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OD LEDNA PŘÍŠTÍHO ROKU
VÝMĚNA PARKOVACÍCH
KARET PRO VYSOČANY
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Zimní kurzy pro seniory začínají 8. 1. 2014
v Domě dětí a mládeže na Proseku
Přijďte zajímavě a tvůrčím způsobem využít
volný čas v kolektivu vrstevníků se stejnými zájmy!
Přihlášky a informace: www.senior-partner.cz
mobil : 731 520 585
e-mail: prosek@senior-partner.cz
osobně: kancelář DDM na Proseku
Prosinec 2013

POČÍTAČ I. - Začínáme s počítačem
POČÍTAČ II. - Práce na počítači pro mírně pokročilé
POČÍTAČ III. - Internet a elektronická komunikace pro pokročilé
FOTOGRAFIE I. - Začínáme s digitální fotografií
FOTOGRAFIE II. - Digitální fotografie pro mírně pokročilé
FOTOGRAFIE III. - Práce s grafickým editorem GIMP pro pokročilé
KERAMIKA - Keramická tvorba pro začátečníky i pokročilé
RELAX - Relaxačně-zdravotní cvičení s prvky jógy
PAMĚŤ - Trénování paměti
JAZYK - Angličtina pro mírně pokročilé
- Němčina pro mírně pokročilé
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DEJTE (PRA)RODIČŮM DÁREK POD STROMEČEK!
DEJTE SI DÁREK SAMI! Zápis zahájen!
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Z RADNICE
Zastupitelka MČ Praha 9 PaedDr. Taťjana Horká (ODS)

Co jsme v minulém volebním
období zaseli, nyní sklízíme
PaedDr. Taťjana Horká (ODS) pracuje v Zastupitelstvu Městské části Praha 9 druhé
volební období a stejnou dobu působí také ve školské komisi Rady MČ Praha 9.
ce) stojí radnici nemalé finanční
prostředky. Ty pak pochopitelně
chybí jinde. Nebo dalším velkým
problémem byl nedostatek míst
v mateřských školách…

Paní doktorko, často slyšíme od
zastupitelů, že čtyřleté volební
období je velice krátké na to, aby
člověk mohl realizovat záměry,
s nimiž do komunální politiky
vstupoval. Vy v ní působíte už
sedm let, jak se stavíte k tomuto
názoru?
Souhlasím s ním. Jako zastupitelka zblízka vidím, že v posledních
dvou volebních obdobích se radnice Prahy 9 pod vedením starosty
Ing. Jana Jarolíma systematicky
zabývá několika velkými tématy.
Podmínky k jejich řešení se vytvářely v minulém volebním období
a teprve v současné době jsou
skutečně realizována. Vezměte si
například rekonstrukci a modernizaci Polikliniky Prosek, jejíž je
devátá městská část vlastníkem.
A je třeba dodat, že jsme jednou
z mála městských částí, která má
svou polikliniku, což je samozřejmě výborné pro občany, ale na
druhou stranu její provoz (resp.
údržba, rekonstrukce a revitaliza-

Vidím, že při slově „byl“ se tváříte
spokojeně. Stojí za tím 287 nových
míst, která v letošním roce devítka otevřela ve svých mateřských
školách?
Ve školské komisi jsme problém
nedostatku míst ve školkách začali řešit už v předchozím volebním
období. Iniciovali jsme zpracování
demografických studií, které měly
ukázat, kolik míst v mateřských
a základních školách bude na
devítce potřeba v příštích letech,
projektů na přístavby nebo novou
výstavbu školek, ať už se jednalo
o nové pavilony U Vysočanského
pivovaru, U Nové školy a podobně. Ale od záměrů je ještě dlouhá
cesta k vlastní realizaci. Je třeba
sehnat finance – vždyť oněch 287
nových míst ve školkách přišlo na
64 milionů korun, nechat zpracovat projekty, absolvovat stavební
řízení a také vlastní stavební práce
trvají nějaký čas. Proto se zdá, že
radnice až nyní, když otevírá nová
místa ve školkách, problém řeší.
S předsedkyní školské komise Alenou Fimanovou jsme se však už

před několika lety také zamýšlely
nad otázkou, kam s velkým počtem předškoláčků, kteří budou
nastupovat do prvních tříd. I proto
například vznikl projekt přípravných tříd pro děti s odkladem základní školní docházky, nebo jsme
o stavbách školek od počátku přemýšleli tak, aby po opadnutí současného babyboomu mohly sloužit jako třídy základních škol nebo
družiny. Přínos přípravných tříd
je zřejmý už dnes, a jak bude fungovat „proměna“ tříd mateřských
škol v třídy pro školáky, se ukáže
zase až v příštím volebním období.
I když nepůsobíte v komisi územního rozvoje a výstavby, angažujete se proti zahušťování stávající
zástavby a snižování světlosti sídlišť…
… protože přístup mnohých developerů postavit co největší stavbu
kdekoliv, prodat ji a odejít mne,
stejně jako mnoho dalších lidí,
opravdu zlobí. Ale jako zastupitelka vím, že na devítce by se
realizovalo mnohem více megalomanských projektů, kdyby vedení
městské části nedělalo všechno
pro to, aby tyto stavby nevznikly
vůbec, nebo alespoň v přijatelnější podobě. Problémem ale je, že
pozemky, na nichž se staví, patří

soukromým subjektům, které mají
při dodržení podmínek územního
plánu a stavebního zákona právo
tady stavět.
Většinou se o zahušťování zástavby na devítce mluví v souvislosti
s proseckým sídlištěm, ale ani
Starý Prosek není ušetřen. Mám
na mysli výstavbu kolem kostela
sv. Václava.
To se může dít i proto, že kolem
kostela sv. Václava není vyhlášena
žádná památková zóna, přestože
tato bazilika patří ke třem nejvýznamnějším v Praze. Proto jsem
s místostarostou Prahy 9 Adamem
Vážanským předávala Ministerstvu kultury ČR žádost, aby vyhláškou udělilo této oblasti zvláštní status se zvýšenou památkovou
ochranou. Jde sice o nižší stupeň,
než je památková rezervace, to ale
je zase dobrá zpráva pro vlastníky
nemovitostí v této oblasti, kteří
se nemusí bát přílišných zásahů
ze strany státní památkové péče.
O vymezení ochranného pásma
žádala radnice také Magistrát hl.
m. Prahy, bohužel neúspěšně.
Takže nyní čekáme, zda nám ministerstvo kultury pomůže zachránit
tuto sice nepatrnou část Starého
Proseka, která má však nezaměnitelný genius loci.
mk

Výměna parkovacích karet pro rok 2014
Od 1. ledna 2014 bude probíhat výměna parkovacích karet pro oblast Vysočany a Libeň.

V

ýměna a výdej nových karet
platných pro rok 2014 pro občany bude prováděna bezplatně ve
vestibulu radnice Úřadu Městské
části Praha 9 u přepážky č. 3 In-

formačního centra v úřední hodiny pondělí a středu 8.00–18.00,
úterý a čtvrtek 8.00–15.30 a pátek
8.00–12.30 hod.
Pro podnikatelské subjekty budou

RADNICE PRAHY 9:
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karty vydávány na Odboru životního prostředí a dopravy, v kanceláři č. 227, 2. patro v úřední dny
pondělí a středu 8.00–18.00 hod.
Termín pro výměnu karet je stano-

ven do konce února 2014.
Podmínky pro výměnu a vydání
parkovací karty jsou uveřejněny
na webových stránkách a na úřední desce MČ Praha 9.

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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Dopravní omezení
v Prosecké hned tak nezmizí
Pod ulicí Prosecká vedou dva veliké kanalizační sběrače, jejichž stav není dobrý.
Již v srpnu 2012 došlo v dolní části – u benzinové pumpy U Kříže – k havárii, která
vyústila až v destrukci vozovky. Po povodňových srážkách v červnu 2013 došlo k dalším výrazným poškozením. Tato poškození jsou takového rázu, že v rámci zachování
bezpečnosti musel být nad stokou omezen provoz do doby odstranění závad.

H

lavní město Praha v rámci
odstraňování povodňových
škod získalo finanční prostředky
i na tuto stavbu. To ale vyžaduje zrychlený výběr dodavatele
a urychlené vypracování projektu
na rozsáhlou rekonstrukci. Tento
proces se podařilo zkrátit na čtyři
měsíce z běžných dvanácti až čtyřiadvaceti měsíců. Na konci října
byla podepsána smlouva s dodavatelem stavby a po získání povolení k výkopům bude postupně
realizována.
Vzhledem k špatnému stavu kanalizace je dodavatel zavázán stavbu
zhotovit do dvanácti měsíců, což

si vyžádá zásah do dopravně inženýrských opatření v ulici Prosecká. Na počátku stavby (listopad
a prosinec 2013 a leden 2014)
bude využito stávajících dopravních opatření. V druhé polovině
stavby (v úseku ulic Na Rozhraní –
Na Labuťce) bude pravděpodobně
nutno přistoupit k vytvoření jednosměrné komunikace Prosecká
směrem do Libně. Tato opatření
jsou v současnosti projednávána
s příslušnými orgány.

Jak parkovat jinak aneb
nanovlákna mohou mít budoucnost
Praha 9 v rámci projektu City Regions v současné době zpracovává pilotní projekt Generel dopravy v Praze 9.
Tato studie by měla být komplexním dokumentem, který řeší dopravu na devítce, a to jak individuální,
tak i tranzitní či dopravu v klidu a v neposlední řadě také problematiku MHD.

