potřebujete
parkovat na
ve
FN Bulovka

Proseku a nemáte kde?
Samostatné
uzavíratelné
Dětskou
pohotovost
pro garáže
(nikoliv garážová
jsou
„devítku“
zajišťujestání)
ve všední
k pronájmu
v garážích
Lovodny,
v sobotu,
neděli a vv době
sické
ulici
na
Proseku.
Za
svátků Fakultní nemocnicegaráž
zájemci (nemusí
mít2,trvalé
Bulovka,
Budínova
Prahabyd8
liště na „devítce“) zaplatí mě-Libeň.
síční nájem 1200 Kč. Termín
prohlídky sihodiny
lze domluvit
na tel.:
Ordinační
LSPP pro
776
616
616
Milan
Tuček.
děti ve FN Bulovka:

2

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU 9

skleničky – nepoškozené
Peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – nepoškozená

Pískovcová – Prosecká
Pronájem garáží na
Proseku

Stanoviště:
Jablonecká (v bývalém obchodním
centru
u Prosecké
ul.) na
Potřebujete
parkovat
Poliklinika
ProsekuProsek
a nemáte kde?
Verneřická
(u pošty)
Samostatné
uzavíratelné garáže
Vysočanská
(prostřední
(nikoliv garážová
stání)zastávka
jsou
autobusu)
k pronájmu v garážích v LovoPoliklinika
Vysočany
sické ulici
na Proseku. Za garáž
Novovysočanská
U Nové
zájemci (nemusí–mít
trvaléškoly
bydPodkovářská
– Jana zaplatí
Přibíkaměliště na „devítce“)
Náměstí
OSN –1200
Prouzova
(u parku)
síční nájem
Kč. Termín
Náměstí
NasiBalabence
(u ZŠ)
prohlídky
lze domluvit
na tel.:
Klíčovská
(náměstíčko)
776 616 616
- Milan Tuček.

Internetové centrum Prosek

Po dobu rekonstrukce Vás
můžeme ubytovat v bytě 2+1.
Více informací na
www.panelreko.cz

Sokolovská 969
Novovysočanská 5005
Jaké
věci645
je možné darovat:
Mimoňská
Kovářská
27
Letní
a zimní
oblečení – dámské,
Veltruská 576
pánské,
dětské
Českomoravská 316
Lůžkoviny,
Sokolovská 608prostěradla, ručníky,
utěrky,
záclony
Lovosická
440
Sokolovská
324/14 1 m²
Látky
– minimálně
Sokolovská 318
Domácí
potřeby:
nádobí bílé i černé,
Učňovská 1

Kontejnery občanského sdružení
Diakonie Broumov

Dům mě

www.rdbrezineves.cz

Verneřická 408– Prosecká
Pískovcová

266 084 220
Dětskou pohotovost pro
„devítku“ zajišťuje ve všední
dny, v sobotu, neděli a v době
svátků Fakultní nemocnice
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
-Libeň.
Vaši zastupitelé:
Ordinační
hodiny
LSPP pro
Ing.
Zdeněk
Davídek
Strana
zelených
děti
ve
FN
Bulovka:
tel.:
283
091
328
Vaši zastupitelé:
Pondělí
pátek:
16.00 – 7.00
e-mail: -davidekz@p9.mepnet.cz
RNDr.
Petr
Pišoft,
Ph.D.
Sobota
a neděle:
nepřetržitě
Ing. Zdeněk
Davídek
e-mail: petr@pisoft.cz
Tel.: 283 091 328
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
Telefon:
283 842 224
e-mail:jantrnka@centrum.cz
davidekz@p9.mepnet.cz
e-mail:
266 084 220
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Můžete nás navštívit
e-mail: petr@pisoft.cz
27. března 2013 od 18:00
MUDr.
Jan
Trnka,
na
radnici
Prahy
9. Ph.D.
e-mail:
jantrnka@centrum.cz
www.facebook.com/praha9.zeleni.cz
twitter:@zelenipraha9

POMOCI (LSPP)
NA ÚZEMÍ PRAHY 9

Provozovatel LSPP: Poliklinika
Prosek, Lovosická 440/40,
Praha 9
DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
hod - 6.00 hod, o víkendech
a svátcích od 19.00 hod.
Uzavíratelné
garáže
posledního pracovního
dne do
v 6.00
Lovosické
hod. prvního pracovního
dne.
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
Tel.:
+420 286
881 518PRVNÍ
POMOCI (LSPP)
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
Provozovatel LSPP: Poliklinika
Prosek, Lovosická 440/40,
Praha 9
Praha
DOSPĚLÍ ve všední dny
19.009
hod - 6.00 hod, o víkendech
a svátcích
19.00Praha
hod. 9,
Adresa:
OVVodČSSD
Adresa:
OVV 723,
ČSSD
Praha9-Prosek
9,
posledního
pracovního
dne do
Jablonecká
Praha
Jablonecká
723,
Praha
9-Prosek
6.00
hod.
prvního
pracovního
Telefon: +420 283 882 131
Telefon:
+420 602 459 180
dne. ovv.praha9@cssd.cz
e-mail:
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Tel.:zastupitelů
+420 286 881
518 děkuje
Klub
zastupitelů
zaČSSD
ČSSD
děkuje
Klub
zastupitelů
za
Klub
za
ČSSD
děkuje
všem
spoluobčanům
zapomoc
pomoc
všem spoluobčanům
za
spoluobčanům
za podněty
řešeníkproblémů
problémů
podnětů
přinázory
řešení
aapodnětů
apři
dění v naší
městské
vv rámci
Prahy
9.
Setkání
sezastuzastučásti.
Nejbližší
setkání
sese
rámci Prahy 9. Setkání
piteli
Milanem
Apeltauerem
zastupiteli
Pavlem
Baudysem
piteli Pavlem
Baudysem
a Leošem
aPaclíkem
Leošem
Paclíkem
se vuskuteční
Miloslavem
Hanušem
se uskuse
uskuteční
úterý
vteční
úterý
12.
března
2013
oddo16:00
13.
března
od
17.30.
19. června od 16.0016.00
do 17.30.
do 17:30 hodin.
Praha 9

Adresa:
OVV ČSSD
Praha
9, 2012
DEVÍTKA – MAGAZÍN
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA
9
Březen
Strana zelených

Jablonecká 723, Praha 9-Prosek
Telefon: +420 283 882 131
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Velkoobjemové kontejnery v březnu a dubnu
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, změny režimu
přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) a snížení počtu
přidělených kontejnerů budou v březnu a dubnu velkoobjemové
kontejnery přistavovány jen v minimálním množství. Kompletní
rozpis VOK na 1. pololetí 2013 naleznete na webových stránkách
Prahy 9 www.praha9.cz.

Březen
4. 3. 2013
5. 3. 2013
9. 3. 2013
11. 3. 2013
12. 3. 2013
16. 3. 2013
18. 3. 2013
19. 3. 2013
23. 3. 2013
25. 3. 2013
26. 3. 2013

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

K Lipám – Chrastavská
Nad Krocínkou – Obvodová
Kovářská – U Školičky
Jablonecká – Šluknovská
Lihovarská 11
Prosecká 119
Hrdlořezská 64 – 43
Pod Krocínkou (proti č. 55)
Rumburská – Litvínovská
Veltruská – Litvínovská
Novoborská – Varnsdorfská
Ctěnická – Měšická
Pokorného – Jahodnická
Kopečná – Nad Šestikopy
Kovanecká – Podvinný Mlýn
Vysočanská 39 – 573
Teplická – Litoměřická
Nám. Na Balabence
Měšická – Novoborská
Před Mosty – Za Mosty
Bílinská – Litvínovská
Skloněná 8
Vysočanská 85 – 546
Poděbradská – Podkovářská

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

Prouzova (zatáčka u parku)
Jablonecká 715-9
Novoborská – Českolipská
Pískovcová
Litvínovská – K Lipám
Na Břehu – Mlékárenská
Děčínská (horní parkoviště)
Pešlova – Paříkova
Kytlická (parkoviště)
K Lipám – Chrastavská
Nad Krocínkou – Obvodová
Vysočanská 113-243
Jablonecká – Šluknovská
Kovářská – U Školičky
Prosecká 119
Hrdlořezská 64-43
Pod Krocínkou (proti č. 55)
Lihovarská 11
Rumburská – Litvínovská
Novoborská – Varnsdorfská
Ctěnická – Měšická
Pokorného – Jahodnická
Kopečná – Nad Šestikopy
Veltruská – Litvínovská
Vysočanská 39-573
Teplická – Litoměřická
Kovanecká – Podvinný Mlýn

2. 4. 2013
6. 4. 2013
8. 4. 2013
9. 4. 2013
13. 4. 2013
15. 4. 2013
16. 4. 2013
20. 4. 2013
22. 4. 2013
23. 4. 2013
27. 4. 2013
29. 4. 2013
30. 4. 2013

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) poskytuje jako
subdodavatel firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
• VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny
• Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů
• VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu
podnikatelskými subjekty!
Do VOK patří: nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola,
velká zrcadla, umyvadla a WC mísy
Do VOK nepatří: lednice, televizory a počítačové monitory, zářivky
a výbojky, autobaterie a jiné nebezpečné odpady
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SC-322331/09

Duben

Dětské indoorové
hřiště
●700 m2 hrací plochy
● 5 trampolín
●Koutek pro nejmenší
●Místo pro:
odpočinek rodičů
oslavy vašich dětí
●WiFi
Adresa :
Kolbenova 9a, - Praha 9

www.brum-bambule.cz
Březen 2013

SC-330128/01

2. 3. 2013

TIPY, RADY, OZNÁMENÍ
Bezplatná právní poradna na téma exekuce

Bezplatná právní poradna

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou
za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území Prahy 9.
Termíny: 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6.
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 13.30 pořadová čísla. Právní poradna se bude konat od 14.00 do 15.00 hodin.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem
na území Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy.
Právní poradenství se poskytuje v 1. patře, místnost 106.
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto
službu zažádat vám budou poskytnuty v infocentru.

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za
právní služby platit a mají trvalý pobyt na území Prahy 9. V poradně se zabývají řešením bytové problematiky a problematiky mezilidských vztahů.
Termíny konání Vysočany:
JUDr. Miroslav Soukup (radnice)
6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 5. 6., 19. 6.
JUDr. Věnceslava Holubová (radnice)
13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5., 12. 6., 26. 6.
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30 pořadová čísla.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem
na území Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy.
Právní poradenství se poskytuje v 1. patře, místnost 106.

Omezení příjmu stavebního odpadu
ve sběrném dvoře Pod Šancemi

Termíny konání Prosek:
JUDr. Jiří Slavík (Prosek)
6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 5. 6., 19. 6.
V infocentru Polikliniky Prosek se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30 pořadová čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na
území Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy.
Právní poradenství se poskytuje na detašovaném pracovišti ÚMČ
Praha 9, Poliklinika Prosek.
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto
službu zažádat vám budou poskytnuty v obou infocentrech.

Podle informací z Magistrátu hl. m. Prahy je od 1. ledna letošního roku
po dobu zhruba dvou měsíců ve sběrném dvoře Pod Šancemi 444/1
Praha 9 přechodně pozastaven bezplatný příjem stavebního odpadu.
Ostatní druhy odpadů mohou občané v tomto sběrném dvoře i nadále
bezplatně odkládat. Jedná se o tyto druhy odpadů: objemný odpad,
odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo, plasty, nápojové kartony,
nebezpečné odpady a vyřazená elektrická a elektronická zařízení
v rámci zpětného odběru.
Aktuální informace naleznete na http://envis.praha-mesto.cz.

INZERCE

Mobilní sběr nebezpečných odpadů v r. 2013
Mobilní sběr nebezpečných odpadů pro Hlavní město Praha
zajišťuje společnost Papkov, s. r. o., V Korytech 179, Praha 10.
Bude probíhat v následujících trasách, termínech a časech.

Trasa A
19. 3., 2. 4., 21. 5., 18. 6., 2. 7., 20. 8., 17. 9., 1. 10. a 19. 11. 2013
1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji		
15:00–15:20
2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou)
15:30–15:50
3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská		
16:00–16:20
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova		
16:40–17:00
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
17:10–17:30
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U Nové školy
17:50–18:10
7. U Smetanky (u potravin Lidl)				
18:30–18:50

Zveme vás na dny otevřených dveří a zápisy
• na letní prázdninový provoz MŠ a jeslí na Ládví a na Černém Mostě
• do předškolní přípravné třídy se speciálním rozvíjejícím programem na Ládví
a v Satalicích pro školní rok 2013/2014
• do MŠ a jeslí na Ládví pro školní rok 2013/2014
Dětem nabízíme laskavý a individuální přístup v malém kolektivu, rozvoj
tvořivosti a talentů, prostředí respektu a úcty, výuku angličtiny a další.

Trasa B

Praha 9-Černý Most
Vybíralova 969/2
19. 3., 23. 4. a 28. 5. 2013
v 15.30–17.00 hodin

Více informací a přihlášky na www.prorodinu.cz,
na e-mailu info@prorodinu.cz nebo na tel. 724 692 085.

SC-330361/08

Praha 8-Ládví
Rajmonova 1199/4 (blízko metra C Ládví)
20. 3., 24. 4. a 29. 5. 2013
v 15.30–17.00 hodin

17. 4., 31. 7. a 23. 10.
1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková		
2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova		
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná		
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
100
6. ul. Vysočanská 243		
7. křižovatka
ul. Jablonecká – Jiřetínská
95
8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická

15:00–15:20
15:40–16:00
16:10–16:30
16:40–17:00
17:10–17:30
17:40–18:00
18:10–18:30
18:40–19:00

75

SC-322206/39

Druhy odebíraných odpadů:
Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný
odpad
s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské bar25
vy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící
prostředky),
nepoužitelná léčiva a cytostatika, baterie a akumulátory
5

Březen 2013

Pozor:
Mobilní sběr nebezpečných odpadů je určen POUZE pro
0
obyvatele hlavního města Prahy, NE pro právnické osoby nebo fyzické
osoby oprávněné k podnikání.
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Březnová Vysočanská „V“
Akce pro seniory, kteří trvale bydlí na devítce v působnosti
Úřadu Městské části Praha 9, Sokolovská 14.
Vyprávění
středa 6. března 2013 od 14.00
Jižní Afrika – Mosambik
Poutavé vyprávění spojené s
promítáním diapozitivů o krásách
afrického kontinentu.
Uskuteční se na radnici, Sokolovská
14, Praha 9, 2. patro – velká zasedací místnost. Zdarma.
Výstava
čtvrtek 21. března 2013
Vynález zkázy
Návštěva Muzea Karla Zemana s
celoživotní expozicí jeho díla a triků.
Saská 3, Praha 1 – Malá Strana.
Sraz: první skupina v 11 hodin,
druhá skupina ve 13 hodin před
vchodem do muzea

V Muzeu Karla Zemana si
připomenete „zapomenuté“ filmy
i se můžete vyfotografovat třeba
na legendární filmové růži

pod Karlovým mostem ze strany
Mostecké věže za Velkopřevorským
palácem.
Doporučujeme fotoaparáty. Zdarma
pouze pro seniory z MČ Praha 9,
Sokolovská 14.
Výprava do kina
Kino Ládví promítá pro seniory bez
rozdílu bydliště každé pondělí od
14.00 hodin.
Jednotný vstup 80 korun.
Pište, básněte
ArtBotič, 2. ročník literární soutěže pro česko-slovenské seniory
Zúčastněte se literární soutěže.
Literární práce v rozsahu (včetně
mezer) poezie 100–200 slov, próza
1000–1500 slov, list A4, program
Word, velikost písma 12 na téma
Duše v Rajské zahradě... zasílejte do
30. dubna 2013 e-mailem na adresu
artbotic.literarnisoutez@centrum.
cz, nebo poštou na adresu Artbotič,
o. s., literární soutěž pro seniory,
Vyšehradská 35, 128 00 Praha 2.
Více informací, podklady a přihlášky
jsou k dispozici u Renáty Píchové,
Úřad MČ Praha 9, odd. kultury –
tel.: 283 091 426.
Slavnostní večer s vyhlášením vítězů
se uskuteční 20. května 2013 od
17:00 v Divadle Gong i pro nesoutěžící seniory, včetně pohoštění.

Jubilanti
80 let

90 let

Josef Mauritz
František Žák
Jaroslav Vlach
Marie Bejšovcová
Rudolf Roučka
Marie Piskoriková
Jaroslav Souček
Pavel Perman
Jaroslav Vlach
Květa Rathová
Miluška Vaňková
Jaroslava Hlinková

Vladimír Bazika
Věra Šindlerová

85 let

93 let

Růžena Králová
Božena Mašková
Olga Čapková
Pavel Hatvanger
Josef Straka
Zdeněk Kouba
Irena Míšková
Irena Marková
Božena Hrubá
Elena Řezníková
Zdeněk Kouba

91 let
Božena Škopková
Jarmila Vališová
Oldřich Svoboda
Helena Krotilová
Helena Kopšíková

92 let
Rudolf Burdík

Anna Kristenová

97 let
Josefína Denková

98 let
Liduška Scholleová
Božena Klímová
Radim Čihák
Blahopřejeme!

88 let
Helena Tylová

V této rubrice jsou zveřejňována pouze jména jubilantů, kteří k tomu dali písemný souhlas.

Svaz postižených civilizačními chorobami: Přijďte mezi nás
Máte potíže se svým zdravotním stavem? Chcete pro své zdraví něco udělat? Přijďte mezi nás. Máme své základní
organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, do kterých se můžete přihlásit. Setkání na Proseku
se konají každé druhé pondělí v měsíci od 14.30 do 16.00 hod. v Harrachovské 422.
Na co se můžete těšit
v letošním roce?
• přednáška MUDr. Čechové –
zdravotní problémy seniorů
• poslechneme si duo T&T
• beseda s historikem Richardem
Händelem – historie trochu jinak
• beseda s Lucií Fořtovou
o Thajsku
• přednáška MUDr. J. Moravcové z oblasti zdravotnické osvěty
• vystoupení dětí z mateřské
školky – písničky o jaru
• beseda s ing. Bayerem „Houbařina je také věda“
• cestujeme po Aljašce
• vánoční posezení s kulturním
programem žáků ZUŠ Prosek

Pozor: 11. března se koná výroční
členská schůze ZO SPCCH.
Toulky okolím Prahy
Se Z. Černou, která je svědomitě
připravuje a srdečně vás na ně zve.
Délka trasy se určuje podle přání
účastníků při srazu s ohledem na
jejich výkonnost.
Vycházky po Praze
S paní Fleišerovou s pomocí pana
Ludvíčka, kdy budeme poznávat
historii staré Prahy. Pro velký zájem pokračujeme v této aktivitě i
letos, informace vždy při setkání.
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Rekondice 2013
Na letošní rok připravujeme pobyt
v Sezimově Ústí – hotel Mas, který
se nachází nedaleko vily Eduarda
Beneše. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím v termínu 3. 6.–10. 6.
2013 – cena asi 4 200 Kč.
Ozdravný pobyt v Chlumu
u Třeboně
Uskuteční se od 14. 9. do 21. 9.
2013. Ubytování je zajištěno ve
dvou- a třílůžkových pokojích
s vlastním WC a umývárnou s teplou a studenou vodou. I tento pobyt se u vás setkal s velkým ohlasem, tak ho zařazujeme znovu

tento rok jako ozdravný – cena asi
3 200 Kč.
Tradiční ozdravný pobyt
v Poděbradech
Uskuteční se od 18. 11. do 24. 11.
2013. Cena pobytu zahrnuje šest
nocí, plná penze a šest uhličitých
koupelí – cena asi 4 000 Kč. Bližší informace dostanete na setkání
v Harrachovské.
Cvičení pro kardiaky
Cvičení s prvky jógy bude probíhat
pravidelně v tělocvičně Sokola Vysočany každý čtvrtek od 15:30 do
17:30 hodin.
ig
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Klub seniorů Prosek v březnu
Společenské centrum pro seniory Prahy 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek, www.ssspraha9.cz,
telefon: 286 582 298, mobil: 724 905 785.
1. 3. 2013 – pátek
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Deskové hry a BAZAR pro seniory
– od 10:00 do 12:00
Angličtina pro pokročilé
– od 12:00 do 13:00
4. 3. 2013 – pondělí
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Německý jazyk pro seniory (pokročilí) – od 10:15 do 11:15
Německý jazyk pro seniory (začátečníci) – od 11:30 do 12:30
Úřední hodiny pro seniory a osoby
se ZTP – od 13:00 do 14:00
Cvičení pro ženy 55+ s prvky orient.
tance – od 14:00 do 15:00
Cvičení pro ženy 55+ s prvky orient.
tance – od 15:00 do 16:00
5. 3. 2013 – úterý
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (začátečníci)
– lektorka – od 9:00 do 10:00
Cvičení pro muže nejen seniory 55+
– od 10:00 do 11:00
Angličtina pro seniory (pokročilí) –
lektorka od 10:15 do 11:15
Angličtina pro seniory (začátečníci)
– lektor od 10:00 do 11:00
Angličtina pro seniory (pokročilí) –
lektor od 11:00 do 12:00
Francouzština pro seniory – úplní
začátečníci od 12:00 do 13:00
Cvičení na židlích pro seniory a
osoby se ZPS – od 14:00 do 15:00
6. 3. 2013 – středa
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
BRIDŽ pro seniory
– od 10:00 do 12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
k oslavě MDŽ – od 13:00 do 16:00.
Aukce; bazar; Tombola; harmonika;
Klub šikovných rukou (výrobky
z kukuřičného šustí)
7. 3. 2013 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka od 9:00 do 10:00
Pilates pro seniory (nové cvičení v Pešlova 10, od 10:45 do
11:45,Praha 9–Vysočany)
Úřední hodiny pro seniory a osoby
se ZTP – od 13:00 do 14:00
8. 3. 2013 – pátek
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Deskové hry a BAZAR

Březen 2013

– od 10:00 do 12:00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 12:00 do 13:00
11. 3. 2013 – pondělí
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Německý jazyk pro seniory
– pokročilí – od 10:15 do 11:15
Německý jazyk pro seniory
– začátečníci – od 11:30 do 12:30
Úřední hodiny pro seniory a osoby
se ZTP – od 13:00 do 14:00
Cvičení pro ženy 55+ s prvky orient.
tance – od 14:00 do 15:00
Cvičení pro ženy 55+ s prvky orient.
tance – od 15:00 do 16:00
12. 3. 2013 – úterý
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (začátečníci)
– lektorka od 9:00 do 10:00
Cvičení pro muže nejen seniory 55+
– od 10:00 do 11:00
Angličtina pro seniory (pokročilí) –
lektorka od 10:15 do 11:15
Angličtina pro seniory (začátečníci)
– lektor od 10:00 do 11:00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– lektor od 11:00 do 12:00
Francouzština pro seniory – úplní
začátečníci – od 12:00 do 13:00
Cvičení na židlích pro seniory a
osoby se ZPS – od 14:00 do 15:00
13. 3. 2013 – středa
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
BRIDŽ pro seniory
– od 10:00 do 12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé:
od 13:00 do 16:00 hodin. Přednáška – ing. Radek Koudela (zdraví);
Dílny alias Klub šikovných rukou
(découpage)
14. 3. 2013 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka od 9:00 do 10:00
Pilates pro seniory (nové cvičení
v Pešlova 10, od 10:45 do 11:45
hodin, Praha 9–Vysočany)
Úřední hodiny pro seniory
– od 13:00 do 14:00
15. 3. 2013 – pátek
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Deskové hry a BAZAR
– od 10:00 do 12:00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 12:00 do 13:00

18. 3. 2013 – pondělí
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Německý jazyk pro seniory
– pokročilí od 10:15 do 11:15
Německý jazyk pro seniory
– začátečníci od 11:30 do 12:30
Úřední hodiny pro seniory a osoby
se ZTP – od 13:00 do 14:00
Cvičení pro ženy 55+ s prvky orient.
tance – od 14:00 do 15:00
Cvičení pro ženy 55+ s prvky orient.
tance – od 15:00 do 16:00
19. 3. 2013 – úterý
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (začátečníci)
– lektorka od 9:00 do 10:00
Cvičení pro muže nejen seniory 55+
– od 10:00 do 11:00
Angličtina pro seniory (pokročilí) –
lektorka od 10:15 do 11:15
Angličtina pro seniory (začátečníci)
– lektor od 10:00 do 11:00
Angličtina pro seniory (pokročilí) –
lektor od 11:00 do 12:00
Francouzština pro seniory – úplní
začátečníci od 12:00 do 13:00
Cvičení na židlích pro seniory a
osoby se ZPS – od 14:00 do 15:00
20. 3. 2013 – středa
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
BRIDŽ pro seniory
– od 10:00 do 12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé:
od 13:00 do 16:00 hodin.
Klub historie – prodloužená přednáška; Tréninky paměti
21. 3. 2013 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka od 9:00 do 10:00
Pilates pro seniory (nové cvičení
– v Pešlova 10, od 10:45 do 11:45,
Praha 9–Vysočany)
Úřední hodiny pro seniory
– od 13:00 do 14:00. Zadáno pro
Klub důchodců (vede Květa Karbulková) od 14:00 do 16:00
22. 3. 2013 – pátek
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Deskové hry a BAZAR
– od 10:00 do 12:00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 12:00 do 13:00
25. 3. 2013 – pondělí
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00

Německý jazyk pro seniory
– pokročilí od 10:15 do 11:15
Německý jazyk pro seniory
– začátečníci od 11:30 do 12:30
Úřední hodiny pro seniory a osoby
se ZTP – od 13:00 do 14:00
Cvičení pro ženy 55+ s prvky orient.
tance – od 14:00 do 15:00
Cvičení pro ženy 55+ s prvky orient.
tance – od 15:00 do 16:00
26. 3. 2013 – úterý
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (začátečníci)
– lektorka od 9:00 do 10:00
Cvičení pro muže nejen seniory 55+
– od 10:00 do 11:00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– lektorka od 10:15 do 11:15
Angličtina pro seniory (začátečníci)
– lektor od 10:00 do 11:00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– lektor od 11:00 do 12:00
Francouzština pro seniory – úplní
začátečníci od 12:00 do 13:00
Cvičení na židlích pro seniory a
osoby se ZPS – od 14:00 do 15:00
27. 3. 2013 – středa
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
BRIDŽ pro seniory
– od 10:00 do 12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé:
od 13:00 do 16:00. Přednáška –
Klub historie; Cestovatelský klub –
Jordánsko a Petra; Dílny alias Klub
šikovných rukou (jarní dekorace)
28. 3. 2013 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka od 9:00 do 10:00
Pilates pro seniory (nové cvičení
– v Pešlova 10, od 10:45 do 11:45,
Praha 9–Vysočany)
Úřední hodiny pro seniory
– od 13:00 do 14:00
Zadáno pro Klub důchodců
(vede Květa Karbulková)
– od 14:00 do 16:00
29. 3. 2013 – pátek
Speciální zdravotní cvičení pro
seniory – od 9:00 do 10:00
Deskové hry a BAZAR
– od 10:00 do 12:00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 12:00 do 13:00
POZNÁMKA: služby kadeřnice;
služby masérky; prodej nového
oblečení pro seniorky za nízkou
cenu – BAZAR.
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ŠKOLSTVÍ

Devítka otevřela novou mateřskou školu
pro 52 dětí, další místa chystá na září

Přestřižení pásky – zleva radní hl. m. Prahy Helena Chudomelová,
radní pro školství Zuzana Kučerová, starosta Jan Jarolím

Ředitelka Božena Žižková přijala kyslíkový inhalátor, dar pro školu v rámci
zvýšení bezpečnosti dětí

Čilý ruch ve třídě

Vystoupení dětí z přípravných tříd

Dobrá věc se podařila. Praha 9 má novou mateřskou
školu. Vznikla přestavbou
části Základní školy
Na Balabence, a to nejen
ve velmi krátké době, ale
také velmi úsporně.

S

lavnostní otevření dvou tříd
nové mateřské školy v budově
Základní školy a Mateřské školy Na Balabence se uskutečnilo
v pondělí 11. února 2013.
„Při přestavbě přízemí základní
školy na školu mateřskou věnovala městská část mimořádnou
pozornost nejen rychlosti, školka
byla totiž zkolaudována za pět měsíců od zahájení stavby, ale také
maximální úspornosti a efektivitě

vynaložených financí. Náklady na
stavbu dvou tříd pro 52 dětí činily
3,6 milionu korun, čili jedno místo investičně stálo 70 tisíc korun.
Další milion obdržela školka jako
účelovou dotaci na vybavení, hračky, dekorace a nábytek do tříd i do
jídelny,“ uvedla radní pro školství
Zuzana Kučerová.
Slavnostního aktu se zúčastnili
radní pro školství hl. m. Prahy Helena Chudomelová, starosta městské části Jan Jarolím, radní pro
školství Zuzana Kučerová, ředitelka ZŠ a MŠ Na Balabence Božena
Žižková, zástupce starosty Prahy
9 Marek Doležal, předsedkyně
školské komise Alena Fimanová,
ředitel odboru školství, mládeže
a sportu Magistrátu hl. m. Prahy
Jiří Pilař, vedoucí odboru školství
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a evropských fondů MČ Praha 9
Martin Odehnal a další zastupitelé
a hosté.
Školku bylo možné otevřít v únoru
také díky finanční pomoci Magistrátu hlavního města Prahy, který
poskytl finance na platy zaměstnanců. Jinak by se školka otevírala
až ve standardním termínu v září
2013.
Po úvodním proslovu následovalo přestřižení pásky a slavnostní
přípitek dětským šampaňským
s přítomnými rodiči a hosty. Atmosféru výjimečného okamžiku
podtrhly děti z přípravných tříd,
které zazpívaly pěkné písničky.
Mezi hosty byl i RNDr. Urminský
z firmy ANKABA s.r.o., který školce a základní škole věnoval dar ke
zvýšení bezpečnosti dětí – kyslíko-

vé inhalátory určené na jednorázové použití při záchraně lidského
života v nečekaných situacích.
Dvě nové třídy jsou intenzivní reakcí městské části na poptávku
občanů po místech ve školkách.
Městská část si vytyčila jako jednu
ze svých investičních priorit vytvoření dostatečného počtu míst
v mateřských školách. Už v září letošního roku se rodiče mohou těšit
na dalších 287 míst. Ve výstavbě je
totiž v současnosti dalších jedenáct tříd v MŠ U Nové školy, v MŠ
U Vysočanského pivovaru a v MŠ
Kytlická. Zápis na tato nově otevřená místa je plánován na dobu
ihned po kolaudaci a zápisu do
rejstříku škol v červnu nebo v červenci 2013.
red

Březen 2013

ŠKOLSTVÍ

Jak rostla mateřská škola v ZŠ a MŠ
Na Balabence – 52 míst za 5 měsíců
První výkop od kolaudace Mateřské školy Na Balabence
dělilo pouze pět měsíců. Stavba byla zahájena v červenci
2012 tak, aby hlučné bourací práce proběhly o prázdninách. Od té doby jsme v těchto místech mohli sledovat
čilý stavební ruch, který však nikterak nenarušil začátek
školního roku.

S

tavbu provázela přísná bezpečnostní opatření a na její
průběh dohlížel bezpečnostní koordinátor.
Od července do srpna 2012 probíhalo statické zajištění objektu
vzhledem k dispozičním úpravám.
Nad mateřskou školou totiž stojí
další dvě podlaží základní školy.
Proto bylo přistoupeno k podepření stávajícího objektu pomocnou
ocelovou konstrukcí a následně
k vložení nové staticky únosné
konstrukce včetně základů.
Prostory základní školy byly zrekonstruovány pro potřeby provo-

zu mateřské školy. Přestavba na
mateřskou školu si vyžádala bourací práce, novou elektroinstalaci,
úpravu ústředního topení, nové
sociální zařízení včetně obkladů
a dlažby, podhledy v chodbách
a v zázemí mateřské školy, výměnu oken, nové omítky, podlahy
a novou barevnou výmalbu. Osazení nových oken bylo vyvoláno
hygienickými požadavky na osvětlení a oslunění v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb.
Prohlédněte si s námi fotoreportáž, jak stavba postupovala.
red

Červen 2012

Srpen 2012

Říjen 2012

Leden 2013

Únor 2013 před otevřením mateřské školy

Únor 2013

Březen 2013

Červenec 2012

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

17

ZDRAVOTNICTVÍ

Představujeme radiodiagnostické oddělení Polikliniky Prosek

Pro pacienta chceme větší komfort
Nadechnout… a nedýchat.
Ano, na Poliklinice Prosek
jste na radiodiagnostickém
oddělení. Sem se chodí –
jak říkáme – na rentgen
nebo sono.

ně vybavená sonografická pracoviště, na obou jsou k dispozici
vysoce kvalitní přístroje Toshiba.
„Umožňují nám provádět celé
spektrum sonografických vyšetření včetně gynekologických,“ říká
MUDr. Eva Moravcová, vedoucí
lékařka radiodiagnostického oddělení Polikliniky Prosek, a upřesňuje: „Vyšetřujeme všechny orgány dutiny břišní a provádíme
i speciální vyšetření pro urology,
dále štítnou žlázu, slinné žlázy,
všechny klouby a měkké tkáně,
krční tepny, karotidy, ale například v rámci prevence rovněž zjišťujeme, zda se správně vyvíjí kyčle
u kojenců.“
Také výstupy ze sonografických
přístrojů jsou digitalizované.