„N

ení žádným tajemstvím,
že se snažíme v rámci tohoto projektu navrhovat i neotřelá řešení. Jednou z těchto vizí je
parkovací dům Čakovická, kde za
Prosek Pointem na místě plynové
stanice by mohl vzniknout P+R
21. století,“ říká radní Prahy 9
Zdeněk Davídek.
Jak by mohl taký objekt vypadat?
„Odpověď je jednoduchá, pokusme se využít technologií 21. století,“ konstatuje Zdeněk Davídek
a pokračuje: „Nanovlákna a rekuperace jsou slova, která dnes hýbou světem. A co to znamená pro
nás laiky? Zkusme použít praktický příklad, pokud se ukáže, že plo-
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cha za Prosek Pointem u hřbitova
je vhodná k vybudování 97 parkovacích míst P+R, bude Praha 9 důsledně trvat na minimalizaci vlivu
na životní prostředí, aby ukázala,
že auta i životní prostředí mohou
být v symbióze. Pokud se realizace
P+R podaří, budeme se snažit využít možností stávajících technologií k rekuperaci tepla z parkujících automobilů, nanotechnologií
a uhlíkových vláken, která mají
specifické vlastnosti, a ne nadarmo
se o nich hovoří jako o materiálu
pro 22. století. Jejich stoprocentní
propustnost ve viditelném spektru
světla a naopak až 80% zachování dlouhých infračervených vln

(termálního záření) je právě tou
inspirací, jak se pokusit vybudovat
nadčasový P+R na Proseku.“
Pokud půjdeme pod pokličku, tak
víme, že každý navrhovaný parkhouse má problém se zplodinami
z automobilů. „Ne tak náš návrh,“
dodává Zdeněk Davídek. „Garáže, hlavně ty otevřené, působí jako
zdroj znečištění ovzduší např. při
startování vozidel v zimě. Že nevýhoda může být výhodou, by mohl
ukázat náš projekt, v jehož rámci
jsme pod vedením ing. Jiřího Surovce našli řešení.“
Autor projektu Jiří Surovec k tomu
říká: „Napadlo nás využít odpadních plynů pro růst rostlin. Řešili

jsme pouze dva problémy – odstranění nežádoucích částí zplodin,
který řeší důmyslné filtrační zařízení, a pak zajištění tepelných a světelných podmínek pro rostliny tak,
aby mohly prosperovat i v zimě při
nižších teplotách. Nedostatek světla
řešíme umělým přisvícením garáží
pomocí úsporných diod, teplotu pak
vyhříváním okolí kořenového systému rostlin a zachytáváním tepla pomocí nanovláken, do kterých by měl
být celý objekt ‚zabalen‘.“
Chceme věřit, že tento koncept
nadčasového parkovacího domu
se v praxi osvědčí, a přispěje tak
k ochraně našeho životního prostředí.
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Tramvajová trať v Poděbradské byla
12. listopadu po rekonstrukci otevřena
Po rekonstrukci byla
opět otevřena tramvajová
trať v Poděbradské ulici.
Tramvajové linky č. 8, 16,
25, 52 a 54 se vrátily na
svou pravidelnou trasu
po necelých dvou a půl
měsících.

Nová tramvajová trať s travnatým
pásem v Poděbradské ulici

V

září nejprve došlo k přerušení
tramvajového provozu v úseku Nádraží Libeň – Starý Hloubětín a v posledních dvaceti dnech
oprav i v úseku Starý Hloubětín –
Lehovec.
Konec rekonstrukce ulevil cestujícím pražskou hromadnou dopravou, ale i řidičům, kteří museli na
Poděbradské počítat s omezením
jízdních pruhů. Oprava stála 100
milionů korun, většinu peněz získal dopravní podnik (DPP) z fondů Evropské unie.
Část tratě tak nyní nově vede
v travnatém pásu. Díky rekon-

Radní T. Holeček
a místostarosta Prahy 9 T. Portlík

Slavnostní přestřižení pásky
strukci bude tramvajová doprava
v daném úseku plynulejší, výrazně
tišší a bezpečnější.
„Snížení hlučnosti tramvajové
trati znatelně zvýší komfort všech
současných i budoucích obyvatel
tohoto území a travnatý pás zásadně změní vzhled dosud prašné a šedivé ulice. Zřízení nové zastávky

navíc přispěje k lepší dostupnosti
a návaznosti hromadné dopravy
v této lokalitě,“ řekl Jan Jarolím,
starosta Městské části Praha 9.
V Poděbradské ulici vznikla také
nová zastávka Kabešova, zřízená u stejnojmenné ulice. Silnice
musela být kvůli zastávce zúžena
ze dvou do jednoho jízdního pru-

hu. Proti dopravnímu omezení se
postavili někteří místní obyvatelé
s námitkou ohledně omezení plynulost dopravy. Podle zástupců
radnice ale zúžení na plynulost dopravy vliv mít nebude. Opraveny
byly také dosavadní zastávky Podkovářská, U Elektry a Nademlejnská, nyní budou bezbariérové. lu

Základní kámen Zeleného města 2 položen
Unikátní developerský projekt Zelené město 2 vzniká v Praze 9-Hrdlořezech.
Stojí za ním česká developerská skupina Daramis Group, která má v plánu vytvoření
dokonalého moderního zázemí s nádhernými výhledy po okolí a veškerou
občanskou vybaveností v bezprostřední blízkosti.

Z

ákladní kámen projektu byl za
přítomnosti vedení Městské
části Praha 9 položen 24. října letošního roku.
Projekt Zelené město 2 navazuje
na úspěch předchozí etapy, která
je téměř beznadějně vyprodaná.

Výstavba druhé etapy započne na
jaře roku 2014, předpokládané
dokončení projektu je stanoveno
na únor 2015.
V projektu je plánováno celkem 13
bytových domů se 333 moderními
byty. Každý z bytů má svou vlastní

terasu s krásným výhledem na panoramata našeho hlavního města. Součástí bytových domů jsou
podzemní garáže. Byty lze vybírat
z dispozic od 2+kk, až po prostorné
4+kk. V okolí projektu budou realizovány ovocné sady a plně vyba-

vené dětské hřiště s řadou atrakcí.
Odpočinout si můžete v nedalekém parku Zelené město.

Zelené město vyrůstá v Hrdlořezech

Grantové programy na rok 2014
Zastupitelstvo MČ Praha 9 na svém posledním zasedání projednalo
grantové programy na rok 2014. Podrobné informace pro žadatele
na www.praha9.cz a úřední desce.
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U základů projektu Zelené město 2 byl i místostarosta
Prahy 9 Tomáš Portlík (vpravo)

Prosinec 2013

Z RADNICE

Víte, že na úřadu práce můžete
požádat o dávky na bydlení?
Městská část Praha 9, nejen jako vlastník stovek nájemních bytů na svém území, si uvědomuje rostoucí finanční
náročnost bydlení. A to kvůli výši nájemného – to má MČ Praha 9 ve svých bytech jedno z nejnižších v Praze, ale
také kvůli rostoucím cenám energií a služeb spojených s bydlením.

P

racující člověk či rodina v produktivním věku nemá až takový problém vydat část svého
příjmu na bydlení – stále ještě
jim pak zbývá část prostředků na
ostatní nutné výdaje. Nejhůře jsou
na tom důchodci s velmi nízkým
důchodem, matky samoživitelky
apod. Ze zkušenosti víme, že část
z těchto nízkopříjmových občanů
ani neví, že by mohli požádat na
příslušném úřadu práce o dávku
státní sociální podpory – příspěvek na bydlení, případně o dávku
v hmotné nouzi – doplatek na bydlení. Ve stručnosti uvádíme, jaké
dávky na bydlení je možné za splnění příslušných podmínek čerpat.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na
krytí nákladů na bydlení rodinám
či jednotlivcům s nízkými příjmy.
Poskytování příspěvku podléhá
testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí.
Na příspěvek na bydlení má nárok
vlastník nebo nájemce bytu, který
je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže:
• jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu
0,30 (na území hlavního města
Prahy koeficientu 0,35),
• a zároveň součin rozhodného
příjmu v rodině a koeficientu
0,30 (na území hlavního města
Prahy koeficientu 0,35) není

kovými náklady a svým příjmem,
a ne mezi příjmem a skutečným
nájmem. Dostanou tak:
10 750 Kč – 8050 Kč = 2700 Kč.

1) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v Kč měsíčně
Počet obyvatel obce

Počet
osob
v rodině

Praha

1

7 489

nad 100 tis.

50 000
až 99 999

10 000
až 49 999

do 9 999

obyvatel

obyvatel

obyvatel

obyvatel

5 964

5 687

4 858

4 665

2

10 750

8 663

8 284

7 150

6 886

3

14 637

11 908

11 412

9 929

9 584

4 a více

18 307

15 017

14 419

12 631

12 214

2) v družstevních bytech a bytech vlastníků
Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků
platné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v Kč měsíčně
Počet obyvatel obce

Počet
osob
v rodině

Praha

1

4 396

2

6 557

nad 100 tis.

50 000
až 99 999

10 000
až 49 999

do 9 999

obyvatel

obyvatel

obyvatel

obyvatel

4 396

4 396

4 396

4 396

6 557

6 557

6 557

6 557

3

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

4 a více

11615

11 615

11 615

11 615

11 615

Jak příspěvek
vypočítat (příklad)

vyšší než částka normativních
nákladů na bydlení.
• Náklady na bydlení tvoří
u nájemních bytů nájemné
a náklady za plnění poskytované
v souvislosti s užíváním bytu,
u družstevních a bytů vlastníků
srovnatelné náklady, vyčíslené
v zákoně o SSP. Plus u všech bytů
náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Pro nárok
a výši příspěvku se berou v úvahu
průměrné náklady zaplacené za
předchozí kalendářní čtvrtletí.
• Rozhodným příjmem v rodině
je součet všech čistých příjmů.

Manželé bydlí v nájemním bytě
v Praze, a když sečtou všechny své
čisté příjmy, mají 23 000 korun.
Přitom nájem, který platí (včetně
energií a poplatků), je 9000 korun.
Výpočet: 23 000 Kč x 0,35 (třicet
pět procent) = 8050 Kč.
To znamená, že 35 procent jejich
příjmu (tedy 8050 Kč) nestačí na
pokrytí jejich devítitisícového nájmu. Zákon ale v tabulce stanoví,
že náklady na bydlení v Praze jsou
pro dva lidi 10 750 Kč. Manželé
tedy dostanou rozdíl mezi tabul-

Doplatek na bydlení

Dávka pomoci v hmotné nouzi
řeší nedostatek příjmu k uhrazení
nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze
systému státní sociální podpory.
Dávka je poskytována nájemci
nebo vlastníkovi bytu, který má
nárok na příspěvek na živobytí.
Zákon umožňuje poskytnout
doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá
nárok na příspěvek na živobytí,
případně i žadateli, který využívá
jinou než nájemní formu bydlení.
Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu,
služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala
osobě či rodině částka živobytí.

Kam adresovat
žádost o podporu?

Konkrétní žádost je nutné podat
na příslušné pobočce úřadu práce. V Praze 9 sídlí v budově Úřadu
MČ Praha 9, Sokolovská 14/324,
Praha 9 ve 4. patře.
Tato informace slouží pouze k základní orientaci, podrobnosti
sdělí pracovníci příslušného úřadu práce.
zm
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Nastává čas adventní
Advent začíná čtvrtou neděli před Štědrým večerem (letos je to 1. prosince) a trvá do 24. prosince, tedy začátku
Vánoc. Každá z nedělí přitom má své označení – železná, bronzová, stříbrná a zlatá. A až budete nakupovat dárky,
uklízet byt, péct cukroví, nezapomínejte na to, že advent je už od 11. století dobou očekávání a rozjímání.
Co byste měli
určitě stihnout

hlížely na dodržování půstu o adventu.

4. 12. Barbora
Večer před svátkem sv. Barbory chodívaly „Barborky“ – bíle
oděné ženy s bílým závojem přes
obličej a obdarovávaly děti jablky,
ořechy a cukrovím. Někde však
měly v pravé ruce metlu, kterou
přetáhly všechny malé zlobivce.
Nepotkáte-li Barborky, alespoň si
uřízněte třešňovou větvičku, vykvete vám do Štědrého dne.