Rentgen

Rentgen je běžná metoda k vyšetření kostry, hrudníku, zubů,
břicha a zažívacího ústrojí. Je důležitým nástrojem při stanovení
diagnózy u celé řady onemocnění
či chorobných stavů.
„Provádíme běžná skiagrafická
vyšetření a vyšetření skiaskopická, jako je vyšetření trávicího
traktu za pomoci kontrastní látky.
Do této druhé skupiny patří i fistulografie, tedy vyšetření píštělí,
které se na poliklinikách běžně
příliš neprovádí,“ nastiňuje Martina Mačáková, která na Poliklinice
Prosek pracuje jako vedoucí radiologický asistent radiodiagnostického oddělení, a dodává: „Podobně se můžeme pochlubit možností
zhotovovat digitální panoramatické snímky zubů, což také nebývá
samozřejmostí na všech RTG pracovištích.“
Rentgenový snímek vzniká tak,
že rentgenové paprsky, které prochází vyšetřovanou oblastí, jsou
snímány na speciální film. RTG
kontrastní tkáně, například kostní, vytvářejí tmavý stín, zatímco
RTG méně kontrastní tkáně vytvářejí světlejší oblasti. Film se vyvolává jako negativ, takže kontrasty

Nový rentgen ještě letos

Poliklinika Prosek má dvě moder-

Ze tří rentgenologických pracovišť
mají jen dvě snímkovny moderní
techniku. Proto vedení Polikliniky
Prosek v současné době připravuje výběrové řízení na dodavatele
skiagrafického přístroje, který by
nahradil dvacet let staré zařízení.
Kromě toho, že moderní technika je bezpečnější a zaručuje vyšší
kvalitu vyšetření, poskytuje také
větší komfort pacientům. Kromě
dalších předností má i elevační
vyšetřovací stůl, jehož výšku lze
nastavit podle okamžitých potřeb
vyšetřovaného pacienta.
Vedení polikliniky zároveň věří, že
moderní vybavení umožní i rychlejší provoz, a zkrátí tak čekací dobu.
Text a foto: Marie Kurková

Uplatní ji pak při následujícím
nákupu po jejím vydání (platná je
6 měsíců po vydání). Hodnota slevové poukázky se odečítá od ceny

nákupu léčiv a nelze na ni vracet
finanční hotovost. Zaplatit s ní je
možné jen léčivo ve volném prodeji a doplatky léčiv.
mk

Radiodiagnostickým oddělením Polikliniky Prosek denně projde na 130
pacientů – 100 absolvuje rentgenologické vyšetření, 30 sonografické.
vidíme obráceně – kosti mají na
výsledném snímku světlou barvu a měkké tkáně jsou tmavé. Od
roku 2007 však na Poliklinice Prosek pracují s rentgenovými obrazy
v digitální podobě, což jim umožnila tzv. nepřímá digitalizace.
Jedna z výhod, které z digitalizace
pramení, spočívá v možnosti uložit snímky do centrálního archivu,
kam mají přístup všichni lékaři

polikliniky. A to nemluvíme o tom,
že s digitálním snímkem se lépe
pracuje, protože je možné ho podle potřeb zvětšovat, zmenšovat,
prohlížet pomocí digitální lupy,
přizpůsobit jas, kontrast obrazu
a podobně, a tudíž má snímek lepší vypovídající schopnost.

Sonografická vyšetření

Věrnostní karta lékárny
Polikliniky Prosek
V lékárně Polikliniky Prosek, a. s., můžete získat
věrnostní karty a slevové poukázky.

„V

ěrnostní karta je určena pro
všechny zákazníky naší lékárny, je bezplatná a může ji získat
každý, kdo požádá o její vydání. Je
přenosná a není spojena s žádnou
evidencí. Za věrnostní nákupy získá majitel karty slevovou poukázku,“ říká ředitel Polikliniky Prosek
Ing. Jiří Dufek.
Věrnostní karta zaznamenává

veškeré nákupy léčiv, za které zákazník platí hotově nebo prostřednictvím platební karty. Nezaznamenává nákupy léčiv hrazené ze
zdravotního pojištění. Hodnota
nákupů je vyčíslována v bodech:
1 bod = 1 Kč.
Slevová poukázka má hodnotu
50 Kč a může ji získat majitel karty
za každých docílených 2000 bodů.
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Nemocnice s poliklinikou Vysočany-Clinicum

Nepodceňujte pigmentová znaménka
V Nemocnici s poliklinikou Vysočany-Clinicum, a. s., již
tradičně poskytuje své služby také kožní (dermatovenerologická) ordinace. Pro přiblížení této oblasti medicíny
jsme položili několik otázek MUDr. Radmile Konkoľové.
Jaké spektrum služeb nabízí vaše
ordinace?
V kožní ordinaci poskytujeme
diagnostickou i léčebnou péči
pacientům se širokým spektrem
kožních chorob (např. atopický
ekzém, psoriáza, zánětlivá infekční i neinfekční onemocnění, kožní
nádory...). Vše se týká jak dospělých, tak i dětí. Poskytujeme však
také poradenskou péči klientům
s estetickými problémy a následně
i jejich případné řešení.
Patří mezi estetické problémy
také akné?
Akné není pouze estetickým problémem, ale jde o kožní nemoc,
která má velký vliv na sebevědomí
a následně i sebeprosazování mla-

dých lidí ve společnosti. Neustále
se setkáváme s přístupem, kdy
pacient i jeho okolí nemoc bagatelizují. Mladým nemocným se pak
nedostává včasného a řádného poučení o možnostech léčby akné ani
o správné péči o nemocnou pleť.
Čerpají tak informace hlavně z reklamních sloganů kosmetických
výrobků, sahají s důvěrou po výrobcích pro ně nevhodných nebo
slibujících nereálné účinky.
Na které oblasti prevence byste
v současném předjarním období
upozornila?
Jedná se především o problematiku pigmentových útvarů či névů.
Je velmi vhodné období k tomu,
aby si lidé našli chvilku času a ne-

chali si svá pigmentová znaménka vyšetřit. Vyšetření provádíme
dermatoskopem, což je přístroj,
který nám umožní významně zviditelnit a zvětšit drobné struktury
znaménka. Měli by na něj myslet
ti, kteří mají na kůži více znamének, nebo ti, kterým se případně
nějaké zvětšuje, mění barvu či
svědí. Ale stejně tak se může přijít vyšetřit kdokoli, kdo chce mít
jen tzv. jistotu. Toto vyšetření by
mohlo zajímat všechny věkové
skupiny občanů. Ti starší se třeba
už tolik neopalují, ale určitě zažili
dobu, kdy ještě žádná významná
ochrana kůže před slunečním zářením neexistovala a nikdo je před
škodlivými účinky nadměrného

opalování nevaroval. No a ti mladší zase možná zažili éru divokého
vzniku solárií v devadesátých letech, kdy trvalé opálení mělo budit
zdání úspěšnosti. Bohužel, kůže si
tzv. pamatuje a sčítá škody klidně
i po letech. Takže, všechny rádi
vyšetříme, uklidníme, případně
o ochraně před sluníčkem poučíme. V případě, že objevíme nějaký
projev, který je potřeba histologicky dovyšetřit, tak jej v místním
znecitlivění můžeme odstranit,
anebo takový zákrok doporučíme
a zprostředkujeme.
Více informací naleznete
na www.clinucum.cz
nebo tel.: 266 006 182

INZERCE

Dny otevřených dveří

SC-330435/01

5. 4. a 6. 4. 2013 od 1300 do 1800
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PANTHERS CUP 2013 – letos již počtvrté
Klub plastikových modelářů KPM Prosek Panthers zve na čtvrtý ročník výstavy
a soutěže v plastikovém modelářství Panthers Cup 2013. Tato akce se bude konat
v sobotu 16. března 2013 za přispění Městské části Praha 9 v prostorách
SPŠ na Proseku, Novoborská 2, Praha 9.

K

vidění zde bude velké množství modelů ve více než padesáti soutěžních kategoriích, z toho
osmi dětských a juniorských. Dále
je pro soutěžící připraveno několik
speciálních kategorií a „Trophy“
cen včetně Ceny starosty Městské
části Praha 9. Náš klub při této příležitosti vyhlašuje speciální cenu
s názvem Zvířecí mazlíčci. O ni
se můžete ucházet s jakýmkoliv
modelem, který má s tímto tématem nějakou souvislost. Může se
jednat o názvy techniky či letadel
shodné se zvířaty nebo modely
a diorámy obsahující zvířata.

V rámci soutěže se budou konat
různé doprovodné akce. Můžete
se například těšit na tematické
přednášky, ukázky modelářských
technik, workshopy, klubové
a tematické výstavy SIG (special
interest group) a další. V neposlední řadě i na diskusní kotel,
ve kterém budou opět vařit šéfredaktor časopisu Modelář Jindřich
Štěrbáček a majitel firmy Eduard
Vladimír Šulc.
Návštěvníci Panthers Cupu budou mít možnost zakoupit modely
a příslušenství za zajímavé ceny
u mnoha prodejců a příjemně si

popovídat s přáteli při občerstvení, které je zajištěno přímo ve
školní jídelně (společnost Eurest)
a také v pizzerii Pavaon, která se
školou přímo sousedí. Pro všechny návštěvníky soutěže jsme v této
restauraci připravili malý dárek
v podobě slevy 10 %, kterou získáte po předložení vstupenky z Panthers Cupu 2013.
Bližší informace naleznete na webu
soutěže www.pantherscup.cz. js

„Ztracené děti“ pomáhají ztraceným dětem
V naší zemi je řada organizací, které se zabývají dětmi
opuštěnými, nemocnými, postiženými, týranými nebo
zneužívanými. Málokdo ale ví, že již více než čtyři roky
funguje v Praze 9 občanské sdružení Ztracené děti,
jehož cílem je hlavně pomoc při hledání jak aktuálně,
tak dlouhodobě pohřešovaných dětí.

O

rganizace se podílí nejen na
hledání ztracených dětí, ale
pomáhá také rodičům v jejich těžké situaci. Kromě psychologické
pomoci poskytuje organizace také
materiální pomoc rodinám obětí.
Dalšími oblastmi činnosti sdružení jsou prevence dětských útěků
a únosů i prevence kriminality pro
děti a mládež.
Jedním z hlavních cílů sdružení
je vybudovat veřejně dostupnou
databázi ztracených dětí. „V současné době je naše databáze
v realizaci. V brzké budoucnosti
budeme používat počítačový program, který dokáže zrekonstru-

ovat podobu dítěte i po mnoha
letech, a umí tak odhadnout jeho
současnou podobu,“ říká tajemnice Ztracených dětí Mgr. Silvie
Hájková.
Významným projektem je také
vybudování celorepublikové sítě
tzv. dobrovolných pátračů. Jedná
se o proškolené členy sdružení,
kteří se v případě potřeby zapojují do pátracích akcí. Jsou to často
bývalí příslušníci policie, armády,
hasičského sboru, členové Červeného kříže, záchranáři, psovodi
nebo zdravotníci. Pátrači prošli
výcvikem a pravidelně se účastní
společných cvičení.

A kde se může se Ztracenými
dětmi setkat veřejnost?
„V říjnu 2012 jsme se účastnili
cvičení OBORA 2012. V prosinci
2012 jsme uspořádali ve spolupráci s Červeným křížem a vysokou
školou Akademie managementu
a komunikace kurz první pomoci,
19. ledna 2013 se naše sdružení
představilo v Nákupním centru
Letňany v rámci prezentace naší
partnerské školy Meridian International School Prague a 8. února
jsme se účastnili jako partneři Re-

prezentačního plesu MČ Praha 19.
V současné době spolupracují
Ztracené děti s řadou neziskových
organizací, poradenských center i vzdělávacích zařízení. Jsme
v kontaktu i s podobnými zahraničními organizacemi v řadě zemí
Evropy i USA. Partnerem sdružení se stala i Městská část Praha-Kbely. V Praze 9 také chystáme
akce v rámci prevence kriminality
pro školky, základní školy i domovy seniorů,“ upozorňuje tajemnice
Ztracených dětí.
Mgr. Silvie Hájková na závěr dodává: „Vyzýváme všechny občany,
kterých se tato problematika dotýká nebo někdy v minulosti dotkla,
ať se na nás s důvěrou obrátí. Stejně tak budeme rádi, pokud se budete chtít stát našimi členy, dobrovolnými pátrači nebo přispějete na
náš účet. Veškeré potřebné informace o naší organizaci najdete na
www.ztracene-deti.cz.“

Vyzkoušejte si kroužky v klubu Backstage pro děti od dvou let zdarma
Všechny dopolední kroužky pro děti v klubu při
Backstage jsou v týdnu od 11. do 15. března zdarma.

P

rogram začíná každý den
v 8:30 a končí ve 12 hodin. Děti
mohou navštívit jednotlivé kroužky nebo se účastnit celého dopoledního programu, vyzkoušet vše
od kreativních kroužků až po ty
pohybové. Rodiče si zatím mohou

vyřídit důležité obchůzky nebo si
odpočinout.
Na kurzy je nutné se objednat.
Více informací na:
www.centrumbackstage.cz
nebo na adrese Pešlova 133/10,
Praha-Vysočany.
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Pohřbívání basy na Střížkově
M

asopust byla doba od Tří
králů do Popeleční středy.
Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny masopustu
spojené s radovánkami a hodováním. A protože období, které
vyplňuje časovou mezeru mezi
masopustem a Velikonocemi, se
nazývá postní doba, byl letošní 11.
Střížkovský masopust spojen se
symbolickým pohřbíváním basy,
která by od Popeleční středy měla
čtyřicet dní, tedy celý půst, mlčet.
Milovanou basičku doprovodili
na zasloužený odpočinek členové Spolku za veselejší Střížkov za
účasti všech místních i přespolních pozůstalých a podpory MČ
Praha 9. Dlužno dodat, že obřad
9. února proběhl důstojně, občerstvení na počest basy bylo řádné,
masopustní masky rozmanité
mk
a veselí nebralo konce.
Foto: BOHEMIA WERBUNG

Propojujeme náš fotografický um s marketingovými znalostmi
a kreativním myšlením.
Jsme specialisté na:
fotografie produktové, makro,
portrétní, módní,
architektury, průmyslu
fotoreportáže z akcí
studiové komponované foto
newslettery, katalogy, časopisy
kalendáře, výroční zprávy
internetové prezentace
reklamní kampaně
loga a grafické manuály
tiskové konference
tiskové zprávy
krizový PR

Březen 2013

BOHEMIA WERBUNG, s.r.o.
Habartická 578/1d
190 00 Praha 9
tel.: 283 882 700
mob.: 604 232 238
office@bohemia-werbung.cz
www.bohemia-werbung.cz
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The Life Center: Procestujte celý svět
Za kolik dní se dá procestovat celý svět? Za 80, nebo
i méně? Na letošním anglickém příměstském táboře
se o to pokusíme v pěti dnech.
Amazing Race
Around the World in 5 Days
English Camp 2013
8.–12. 7. 2013

N

avštívíme různé kontinenty
i jejich obyvatele a zažijeme
nejedno dobrodružství. Na táboře na vás čekají známé tváře, ale
i noví kamarádi, rodilí mluvčí,

spousta příběhů, her, zábavy, ale
také nejrůznější nápovědy z Bible,
které nám pomohou dokončit náš
závod. Program vyvrcholí na závěrečné oslavě za účasti rodičů.
Táborový program zahrnuje:
• Každodenní procvičování angličtiny s rodilými mluvčími
• Kreativní anglický pracovní

sešit (deník)
• Nápadité materiály na výtvarné
vyrábění
• Originální táborové tričko
• Teplý oběd, tematická svačina a
nápoje během celého programu
• Nejrůznější odměny
• Poutavý obsah: zajímavé příběhy z celého světa, scénky, hry
a soutěže, výtvarný a dramatický workshop
• Závěrečná páteční oslava
Tábor, pořádaný organizací The
Life Center, proběhne na území

městské části Praha 9.
Cena: 1750 Kč za celý tábor (pondělí – pátek od 9 do 16 hod.). Více
informací a registrace na stránkách www.thelifecenter.cz.
ag

Souboj generací aneb vyhraje babička, nebo vnuk?
Poprvé se Puzzlemánie uskutečnila v lednu 2007 v Domě
dětí a mládeže v Praze 9. Snaha více přiblížit soutěž
širší veřejnosti vyústila v přesun Puzzlemánie z DDM
do obchodních center. Poslední odehraný ročník přinesl
integraci dětí a dospělých se zdravotním handicapem
a proběhl v OC Letňany, které bude hostit i ročník šestý.