24. 12. Štědrý den
Má prý tajuplnou moc a dodržíte-li několik rituálů, můžete si zajistit pohodový příští rok.
• K večeři servírujte hrách – spojuje stolovníky v dobrém i zlém,
polévku – dává sílu, čočku – přináší peníze, kubu, rybu nebo jiný
masitý pokrm – pro radost a pohodu.
• Chcete, aby se celá rodina
o příštích Vánocích zase sešla?
Dbejte, aby od stolu nikdo nevstal,
dokud všichni nedojedli.
• Po večeři si schovejte šupinu
z kapra, aby se vás držely peníze.
• Rozkrojte jablíčko – hvězdička
znamená štěstí.
• Pouštějte lodičky – do skořápky
vlašského ořechu zapalte svíčku
a dejte ji na vodu v míse. Bude-li
se držet u stěny, zůstanete sedět
příští rok doma. Vypluje-li do prostoru, budete cestovat.
• Odlévejte roztavené olovo do
nádoby s vodou. Podoba odlitku
vám napoví, co vás příští rok čeká.

5. 12. Mikuláš
Večerní pochůzku sv. Mikuláše,
čerta a anděla vám snad nemusíme připomínat. Určitě máte v paměti, jak jste se jako děti nechtěly
dočkat uhlí a brambor, ale sladkých pamlsků.
13. 12. Lucie
Dámy, takových dnů více! O svátku sv. Lucie se dříve pod sankcemi
nesmělo prát ani příst (co takhle
dnes sezení u kolovratu nahradit
sezením u počítače?). Bíle oděné
„Lucky“ také s nožem v ruce do-

Co pro vás znamenají Vánoce?
Zeptali jsme se zastupitelů Městské části Praha 9
Markéta Dostálová:

Chytání Ježíška
Vánoce jsou pro mě opravdu
pohodovým časem stráveným
v kruhu rodinném. Již několik let
neprožívám celý advent stresem
z uklízení a honbou za vánočními
nákupy, ale pouze pečením cukroví, bez kterého si vánoční čas neumím představit.
Navštívíme několik kulturních
představení s vánoční tematikou
a setkáváme se s přáteli.
Štědrý den si neumím představit bez návštěvy Vánoční výstavy
betlémů v Betlémské kapli, domů
se vracíme přes Bohnice, kde nakrmíme zvířátka, a po návratu
do provoněného domova v klidu
usedneme ke svátečnímu stolu
a po večeři může přijít Ježíšek, kte-

rého můj dnes již jedenáctiletý syn
až do loňska chtěl chytit, a jakmile slyšel zazvonit zvoneček a poté
cvaknout dveře, vybíhal za ním na
chodbu a byl štěstím bez sebe, že
tentokrát už ho skoro chytil.

Vladimír Zedník:

Za kaprem v bačkorách
Čím jsem starší, tím více se hlavně
o Vánocích vracím myšlenkami do
dětství. S bratrem jsme očekávali
Štědrý den s obavami, jestli k nám
Ježíšek najde cestu po všech našich rošťárnách, kterých během
roku nebylo málo. Nejstarší vzpomínka, jež se mi vybaví, je spojená
s kaprem. Vlezl jsem za ním v bačkorách do vany a při jeho hlazení
mi nevadila ani studená voda.
Nikdy jsme s bratrem jako děti ne-
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viděli, kdy a jak rodiče strojili stromeček. Večeře se nám zdála velmi
dlouhá, navíc prodloužená modlitbou. Po ní nám maminka radila,
abychom z okna hlídali, zda přiletí
Ježíšek. Samozřejmě si vždycky
vybral jiné okno. Těžko popsat tu
radost, když jeho přílet oznámil
zvoneček a my mohli utíkat do
pokoje, kde nás před rozsvíceným
vánočním stromkem vítali rodiče.
Všichni jsme se políbili, tatínek
popřál hezké Vánoce a začal zpívat
jednu ze svých oblíbených koled.
To byl vždycky nápor na naše dušičky, než jsme se mohli vrhnout
na rozbalování dárků! Další dny se
každý večer rozsvěcoval stromek
a pamatuji se, jak jednou na mamince při zapalování svíček začaly
hořet šaty. Duchapřítomnému ta-

tínkovi se naštěstí podařilo dekou
oheň uhasit. Po tatínkově smrti
v mých jedenácti letech nebyly
Vánoce u nás již tak bohaté i vzhledem ke světové válce, ale dodnes
s úžasem vzpomínám, jaké nám
maminka dokázala připravit svátky plné lidského tepla.

PhDr. Rudolf Roub:

K vánočním dárkům
i chvilka zastavení
Vánoce pro mě znamenají především nefalšovanou radost v očích
dětí, u nás už hlavně vnoučat,
z rozsvíceného stromečku a dárků
pod ním. My dospělí máme samozřejmě taky radost z dárků, i když
o některých již předem víme nebo
je tušíme. Vánoce však pro nás
znamenají i chvilku zastavení se

Prosinec 2013

TÉMA MĚSÍCE
sami se sebou, zhodnocení roku,
který se už chýlí ke svému konci,
a přání, v čem bychom chtěli, aby
byl ten následující rok lepší.
Přeji čtenářům Devítky a nejenom
jim, ať je potěší dárky pod stromečkem, ale ať se jim v příštím
roce splní i přání, která se pod
stromeček nevejdou – mladým
maminkám, ať se podaří umístit
své děti v mateřských školách,
všem zaměstnaným, ať si práci
udrží, případně si i zlepší své postavení, těm, kteří práci hledají, ať
si najdou takové zaměstnání, kde
budou spokojeni, dříve narozeným, ať je pro ně stáří skutečně důstojným a spokojeným obdobím
života, a nám všem hodně zdraví,

psychické pohody, dobré nálady
a vzájemné tolerance.

Eva Gorčíková:

Zázraky se dějí
Vánoce mám spojené s narozením
Spasitele světa a kupováním dárků hlavně pro děti, protože jejich
rozzářené oči při příchodu Ježíška
jsou penězi k nezaplacení. A v této
souvislosti nikdy nezapomenu na
anabázi spojenou se sháněním
dětského kola, třebaže se odehrála
téměř před pětatřiceti lety. Dcera
si přála pod stromeček kolo. Slíbili
jsme s manželem, že Ježíšek kolo
přinese. Jenže pak se ukázalo, že
koupit nové dětské kolo je úkol
nadlidský (bylo to úzkoprofilové

Pečte s námi

Advent a Vánoce jsou již tradičně provověné vánočním
cukrovím. Přinášíme několik receptů od zastupitelek
MČ Praha 9 na vánoční sladkosti.
Slepované hvězdičky

Potřebujete:
350 g hladké mouky, 120 g práškového cukru, 100 g loupaných
mletých mandlí, citronovou kůru,
4 žloutky, 250 g másla, malinovou
zavařeninu, kandované ovoce.
Postup:
Z hladké mouky, práškového cukru, loupaných mandlí, citronové
kůry, žloutků a másla vypracujte
křehké těsto a nechejte hodinu
v chladu. Odpočinuté těsto rozválejte, vykrájejte z něj hvězdičky
tří různých velikostí a na suchém
plechu je upečte. Vychladlé hvězdičky spojte malinovou zavařeninou a nahoře ozdobte kouskem
kandovaného ovoce.

Vanilkové rohlíčky

Potřebujete:
280 g hladké mouky, 40 g cukru
moučka, 100 g strouhaných lískových ořechů, 2 žloutky, 200 g másla,
1 lžičku strouhané citronové kůry.
Na obalení: 300 g moučkového cukru, 2 vanilkové cukry
Postup:
Na vál prosejte mouku, přidejte
moučkový cukr, lískové oříšky,
žloutky a pokrájené máslo. Zpracujte těsto, vytvarujte do válečku
a zabalené v potravinové fólii dejte
do chladničky na jeden až dva dny.
Moučkový cukr na obalení promíchejte s vanilkovým cukrem. Troubu rozehřejte na 180 °C, plech
vyložte pečicím papírem. Váleček
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těsta rozkrájejte na hranolky, ze
kterých na vále vytvoříte válečky. Ty nakrájejte na stejně velké
kousky a vytvarujte z nich rohlíčky. Pečte ve vyhřáté troubě cca 10
minut a ještě teplé plochým nožem postupně přendejte do mísy
s moučkovým cukrem a obalte je.

Medové perníčky

Potřebujete:
100 g medu, 50 g sádla, 250 g cukru moučka, 2 celá vejce, 2 žloutky,
2 lžíce kořenicí směsi do perníku,
2 lžičky jedlé sody, 650 g hladké
mouky, 3 lžíce mléka
Postup:
Med, sádlo a cukr moučka rozehřejte a přidejte vejce, koření
a nakonec mléko. Vše zpracujte do

zboží, jak se tehdy říkalo). Vylepili jsme proto po Proseku lístečky
s textem, že koupíme dětské kolo
v jakémkoli stavu, ale ani tak jsme
nepochodili. Do Štědrého dne zbývalo pět dní a při představě, jak dcera bude zklamaná, až svůj vysněný
dárek nenajde, jsem se rozhodla
odhalit jí pravdu o Ježíškovi. Začala jsem jí vysvětlovat, kdo byl Ježíš
a že jeho poslání bylo jiné než nosit dárky, že dárky svým dětem ve
skutečnosti kupují rodiče a my bohužel nemůžeme kolo pro ni koupit, protože není k sehnání. Dcera
chvíli vstřebávala informace a pak
můj proslov zakončila větou: „Maminko, nebuď smutná, že nemůžeš
kolo koupit, on ho Ježíšek sežene.“
kaše, ale jen s polovinou mouky.
Druhou polovinu mouky dejte na
vál a kaši zpracujte na těsto. Vyválejte tenkou placku, vykrájejte
tvary na plech (na pečící papír)
a trochu je potřete rozšlehaným
bílkem. Pečte do barvy skořice
(trouba na 150 stupňů) tak, aby se
perníček nerozlomil.
Poleva: Bílky přeceďte a pak ušlehejte s najemno přesátým cukrem
moučka dotuha – na 1 bílek 15 až
18 dkg cukru. (Někdy i víc, aby se
zdobení neroztékalo.) Ozdobte.

Mandlové čtverečky

Potřebujete:
140 g hladké mouky, 100 g másla,
5 lžic smetany, zrnko soli, 2 lžíce
cukru krupice (nebo podle chuti),
100 g mandlí
Postup:
Z mouky, másla, smetany a soli
udělejte těsto, vyválejte placku,
posypte cukrem a nasekanými
mandlemi, které do těsta přitlačíte
válečkem. Nakrájejte na čtverečky
a pečte ve středně vyhřáté troubě.

A byli jsme s manželem zase na začátku. Jenže o Vánocích se zázraky
opravdu dějí. 23. prosince zazvonil
telefon a mužský hlas se zeptal,
jestli ještě chceme dětské kolo, jak
si přečetl na jednom z vylepených
lístečků. Prý má nové včetně záručního listu, ale chce i úplatek, který
dal vedoucímu prodejny, aby mu
kolo nechal. A protože uplácel na
více místech, měl najednou kola
dvě. A dcera? Nad svým největším
splněným přáním těchto Vánoc
konstatovala: „Vidíš, maminko, já
říkala, že Ježíšek kolo přinese.“
Plňte dětem jejich přání, ale nezapomínejte, že někdy největším
dárkem je pohlazení, vlídné slovo
a pochopení pro druhého.