L

etos se těšíme, že děti přivedou
ke hře i své prarodiče, kteří se
mohou přihlásit buď mezi dospělé, nebo do nově zařazené kategorie pro seniory od 65 let. V každém
soutěžním kole se skládá jiné puzzle, od 20dílkového po 160dílkové, a obtížnost se stupňuje v závislosti na kategorii.

Připravili jsme bohatý doprovodný program, aby chvíle i během
čekání na odstartování jednotlivých kategorií byly zábavné. Ti
nejmenší se mohou těšit kromě
skládání podlahových puzzle také
na malování na obličej nebo třpytivé tetování, ve výtvarné dílně
se bude malovat vlastní puzzle

a samozřejmostí bude skládání
různých druhů a materiálů puzzle
mimo soutěž.
Zajímavý zážitek jistě přinese
i skládání hmatového puzzle poslepu, které vyrábí speciálně pro
tuto akci agentura Bezva párty.
A protože žijeme v informační
společnosti, představíme speciální počítačové pomůcky a programy LIFEtool®. Návštěvníci se
budou moci vžít alespoň na chvíli
do života člověka se zdravotním
postižením a vyzkouší si např.
alternativní myši, joysticky a klávesnice, uvidí komunikátory s hlasovým výstupem a další pomůcky

pro alternativní komunikaci.
Soutěžní kategorie:
A 0–6 let
B 7–10 let
C 11–14 let
D 15–64 let
S 65+
T tříčlenné týmy
Přihlášky ve tvaru: celé jméno, datum narození, kontakt
(e-mail, telefon), handicap ano/ne
(v případě ano – jaký) zasílejte na
e-mail olbertova@motylek.org.
Více na www.puzzlemanie.com,
www.motylek.org.
eo

Inspirující originalita
Nejrozsáhlejší středoevropská přehlídka kombinovaných textilních technik
PRAGUE PATCHWORK
MEETING se uskuteční opět
ve Wellness Hotelu Step
ve Vysočanech ve dnech
5.–7. dubna.
Nenechte si ujít největší
galerii nástěnných textilních obrazů. Zveme vás
do světa nezaměnitelné
osobitosti tvůrčích přístupů, do světa plného barev,
pozoruhodné fantazie,
překvapivých nápadů.
Do světa plného neotřelé
a oslovující krásy, které
kolem nás není nikdy dost.

N

a již 7. ročníku této mezinárodní výstavy se na ploše pěti
tisíc metrů čtverečních představí
více než 250 autorů a klubů, z toho
12 samostatných galerií. Hlavní
výstavní kolekce obsahuje více
než 600 kusů převážně nástěnných quiltů (moderní tapiserie)
z celého světa a výběr autorských
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prací z ČR. V prodejní části najdete obchody, které nabídnou široký
výběr látek, pomůcek, textilních
doplňků, šicích strojů, osvětlení,
korálků, dekorací i barev na textil. Jako obvykle budou mít návštěvníci možnost účastnit se řady
workshopů s předními lektory v
oboru, součástí jsou také dopro-

vodné kurzy pro pokročilé i pro
nadšené amatéry.
Tak nezapomeňte, první dubnový
víkend tradičně patří ve Vysočanech výstavě s rostoucím renomé,
zaměřené na lifestyle, dekor a hobby. Další informace najdete na
www.praguepatchworkmeeting.com.
jif

Březen 2013

Tvar chodeb
vlasteneckých
vystoupení
a
prožili
spolu
Morfologie
chodebchodeb proseckého podzemí
iTvar
slavný
rok
1848,
za
který
byl
jeden
z
akse nepodobá
obvykl˘m
objektÛm
histoMorfologie
chodeb
proseckého
podzemí
tivních
účastníků,
autor
„petice
k císaři“
Jan
rického
podzemí,
protoÏe
nebyly
vytváfieny
se
nepodobá
obvykl˘m
objektÛm
histoPravoslav
Přibík, zbaven
svého
místa
Ïádné pravidelné
chodby
obvyklé
vučitetechrického
podzemí,
protoÏe
nebyly
vytváfieny
nickém
nebo
dÛlním
ale
kopravidelné
chodby
obvykléna
v techleÏádné
v Berouně
a roku
1854 podzemí,
nastoupil
nově
páã tûÏilškolu
pískovec
tam (jak
potvrzují
nickém
nebo
podzemí,
ale tzv.
kozřízenou
vedÛlním
Vysočanech.
Ale Náprstek
pick-marks
- stopy po
kde to tzv.
‰lo
páã
tûÏil pískovec
tamkopání),
(jak potvrzují
dopadl
hůře.
jeden
z vůdčích
organizáa pfiímo
nehrozilo
zfiícení
chodby.
Chodpick-marks
-Jako
stopy
po
kopání),
kde
to ‰lo
torů
se postavil
jako
praporečník
jsou
obvykle
‰iroké
1,2 aÏ
2,2i na
m,vídeňale jeabypfiímo
nehrozilo
zfiícení
chodby.
Chodjichjsou
‰ífika
a morfologie
silnû
kolísá.
Úzké
by
obvykle
‰iroké
1,2
aÏ 2,2
m, ale
jeské
barikády,
kam
se přeneslo
národnostní
chodbiãky
náhle
pfiecházet
síjich
‰ífika hnutí.
a mohou
morfologie
silnû
kolísá. do
Úzké
revoluční
Revoluční
povstání
však
nûk nebo imohou
vût‰ích náhle
prostor
o v˘‰ce aÏ
chodbiãky
pfiecházet
dopûsíbylo krutě potlačeno a účastníci, pokud Mobyli
timetrové.
Dvû
vÛbec
nejvy‰‰í
sínû
nûk
nebo
i
vût‰ích
prostor
o
v˘‰ce
aÏ
pûdopadeni,
Vojtěch
Náprsãálky majíbyli
9Dvû
mpozatýkáni.
avÛbec
konãínejvy‰‰í
nehluboko
pod
timetrové.
sínû
Mopovrchem.
jsou
od sebe Aãasto
ãálky
majído9Chodby
m a konãí
pod
tek
uprchl
zahraničí,
donehluboko
Ameriky.
tam
oddûleny
jen
úzk˘mi
pilífii
nebo
jsou
povrchem.
Chodby
jsou
od sebe
ãasto
začal
poznávat
svět
a jiný
život.
Nejprve
se
v nich prosekána
okénka.
oddûleny
jen úzk˘mi
pilífiiNejatraktivnebo jsou
živil
jako
dělník –chodeb
v přístavu,
na
plantážích
je bludi‰tû
v severozápadním
vnûj‰í
nich
prosekána
okénka.
Nejatraktivinûj‰í
v dolech,
a kdyžPrÛmûrná
si nahospodařil
pecípu
Moãálky.
v˘‰ka něco
chodeb
je
bludi‰tû
chodeb
v severozápadním
se pohybovala
mezi
1 aÏ 3 m,
ale chodeb
po indiopacípu
Moãálky.
PrÛmûrná
v˘‰ka
něz,
začal
cestovat.
Poznával
americké
kovan˘ch
prÛvalech
kanalizace
do‰lo
k zase
pohybovala
meziživot,
1 aÏ kulturu,
3 m, ale
po opaány,
studoval
jejich
původní
nesení niÏ‰ích
ãástíkanalizace
Moãálky,do‰lo
coÏ jsou
kovan˘ch
prÛvalech
k zajazyky
i minulost.
Sbíral
doklady
o coÏ
jejich
žizhruba
dvû
tfietiny
jejího
rozsahu,
takÏe
nesení
niÏ‰ích
ãástí
Moãálky,
jsou
votě
svých
poznatcích
psal
do bludi‰tû
odborného
mezia ovchodem
a stfiední
ãástí
se
zhruba
dvû tfietiny
jejího
rozsahu,
takÏe
kdysi Pořádal
vzpfiímenû
chodby
sniÏumezi
vchodem
a prÛchozí
stfiedníaãástí
bludi‰tû
se
tisku.
přednášky
seznamoval
lidi
jí na úroveÀ
kdysi
vzpfiímenû
prÛchozí
chodbyamericsniÏucelého
světa splazivek.
životem
a kulturou
(Vna
rámci
nedokonãen˘ch
zpfiístupÀovají
úroveÀ
plazivek.
kých
Indiánů.
Alez to
už je prosecké
jiná kapitola,
ktecíchrámci
pracínedokonãen˘ch
byla
okraje
plo‰iny
(V
zpfiístupÀovará
dala
vzniknout
muzea
zdloujeho
raÏena
12 m
hluboká
která
cích
prací
byla
z vybudování
okraje‰achta,
prosecké
plo‰iny
hou, Ïeleznou
v˘ztuÏí
vystrojenou
rozraÏena
12mu
m všechny
hluboká
‰achta,
která dlousbírek,
jež
věnoval.
ráÏkouÏeleznou
propojila v˘ztuÏí
Amerikuvystrojenou
I a Moãálku.rozGehou,
A
tak
jsme
se
dostali
při
svém
putování
ologickou
zvlá‰tností
‰tolyI jsou
splachové
ráÏkou
propojila
Ameriku
a Moãálku.
GePrahou a návštěvou domu u Halánků
opět
polohy
ãerveného
pískovce,
kter˘
obsahuje
ologickou
zvlá‰tností
‰toly
jsou
splachové
do
minulosti
Prahy 9pískovce,
az do
jejích
ulicobsahuje
spjatých
Ïelezité
zvûtraliny
kopcÛ
nad
tehdejpolohy
ãerveného
kter˘
‰ím
mofisk˘m
pobfieÏím.)
Ïelezité
zvûtraliny
z kopcÛ
nad tehdejse
jménem
Václava
Krocína
z Drahobejle...
‰ím mofisk˘m pobfieÏím.)
Pokraãování pfií‰tû
Pokraãování pfií‰tû Miroslav Kuranda
Miroslav Kuranda
Miroslav Kuranda

ROKYTKA Zpravodaj obãanského sdruÏení

Vlastivûdn˘ klub Prahyobãanského
9
ROKYTKA
Zpravodaj
sdruÏení
Redakce:
Miroslav
Kuranda
Vlastivûdn˘
klub Prahy
9
Rokytka
jako
samostatná pfiíloha
Redakce:vychází
Miroslav
Kuranda
mûsíãníku
Devítka,
Praha 9
Rokytka
vychází
jakovydávaného
samostatnáMâ
pfiíloha
Adresa redakce:
Vlastivûdn˘
klubMâ
Prahy
9, 9
mûsíãníku
Devítka,
vydávaného
Praha
mûstskáredakce:
ãást Praha
9, Sokolovská
Adresa
Vlastivûdn˘
klub 324/14,
Prahy 9,
180 49 Praha
9
mûstská
ãást Praha
9, Sokolovská 324/14,
tel.: 49
+420
283 9091 322, +420 606 927 223
180
Praha
tel.: +420 283 091 322, +420 606 927 223

VLASTIVĚDNÝ
VLASTIVĚDNÝ
ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ
âíslo 2/2012
Číslo
3/2013
Roãník
L
Ročník
LI
âíslo
2/2012
Roãník L

249
197
197

libeňský pivovar,
v rocejeskynû
1600. nejeskyním.
¤íkalozaložený
se jim umûlé
boIprosecké
katakomby.
Dnes
je jeskynû
fiadíme
mepo stavební
úpravě
roku
1725
stály budojeskyním.
¤íkalo
se jim
umûlé
nezi
pískovny
aDnes
lomy,
coÏ
jsou
tabo
prosecké
katakomby.
je
fiadíme
mevypodzemní
hostince po
obou stranách
silnice
a mezi
ková
dÛlní pískovny
díla, kdea lomy,
je podzemním
zi
podzemní
coÏ jsou tanimi byl prostranný dvůr. Ten byl z obou
zpÛsobem
Je-li
ková
dÛlnílámán
díla,stavební
kde je materiál.
podzemním
stran uzavřený
pevnými
branami.
získáván
kámen,
jedná
se
o materiál.
lomy,Císařská
je-liJe-li
kozpÛsobem
lámán
stavební
neãn˘m
produktem
písek,
ovedla
podzemsilnice spojující
s se
Prahou
získáván
kámen,Vídeň
jedná
ojde
lomy,
je-lii nakoní
pískovny.
V Praze
i na jde
vût‰inû
území
neãn˘m
produktem
o dvora
podzemdále
těmito
branami
apísek,
dvorem.
Ze
byl
âech
je to spí‰e
zpÛsob
tûÏby,
proní
pískovny.
V neobvykl˘
Praze i na
vût‰inû
území
průjezdem, který my pamatujeme jako protoÏe na‰e
zemûneobvykl˘
je bohatázpÛsob
na kámen.
Exiâech
je to spí‰e
tûÏby, prodejnuv‰ak
masa,
vstup
doholandsk˘
šenku.
se
stují
mûsta,
jako
Maastricht
toÏe
na‰e
zemû
je bohatá
naPrůjezdem
kámen.
Exinebo
PafiíÏ,
kdedo
jsou
ze suroviny
získané
dalo v‰ak
projít
také
druhého,
zadního
dvora,
stují
mûsta,
jako
holandsk˘
Maastricht
zkde
podzemních
lomÛ
ãtvrtû.
nebo
PafiíÏ,
jsou
ze suroviny
získané
byly
stáje,kde
kůlny
apostaveny
sýpka.
Kdocelé
chtěl
tudy
z podzemních lomÛ postaveny celé ãtvrtû.
projet vesnicí Hrdlořezy z Prahy do Vídně či
Podzemní ãerv
naopak, musel
branami
hosProsecké
podzemí
dob svého
„znovuPodzemní
ãervprojetodoběma
pody. Na podzemí
noc
se brány
zavíraly.
O „znovubezpečobjevení“
v roce
1965
pfiitahuje
neustáProsecké
od dob
svého
lou
PraÏanÛ
i cizincÛ.
Svûdãí
objevení“
v roce
neustánostpozornost
nocležníků
a 1965
jejich pfiitahuje
nákladů
bylo
tedy
opostaráno.
tom
dlouhá
fiada
novinov˘ch
ãlánkÛ,
lou
pozornost
PraÏanÛ
Svûdãí
Vždyť
to byloi cizincÛ.
zapotřebí.
Celé
odborn˘ch
studií
a i dokonce
nedávn˘
obo
tom dlouhá
fiada
novinov˘ch
ãlánkÛ,
okolí
se utápělo
va hlubokých
lesích a Hrjev
nového
druhu
ãerva
Enchytraeus
boodborn˘ch
studií
i dokonce
nedávn˘
obdlořezy
byly
poslední
osadou
předbyl
branami
hemicus
(Oligochaeta),
kter˘
zatím
jev
nového
druhu
ãerva
Enchytraeus
bonalezen zde, na tomto jediném místû
na
hemicus
(Oligochaeta),
kter˘
byl
zatím
Prahy.
Silnice
těmito
místy
procházela
mezi
svûtû.
Objevila
jej
polská
hydrobioloÏka
nalezen
zde,
tomto
jediném
na
úpatími
dvou na
vrchů,
Smetanky
amístû
Tábora.
Elzbieta
Dumnicka
z Krakova.
svûtû.
Objevila
jej polská
hydrobioloÏka
Hospoda měla tedy ve smyslu bezpečnosti
Elzbieta
Dumnicka
z
Krakova.
na silnici strategický
Podprosecké
Táborem
Geologická
stavbavýznam.
okraje
plo‰iny
Geologická
stavba cesta
okraje
prosecké
se k silnici připojovala
od Malešic.
PůKfiídové
vrstvy
plo‰iny
vytváfiejí
na
plo‰iny
vodně byla
jenprosecké
vozová, od
roku 1863
to byla
jejich okrajích
prÛmûrnû
dvacet
metrÛ
Kfiídové
vrstvy prosecké
plo‰iny
vytváfiejí
na
již silnice.
mocné,
horizontálnû
uloÏené
souvrství,
jejich
okrajích
prÛmûrnû
dvacet
metrÛ
a šlechtické uloÏené
vozy
kočáry
byly
ve Kupecké
kterém
pozorujeme
ãastéapartie
tvofiemocné,
horizontálnû
souvrství,
né
‰ikmoterčem
zvrstven˘mi
Souvrství
lákavým
výprav pískovci.
loupežníků,
kteří
se
ve
kterém
pozorujeme
ãasté partie
tvofiese
v‰ak
jako
celek pod
úhlem
nûkolika
né
‰ikmo
pískovci.
zdržovali
vzvrstven˘mi
okolních
lesích
a snad Souvrství
měli svéstupÀÛ
smûrem
k severu,
hlubse
v‰ak sklání
jako celek
pod
úhlemtedy
nûkolika
ho ochránce i v hrdlořezském krčmáři. Sama
‰ím
partiím
kfiídového
Ve
vzdálenosti
stupÀÛ
sklání
smûremmofie.
k severu,
tedy hlubexistence
loupežníků
amofie.
hlavně
je200
aÏ 600
m od okraje
plo‰iny
se jiÏoset‰ím
partiím
kfiídového
Vepověsti
vzdálenosti
káváme
s aÏm
ãtrnáct
metrÛ
mocnou
polojich aÏ
řádění,
často
přehnané,
měly
re200
600
od velmi
okraje
plo‰iny
se
jiÏ
sethou
bûlohorsk˘ch
opuk,
která
se jinak
na
káváme
s aÏ ãtrnáct
metrÛ
mocnou
poloklamní
účinek
na provoz
a prosperitu
zájezdokrajích
plo‰iny vyskytuje
jen v se
úlomcích.
hou
bûlohorsk˘ch
opuk, která
jinak na
ního hostince. Každý pěší pocestný, šlechtic
Kfiídové plo‰iny
podloÏívyskytuje
je tvofieno
zvûtokrajích
jenjílovitû
v úlomcích.
na koni
čipodloÏí
v kočářeletenského
nebo
obchodník
s vozem,
ral˘m
ordovikem
ajílovitû
libeÀského
Kfiídové
je
tvofieno
zvûtsouvrství.
Podle
detailního
zejména
když
měl v˘sledkÛ
cenný náklad
dorazilvrtdo
ral˘m
ordovikem
letenského
a alibeÀského
souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-

Rokytka

Jeskynû
na Proseku
Hrdlořezská
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zpevÀující
svahu.
nem, přestavět
takÏeokraj
dnes
funguje
jakojejtrámec
století
do podoby,
v jaké
vidíme
Velmi dÛleÏit˘
nov˘
v˘zkum provedla v rozpevÀující
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získat páspogické
(zhotovené
jména,
aby
se písařům
zapisovala
do
mûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
o situaci
v Moãálce
ma
a kompasu)
- bylosnáze
moÏné
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ráÏí
i na pfiesnosti
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odhadla.
bylo Vojtěchu
let,
véKdyž
z Pragisu,
Ïe narazili
nastavili
silnûdeset
zfiícené
Jedno
odpoledne
se Náprstkovi
u nás
kolegovstoupil
na staré
pražské
Akademické
gymnáa opadající
podzemní
a pové
z Pragisu,
Ïe narazili
na chodby
silnû zfiícené
zjistit,
oã seJosef
jedná.
Jakoasouatfiebovali
opadající
staré
podzemní
chodby
pozium,
kde by
byl
ředitelem
Jungmann.
kromá
jsem
mûl
zvlá‰tní,
nejby zjistit,
oã
se jedná.
Jako
souVtfiebovali
témžeosoba-expert
roce
tam nastoupil
i jakýsi
Tomáš
spí‰ protizákonn˘
status,
jsem
mohl nejlézt
kromá
osoba-expert
jsemÏe
mûl
zvlá‰tní,
Jelínek,
syn objeven˘ch
vysočanského
i do protizákonn˘
ãerstvû
kam
toAno,
horspí‰
status,stafiin,
Ïe rychtáře.
jsem
mohl
lézt
toho
který
od roku
1830
povznášel
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
iníkÛm
do rychtáře,
ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam
tootevhorfiené
stafiiny
kaÏdou
opadávaly
kaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z
ãerstvûVysootevdo
té doby
zanedbané
achvíli
zanedbávané
meny, bylo nutné poãkat, probûhnout do
fiené
stafiiny
kaÏdou
chvíli
opadávaly
kačany.
Tak
tedy
Vojtěch
Náprstek
a
Tomáš
bezpeãnûj‰ích
míst
a za probûhnout
chvíli jsem byl
meny,
bylo nutné
poãkat,
do
Jelínek byli spolužáci. Již jako studenti
se
v
Americe
I.
A
Moãálka
a
Amerika
tak byl
bybezpeãnûj‰ích
míst
a
za
chvíli
jsem
chlapci
scházeli
na českých
vlasteneckých
propojeny!
vlyAmerice
I. A Moãálka
a Amerika
tak byly propojeny!
besedách,
zúčastňovali se nejrůznějších
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Rokytka

ného
v nedalek˘ch
těchtoprÛzkumu
míst již pozdě
odpoledne LetÀanech,
a předvídal,
provádûného krátce po válce Quidem Záže za světla nedojede do Prahy, dal přednost
rubou, je kfiídové podloÏí nerovné. Jak vybezpečnému
přenocování
v zájezdní
pl˘vá
ze stovek
geologick˘ch
vrtÛ, hospoproveden˘ch
pfii projektování
objevují
dě předzde
nejistým
putovánímsídli‰tû,
za soumraku,
se
v nûm
údolní
deprese
a paleokoryta
nebo
dokonce
za tmy
ku Praze.
Hospodě
zahloubená aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vytedy zkazky o přepadávání jen prospívaly.
plnûná pfieplaven˘mi jíly.
Když špitálníci
pozdvihli
hospodufungují
na vyšNerovnosti
tehdej‰ího
povrchu
jako
nepropustná
bariéra
pro1743
vodyznovu
proší úroveň,
dávali ji od
10. května
sakující
pískovcov˘m
souvrstvím.
kondo nájmu.
Prvým nájemcem
této Na
vylepšetakt jílÛ a pískovcÛ jsou vázány drobné
né hospody byl Jiří Duchoslav. Působil tu
prameny vyvûrající tfieba u vysoãanské esdevět let.
srpna 1752 ulici
ho vystřídal
Jakub
takády,
ve5.StfiíÏkovské
ãi v rybníãku
Blahout.
Ten tu pobyl
jen dva roky.
Po vněm
pod
Kundratkou.
V kanalizaãní
‰tole
ulici
Nad12.
Kundratkou
přišel
června 1754byl
Janodkryt
Horký.silnû
On azjílojeho
vatûl˘ povrch podloÏního ordovického
syn zde čepovali předlouhých 52 let.
souvrství, kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
Zastavme sejílu
u otce
a syna
Horkýchdo
a nakaolinického
pfiímo
pfiecházel
pehlédněmesouvrství
do jejich
kupeckých
ruckého
svrchní
kfiídy, aniÏ„kněh“.
‰lo urãit
hranici
mezikolik
zvûtralinov˘m
plá‰tûm
Z nich
se dovíme,
v přepočtu na
dnešní
a pfieplaven˘mi jíly.
míry vytočili piva v roce 1780:
Kfiídová sedimentace zaãíná peruck˘mi
v lednu ty jsou 10
hl
vrstvami;
vyvinuty
jako ‰edé, uhelúnorunebo jako
7,5 hl
névjílovce,
mûkké, na‰edlé jílovité
pískovce
o promûnlivé
mocnosti od nûv březnu
7,5 hl
kolika
decimetrÛ
do dvou metrÛ. Na tuv dubnu
7,5 hl
to polohu bylo vázáno jiÏ popsané dob˘v květnu
10 vhloblasti mezi Klíãovem
vání
kfiídového uhlí
v červnu leti‰tûm,
15 hl ale podobn˘ geoloa kbelsk˘m
gick˘
v˘voj má i oblast
v červenci
17 hl Strahova a Petfiína.
Prostfiedí
v
dobû
usazování peruck˘ch vrsv srpnu
12,5 hl
tev je nutné si pfiedstavit jako ploché záv září
12,5pobfieÏí,
hl
zemí
nedalekého
které je v niÏv říjnu
17,5 hltvofieno mûlk˘mi
‰ích
polohách
sladkovodními
moãály pov listopadu a
7,5brakick˘mi
hl
rostl˘mi
hustou 7,5
subtropickou
vegetací, ve
v prosinci
hl
které se objevují napfiíklad mangrovy. Ve
Za rok
1780 se (coÏ
v hrdlořezské
hospodě vyvy‰‰ích
polohách
je podle dosavadních
pilo
132
hektolitrů
piva.
Za
rok
1781
vytočili
odkryvÛ právû oblast pod ulicí Na
Vyhlídce)
je
moãálovit˘
v˘voj
redukován
102 hl a roku 1782 dokonce plných 145 nehl.
bo
se vÛbec
nevyskytuje
a napůllitrů,
ordovické
Kdyby
tehdy čepovali
do našich
tak
podloÏí nasedají po tenké pfiechodové
by stálpfiímo
jeden přibližně
2 krejcary.
Pro snazší
vrstvû
bílé pískovce
s kaolinick˘m
srovnání: jeden zlatý měl 60 krejcarů, krejcar
tmelem.
Právû
na tyto
pískovce,
7 denárů.
Zlatý„sladkovodní“
měl tedy 420 denárů.
Tojak
se
se
naz˘valy,
je vázána
hlavní ãást
proto dfiíve
tenkrát
bez kalkulaček
nesnadno
počítalo!
seckého podzemí, a to v pásu sahajícím od
V roce 1806
je vhloubûtínsk˘ch
hrdlořezské hospodě
Kundratky
aÏ do
Hutí.uváBíděn
jako
krčmář
Jiří
Soukup
a
hned
náslelé perucké pískovce dosahují mocnosti
ãtyfi
aÏ ‰esti
metrÛ
mohou Herbelly.
pfiedstavovat
dujícího
roku
1807 a
František
Ten

jejich kdysi tak slavná a pověstná hospoda

TûÏba
pomaloučku zanikala. Území od Hrdlořez
Rezavé
korycanské
pískovce
byly ve
vûtk branám
Prahy přestávalo
být pusté.
Kolem
‰ím mûfiítku tûÏeny jako více ãi ménû kvajednotlivých
usedlostí dnešního
Žižkova
litní
kámen pravdûpodobnû
jiÏ od
stfievyrůstala
mezi
vinicemi,
poli
a
sady
dovûku, ale s jistotou nejménû odobydlí
roku
1695,
jsou na historické
mapû Prosea cestakdy
z Hrdlořez
do Prahy ztratila
již své
ka
zakresleny
dva
velké
lomy
ve svahu
po
nebezpečí i kouzlo a napětí s tím
spojené.
obou stranách prosecké návsi. Podle náS růstem
přibývala
nejen
obydlí,
lezu
mincíHrdlořez
byly lomy
zaloÏeny
zfiejmû
jiÏ
ale přibyla 16.
i další
hospoda
a nedlouho
pak
poãátkem
století.
Podobné,
pomûrnû
rozsáhlé
lomy
pokraãují
pfiesže
Hloubûtín
do
ještě jedna.
Není
tedy divu,
hrdlořezská
Vinofie
na dal‰íhospoda
místa na
okrajích
kfiístarobyláa zájezdní
začala
být méně
dov˘ch plo‰in praÏské oblasti - v Praze 8
a ani
moderní
(na
avyhledávaná
9 napfiíkladnež
na dříve
âertovû
vr‰ku.
Nûkteré
tehdejší
dobu)
přestavba
ji
nezachránila.
Ale
podzemní chodby, napfiíklad v Krocínce
ãi
v
Americe
I,
pokraãovaly
v
men‰ím
mûpřesto žila dál.

jak
pláÏov˘celé
sediment,
tak apfieplavené
tu působil
čtvrtstoletí
roku 1832 váho
té písky sedimentované v tûsném sousedvystřídal Josef Herbelly, snad jeho syn. Za
ství pobfieÏní linie.
jeho držení
skončilo
období
slávy
hrdlořezTyto
perucké
pískovce
jsou
mûkké,
neské hospody.
Tajako
rokustavební
1842 vyhořela.
jsou
vyuÏitelné
kámen Díky
a na
vzduchu
se pomûrnû
rozpadají.
její velkolepé
přestavbě vrychle
roce 1725
byla větMen‰í kusy se podle na‰ich pokusÛ rozší část budovy z kamene. Oheň tedy pohltil
padnou jiÏ bûhem nûkolika mûsícÛ, najen střechy
vnitřníJejich
vybavení,
pfiíklad
pfiesa zimu.
písekkůlny,
je v‰akstáje
vela seníky.
Základyvytfiídûn˘,
a obvodové
zdi zůstaly
zami
ãist˘, dobfie
pÛsobí
dobr˘m
estetick˘m
dojmem.
bylynovou,
na fiadû
chovány. V roce
1843 tuProto
vystavěli
již
míst perucké pískovce ãi jejich rozpadlé
moderní budovu v klasicistním slohu, ktederiváty vyuÏívány jako slévárenské písky,
rou spatřujeme
dodnes.
‰tukové
písky nebo
pro v˘robu abrazních
Při znovuzahájení
zářila hospoda
ãisticích
prostfiedkÛ.provozu
Sedimentace
peruck˘ch
pískovcÛ
je na fiadûani
stfiedoãesk˘ch
novotou,
ale u pocestných
místních nálokalit
(typick˘ je tfieba Hostibejk u Kravštěvníků původní zájem už nezískala. Snad
lup) zakonãena ‰tûrãíkovou polohou, ktepozbyla
své na
dřívější
útulnosti.
Na nádvoří
rá
ukazuje
mofiskou
transgresi,
tedy
byly postaveny
nové stáje pro
40 konízáplavy.
a v létě
nástup
nové, mohutnûj‰í
mofiské
Tato
velmi
dobfie
vyjich tu‰tûrãíková
mohlo být poloha
dokoncejei 50.
Dále
zde bylo
vinuta
na
fiadû
míst
v
proseckém
podzemí,
prostranství pro čištění a opravy koňských
ale také napfiíklad v lomu poblíÏ prosecpostrojů,
kočárů a vozů. Zde očekávali příleké
vyhlídky.
žitostné
výdělkypískovce
především
řemeslníci
z okoV˘‰e
poloÏené
jsou
hrubozrnné,
ménû
‰ikmo
zvrstvené
lí. Pro homogenní,
pocestné bylo ãasto
v patře
několik
pokojů
aa mají
charakteristickou narezlou barvu.
v přízemí šenk a ještě velký sál. Jeden čas
¤adíme je k tzv. korycansk˘m vrstvám a pobyla v hrdlořezské
hospodě mûlkého
i rychta. mofie,
vaÏujeme
je za sediment
hospodě
též poskytovali
pro jízve Vkterém
hrály
dÛleÏitou přípřež
roli pfiíbfieÏní
proudy,
jejichÏ smûry
se bûhem
dal‰ího
v˘du hrdlořezským
kopcem
ku Praze
i na druvoje
pobfieÏí
mûnily
a
tím
ovlivÀovaly
hou stranu směrem k Českému Brodu. zrnitost sloÏení pískovcÛ a smûry jejich vnitfiní Hrdlořezy
laminace. se zvětšovaly, rozrůstaly, ale
František Herbelly