Vánoční

bohoslužby
Svatyně Krista Krále
ve Vysočanech

Kolbenova 658/14, Praha
9-Vysočany, tel.: 283 892 404,
bezbariérový přístup,
farář: p. Václav Sochor.
Vánoční bohoslužby:
24. 12. ve 22:00
„Půlnoční“ mše
25. 12. v 8:30
26. 12. v 8:30
29. 12. v 8:30
1. 1. 2014 v 8:30

Kostel sv. Václava

U Proseckého kostela 3/5,
Praha 9-Prosek, tel.: 286 891
071, bezbariérový vstup, farář
ThDr. Stanislav Prokop.
Vánoční bohoslužby:
24. 12. ve 22:00
„Půlnoční“ mše
25 a 26. 12.
v 8:00, 10:00 a 18:00
31. 12. v 17:00
1. 1. 2014
v 8:00, 10:00 a 18:00

Farní sbor
Českobratrské
církve evangelické

Praha 8-Libeň, U Pošty 1098/6
(naproti poště v Sokolovské
ul.), http://liben.evangnet.cz,
mob.: 777 823 540
22. prosince v 9:30 hod.
Adventní bohoslužby
s vánočním divadlem dětí
a mládeže
24. prosince v 16:00 hod.
Štědrovečerní bohoslužby
v 22:00 hod.
Štědrovečerní „půlnoční“
bohoslužby
25. prosince v 9.30 hod.
Vánoční bohoslužby
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Dětskou pohotovost pro
Provozovatel LSPP: Poliklinika
„devítku“
ve všední
Dětská zajišťuje
pohotovost
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Prosek,
Lovosická
440/40,
dny,
v sobotu, neděli
a v době
Praha
9 (LSPP)
v Nemocnici
na Bulovce
POMOCI
svátků
Fakultní
nemocnice
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
Informační
internetové
Dětskou pohotovost
pro centrum pro občany Prahy 9
Bulovka,
Budínova 2, centrum
Praha 8 Prosek, ZŠ
DOSPĚLÍ
ve všední
19.00
Adresa:
Internetové
Litvínovská
500dny
„devítku“ zajišťuje ve všední
Provozovatel
LSPP:
Poliklinika
-Libeň.
hod
hod, o víkendech
(vchod
z Litoměřické
190 00 Praha
9- 6.00Lovosická
dny, v sobotu,
neděli a ul.),
v době
Prosek,
440/40,
aPraha
svátcích
Tel.:
+420
602 283Na
283
/ e-mail: info@icprosek.cz
svátků
Nemocnice
Bulovce,
9 od 19.00 hod.
posledního
Ordinační
pro
Budínova hodiny
2, PrahaLSPP
8-Libeň
DOSPĚLÍ vepracovního
všední dnydne do
6.00
hod.
prvního
děti ve FN Bulovka:
19.00–6.00 hod, pracovního
o víkendech
Ordinační
hodiny LSPP
dne.
a svátcích od 19.00 hod.
Pondělí
- pátek:
16.00pro
– 7.00
děti v Nemocnici Na Bulove:
posledního pracovního dne
Sobota a neděle: nepřetržitě
Pondělí–pátek: 16.00 – 7.00
Tel.:
+420hod.
286prvního
881 518
do 6.00
Sobota a neděle: nepřetržitě
pracovního dne.
Telefon:
283842
842 224
224
Telefon:
283
266
084
220

266 084 220
Tel.: +420 286 881 518
Praha 9

Internetové centrum Prosek

Schůzku lze domluvit
telefonicky nebo e-mailem.

ro)

00

Potřebujete parkovat
na i poběru zemního plynu
prostřednictvím
si stávající
Proseku
a
nemáte
kde?
tenciální zákazníci Pražské plyná- změny smluvního vztahu (způsobu
Samostatné
garáže placení, zasílací adresy, jména
renské
mohouuzavíratelné
vyřídit záležitosti,
(nikoliv garážová
stání)
jsou
atd.)
související
s odběrem
zemního
k pronájmu
v garážích
v Lovoplynu
bez návštěvy
kontaktních
převzetí reklamace
sické
ulici na
Za garáž
míst
v Praze
2 aProseku.
4.
výměna, kontrola a zaplombování
Mobilní
obchodní
Pražské plynárenské
zájemci
(nemusí
mít trvalékancelář
bydplynoměru
liště
na
„devítce“)
zaplatí
měinformace k otázkám, souvisejícím
Termíny přistavení:
Pražská
a.hod.
s., ve
kancelář
poskytuje
síční
1200
Termín
sMobilní
dodávkami
zemního
plynu
22.
3. 12nájem
odplynárenská,
8.00
do Kč.
11.00
spoluprácisislze
dceřinou
společností
zejména
následující
služby:
Uzavíratelné
garáže
prohlídky
domluvit
na
tel.:
tiskopisy
a
informační
brožury
26.Měření
4. 12 oddodávek
12.00 doplynu,
14.30a.hod.
s.,
v Lovosické
- Milan
Tuček.
Služeb
mobilní
kanceláře
mohou
5.776
6.
12616
od616
8.00
11.00
a Úřadem
MČdoPraha
9hod.
nabízí
• zahájení,
převod
a ukončení
i
občané
přilehlých
Mobilní
kancelář
je umístěna
odběratelům
zemního
plynu službu využít
odběru zemního plynu obcí
– tzv. mobilníautomobilu
obchodní kancelář,
změny
smluvního vztahu
v dodávkovém
VW
a•částí
Prahy.
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Dětská
pohotovost
jejímž prostřednictvím
stávající
(způsobu
placení,
zasílací
adreBližší
informace
na tel.:
267 175
174
Transporter,
označenémsilogem
POMOCI
(LSPP)
i potenciální
zákazníci
Pražské ply- a 267
sy,175
jména
ve
FN plynárenské,
Bulovka
202,atd.)
www.ppas.cz
Pražské
zaparkovaÚZEMÍ
PRAHY 9
nárenské mohou vyřídit záležitosti • NA
převzetí
reklamace
související s odběrem zemního
• výměna, kontrola a zaplombováDětskou
pohotovost
pro
plynu bez
návštěvy kontaktních
ní plynoměru LSPP: Poliklinika
Provozovatel
„devítku“
zajišťuje
míst v Praze
2 a 4.ve všední
• Prosek,
informace
k otázkám,
souvisejíLovosická
440/40,
dny, v sobotu, neděli a v době
cím s dodávkami
zemního plynu
Praha
9
Informační
internetové
centrum pro•občany
Prahy
9
TermínFakultní
přistavení:
tiskopisy
a informační
brožury
svátků
nemocnice
4. 12. 2013
10:30–13:30
Adresa:
Internetové
Litvínovská
500dny 19.00
Bulovka,
Budínova
2, centrum
Prahahod.
8 Prosek, ZŠ
DOSPĚLÍ
ve všední
Mobilnízkancelář
je umístěna
Služeb
kanceláře
mohou
(vchod
Litoměřické
ul.), 190 00 Praha
-Libeň.
hod9 -mobilní
6.00 hod,
o víkendech
v dodávkovém
VW
využít i občané přilehlých obcí
Tel.:
+420 602 automobilu
283 283 / e-mail:
info@icprosek.cz
a svátcích od 19.00 hod.
Transporter, označeném logem
a částí Prahy.
posledního pracovního dne do
Ordinační
hodiny LSPP
Pražské plynárenské,
a. pro
s., zapar6.00informace
hod. prvního
pracovního
děti
ve FN na
Bulovka:
kovaném
parkovišti za Úřadem Bližší
na tel.:
267 175
dne.
MČ, Sokolovská
174 a 267 175 202, www.ppas.cz
Pondělí
- pátek: 324/14.
16.00 – 7.00
Sobota a neděle: nepřetržitě
Tel.: +420 286 881 518

využít i občané přilehlých obcí
a částí
Prahy. SLUŽBA PRVNÍ
LÉKAŘSKÁ
Bližší
informace
na tel.: 267 175 174
POMOCI
(LSPP)
a 267
175
202,
www.ppas.cz
NA ÚZEMÍ PRAHY 9

e-mail: praha9@veciverejne.cz,
tel.:
602 219
190,
Strana
zelených
Vaši
Vašizastupitelé:
zastupitelé:
Ing. Zdeněk Davídek
tel.:
091 328
Ing.283
Zdeněk
Davídek
SBĚRNÝ
DVŮR
e-mail:
davidekz@p9.mepnet.cz
Tel.:
283
091
328
PROPetr
PRAHU
RNDr.
Pišoft,9Ph.D.
e-mail:
davidekz@p9.mepnet.cz
e-mail: petr@pisoft.cz
RNDr.
Petr Pišoft,
Ph.D.
Pod Šancemi
444/1,
Praha 9
MUDr.
Jan
Trnka, Ph.D.
e-mail:
petr@pisoft.cz
Tel.: +420
284 098 581
e-mail: jantrnka@centrum.cz
MUDr.
Jan Trnka,
PROVOZNÍ
DOBA:Ph.D.
pondělíjantrnka@centrum.cz
až pátek 8.30 – 17.00
e-mail:
www.facebook.com/praha9.zeleni.cz
twitter:@zelenipraha9
sobota 8.30 – 15.00

Poslanecké dny:
každou první středu v Praha
měsíci9
Praha 9, Jablonecká 322,
Adresa:
ČSSD Praha 9,
od 14.00OVV
do 16.00.
Jablonecká
723,
9-Prosek
Adresa:
OVV
ČSSD
Praha
9,
Telefon: +420 283Praha
881
200
Jablonecká
9-Prosek
Telefon:
+420723,
283Praha
882 131
Telefon:ovv.praha9@cssd.cz
+420 602 459 180
e-mail:
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub
zastupitelů
zaČSSD
ČSSDděkuje
děkuje
Klub
Klub zastupitelů
zastupitelů za
za
ČSSD
všem
spoluobčanům
za
pomoc
všem
pomoc
přeje spoluobčanům za
pokojné
při
řešení problémů
problémů
podnětů
a radostné
Vánoce strávené
při
řešení
aapodnětů
kruhu Prahy
svýchkancelář
blízkých.
Další
vvvRegionální
rámci
Prahy
9.
Setkání
sezastuzastuTOP
09
rámci
9.
Setkání
se
setkání
Miloslavem
piteli
Milanem
Apeltauerem
Praha
9se zastupiteli
piteli
Pavlem
Baudysem
a Leošem
Hanušem
a Leošem
Paclíkem
se
aPaclíkem
Miloslavem
Hanušem
se
uskuKovářská
3, Praha
9 (2.
patro)
v úterý
uskutečníseažuskuteční
v úterý 14.
ledna
teční
13.
od17:30
16.00
do 17.30.
Možnost
objednání
na17.30.
19.
června
od 16.00
do
2014
od března
16:00
do
hodin.
tel.: 602 262 686

Telefon:

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

Telefon i fax:
+420 283 891 989

Senátorské dny:
každé pondělí od 15.00 – 18.00

283 842 224
266 084 220

Schůzku lze domluvit
telefonicky nebo e-mailem.