1807
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PrÛzkum
Josef Herbelly
1832
Podél
prosecké plo‰iny byly
velmi nápožár
1842
kladnû vrtány clony asi metr od sebe vzdáAntonín
len˘ch
vrtÛAugust
a ‰achtou bylo 1843
otevfieno podVáclav
Masák I. Odtud 1847
zemí
u Ameriky
dál smûrovala
prÛzkumná
‰tola aÏ podél1860
ulice Na VyKarel Paradeiser
hlídce.
Tato
grandiózní akce
Vojtěch
Vavřinec
1861nebyla nikdy souhrnnû vyhodnocena, ãást materiVavřinec
álÛFrantišek
byla staÏena
jako tajná 1914
a postupnû se
Františka Vavřincová
do 1952
poztrácela.
Moãálka byla mapována
dokonce
nûkolikrát,
Václav
Vavřinec ale vût‰ina
domap
1961 je dnes
nedostupná. Jen díky ‰Èastné náhodû bylo autorovi této práce pfiedáno nûkolik
listÛ dobov˘ch map Moãálky a Krocínky od
Z Prahy
9 na
utajeného,
ale v˘znamného
podzemního
badatele
Ladislava Hrdliãky,
kter˘ jako geBetlémské
náměstí
ofyzik proslul akcemi v Hitlerovû Orlím
hnízdû, podzemí PraÏského hradu, na VyS Vysočany,
Prosekem,
Hrdlořezyi jinse
‰ehradû,
Karl‰tejnû,
ve ·tûchovicích
nesetkáváme
nás, ale
často na
de,
a Proseku sejen
v 60.u letech
intenzivnû
vûnoval.
souvislost s těmito místy narážíme při
Hlavním
v˘stavby
Proseka nelistováníproblémem
dějinami nebo
cestováním
po
byly podzemní chodby, ale ãetné lÛmky
naší
vlasti.
Dnes
jsme
se
podívali
do
a nejménû dvû drobné cihelny, které byvnitřní
Prahy
v touze
seznámit
se s doly
jiÏ bûhem
první
republiky
zaváÏeny
odpadky,
takÏe hrozilo
selektivní
sesedání
klady orientální
kultury.
Navštívili
jsme
základÛ.
Proto
byla
ãást ssídli‰tû
náproto místo,
kde
sevalná
můžeme
kulturou
kladnû postavena na ro‰tech a pol‰táfiích
a zvyky
orientálních
národů
seznámit
–
ze
zhutnûného
‰tûrku.
V 60. aÏ
80. letech
Náprstkovo
muzeum.
Roduvěrný
bylo
prosecké podzemí
pomûrnû
dobfiePraznámo
jeskyÀáfiÛm že
a místním
žák připomene,
jsme byliobyvatelÛm,
u Halánků,
zejména
hochÛm,
na jejichÏ
vzpomínky
je
jak je dům,
který skrývá
poklady
tohoto
moÏné dodnes ãasto narazit.
muzea,
dodnesMoãálky
nazýván.
zdeKrocínka
je první
âást
podzemí
aA
celá
setkání
bydlištěm,
s libeňskou
byly
je‰tûs vnaším
60. letech
vylity betonem.
Po
neustál˘ch
kanalizace bylo v lečástí Prahypropadech
9 a s Prosekem...
tech 1987 aÏ 1989 pfiikroãeno k raÏbû
270 m dlouhé kanalizaãní ‰toly táhnoucí
Drahobejlova
ulice aKundratkou.
Krocínka; jak ·tola
to souvisí?
se
pod ulicí Nad
byla
V
blízkosti
Betlémské
kaple
stával
něna návrh autora raÏena ruãnû, aby už
nedocházelo
k
otfiesÛm,
a
posléze
vylita
betokdy v 15. století dům, který nechal jeho maji-

ve Jiří
zámûr
vybudovat Severní22.
Mûsto
pfiináSádlo
2. 1673
‰í novou obsáhlou vlnu zájmu o zdej‰í
Jan Saturn
9. 7. 1695
podzemí. Pozornost je je‰tû oÏivena proŠpitál
sv.
Pavla
1719
padem na Krocínce a na Kundratce
v roceJiří
1965
i petfiínsk˘m sesuvem
Duchoslav
1743ve stejném
roce.
Objevují
se znaãnû zveliãené
Jakub
Blachout
5. 8. 1753povûsti o poddolování celého Proseka a chodJan Horký
12. 6. 1754
bách táhnoucích se aÏ na Jen‰tejn a do StaSoukup
1806
ré Jiří
Boleslavi.
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V dalším sledu hrdlořezských krčmářů
jsou uváděni:
roku 1843
Antonín August
roku 1847
Václav Masák
roku 1860
Karel Paradeiser
roku 1861
Vojtěch Vavřinec
roku 1891
František Vavřinec
František Vavřinec je zde zapisován až
do první světové války. V roce 1952 zemřela majitelka Františka Vavřincová a novým
Prosecké
skályse- Moãálka
vlastníkem
stává Václav Vavřinec. V rodině Vavřinců zůstala hospoda rovných 100
fiítku
do korycanského
souvrství. Na kolet, odi roku
1861 do roku 1961.
rycanské pískovce nasedají zelené glauPo první světové válce čekal zájezdní hoskonitické
jílovce a páskované souvrství jípodu,
zvanou
v poslední
době
formanka,
lovcÛ téÏ
zvané
„kanafas“.
Bûlohorské
opuky
se
objevují
jako
souvislé
polohy
aÏ
krušný osud. Stala se noclehárnou pražské
nejménû
nûkolik
desítek
metrÛ
od
okrachudiny. Vždy v podvečer se sem scházeli po
jÛ plo‰in. Ve star˘ch lomech na území Secestách od Vysočan, Žižkova a Malešic nezaverního
Mûsta se vesmûs tûÏila opuka.
městnaní,
a žebráci zzápis
celé Prahy.
K
Prosekubezdomovci
se mÛÏe vztahovat
neurãitû
·ilbochu,
tj. ke obyvatelé
Ztracené
Bylilokalizovan˘
ubytováni v k
sále,
který starší
vartû
meziještě
Libní
a Prosekem,
a datovan˘
Hrdlořez
pamatují
jako kino
Osvěta.
rokem 1795. Îádn˘ dfiívûj‰í údaj není
Podle svědectví pamětníků přespávali chuznám, i kdyÏ men‰í ãást chodbic mÛÏe b˘t
dáci přímo na podlaze sálu, kam si prostírali
star‰í.
TûÏba
na Proseku
probíhala
bûhem
jako izolaci
otepi slámy.
Snad tam
měli celéi něho
19.
století
a
podle
pamûtníkÛ
skonãijaké palandy, ale ty asi pro všechny nestačily.
la aÏ po první svûtové válce, kdy jiÏ nebyRoku 1926 tato noclehárna zaniká.
la v˘razná a poskytovala spí‰ pfiíleÏitostnou
Budova
není nezamûstnan˘m.
památkově chráněná.
Škopráci
místním
Prosecké
podzemí
struãnû
zmiÀuje
Filip Poãta
da. Pro svou
historickou
minulost
by si ve
to
sv˘ch
Geologick˘ch
vycházkách
praÏzasloužila.
Jen málokterá
hospoda po
u nás
se
ském okolí (1897). Dále jej uvádí A. Jimůže pochlubit tak dlouhou a nepřetržitou
routek (1927) v knize Obec Prosek. Ve
tradicí.
Odnav‰tûvuje
roku 1525podzemní
jsou zaznamenáni
20.
letech
prostory
vvšichni
Hloubûtínû
Jarokrčmáři,Popelka
kteří se tuBilianová
vystřídali. aByli
to:
slav
Petrbok,
kter˘
se
ze
své
funkce
konPronajímáno purkmistrem a radou Starézervátora pfiimlouvá jiÏ poãátkem 20. let
ho Města pražského od 18. 11. 1525. Prvním
minulého století za jejich památkovou
známým akrčmářem
byl Ladislav
Malešický
ochranu
zpfiístupnûní.
Poté publikuje
prvz Černošic.
ní,
byÈ struãn˘ vûdeck˘ popis nejprve znám˘Jan
geograf
Josef Kunsk˘ aÏ v 6.
roce
Nohavička
10.1940
1537 a po
nûm Václav Král v roce 1958. Mezitím se
Jan Rašín z Rýzmburka 13. 6. 1550
podzemím zab˘vá nûkolik novinov˘ch
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Březen v Domě dětí Jarní kurz CANDY BAGS
a mládeže na Proseku – kabelky ze skládaného papíru
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.
Velikonoční keramika:
Veselé slepičky
Soboty 2. a 16. března od 10 hodin
Věk: 4–10 let + rodič
Cena: 180 Kč dítě/obě soboty
360 Kč dospělý/obě soboty
Vyrobíme si různé velikonoční
předměty na výzdobu svátečního
stolu. Ošatku, misku, hrnek, květináč nebo kalíšek na vejce s tématem veselých slepiček, které do
sebe strkají, smějí se, padají a dělají
kotrmelce. Zkrátka radují se z jara,
ze života a z hřejícího slunce.
Pohádkový karneval
Neděle 10. března od 16 hodin
Věk: 4–8 let
Maškarní karneval pro naše nejmenší. Zažijeme společně spoustu
zábavy, her a tance.

Pamatujte už dnes
na letní tábory pro děti
Trable kmotra Panzaniho
Keblov (Benešovsko)
29. 6.–13. 7. 2013
Věk: 11–16 let
Cena: 4200 Kč (záloha 3500 Kč –
v případě získání grantu MHMP se
jedná o konečnou částku)
Starý don Panzani má trable –
záhadně mu shořel dům a podle
všeho měl shořet i on sám. Teď se
skrývá na neznámém místě a celé
město zachvátilo bezvládí.
Hrad Rychlov
Rychlov, Benecko (Krkonoše)
7. – 14. 7. 2013
Věk: 5–8 let
Cena: 2800 Kč (záloha 2500 Kč –
v případě získání grantu MHMP se
jedná o konečnou částku)
Hrad je v ohrožení a královna
svolává všechny statečné chlapce
a dívky, aby se připojili k její královské stráži a ubránili hrad před
tříhlavým drakem.
Bořek Stavitel:
Tajemství piráta Rudovouse
Vítkovice (Krkonoše)
20. – 27. 7. 2013
Věk: 4–6 let
Cena: 3000 Kč (záloha 2500 Kč –
v případě získání grantu MHMP se
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jedná o konečnou částku)
Vydejte se s námi a se všemi členy
týmu Bořka Stavitele, zejména se
čtyřkolkou Sváťou a se strašákem
Hugem, hledat ukrytý poklad piráta
Rudovouse – jeho zlaté kladívko.
Tábor s tancem a sportem
Louňovice pod Blaníkem
(CHKO Blaník)
27. 7.–3. 8. 2013
Věk: 9–13 let
Cena: 3150 Kč (záloha 2400 Kč –
v případě získání grantu MHMP se
jedná o konečnou částku)
Na tanečníky čekají lekce v nejrůznějších tanečních stylech, na sportovce pohyb všeho druhu a společně si užijeme dobrodružství při
celotáborové hře.
Hobit, aneb cesta Bilba Pytlíka
tam a zase zpátky
Strážné (Krkonoše)
10.–24. 8. 2013
Věk: 7–13 let
Cena: 5100 Kč (záloha 3600 Kč –
v případě získání grantu MHMP se
jedná o konečnou částku)
Vydejte se s námi na nevídanou
a nebezpečnou výpravu hobita
Bilba Pytlíka, čaroděje Gandalfa
a třinácti opravdových trpaslíků
za uloupeným pokladem.
Superhrdinové
Kozojedy (Střední Čechy)
3.–17. 8. 2013
Věk: 7–13 let
Cena: 4700 Kč (záloha 3400 Kč –
v případě získání grantu MHMP se
jedná o konečnou částku)
I náš svět potřebuje někoho, kdo
zajistí jeho bezpečí! Hrdiny, kteří
odvážně brání Zemi a její obyvatele. Hrdiny, kteří využívají svých superschopností pro ochranu lidstva.

Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské
centrum, Jandova 207/4, Praha 9-Vysočany.

P

řijďte si k nám udělat radost
nebo druhé překvapit dárkem
ručně vyrobeným starověkou mayskou technikou – 18. a 25. března nebo 15. a 22. dubna vždy od
17 do 19 hodin.
V té době můžete své ratolesti odložit do naší keramické dílny, kde
si vyzkouší práci s hlínou nebo
hrnčířským kruhem, a vy se zatím
pustíte do výroby originálních kabelek, tašek, sáčků a náramků podle mexické techniky, kterou znali
už staří Mayové a v mexických
věznicích si dodnes výrobou těchto tašek vězni přivydělávají.
Na našem kurzu se naučíte techniku skládání a spojování dílů, výrobu dna, přípravu, eventuálně stihnete i malou taštičku na kosmetiku.
Cena dvouhodinové kurzu je 120 Kč.

Kapacita kurzu je omezena, místa si můžete zarezervovat na tel.:
777 853 883, 777 902 596 nebo
e-mailem: kursy@kultura9.cz.
Více informací o dalších kursech
na: www.kultura9.cz.

Nádraží Praha-Prosek
je otevřeno i pro vás
Přijďte se podívat na velké modelové kolejiště velikosti 0.
Návštěvní dny na Nádraží Praha-Prosek jsou 16. února,
23. března a 13. dubna, vždy od 14 do 18 hodin.

N

ádraží Praha-Prosek provozuje Pragoclub, o. s., v Jablonecké 322 na Proseku. Dostanete
se sem metrem – stanice metra C
Střížkov nebo autobusy č. 136,
177, 183 – stanice Střížkov.
Vstupné je 30 korun, děti do 6 let
Foto: mk
mají vstup zdarma.

Sportovní kemp
Zruč nad Sázavou (Vysočina)
24.–31. 8. 2013
Věk: 10–20 let
Cena: 2500 Kč (záloha 2300 Kč –
v případě získání grantu MHMP se
jedná o konečnou částku)
Týden v pohybu, se sportem a pohybovými aktivitami – fotbal, beachvolejbal, volejbal, atletika…
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5. 3. úterý
19:30
Brej den, pane doktor
– Divadelní spolek Post Skriptum
Hra motivovaná kalifornskými novelami
Johna Steinbecka – Na Plechárně a Zelený
čtvrtek vykresluje figurky z okraje lidské
společnosti kdesi na jihoamerickém
předměstí, daleko od reklam a přetechnizovaného světa.
6. 3. středa
19:30
Malá scéna
TRIFIDI JDOU
vystoupení skupiny Vize 22 – Protagonisté
pořadu – V. Plamínek a B. Hochman
www.brucektarot.cz
7. 3. čtvrtek
18:00 zadáno
R. Geisler: ZA ÚPLŇKU
Divadelní představení souboru Docela
velké divadlo – ke Dni učitelů.
Pořádá MČ Praha 9.
12. 3. úterý
19:30
KAREL PLÍHAL – koncertní vystoupení
(nevhodné pro děti do 12 let)
13. 3. středa
Posezení u cimbálu
pořádá Slovácký krúžek v Praze

19:00

14. 3. čtvrtek
19:30
Malá scéna s dobrým vínem
Černá hodinka
Poezie a próza v Praze na počátku 20. století (Výběr z české, německé a židovské
literatury: K. Čapek, J. Urzidil, K. Poláček,
R. M. Rilke, F. Kafka, F. Němec). Uvádí a
recituje Zdenka Procházková. Klavírní
doprovod Václav Vomáčka
16. 3. sobota
18:00
Přednáška PhDr. Marty Foučkové
18. 3. pondělí
19:30
Pocta trampské písni
Tentokrát vystoupí Tony Linhart a Pacifik,
Marko Čermák a Paběrky, Miky Ryvola,
Béďa Rélich (Šedivka)
19. 3. úterý
19:30
Malá scéna s dobrým vínem
PETR KOTVALD – Milovat se čím dál víc!
Pan zpěvák, který už ve svých hitech
a pop-šansonech zpíval o všech formách
lásky a o vztazích, které nás těší i trápí,
je hostem scenáristy a textaře P. Cmírala
a agentury ART>A<UM
20. 3. středa
Jazz klub Gong
Jazz Bluffers se zpěvačkou
Darjou Kuncovou

19:30

22. 3. pátek
19:30
FONTÁNA – hudba k tanci i poslechu
25. 3. pondělí
19:30
PAVEL ŽALMAN LOHONKA a spol.
koncert
26. 3. úterý
19:30
ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA
koncert

KLUB KOCOUR
5. 3. úterý
19:30
PANELÁKOVÍ FOTŘI – neuvěřitelná
skupina, www.panelakovifotri.wz.cz
12. 3. úterý

19:30

7. 3. čtvrtek
10:00
Divadlo AHA!
K. a J. Čapkové: ZE ŽIVOTA HMYZU
Satirická alegorie o lidském společenství.
Činohra s výraznými hudebními, pohybovými a výtvarnými prvky.
Hudba: P. Zeman, choreografie: R. Vizváry,
scéna a kostýmy: L. Konopíková a M.
Král, produkce: M. Král, tech. spolupráce:
M. Kyliánek, R. Suchan, L. Vlasáková. Hrají:
R. Klučka, M. Bittnerová, P. Bečková, N. Topinková, V. Hadraba, K. Nohýnek, M. Mazal,
O. Černý, M. Juřica. Úprava, texty písní a
režie: M. Pokorný. Pro děti od 14 let.