Březen 2012

Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro,
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Internetové centrum Prosek

Klub zastupitelů MČ Praha 9

Praha 9

Vyso
autob
Polik
Novo
Podk
Nám
Nám
Klíčo

e-mail: dostalovam@praha9.cz
e-mail: praha9@veciverejne.cz,
tel.: 602 219 190
tel.: 602 219 190,
Strana zelených
Vaši zastupitelé:
Ing.
ZdeněkDVŮR
Davídek
SBĚRNÝ
Tel.:
283PRAHU
091 328 9
PRO
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
Pod Šancemi
444/1,
Praha 9
RNDr.
Petr Pišoft,
Ph.D.
Tel.: +420
284 098 581
e-mail:
petr@pisoft.cz
PROVOZNÍ
DOBA:Ph.D.
MUDr.
Jan Trnka,
pondělí až pátek 8.30 – 17.00
e-mail: jantrnka@centrum.cz
sobota 8.30 – 15.00
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Nový peugeot 308

zamĚŘEno
NA vAše smysly

Dě
„de
dny
svá
Bu
-Lib

Praha 9
Klub zastupitelů
zastupitelů MČ
MČPraha
Praha99
Klub
Poslanecké dny:
každý
Praha 9
každouprvní
prvníčtvrtek
středuv vměsíci
měsíci
Praha
Praha 9,
9, Jablonecká
Jablonecká322,
322,
od
do16.00.
18:00.
Adresa:
ČSSD Praha 9,
od 16:00
14.00OVV
do
Telefon:
Jablonecká
9-Prosek
Telefon: +420723,
283Praha
881 200
286 028 061 a 286 028 062
Telefon: +420 283 882 131
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Ord
dět
Pon
Sob

Tel

Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
všem spoluobčanům za pomoc
při řešení problémů a podnětů
TOP
vRegionální
rámci Prahykancelář
9. Setkání
se 09
zastuPraha
9
piteli Milanem Apeltauerem
3, Praha
9 (2.se
patro)
aKovářská
Miloslavem
Hanušem
uskuMožnost
objednání
na do 17.30.
teční
13. března
od 16.00
tel.: 602 262 686

Praha 9

INZERCE
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V

Březen 2012

Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro,

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

Telefon i fax:
+420 283 891 989

Senátorské dny:
každé pondělí od 15.00 – 18.00
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10 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
Kombinovaný provoz: spotřeba: 3,6–5,8 l/100 km, emise CO2: 95–134 g/km

Jak jsme dokázali vytvořit ještě intenzivnější zážitek z jízdy? Zmenšili jsme volant, pro vyšší citlivost řízení. Zvedli přístrojovou desku, abyste neztráceli kontakt s vozovkou. Zlepšili
aerodynamiku. Snížili hmotnost i spotřebu. Navrhli jsme prostornější interiér a ještě zvětšili zavazadlový prostor. S novým Peugeotem 308 můžete nyní objevit spojení s vozovkou, které
probudí všechny vaše smysly.

nový PEUGEoT 308

Praha 14 Černý Most, info - 608 407 407

Praha 9 Kyje, info – 777 206 206

SC-322382/38

a9

Mobilní kancelář je umístěna
vDětská
dodávkovém
automobilu VW
pohotovost
Transporter,
označeném
logem
TIPY,
RADY,
ve FN Bulovka OZNÁMENÍ
Pražské plynárenské, zaparkova-

Praha 5 Stodůlky, info – 777 107 107
188x86 mm 308 new pobo ky.indd 1
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TIPY, RADY, OZNÁMENÍ
INZERCE

VOK v prosinci

Zjistěte více:

Kompletní rozpis VOK na 2. pololetí 2013 naleznete na webových stránkách
Prahy 9 www.praha9.cz.

Prosecká 119
Hrdlořezská u č.p. 64/43
Zakšínská x Zásadská
Pokorného x Jahodnická
Měšická x Novoborská
Kovanecká x Podvinný mlýn
Rumburská x Litvínovská
Teplická x Litoměřická
(roh proti domům)
Veltruská x Litvínovská
Novoborská x Varnsdorfská
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Vysočanská 39/573
Vysočanská 85/546
Na Břehu x Mlékárenská
Bílinská x Litvínovská
Skloněná u č. 8
Jablonecká u č.p. 715/9
Vysočanská 113/243

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

Kam s nápojáčem

SLEVA 10 %
Veselé Vánoce :)
800 500 506

SC-332118/03

15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
15:00–19:00
7. 12.
8:00–12:00
9:00–13:00
9. 12.
15:00–19:00
10. 12.
13:00–17:00
		
14:00–18:00
15:00–19:00
14. 12.
8:00–12:00
9:00–13:00
16. 12.
15:00–19:00
17. 12.
13:00–17:00
14:00–18:00
15:00–19:00
21. 12.
8:00–12:00
9:00–13:00

více info na ﬁnep.cz

Kampaň na podporu třídění nápojového kartonu se v so-493-13_FIN_kampan_ZIMA__DEVITKA__92x130mm_2-12-2013_v1.indd
botu 7. prosince 2013 uskuteční v Praze 9 ve spolupráci
se společnostmi Tetra Pak a EKO-KOM.

P

rimárním cílem kampaně je
posílit povědomí obyvatel
o nutnosti třídit společně s ostatními odpady také nápojový karton.
Mezi vytipovanými kontejnerovými hnízdy v Městské části Praha
9 se bude 7. prosince pohybovat
čtyřčlenná ekohlídka. Mezi 10.
a 16. hodinou ji najdete v Jablonecké u křižovatky s Verneřickou,
Paříkově nedaleko křižovatky
se Sokolovskou a Drahobejlově
u stanice metra Českomoravská.
Jeden z členů ekohlídky bude vystupovat jako maskot kampaně
– nápojový karton Tom a bude se
věnovat především dětem. Další
členové týmu budou odměňovat
dárky vyrobenými z recyklovaného nápojového kartonu všechny
občany, kteří v příslušnou dobu
přinesou k příslušnému kontejnerovému hnízdu nápojové kartony
a vhodí je do správné nádoby.
Členové hlídky lidem zároveň poskytnou základní informace o třídění a recyklaci nápojových kartonů. Dále jim nabídnou k vyplnění
soutěžní dotazník.

Prosinec 2013

1

5.11.2013 14:40:02

Vyfoťte, jak třídíte nápojový
karton, a vyhrajte fotoaparát
nebo tablet

Chcete vyhrát kvalitní fotoaparát,
tablet nebo mobilní telefon? Stačí
poslat fotografii, jak odhazujete
nápojový karton do správného
kontejneru, a vyplnit stručný dotazník. Kromě toho vás čeká tipovací otázka: Kolik kilogramů nápojových kartonů se v roce 2012
vytřídilo v Praze?

O co soutěžíme?

1. Kompaktní fotoaparát SAMSUNG
s výměnnými objektivy
2. Značkový tablet SAMSUNG
Galaxy Tab
3. Mobilní telefon SAMSUNG
4.–20. Dárkové balíčky ekologických předmětů z recyklovaných
materiálů
Soutěž se koná do 10. prosince.
Vyhlášení výherců a předání cen
proběhne nejpozději 20. prosince
2013. Podrobnosti a soutěžní formulář najdete na www.kamsnapojacem.cz v sekci Soutěže.

Anděl s čertem
si na vás posvítí
Čtvrtek

05.12.

, Od 16:00 do 19:00 hod.

www.ocletnany.cz

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

SC-330260/09

2. 12.
3. 12.

11

TIPY, RADY, OZNÁMENÍ
INZERCE

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

T

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

Ideální bydlení existuje!

INZERCE

Akční ceny II. etapy

SC-332330/01

Pro velký zájem zahájen prodej II. etapy
Využijte do 31. 12. 2013 zaváděcích cen

Půjčka
bez rizika

Zavolejte nám a dozvíte se více

SC-332097/05

844 198 198

SC-332225/01

Jednoduché vyřízení žádosti
Transparentní podmínky
Splácení pod kontrolou
Peníze až k Vám domů nebo
na účet
Podání žádosti kdykoli
24 hodin/7 dní v týdnu
Individuální přístup

E í
AKC
án
plav

í
Rann -8.00h
h
7.00 0Kč
za 6

SPORTOVNÍ
CENTRUM
HOTELU DUO

Ves
a šť elé ván
rok astný oce
201 Nov
ý
4

Krytý plavecký bazén 20x6 m
Společná a privátní sauna, Fitness, Aqua-aerobic
Dětské party, Firemní večírky
12 sportovních bowlingových drah + 4 dětské
Individuální či skupinové plavecké kurzy
Bowlingové lekce pro dospělé i děti
Možnost pronájmu bowlingu a bazénu

12 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
BioKolonial_letak_92x63mm.indd 1

Teplická 492, 190 00 Praha 9
T: +420 266 133 803
E: sportcentrum@hotelduo.cz, www.janhotels.cz
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Plavání SENIORŮ
60min / 60Kč, Po–Pá 10.00h–15.00h
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Nenechte si zkazit adventní náladu
Předvánoční shon, davy nakupujících, tlačenice
u pokladen a přeplněná parkoviště u nákupních center
jsou pravým rájem pro zloděje.

„S

trážníci Obvodního ředitelství Městské policie Prahy 9
budou ve zvýšené míře preventivně působit v nákupních centrech
a jejich okolí, kde hrozí největší riziko krádeží. Nicméně je důležité,
aby sami občané měli na paměti
alespoň základní principy předcházení majetkové trestné činnosti a nenechávali vše na strážnících.
Ti nemohou být najednou všude,“
říká ředitel Obvodního ředitelství
Městské policie Praha 9 Vlastimil
Olič.
Jednou z nejdůležitějších věcí je
nenechat tašku s penězi nebo i nákupem bez dozoru. Častokrát se
stane, že člověk nakupuje v jedné
části obchodu a nákupní vozík
i s taškou nechá o několik metrů
dál, často i tam, kde už jej nemá
v dohledu. Původní myšlenka,
že se nebude s vozíkem proplétat
davy v obchodním centru, se najednou změní v návštěvu policejní
služebny s nahlášením odcizení
peněz a často i dokladů.
Dalším nezbytným opatřením
proti zlodějům je nenechávat žádné věci viditelně v autě na parkovišti u obchodního centra. „I zdánli-

vě nepodstatná maličkost, jako je
taška na zadních sedačkách může
na zloděje působit jako pozvánka
do vozidla,“ říká Vlastimil Olič.
Co na tom, že zloděj v tašce nenajde zhola nic a z vozidla není
co odcizit. Už jen ta nepříjemnost
s rozbitým okénkem a prohledaným vozidlem je zbytečná.
Samozřejmě je opět důležité při
odjezdu na zimní dovolené a návštěvy zabezpečit v největší možné
míře vaše domovy, abyste po návratu nezjistili, že dárky od Ježíška
odnesl zloděj a vzal si i něco navíc.
„Strážníci městské policie v adventním období řeší i různé kuriózní případy, spojené především
se stížnostmi na zacházení s kapry a vánočními stromky na trzích
a prodejních místech,“ dodává
ředitel Olič.
S koncem roku jsou spojeny oslavy, především odpalování ohňostrojů a popíjení alkoholu. Občané
by měli mít na paměti, že obě tyto
činnosti regulují právní předpisy
hlavního města Prahy. Ohňostroje
je možné bez povolení odpalovat
31. prosince a 1. ledna, jinak pouze na místech uvedených v příloze

obecně závazné vyhlášky 11/2008
Sb. nebo na základě povolení úřadu městské části a Hasičského záchranného sboru.
Popíjení alkoholu na veřejných
prostranstvích je upraveno obecně závaznou vyhláškou 11/2013
Sb., a to tím, že negativně vymezuje místa, kde je konzumace alkoholických nápojů zakázána. Porušení těchto právních předpisů
jsou strážníci oprávněni projednat

v blokovém řízení, popřípadě je
oznámit příslušnému správnímu
orgánu.
„Všem občanům a návštěvníkům
Prahy 9 přeji jménem svým i jménem našich strážníků bezproblémové adventní nákupy a přípravy,
klidné prožití vánočních svátků
a vstup do nového roku pravou
nohou,“ uzavírá Vlastimil Olič.
Text a foto:
Městská policie Praha

TIP NA VÝLET

Pod Prahou vás proveze

důlní lokomotiva
Máte zájem nahlédnout do pražského podzemí?
Přijďte se podívat, jak jsou uložené inženýrské sítě
desítky metrů pod pražskou dlažbou.

B

udete si moci prohlédnout
důlní nádraží a svézt se důlní
lokomotivou. Nahlédnete až 40
metrů pod zemský povrch. Projdete se pod historickými památkami,
jako je Obecní dům, Prašná brána,
Dům U Černé Matky Boží a řada
dalších. Uvidíte svojí délkou
a technickým vybavením unikátní
systém kolektorů, který jezdí obdivovat návštěvníci z celého světa.
Prohlídku je možné objednat pouze prostřednictvím společnosti
Ticketstream. Více informací naleznete na internetových stránkách www.kolektory.cz.
pet

Prosinec 2013

Kdy jsou kolektory
přístupné?
Středa
13:30–15:30 (skupiny)
16:00–18:00 (jednotlivci)
Pátek
8:30–10:30 (skupiny)
11:00–13:00 (skupiny)
Sobota (vždy pouze
poslední sobota v měsíci)
9:30–11:30 (jednotlivci)
12:00–14:00 (skupiny)

Kolik zaplatíte?
Vstupné – trasa D*
• Skupina (max. 16 osob)
4 500 korun
• Jednotlivci – 300 korun
Vstupné – trasa C*
• Skupina (max. 16 osob)
6 000 Kč
* Popis jednotlivých tras
naleznete na internetových
stránkách www.kolektory.cz
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Devítka má více strážníků
Reorganizace Městské policie Praha přinesla Obvodnímu
ředitelství MP Prahy 9 o osm strážníků více.

„N

avíc máme osm tabulkových míst a od září letošního roku jsou také obsazena. Výkon služby tak konkrétně posílili
tři strážníci v Městské části Praha
9, tři v Čakovicích a po jednom
v Letňanech a Kbelích,“ vypočítává ředitel Obvodního ředitelství
Městské policie Praha 9 Vlastimil
Olič a dodává: „Všechno to jsou
strážníci-okrskáři nebo strážníci
v hlídkové službě.“
V současné době na Obvodním
ředitelství Městské policie Praha 9

pracuje 104 strážníků a poslední
dva – do naplnění tabulkových
míst – nastoupí počátkem příštího roku. Devítka tak bude jedním
z mála obvodních ředitelství MP
s plným počtem strážníků. Za tímto úspěchem se skrývá nejen soustavná práce managementu městské policie v Praze 9 se strážníky,
pozitivní pracovní klima, které tu
vládne, ale i spolupráce s Městskou částí Praha 9. „Vysočanská
radnice nás podporuje například
při řešení bytových otázek nebo

ubytování pro strážníky,“ dodává
Vlastimil Olič. „Ať si to připustíte či nikoliv, strážník je také jen

člověk, a pokud nemusí řešit existenční problémy, pozitivně se to
mk
promítá do jeho služby.“
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Bydlení v bezprostřední blízkosti
hlavního města
Možnost koupě zařízeného domu
Záloha pouze 10 %
www.rd-prezletice.cz
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JAKÝ BYL ROK 2013
ném domě v ulici Kurta Konráda. Mohu
všechny ubezpečit, že provozy Deváté
energetické jsou v pořádku dle norem
a navíc pod průběžnou kontrolou.
Na území městské části Praha 9 jsme
zaznamenali Vaše aktivity i v trochu
netypické činnosti pro Devátou energetickou.
V zájmu dalšího rozvoje městské části
Praha 9 Devátá energetická úspěšně zajišťuje i inženýrské služby při
výstavbě, nyní například realizujeme
rekonstrukci komunikace U Elektry
v Praze 9.

Pojďme k dalšímu tématu, jako je
bezpečnost zařízení na zemní plyn.
Tomu věnujeme stále zvýšenou pozornost. Bezpečnost provozu našich
plynových kotelen je pro nás prioritou.
V roce 2013 jsme kromě pravidelných
kontrol a revizí všech zařízení v našem
majetku či správě realizovali například
rekonstrukci kotelny v ulici Nemocniční 18 a částečně i v ulici Pod Strojírnami na Praze 9. Za zmínku také stojí
modernizace plynové kotelny v obyt-

Jak vypadá další rozvoj Deváté
energetické?
Devátá energická úspěšně rozvíjí nové
obchodní vztahy s developery, kteří realizují výstavbu nových bytových i obchodních komplexů. Například v roce
2013 jsme dokončili výstavbu nového
zdroje tepla v rámci obytného komplexu „Sedmikráska“ nedaleko O2 areny
ve Vysočanech. Jak vidíte, daří se nám
postupně rozšiřovat portfolio námi vlastněných tepelných zdrojů a úměrně tomu
zvyšovat tržby. Se zahájeným trendem
jsem spokojen.
Velký důraz klademe na rozvoj automatizace provozu a i v tom budeme
nadále pokračovat. Letošním příkladem je instalace nejmodernějšího systému řízení zdrojů tepla od společnosti
Siemens do výměníkové stanice Sokolovská 972.

Čisté vztahy, čisté teplo a hodně štěstí
o Vánocích i v roce 2014
Vám přeje

+20,14 °C

Chcete na závěr
ěr něco vzkázat čtenářům Devítky?
Vážení přátelé, zákazníci,
ci příznivci,
obyvatelé městské části Praha 9, dovolte mi jménem společnosti Devátá
átá
energetická, s.r.o. popřát Vám klidné
a šťastné prožití vánočních svátků a Silvestra 2013. Rovněž Vám přeji mnoho
štěstí a pevné zdraví v roce 2014.
Děkuji za rozhovor�

NA ZIMU JSME SE SVĚDOMITĚ
PŘIPRAVOVALI
Devátá energetická, s.r.o. opravdu
drží ceny na uzdě.
Vážení přátelé, v minulém vydání našeho zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že se nám podařilo nakoupit
na příští dva roky za velmi výhodných
podmínek zemní plyn a nemáme potřeby zvyšovat ceny u kotelen, které
provozujeme. Nyní bychom Vás rádi informovali o vývoji cen tepla v roce 2013
v ČR, vycházíme z údajů zveřejněných
na energetickém portálu Energostat.
Ceny tepla v roce 2013 dodávané teplárenskými zdroji ze systémů centrálního
zásobování teplem v ČR vzrostly oproti roku předchozímu v průměru o 3 %.
Vyplývá to z nejnovější analýzy energetického portálu Energostat. I když byl
průměrný nárůst cen tepla v ČR poměrně velmi nízký, nadále existují značné
rozdíly mezi sekundárními cenami (cenami pro koncové odběratele) různých
tepláren. Tím se potvrzuje silně lokální
charakter trhu dodávek tepelné energie. Cena tepla z hnědého uhlí vzrostla meziročně zhruba o 7 %, u zemního
pokračování na straně 2
plynu o 3 %.
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Na úvod jsme se zeptali ředitele Deváté energetické, s.r.o. Ing. Jindřicha
Večeře, jaký byl rok 2013?
V Deváté energetické, s.r.o. jsme prožili opravdu hektický rok. Jsem rád,
že mohu říci i úspěšný rok. V souladu
s naší ﬁremní ﬁlozoﬁí, kterou je možné
charakterizovat sloganem „Čisté teplo,
čisté vztahy,“ jsme tak trochu posedlí
úsporami. Nás opravdu zajímá, jaké
energetické náklady mají naši obchodní partneři. Studujeme poslední trendy
a hledáme možnosti úspor. Proto jsme
na začátku roku 2013 začali do České
republiky úspěšně dovážet inteligentní
zařízení, počítačem řízené, trafostanice „Inteligens T1“, určené pro úsporu
elektrické energie ve veřejných prostorách budov i ve veřejném osvětlení.
V současné době je možné se s nimi
setkat v provozech na různých místech České republiky, včetně Pražského hasičského a záchranného sboru.
Dosahované výsledky úspor jsou jedinečné.

DEVATERO PRANOSTIK

I V ZIMĚ ROSTLINY ŽIJÍ BOUŘLIVÝM ŽIVOTEM

Čím chladnější zima, tím teplejší léto.

Otužují se, bojují o nedostupnou vodu
a pod rouškou vegetačního klidu
se v zimě připravují na další sezónu.
Přesto, že se tváří klidně, zuří v rostlinné říši mnoho bouřlivých procesů.
Na zimu se rostliny musí zodpovědně
připravit, jinak nepřežijí. Především
musí ochránit zdroj budoucího růstu,
jednoletky plodí semínka, stromy a další trvalky se musí obrnit proti promrznutí a vysušení mrazem, což je jeden
z hlavních důvodů, proč shazují listy.