HYNEK KOČÍ – písničkář a básník,
www.hynekkoci.webnode.cz,
www.bandzone.cz/hynekkoci
14. 3. úterý
19:30
DRUGA + OŘEŠÁK – křest CD
bandzone.cz/druga, www.oresak.cz
21. 3. čtvrtek
JIŘÍ ŠÁMAL – tajemný večer
s tajemnými tóny hangdrumu

19:30

26. 3. úterý
19:30
G-Divers – našláplá funky-pop kapela
http://bandzone.cz/gdivers,
http://www.facebook.com/gdiversban

GONG DĚTEM
1. 3. pátek
10:00
Divadlo AHA!
J. Verne, V. Pokorný:
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Dobrodružný příběh, který se točí kolem
veliké sázky a kolem pozoruhodné a nebezpečné cesty anglického džentlmena
Foga za doprovodu věrného sluhy Proklouze, je především holdem divadlu a jeho
imaginaci.
Dramaturgie: V. Pokorný; scéna: K. a J.
Čapkovi; projekce a animace: M. Chwistková a T. Polenský; produkce a kostýmy:
M. Král; hudba: P. Zeman; choreografie: R.
Vizváry. Hrají: M. Mazal, R. Klučka, K. Nohýnek, V. Svobodová/V. Stasiowská, O. Černý
a P. Kalous. Režie: M. Pokorný.
Pro děti od 7 let.
2. 3. sobota
15:00
Divadlo AHA!
F. Nepil: MAKOVÝ MUŽÍČEK
Veselá pohádka o Makovém mužíčkovi,
o jeho kouzelné makovici i o tom, jak to
udělat, aby byl člověk užitečný.
Výprava: P. Jůzová, hrají: V. Svobodová,
M. Mazal, R. Klučka, V. Stasiowská. Úprava
textu a režie: M. Pokorný. Pro děti od 3 let.
4. 3. pondělí
10:00
Malá scéna: Divadlo Pro malý
J. Werich: LAKOMÁ BARKA
Lakotili, škudlili a byli lakomí… jak směšné je takové počínání, uvidíme ve veselé
pohádce s herci a loutkami.
Hrají: M. Lážnovská a K. Zima. Režie:
K. Zima a O. Lážnovský. Výprava R. Dubovský a J. Škvrna. Pro děti od 3 let.
5. 3. úterý
10:00
Divadlo AHA!
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Kdo by neznal Ferdu Mravence a jeho kamarády z broučičího světa? Brouka Pytlíka,
Berušku, Pavouka Poutníčka nebo Pana
Šneka? Inscenace zachovává nezaměnitelnou Sekorovu poetiku, kterou umocňuje
písničkami.
Scéna: R. Dubovský, J. Škvrna; kostýmy:
Z. Hadrabová; hudba: P. Moravec; hrají: V.
Hadraba, R. Klučka, J. Škvrna, Z. Hadrabová, K. Nohýnek a M. Mazal. Úprava, texty
písní a režie: M. Pokorný. Pro děti od 4 let.
6. 3. středa
10:00
Malá scéna: Divadlo Pro malý
K. Zima: O HLOUPÉM HONZOVI
Poslyšte příběh o mládenci jménem Jan.
O jinochovi v odřených kalhotách středního
vzrůstu a s odřenýma ušima.
Hrají: K. Zima, J. Škvrna a E. Kodešová.
Scéna a loutky: R. Marek. Pro děti od 3 let.
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8. 3. pátek
10:00
Divadlo AHA!
M. Pokorný:
PĚT ŽENICHŮ PRO PRINCEZNU
Bylo jedno bláznivé království, král Pecivál,
králka Peciválka a princezna Madla. Co
všechno se seběhlo kolem hledání ženicha
a jak to všechno dopadlo, uvidíme v nové
pohádce.
Výprava: Z. Hadrabová a M. Stichová, hrají:
J. Stich, V. Stasiowská, V. Svobodová a M.
Mazal. Režie: M. Pokorný. Pro děti od 4 let.
9. 3. sobota
15:00
Divadlo AHA!
J. Lada, M. Pokorný: TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY ANEB KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Uprostřed lesa se strhne mela mezi Kmotrou Liškou a psy Sultánem a Hektorem.
Pohádkový dědeček má plné ruce práce,
aby dokázal, že nejchytřejší je ten, kdo umí
v nesnázích nabídnout pomocnou tlapku a
být dobrým kamarádem.
Hrají: P. Zeman-Bečková, V. Hadraba, R.
Klučka a J. Stich. Dramatizace, texty písní
a režie: M. Pokorný. Pro děti od 4 let.
11. 3. pondělí
10:00
Malá scéna: Divadlo Pro malý
POHÁDKA O ROBINSONOVI
Příběh o přátelství, samotě a potřebě mít
někoho blízkého je tentokrát „otevřenou
hrou“ také pro diváky, kteří se stanou
spolutvůrci při osídlování ostrova.
Spolu s loutkami účinkují M. Zimová
a M. Matejka. Pro děti od 3 let.
12. 3. úterý
10:00
Malá scéna: Divadlo Pro malý
OTESÁNEK
Nové zpracování klasické pohádky
o zvláštním klukovi, který neměl nikdy
dost. Scéna: R. Dubovský, hrají: K. Kudrnáčová, K. Zima. Pro děti od 4 let.
13. 3. středa
10:00
Divadlo AHA!
J. Lada, M. Pokorný: TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY ANEB KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Pro děti od 4 let.
14. 3.. čtvrtek
10:00
Divadlo AHA!
R. Kipling, V. Pokorný: MAUGLÍ
Dramatizace dnes již klasického dobrodružného příběhu z indické džungle, kde
lidské mládě Mauglí žije ve společenství
zvířat s osobitými charakterovými rysy.
V hudební komedii nechybí napětí, humor
a zřetelné morální poslání...
Úprava, texty písní a režie: M. Pokorný;
hudba: P. Zeman; choreografie: S. Balabán;
kostýmy, loutky a výtvarná spolupráce:
B. Wojtkowiak; scéna a výtv. spolupráce:
Z. Hadrabová; produkce a as. režie: S.
Takáčová. Hrají: V. Hadraba, P. Zeman-Bečková/T. Krchovová, R. Klučka, M. Mazal,
V. Stasiowská/V. Svobodová, J. Stich, K.
Nohýnek. Pro děti od 5 let.
15. 3. pátek
10:00
Divadlo AHA!
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ
KOCOURKA MODROOČKA
Poetická hudební pohádka o tom, jak kočičí
kluk poznával svět.
Hudba: P. Zeman, choreografie: P. Štěpánek, výprava a masky: M. Král, as. režie:
K. Viktorinová, světla a zvuk: M. Puha.
Hrají: G. K. Hašek, P. Bečková, N. Topinková/K. Viktorinová, K. Nohýnek, V. Hadraba,

R. Klučka. Dramatizace, texty písní a režie:
M. Pokorný. Pro děti od 3 let.
16. 3. sobota
15:00
Divadlo AHA!
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ
KOCOURKA MODROOČKA
Pro děti od 3 let.
19. 3. úterý
10:00
Malá scéna: Divadlo Pro malý
A. Lobel:
KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI
Úsměvné příběhy dvou kamarádů o přátelství a o tom, jak je důležité mít někoho rád
a někomu pomáhat.
Hrají: M. Zimová a M. Matejka. Hudební
spolupráce: J. Vondráček. Pro děti od 3 let
20. 3. středa
10:00
Divadlo AHA!
W. Shakespeare: VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
aneb COKOLI CHCETE
Komedie rozmanitých chutí a vůní –
bláznivá, drsná i poetická, ironicky
jízlivá, magická, plná nečekaných zvratů
a překvapení, pikantních tajemství, legrace,
plná milujících i nemilovaných, laskavá
i nemilosrdně sarkastická, k zamyšlení
i popukání… zkrátka COKOLI CHCETE.
Překlad: J. Josek; dramaturgie: M. Pokorný; výprava: M. Roszkopfová; hudba:
T. Alferi; výroba kostýmů: M. Stichová;
produkce: S. Takáčová. Hrají: M. Mazal,
K. Nohýnek, J. Stich, Z. Velen j.h., V. Hadraba, J. Škvrna j.h, J. Slánský j.h.,P. Zeman-Bečková, N. Topinková, V. Stasiowská.
Režie a úprava textu: V. Herajtová. Pro
mládež od 12 let
21. 3. čtvrtek
10:00
Divadlo AHA!
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
Dnes již klasické příběhy neposedného
kluka, který žije se svou svéráznou tetičkou
Polly a se svým nerozlučným kamarádem Huckem Finnem prožívá nejrůznější
zapeklité situace.
Hrají: V. Hadraba, K. Nohýnek, J. Stich,
V. Svobodová a N. Topinková. Režie: V. Štěpánek. Pro děti od 9 let.
22. 3. pátek
10:00
Divadlo AHA!
J. M. Barrie, P. Khek: PETR PAN A VANDA
Výpravný muzikál o chlapci, který nechtěl
vyrůst, a o malé holčičce Vandě, která
se bojí usnout. Společně se vydávají na
dobrodružnou cestu do Říše snů, do Země
Nezemě, bojují s piráty i nebezpečným
krokodýlem.
Výprava: M. Král, hudba a korepetice:
V. Nejedlý. Hrají: K. Nohýnek, K. Jačková/T.
Krchovová, N. Topinková, R. Klučka, V.
Hadraba a M. Mazal. Režie: P. Khek. Pro
děti od 4 let.
23. 3. sobota
Divadlo AHA!
M. Pokorný:
PĚT ŽENICHŮ PRO PRINCEZNU
Pro děti od 4 let.

15:00

26. 3. úterý
Divadlo AHA!
M. Pokorný:
PĚT ŽENICHŮ PRO PRINCEZNU
Pro děti od 4 let.

10:00

27. 3. středa
10:00
Divadlo AHA!
S. Mrožek: TANCOVAČKA
Alegorie o hledání a tápání mladé generace
v bludišti současného světa oslovuje diváky především divadelním jazykem autora,
stejně tak jako nevšedním pohledem na
absurditu naší současnosti.
V režii M. Pokorného hrají: R. Klučka, V. Hadraba a M. Mazal. Pro mládež od 12 let.
30. 3. sobota
Malá scéna: Divadlo Pro malý
J. Werich: LAKOMÁ BARKA
Pro děti od 3 let.

15:00
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Galerie 9: Sdružení Legendy

se mnoha společných. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách MG
v Brně, Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci i dalších,
z realizací uveďme např. portrét
Jana Nerudy v restauraci U Dvou
slunců (1983) či Bohumil Hrabal
a Vladimír Boudník – restaurace
U zlatého tygra (1994).

Galerie 9
Sokolovská 324/14
Praha 9
Otevřeno pondělí až čtvrtek
od 10 do 19 hodin, vstup volný.

Antonín Břicháček – kovové objekty, František
Kollman – obrazy, kresby,
ryté sklo a Zdeněk Zálešák
– obrazy. Až do 14. března
je můžete obdivovat na
výstavě v Galerii 9.
Výtvarné maturitní práce
z English College pak budou v Galerii 9 k vidění od
18. do 22. března.
Obrazy a dřevo vystavuje
Jiří Vaněk od 26. března do
11. dubna.
Antonín Břicháček

Narozen 1944 v Praze. Básník, fotograf a tvůrce uměleckých předmětů z kovu a kamene prošel několika oblastmi umělecké tvorby,
různým technologiím zpracování
kovů se věnuje od počátku devadesátých let. Do harmonického
celku dokázal spojit dvojici materiálů, o nichž by se neřeklo, jak
báječně jim to spolu bude slušet –
kov a kámen. Jeho plastiky – svícny, mísy, hodiny, stojany a další
užitkové předměty – jsou vyjádřením nepřehlédnutelného specifického uměleckého žánru, v němž
v ladné sounáležitosti skloubil
hrdost kovu s elegancí achátu. Je
autorem ekumenického památníku milénia v Dolních Počernicích,
kde se podílel také na rekonstrukci
památníku padlých v 1. světové
válce. Má na kontě řadu samostatných autorských i společných
výstav a jeho dílo je zastoupeno
v mnoha českých galeriích.
Renáta Rudolfová

Antonín Břicháček
Špatná zpráva, litý kov, achát

Březen 2013

The English College
in Prague

František Kollman – Velký grál, kombinovaná technika

František Kollman

Malíř, rytec skla, grafik, mistr bojového umění. Je absolventem Výtvarné školy Václava Hollara. Soukromě studoval u ak. mal. Zdeňka
Buriana a na jeho projev působil
také přímý vliv prof. Jana Baucha.
Ve svém pestrém životě se kromě
výtvarného umění věnoval aktivně
i umění bojovému, v němž získal
celou řadu ocenění. V roce 1989
se stal šéfem první dobrovolné
ochranky Občanského fóra a prezidenta Václava Havla. Z funkce
však zanedlouho odešel, aby se
mohl naplno věnovat výtvarné
tvorbě. Dnes je velmistrem bojového umění, nositelem 6. danu
v judu a 8. danu v jiu-jitsu, a zároveň uznávaným malířem a uměleckým brusičem skla. Mezi jeho
oblíbené náměty patří bouře, bitvy

námořní i pozemní, souboje či
koně, bravurně zachyceni několika čarami v prudkém pohybu.

Galerii 9 pořádá v týdnu od 18. do
21. března výstavu závěrečných
maturitních prací studentů Anglického gymnázia – The English
College in Prague. Výstava reprezentuje práce vzniklé během dvou
let studia, kde jsou zastoupeny
různé techniky od kreslení a malování přes malbu na textil až po
nová média, jako je např. animace.

Zdeněk Zálešák

Narozen 1936 v Praze. Studoval na Vyšší škole uměleckého
průmyslu, na Škole bytové tvorby v Praze a u prof. J. Nováka na
VŠUP v Praze. V malířské tvorbě
se věnuje výhradně malbě figurální, ve které převládají motivy
kompozic s ženskými akty. Obsahově jsou jeho díla snovou sestavou věcných námětových prvků,
ne příliš vzdálenou vizím surrealistů. Kromě malby se zabývá i volnou a užitou grafikou, fotografií,
grafickým designem, plakátovou
tvorbou, pracemi pro architekturu a výstavnictví. Uspořádal řadu
samostatných výstav a účastnil

Nina Schreierova – Dress

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. Vždy ve
středu od 17.00 do 19.00.
6. 3. jarní věnečky
13. 3. quilling – obrázky
z papírových proužků
20. 3. výroba zápichu –
látková srdíčka
27. 3. Velikonoční výzdoba

Zdeněk Zálešák – Obydlí (z cyklu Anticelebrity), akryl

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
13. 3. dekorace z knoflíků
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat. Kurz probíhá přímo
ve výstavních prostorách, takže
můžete být inspirováni výtvarnými díly.
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KULTURA

Přijďte se bavit do zámku Ctěnice
Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9- Vinoř, www.zamekctenice.cz,
e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz. Informace na tel.: 286 001 366.
Kámen svému městu
Hornictví a lámání kamene
na území Prahy
Výstava připravená ve spolupráci
s Muzeem Středních Brd představuje nezastupitelnou funkci pražského kamene v historii hlavního
města Prahy od staršího paleolitu
po moderní dobu. V časové ose
dokumentuje, jak kámen těžený
na území dnešní Prahy ovlivnil její
dějiny, zejména v oblasti stavebního vývoje, vědy a umění, ale i jako
prostředek a způsob obživy. Zmapuje významná i zajímavá ložiska
nerostných surovin na území hlavního města.
Výstava je umístěna v přízemí
zámku a v zámeckém sklepení
a potrvá do 31. srpna 2013.

zámecký areál Ctěnice připravuje, nabídne návštěvníkům nejen
ukázky tradičních lidových řemesel jako kupříkladu košíkářství či
hrnčířství, ale také tvůrčí dílny,
kde si budou moci zkusit zdobení
a tvoření obřadního pečiva, pletení pomlázky nebo malování kraslic několika metodami.