Holomrazy – úrody vrazi.
Jak vysoko v zimě leží sníh, tak
vysoko tráva poroste.
Jsou-li dlouho šišky na stromě, zima
stálá nebude.
I půda musí odpočívat přikrytá, aby ji
zimní spánek posílil.
Udeří-li zima brzy, hnedle ji to mrzí.
Zima měkká a deštivá nemoci jen
rozsívá.
Zima, kterou konec roku nese,
dlouho s námi ještě třese.

pokračování ze strany 1

Faktory negativně působící na změnu ceny tepla:
– nejistota dodávek uhlí (týká se hnědouhelných tepláren)
– zdanění emisních povolenek (daň darovací v letech 2011 a 2012) a povinnost aukcionování (tedy nutnosti kupovat) části (která s postupem doby
poroste) povolenek od roku 2013
– nutné investice do snižování emisí
z důvodu zpřísňování emisních EU
limitů od roku 2016
– zvýšení DPH na dodávky tepla
(nejdříve z 10 % na 14 % v roce 2012
a nyní na 15 % od 1. 1. 2013)
– ekologické daně (daň na palivo + daň
na elektřinu)
– cenové výkyvy importovaného paliva
a možná bezpečnostní rizika importu
paliva (týká se plynu, respektive plynových tepláren)
Společnost Devátá energetická se díky
vhodně zvolené strategii dokázala „vyhnout“ většině těchto vnějších vlivů
(kromě DPH). S výjimkou námi provozovaných výměníků tepla, kde je primární
surovinou teplo nakupované od jiných
dodavatelů. Jak vyplývá z dalších článků,
máme všechny naše zdroje již po rekonstrukci, jsou vysoce účinné a splňují nejpřísnější kritéria emisních limitů, zemní
plyn jsme nakoupili výhodně na 2 roky
dopředu.

„Lenivého ani pec nezahřeje.“
2

Pro mnohé dřeviny vrcholí v zimě jejich
celosezónní práce obdobím zrání plodů.
Zejména drobné dužnaté plody jako šípky, jeřabiny nebo hložinky jsou po opadu
listů velmi nápadné a lákají ptáky a drob-né savce. U nás v Praze je plodů, které
é
mohou ptáčkům a zvířátkům posloužitt
jako potrava, stále méně.

A snažíme se dělat ještě více. Společenská odpovědnost společnosti Devátá
energetická, s.r.o. k ekologii a k životnímu
prostředí nás přiměla k vyhlášení soutěže, jejímž cílem je vytvářet pozitivní vztah
k přírodě už od malička, tedy především
u dě
dětí,
našich
spoluobčanů.
dětí
tí,, na
naši
šich
ch nejmladších
n
nej
ejml
mlad
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DEVÁTÁ ENERGETICKÁ, S.R.O., DODAVATEL ČISTÉHO TEPLA,
VYHLAŠUJE VELKOU ZIMNÍ FOTOSOUTĚŽ

Posílejte fotograﬁe ptáčků, krmítek a ptačích budek
Soutěž startuje právě nyní a potrvá
do konce února 2014, v březnu budou
v Devítce vyhlášeni vítězové ve dvou
kategoriích:

1. Kategorie:
Fotograﬁe nejkrásnějšího
krmítka nebo ptačí budky
vlastní výroby
2. Kategorie:
Fotograﬁe s nejzajímavějším
„úlovkem“ fotograﬁe ptáčků
a krmítka
Fotograﬁe posílejte elektronicky
na e-mail: soutez@teplozavernost.cz

Zaslané fotograﬁe budou zveřejněny
na internetových stránkách:
www.teplozavernost.cz. Nejzdařilejší
fotograﬁe budou zveřejněny na konci
soutěže v Devítce.
Autoři obou vítězných fotograﬁí obdrží,
každý z nich, dvě knihy určené pro milovníky české přírody a zvířat, která v ní žijí.
Knihu Ptáci na zahradě od autorů Davida Greena; Davida Alderona; Christine a Michaela Lavelleových v hodnotě
897 Kč a Putování českou přírodou
od Heleny Kholové a Jana Ryse v hodnotě 349 Kč.
E-mail: soutez@teplozavernost.cz
Web: www.teplozavernost.cz
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Dobře oblečeným se mráz uctivě
klaní, špatně oblečené zraní.

Abychom tuto přírodní rovnováhu udrželi, chová se naše společnost výhradně
ekologicky, proto námi provozované kotelny mají účinnost až 98 % s minimálními emisemi škodlivých plynů.

ÚSPORAMI JSME POSEDLÍ, VÁŠ OSOBNÍ PORADCE VÁM RÁD POMŮŽE
Máte pocit, že máte stále velkou spotřebu tepla, že Vaše účty jsou vysoké,
že by se s tím dalo ještě něco dělat
a nevíte jak? Rádi Vám opět poradíme.
Před dvěma roky jsme Vám představili Vašeho osobního poradce, ten stále
na Vaše dotazy odpovídá. Postupně
Vám přinášíme tipy, jak je možné zefektivnit vytápění Vašeho bytu.
Máte již nová plastová okna či zateplenou fasádu? Myslíte si, že je to dostatek k tomu, abyste maximálně ušetřili za energii? Další úspory je možné
získat s novými radiátory, se kterými
můžete ušetřit dalších 20-30 % z celkových nákladů. Přičemž se nemusíte
vůbec bát žádného bourání, stavění,
řezání či svařování, v současné době je
mnoho výrobců radiátorů a montážních
ﬁrem, kteří Vás přesvědčí, že to jde bez
zbytečné námahy.
Kromě úspor je důvodů, proč vyměnit radiátor hned několik:
Jednou z mnoha výhod je, že rychleji
nabíhají, tedy dochází k rychlejšímu

ohřevu, nebo také naopak rychleji
se snižuje teplota. Právě tato vlastnost je důležitá pro vysokou tepelnou
pohodu. Další příjemnou výhodou moderního radiátoru je poskytování sálavé složky tepla, kterou u zastaralých
článkových těles téměř nenaleznete.
Sálavé teplo působí přímo na rozdíl od proudění, při němž je místnost
ohřívána cirkulací vzduchu. Sálavé
teplo známe například od kachlových
kamen, která jsou díky němu tak oblíbena. Hospodyňky jistě ocení i snadnou a rychlou údržbu, a to díky tvaru
otopného tělesa.

Volejte, pište, zajímejte se. Na Vaše
otázky ohledně úspor tepla a energií
Vám rád odpoví náš odborný poradce:
Jan Tošner, technik
Devátá energetická, s.r.o.
Tel.: 725 991 699
poradce@teplozavernost.cz
Pro zákazníky společnosti Devátá energetická, s.r.o. jsou služby osobního poradce zdarma.

Výměna čtyř radiátorů, prováděná instalatérem nebo odbornou montážní ﬁrmou, netrvá déle než 5 hodin... Výměnu
radiátorů je možné realizovat i během
topné sezóny za použití zamrazovací
sady, která zamrazí vodu přímo v rozvodech před radiátorem a ten je tak
možné vyměnit bez nutnosti vypuštění
celé otopné soustavy.
Zdroj Inspirace: TZB INFO

PORADNA DEVÁTÉ ENERGETICKÉ: DBEJTE NA SEŘÍZENÍ
OTOPNÉ SOUSTAVY PO ZATEPLENÍ OBJEKTU

V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli
zateplování objektu. Cílem je snížit
tepelné ztráty objektu a tím i energetickou náročnost na vytápění objektu.
Úpravy vytápěcích soustav mohou zajistit další snížení spotřeby tepla na vytápění. Nové provozní stavy lze také
zajistit zařízením s proměnným nebo
s pevným směšovacím poměrem. Vět-

šina současných bytových objektů je
napojena na rozvod tepla okrskových
tepelných soustav. V tepelném okrsku
jsou zdrojem tepla buď kotle, nebo výměníky tepla. V případě rozvodu tepla
pouze pro vytápění je v kotelně nebo
ve výměníku dodávka tepla řízena centrálně, převážně ekvitermicky. Pokud je
některý z objektů okrsku zateplen, má
značně sníženou tepelnou ztrátu a pro
vytápění mu postačuje nižší teplota
oběhové vody, kterou ale z centra nelze
zajistit s ohledem na původní potřeby
ostatních objektů. Potom je nutné v zatepleném objektu zřídit v odběrném místě směšovací zařízení, kterým se sníží
teploty oběhové vody. Zřízení směšovacího zařízení se musí dohodnout s dodavatelem tepla.
Seřízení vytápěcí soustavy je nutno
provádět ve dvou stupních. V prvním
stupni jde o teplotní seřízení, které
se týká centrálního řízení dodávky tepla do objektu. Seřídí se teplota přívodní
oběhové vody, přičemž se předpokládá,
že průtoky do všech potrubních úseků
zůstávají původní. Ve druhém stupni

Zpravodaje pro Devátou energetickou, s.r.o. zpracovává
© BOHEMIA WERBUNG, s.r.o. – www.bohemia-werbung.cz

jde o hydraulické (průtokové) seřízení,
které se týká lokálního řízení dodávky
tepla do místnosti.
Podkladem pro seřízení vytápěcí soustavy je jednoduchý projekt. Pro zpracování podkladu musí být k dispozici
tepelné ztráty jednotlivých místností
z původního projektu vytápěcí soustavy.
Dále se musí provést výpočty snížených
tepelných ztrát jednotlivých místností�
Zdroj: Český instalatér 4/2013

Máte pocit, že se v tom začínáte ztrácet? Nebojte se, Devátá energetická je
tu pro Vás, pomůžeme Vám, kontaktujte svého poradce:
Jan Tošner, technik
Devátá energetická, s.r.o.
Tel.: 725 991 699
poradce@teplozavernost.cz

Dva maníky zasypala na horách
lavina. Najednou ten jeden vidí,
jak se k nim blíží záchranářskej pes,
bernardýn se soudkem, a tak říká
tomu druhému:
„Hele, nejlepší přítel člověka.”
„No jo, a nese ho pes!”
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Máte zateplený dům, nebo se chystáte na jeho zateplení a výměnu
starých oken za nová? Snížením
tepelných ztrát objektu dochází logicky i k jiným potřebám vytápění.
Celou záležitost není možné vyřešit
pouhým otočením ventilu, či spolehnutím se na regulační hlavici. V topných soustavách dochází k proudění
a vznikají různé tlaky, které je nutné
zejména z důvodu efektivity vytápění regulovat. Inspiroval nás článek
zveřejněný periodikem Český instalatér, rádi se s Vámi o jeho podstatnou část podělíme:
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Máte zastaralou kotelnu či výměník?
Vychází Vám současná cena tepla Vámi provozované
kotelny nebo výměníku příliš draho?
Potřebujete volné ﬁnanční prostředky?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
Koupíme Vaši kotelnu nebo výměník
Zoptimalizujeme jejich provoz
Dopředu se zavážeme k pevným cenám za teplo

CO TÍM ZÍSKÁTE?
Volné ﬁnanční prostředky
Starosti s opravami, údržbou či rekonstrukcí
převezmeme za Vás
Ekologické čisté teplo za rozumnou cenu

Ing. Jindřich Večeře – ředitel
Telefon: +420 286 028 042
jindra@devataenergeticka.cz

info@devataenergeticka.cz
www.devataenergeticka.cz
www.teplozavernost.cz
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Vysočanská „V“ pro seniory v prosinci
Co připravila Městská část
Praha 9 pro seniory v rámci Vysočanských „véček“
v prosinci?
Dílna pro šikovné
3. prosince od 14 hodin
Vánoční malování na sklo – vitrážky – s Creative IC Praha (p. Zelenková) ve velké zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14.
Gong: Manželské štěstí
18. prosince od 13 hodin
Hledáte manželské štěstí? Pořiďte
si hospodyni! O tom je představení v Divadle Gong, v němž uvidíte
Ivu Hüttnerovou, Michaelu Dolinovou a Davida Suchařípu.
Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína Gruntorádová, přijde jako hospodyně z agentury
Manželské štěstí udělat pořádek
do moderní rodiny. Rázná žena
s prořízlou pusou, která čmouhy
umývá slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a umí uvařit pořádnou
dršťkovou. Okamžitě ale vycítí,
že v tomto manželství není něco

v pořádku a začne dávat rozklíženou dvojici dohromady. Diana
– marketingová ředitelka, Hugo –
bohémský umělec na volné noze.
O veškerý chod domácnosti se stará on, ona vydělává. Ale nefunguje
to. S vražednou otevřeností a se
slovy: „Děti moje, řeknu to upřímně, ale s taktem: váš sexuální život
nestojí za nic“, začne Vilemína
řešit manželské soužití, a to s bezednou zásobou léty prověřených
rad, jak krize v kuchyni a loži překonávaly naše babičky.
Vstup do sálu od 12.30 hodin.
Platí pro seniory s trvalým pobytem v působnosti úřadu MČ Praha
9, Sokolovská 14.