Zámecký areál Ctěnice
Zámecká kavárna –
LITERÁRNÍ KAVÁRNA
U kávy s posluchači …
Známá žurnalistka, dlouholetá vídeňská zpravodajka Radiožurnálu
Marie Woodhamsová zve své roz-

hlasové hosty k příjemnému povídání nejen o rozhlasu a literatuře
Úterý, 12. 3. 2013 ve 14 hod.
Velikonoce
Pestrý velikonoční program, který

Sobota 23. března 2013 od 11 hod.
Velikonoční dílny
Neděle 24. března ve 14 hod.
Velikonoční koncert muziky souboru
Chorea Bohemica.
Jarní písně a Velikonoční pašije
hrají a zpívají členové souboru
Chorea Bohemica, recitace Bára
Munzarová.

Místa utrpení, smrti a hrdinství...
… je název výstavy,
která se od 21. února do
31. března 2013 koná
ve vstupní hale vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9 pod záštitou starosty devítky Jana
Jarolíma.

M

ěstská část Praha 9 spolu s Historickou skupinou
Osvětim a Památníkem Terezín
zvou na výstavu MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI A HRDINSTVÍ
– VĚZNI Z ČESKÝCH ZEMÍ
V NACISTICKÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH. Výstava
bude otevřena v pondělí a ve stře-

du od 8 do 18 hodin, v úterý a ve
čtvrtek od 8 do 16 hodin, v pátek
od 8 do 13 hodin.
Ota Kraus, osvětimský vězeň
a spoluautor knihy Továrna na
smrt byl i autorem scénáře první
československé expozice v 16.
bloku osvětimského koncentračního tábora v roce 1950, ale i scénáře rozšířené expozice otevřené
v roce 1970, dvacet pět let po
osvobození Osvětimi. Po dalších
deseti letech přišel s myšlenkou
otevřít stálou výstavu s tematikou
osvětimského tábora umístěnou
v Československu a snadno dostupnou mládeži a generacím narozeným po válce. Získat finanční
prostředky na její realizaci se však
nepodařilo. Po roce 1989 uvažo-

val o výstavě putující po okresních
muzeích, kulturních domech,
knihovnách, školách i městských
úřadech. Své síly a čas věnoval
prosazení této myšlenky až do
konce svého života.
Historická skupina Osvětim při
Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých po něm
převzala štafetu a s přispěním
svých členů získala podporu nejen
v České republice, ale i v zahraničí. Klíčovým pro realizaci se staly
granty Česko-německého fondu
budoucnosti a Nadačního fondu
obětem holocaustu, přispěla i Federace židovských obcí a Židovská
obec Praha.
Výstavní soubor 28 mobilních
panelů má trvale platnou historic-
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Kam na koncert?

odvoz odpadu - kontejnery - písky - štěrky
Tel.: 602 430 404, Web: www.adamek-odpady.cz
E-mail: adamek-odpady@seznam.cz
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SC-321938/04

adámek

odpady

kou i výchovnou hodnotu. Seznamuje se vznikem koncentračních
táborů v Německu bezprostředně
po uchopení moci Adolfem Hitlerem. Ukazuje, kdo tábory připravoval, z jaké zvrácené ideologie
vycházel: ideologie postavené na
nenávisti, potlačování lidských
práv, nemilosrdného potlačování
sebemenšího projevu nesouhlasu, antisemitismu, xenofobie. Seznamuje s osudy vězňů z českých
zemí po roce 1939, jednotlivců
i celých etnických skupin, pronásledovaných a vězněných pro své
politické smýšlení, náboženské
přesvědčení, barvu pleti či rasový
původ. Používá k tomu fotografie,
fotokopie dokumentů, vysvětlující
red
průvodní text.

10/29/2012 3:51:11 PM

14. březen od 19 hodin
Kouzlo japonské hudby
Účinkují: Věra Eretová – housle, průvodní slovo, Kenji Seizan Osako –
šakuhači (Japonsko), Kenya Satoh – šamisen, Juri Kobota – klavír
Program: Tradiční japonské písně, světová klasika i japonský populár,
hudba k japonským animovaným filmům
Koncert se uskuteční v obřadní síni vysočanské radnice,
Sokolovská 14/324, Praha 9. Bezbariérový vstup (2. p./výtah).
Omezená kapacita sálu.

Březen 2013

SPORT

Tenisová škola Tallent
K 20. výročí svého založení připravila Tenisová škola Tallent
dny otevřených dveří – máte možnost zdarma nahlédnout
pod pokličku toho, jak skupinový kurz probíhá. Termíny je
možné si individuálně domluvit mailem nebo telefonicky.

P

ři tréninku se děti učí motorickým dovednostem, tenisovým úderům, kontrole míče, dále
pak umění fair-play, vytrvalosti
a soustředěnosti. Tenis podporuje
rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale
i psychické schopnosti.
Tím nejlepším, co můžeme našim
dětem dát, je pohyb, a pokud vaše
dítě není na kolektivní sporty, tenis je ideální alternativou.

Kromě tenisových kurzů škola
Tallent pro všechny holky a kluky
bez ohledu na věk, ale i celé rodiny připravila program na celé léto
v podobě příměstských táborů
v Praze a tenisových táborů a campů v Jilemnici v kombinaci s horskými koly nebo koloběžkou.
Informace získáte na www.tallent.
cz, www.e-tabory.cz, nebo na tel.:
224 815 871, 603 527 172.

Z Tenisové školy Tallent

Tenisový klub Praga-Vysočany nabízí individuální tréninky dětí

Tenis pro děti na kurtech ve Vysočanech
V minulém roce dosáhl český tenis mimořádných úspěchů – vítězství žen ve Fed Cupu
a mužů v Davis Cupu. Vzhledem k tomu chce i Tenisový klub Praga-Vysočany na svých
kurtech vytvořit lepší podmínky pro děti, které projeví zájem tady hrát.

J

e pro ně připraven malý dětský
antukový kurt, na kterém je
zároveň i odrazová stěna. Pokud
by si však, hlavně ty pokročilejší,
chtěly vyzkoušet hru na velkém
kurtu, bude od letošního roku
velký kurt oddělen od ostatních
kurtů ochrannou sítí, která zajistí, že dětmi odpalované míče nebudou rušit ve hře ostatní hráče
na ostatních kurtech. Pro děti je
připraven i nový ročník Dětské
tenisové školy.

Maximální počet dětí ve skupině
jsou čtyři. Budou přibližně stejného věku, dívky nebo kluci, a především stejně technicky zdatné.
Trénuje se zábavnou formou. Bě-

hem jednotlivých hodin trenéři
projdou s dětmi všechny tenisové
údery a seznámí je i se základní teorií (např. počítání) a taktikou hry
(to při vzájemných zápasech).

Tréninky zábavnou formou

Základním principem letošní výuky ve vysočanském klubu bude
věnovat se každému dítěti při tréninku co nejvíce individuálně. Proto si rodiče při přihlašování svých
dětí mohou zvolit, kolik dalších
dětí bude spolu současně trénovat.

Výuka probíhá od dubna do června a od září do října. Přes letní
prázdniny je možno trénovat na
základě individuální domluvy.
Tréninky si děti mohou zvolit až
třikrát týdně. Trénuje se v pondělí,
ve středu a v pátek od 13 hodin do
18 hodin.
Ke hře děti potřebují sportovní
oblečení, obuv s nehrubou podrážkou, a pokud již mají, pak tenisovou raketu.
Skupiny dětí se sestavují na základě vámi uvedených údajů nebo
požadavků v přihláškách, které
by letos měly být uzavřeny do
24. března 2013. Trénovat se začíná 8. dubna 2013.
Veškeré informace o možnostech
hry dětí na našich kurtech naleznete na internetových stránkách
www.tenis-praga.cz nebo je sdělíme na telefonu 608 702 115.
Tenisový klub Praga-Vysočany
Sokolovská 96N
Praha 9 – Vysočany

Na kurtech Tenisového klubu Praga-Vysočany

Příležitosti pro milovníky malé kopané a atletiky
A

ssociation Club Sparta Praha
nabízí možnost sportování
v Areálu Podvinný mlýn na hřišti
pro malou kopanou (povrch umělá tráva) a na 6dráze atletického
hřiště.
Provoz je celoroční – v zimních
měsících podle počasí.

Březen 2013

Informace a objednávky –
Alžběta Klímková, e-mail:
klimkova@acspartapraha.cz,
tel.:602 214 019.
Sportovní hala Podvinný mlýn
Kovanecká 2405/27, Praha 9
www.arena-sparta.cz

Aktuální nabídka volných hodin
pro sportování v Aréně Sparta – Hala 1
V termínu 25. 3.–31. 8. 2013
PO 12.00–15.30, 20.30–22.30
ÚT 12.00–14.00, 21.00–22.30
ST 12.00–15.30, 17.00–18.30

ČT 12.00–14.00, 18.00–19.30
PÁ 19. 4., 3. 5., 17. 5.–30. 8. 2013
8.00–16.00
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Stanislav Mačák

SC-330205/07

SC-330162/02

Účetnictví a daně
levně a kvalitně
firma H. Komersová - Vilikusová
Tel.: 283 871 129
hela.vilik@volny.cz

Tel.: 777 985 460 | Nejsem RK

Hledám pronájem bytu

Soukromá zubní ordinace

SC-322366/02

ve Vysočanské poliklinice
oznamuje příjem nových pacientů.
Smlouvy s pojišťovnami.
tel.: 266 006 189

v blízkém okolí. Pouze solidní jednání.
V případě dohody platím ihned.

pro 2 osoby v Praze hlavně u dobré
MHD do 12.000 Kč i s poplatky.
Za nabídky předem děkuji.
Tel.: 605 845 088

www.hodinovymanzeljano.cz
Drobné a větší
opravy a řemeslné práce
v domácnosti.
Precizně.

Tel.: 775 507 600
ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, SÍTĚ, MARKÝZY,
GARNÝŽE, ŠITÍ ZÁCLON, SHRNOVACÍ
DVEŘE, SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, MALOVÁNÍ,
LAKOVÁNÍ OKEN, ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ
Petříček 606 350 270, 286 884 339

1/32
44 x 30 mm

INZERCE
V ČASOPISU

OPAKOVÁNÍ
BEZ DPH:

www.ceskydomov.cz

700 Kč
30
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UKÁZKA:

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU
lakýrnické práce lze provést i v dílně

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

SC-330409/01

Masáže – Shiatsu

Na Břehu 13, P9, metro Vysočanská
Ing. Klára Patočková, tel.: 608 580 283
kpatockova@seznam.cz
www.masazeklara.ic.cz

SPECIÁLNÍ INZERCE PRO ŽIVNOSTNÍKY
CENA
ZA JEDNO

SC-330306/01

NOVĚ OTEVŘENÝ OBCHOD
VE VYSOČANECH
Freyova 12/1, Praha 9
300 metrů od Galerie Fénix
www.MÓDA PRO DĚTI.com

SC-330258/01

SC-330356/01
SC-330202/05

SC-330317/01

tel.: 241 412 507, mobil: 602 387 427

2

Mudr. Zuzana Střelcová

Bikemarast.cz

Prodej a odborný servis jízdních kol
Novovysočanská 589/7 Praha 9
 776 346 435, info@bikemarast.cz

servis, prodej, barev. pásky

Koupím byt, nebo rod. dům kdekoliv v Praze,
i ve špatném stavu, na velikosti, ani vlastnictví nezáleží,
může být i za odstupné – nájemní, družstevní, LBD,
i nečlena družstva, služební, podnikový a pod. Nechám
čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na
nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi
komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost
neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem,
příp. dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.
TEL.: 222 941 032, nebo 603 420 013

KOUPÍM BYT
do velikosti 90 m na Praze 9, nebo

www.psacistroje.cz
a kalkulačky

SC-322302/05

Realitní poradce z Proseka
Pomohu Vám s prodejem
Vašeho bytu
tel.: 774 849 270
www.bydlimenaproseku.cz

Sůl má podle jedné pohádky větší cenu než zlato. Vyzkoušejte naši solnou jeskyni
a přesvědčte se sami. Certifikát SZÚ na kvalitu vzduchu. Naše jeskyně opravdu pomáhá.

SC-322077/04

Nabízíme čištění koberců a čalounění,
mytí oken a výloh, úklid bytů, kanceláří
a domů, pokládku koberců a PVC,
malování a údržbu zeleně.
Václav Najman
mob.: 604 634 529, tel.: 220 801 542

SC-330048/02

MONTESSORI

Den otevřených dveří
+ zápis na školní rok 2013/ 2014
27. 3. a 5. 6. 2013
v 9–11, 15–17 hod.
Veškeré dotazy zodpovíme
na tel. č.: 724 272 191
e-mail: cvcpraha9@seznam.cz
www.cvcpraha9.cz

www.hodinovymanzel-pha.webnode.cz

LOGO

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

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

Březen 2013

SC-330190/02

ŠKOLKA S PRVKY

SC-330411/01

s tímto inzerátem

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

SC-322341/03

10% sleva

I Váš domov potřebuje na jaře čistý kabát.
Nabízíme úklidy za příznivé ceny
– jsme tady pro Vás jednou
i napořád.
tel.: 602 964 120, 606 728 769
www.uklidvezuka.cz

SC-330282/01

www.babyoblecky.cz | tel.: 777 948 140
Těšíme se na Vaši návštěvu

SC-330420/01

(od značek Next, George, Marks & Spencer, GAP, Umbro, Adidas, Nike a pod.)

SC-330307/01

• Opravy všech značek šicích strojů a overlocků
• Revize a opravy elektrospotřebičů a nářadí

SC-330225/02

OPRAVY A PRODEJ

PRODEJ POUŽITÉHO I NOVÉHO TEXTILU
A DOPLŇKŮ PRO DĚTI VE VĚKU 0–15 LET

Váš hodinový manžel
 733 769 800

MÓDA PRO DĚTI

ŠICÍ STROJE

Jablonecká 700/14, za obchodním domem Billa

Ceny oblečení již od 20 Kč/kus
Otevírací doba: Po–Pá 14–17 hod.

ploty, mříže, vrata, schody,
výměny zámků a drobné konstrukce
tel.: 736541443–4
e-mail: VOZKA.L@seznam.cz

SC-330424/01

SC-330187/07

DĚTSKÝ SEKÁČEK
NA PROSEKU

www.smolicek.com

výroba + montáž

SC-322022/03

Poděbradská 777/9a, Praha 9
tel.: 601 371 819
e-mail: smolicek@smolicek.com

ZÁMEČNICTVÍ

SC-330398/01

SC-330157/02

DĚTSK Ý NÁBY TEK

•koženky•
•potahové látky•molitan•

SC-330187/01

www.MATRACE NA MÍRU.cz

U Pošty 1474, P-8, Libeň
tel. 284 822 181, Po-Pá 9-13 14-18

• KVALITNĚ
RYCHLE • LEVNĚ

Luděk Vozka

ČALOUNICKÉ POTŘEBY
ČALOUNICKÉ PRÁCE

• Magnetoterapie • Lávové kameny
• Dornovametoda – Breussova masáž
• Čínská masáž
• Reflexní masáž, odblokování krční páteře
• Reflexní masáž chodidla
• Masáž zad a šíje 40–50 min.
• Relaxační masáž zadní části těla cca 70–80 min.
• Relaxační masáž přední části těla 50 min.
• Celková relaxační masáž 2 hod.
• Vysočanská 546/85, 190 00 Praha 9
• Mobil: 603 413 665, e-mail: macaks@seznam.cz
• www.relaxacni-masaze.cz

SC-330278/01

RELAXAČNÍ MASÁŽE

• elektroniky, audiotechniky
• anténní techniky • elektrospotřebičů
• elektroinstalace • hraček
• instalace a servis zabezpečovací
techniky • drobné bytové opravy
Josef Lechnýř
Bílinská 494/3, Praha 9 – Prosek
tel.: 777 066 164
www.spravadomacnosti.cz

SC-322157/44

INZERCE

Březen 2013

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
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SC-321501/21

PLÁNUJETE V PrazE rEKLaMNÍ
KaMPaŇ? INzErUJTE
V MĚSÍČNÍKU DeVÍtKa!
– náklad 35 000 výtisků
– distribuce zdarma do poštovních
schránek
S NÁM I
– další číslo vychází
Slovíte
o
8. dubna
celou PRAHu 9!

pro informace o inzerci kontaktujte Víta Vrbického, tel.: 603 786 170, vit.vrbicky@ceskydomov.cz