Naše tipy pro adventní dny
Pohádkové Vánoce
v Betlémské kapli
Tradiční vánoční výstava se koná
v podzemních prostorách Betlémské kaple, Betlémské náměstí
4, Praha 1 do 5. ledna 2014. Otevřeno denně od 9 do 18 hodin, 24.
a 31. 12. od 9 do 14 hodin, 25. 12.
a 1. 1. 2014 od 13 do 18 hodin.
Senioři vstupné 30 Kč.

Do Národního divadla za 100 Kč
Národní divadlo v prosinci nabízí
divákům ve věku 65 + tato představení za zvýhodněné vstupné 100 Kč:
Činohra
Strýček Váňa (A. P. Čechov)
15. 12. 2013 v 19:00 – Stavovské
divadlo (II. balkon a galerie)
Karla (M. František) – Derniéra
16. 12. 2013 v 19:00 – Divadlo

Kolowrat (celé hlediště)
Ohrožené druhy (P. Zelenka)
17. 12. 2013 v 19:00 – Nová scéna
ND (celé hlediště)
Naši Furianti (L. Stroupežnický)
28. 12. 2013 v 19:00 – Národní
divadlo (II. balkon a galerie)
Opera
Orfeus a Eurydika (Ch. W. Gluck)
6. 12. 2013 v 19:00 – Stavovské
divadlo (II. balkon a galerie)
Netopýr (J. Strauss)
15. 12. 2013 v 19:00
Státní opera (II. balkon)
Le nozze di Figuro (W. A. Mozart)
17. 12. 2013 v 19:00 – Stavovské
divadlo (II. balkon a galerie)
Don Carlo (G. Verdi)
21. 12. 2013 v 19:00
Státní opera (II. balkon)
Jakobín (A. Dvořák)
22. 12. 2013 v 17:00 – Národní
divadlo (II. balkon a galerie)
Vstupenky si můžete zakoupit
v pokladnách Národního divadla.
Po předložení dokladu lze slevu
uplatnit až na 2 vstupenky na
každé představení v nabídce. Rezervace: 224 901 319, 419, 668,
410, info@narodni-divadlo.cz
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Občanské sdružení Amelie
poskytuje psychosociální
podporu lidem s onkologickým onemocněním a jejich
blízkým.

V

Centru Amelie Praha se nemocným nebo jejich blízkým
věnují psychoterapeuti a sociální
pracovníci s mnohaletou praxí
v oblasti psychoonkologie. Centrum Amelie nabízí služby jako
např. individuální a rodinné konzultace, sociální poradenství, skupinové aktivity (arteterapie, taiči,
relaxace a další). Služby jsou poskytovány bezplatně.
Od ledna 2014 se Centrum Amelie bude věnovat konkrétním onkologickým diagnózám v rámci
tematických měsíců. Každý měsíc na dané téma proběhne přednáška vedená odborníkem zabývajícím se danou diagnózou,
seminář k prevenci daného onemocnění a praktický workshop
či setkání se zajímavým hostem,

který má s onemocněním zkušenost. Centrum Amelie zve na
program zájemce z řad široké
veřejnosti.
Amelii můžete kontaktovat osobně na adrese Šaldova 15 (vchod
z ulice Sokolovská), Praha 8, Karlín, nebo na tel.: 283 880 316, 739
001 123. Úplnou nabídku služeb
a měsíční program najdete také na
www.amelie-os.cz.

Jubilanti
80 let
Josef Rašpl
Karel Ruta
Zdeněk Vaniš
Emilie Tauscherová
Dagmar Kubátová
Gustav Šeda
Lubomír Koblenec
Hedvika Stránská
Marta Blažková
Jaroslava Kučerová
Vilemína Bílková
Hana Prchalová
Olga Flašarová
Pavla Marešová
Vladislav Hamouz
Ludmila Pušová
Václav Hlíša

86 let
Lidmila Hájková

96 let
Leopolda Vavrousová

90 let
Karel Knížek
Jiřina Novotná
Jaroslav Bříza
Marie Škálová
Blažena Brzáková
Zdeněk Kutil

Zlaté svatby
na Proseku
Jana a Miroslav
Bognerovi oslaví
14. prosince
2013 padesát let
společného života.
Vše nejlepší přeje
dcera Jana a vnuk
91 let
Ludmila Ondráková Jan.
Zdeňka Doboszová
Jana a Jan Koláčkovi
Josefa Fáberová
Milena Boehmová oslaví 30. prosince
2013 padesát let
od doby, kdy si řekli
92 let
Kristina Rejmanová ano.
85 let
Hodně krásného
Jarmila Hradecká
Josef Frič
do dalších let přejí
Danuška Veselková 93 let
synové Petr a Pavel
Božena Mifková
Marie Ortcígerová s rodinami.
Jiří Martínek
Alena Krtilová
Blahopřejeme!
95 let
Marie Černá
Rosalie Blažková
František Hron

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

Pomoc lidem s onkologickým
onemocněním a jejich blízkým
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Klub seniorů Prosek v prosinci
Společenské centrum pro seniory Prahy 9, Klub seniorů Prosek, Harrachovská 422, Praha 9,
mobil: 724 905 785, www.ssspraha9.cz
1.12. 2013 – neděle
Nedělní přednáška, beseda –
Prožívání stáří, aktivní stárnutí
14:00–15:00
doc. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph. D.
psycholog, spisovatel, paliativní péče

(sraz v klubu seniorů)
9:45–12:30
Karty, Bridž (americký standard,
vítáme začátečníky)
9:30–12:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00

2. 12. 2013 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:15–12:15
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00

9. 12. 2013 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:15–12:15
Výtvarná dílna – vánoční
ozdoby z papíru
12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00

3. 12. 2013 – úterý
Zdravotní cvičení
pro seniory
8:00–9:00
Kondiční cvičení – ženy 9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina (začátečníci)
– lektor
10:00–11:00
Angličtina (pokročilí)
– lektor
11:00–12:00
Francouzština
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:30
Country tance – vítáme začátečníky
16:00–18:00

10. 12. 2013 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00–9:00
Kondiční cvičení – ženy 9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina (začátečníci)
– lektor
10:00–11:00
Angličtina (pokročilí)
– lektor
11:00–12:00
Francouzština
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:30
Country tance
– vítáme začátečníky 16:00–18:00

4. 12. 2013 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Aktivizační činnosti pro seniory
ve skupině
10:00–11:00
Kavárnička pro starší
a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie:
hrabě Karel Chotek
13:00–14:30
Klub šikovných ručiček:
Mikulášská větvička
14:30–16:00

11. 12. 2013 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Předvánoční dílna
– vyrábění společně s dětmi
z jesliček
10:00–11:00
Aktivizační činnosti pro seniory
ve skupině
11:00–12:00
Kavárnička pro starší
a pokročilé
13:00–16:00
Adventní koncert
– host Martin Písařík,
herec a muzikant
13:00–14:00
Klub šikovných ručiček:
Korálkoví andělé a vločky
14:30–16:00

5. 12. 2013 - čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9 Vysočany)
10:45–11:45
Setkání (nejen) osamělých seniorů
– povídání, podpora, sdílení
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
6. 12. 2013 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Vycházka – Vyšehrad

Prosinec 2013

12. 12. 2013 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9 Vysočany)
10:45–11:45
Setkání (nejen) osamělých seniorů
– povídání, podpora, sdílení
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

13. 12. 2013 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Karty, Bridž (americký standard,
vítáme začátečníky)
9:30–12:00
Pečení vánočního cukroví
– společné
10:00–12:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Vycházka – Betlémská kaple:
Výstava betlémů, české pohádky
vstupné 30 Kč (sraz v klubu seniorů)
13:00–15:30
16. 12. 2013 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:15–12:15
Přednáška – sebeobrana
seniorů, včetně praktických
ukázek
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
17. 12. 2013 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00–9:00
Kondiční cvičení – ženy 9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina (začátečníci)
– lektor
10:00–11:00
Angličtina (pokročilí)
– lektor
11:00–12:00
Francouzština
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:30
Country tance – vítáme
začátečníky
16:00–18:00
18. 12. 2013 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Aktivizační činnosti pro seniory

ve skupině
11:00–12:00
Vánoční besídka
– pohoštění, hudební
vystoupení, tombola 13:00 – 16:00
(příjem cen do tomboly od začátku
prosince)
19. 12. 2013 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9 Vysočany)
10:45–11:45
Setkání (nejen) osamělých seniorů
– povídání, podpora, sdílení
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
20. 12. 2013 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
9:00–10:00
Karty, Bridž (americký standard,
vítáme začátečníky)
9:30–12:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
23. 12. 2013 – pondělí
Předvánoční filmový klub – promítání
filmu Pelíšky, Vycházka 9:00 – 12:00
27. 12. 2013 – pátek
Karty,Bridž (americký standard,
vítáme začátečníky)
9:30–12:00
Počítač, internet – k dispozici
pro seniory
9:30–12:00
30. 12. 2013 – pondělí
Filmový klub – promítání
filmu Světáci
9:00 – 12:00
31. 12. 2013 – úterý
Karty,Bridž (americký standard,
vítáme začátečníky)
9:30–12:00
Počítač, internet – k dispozici
pro seniory
9:30–12:00

Neziskovka roku 2013
Slavnostní udílení ocenění Neziskovka roku 2013 pro
nejúspěšnější nestátní neziskovou organizaci se uskutečnilo ve
čtvrtek 7. listopadu 2013 v Rytířském sále Senátu ČR.
O prestižní titul Neziskovka roku 2013 se ucházelo více než 120
neziskových organizací působících v České republice. Cenu společnosti
KPMG Česká republika pro nejúspěšnější malou neziskovku získalo
Centrum ALMA, o.p.s., jež se zabývá poradenskou, konzultační
a informační činností pro ženy, které mají problém se zneužíváním
alkoholu. Pomáhá těmto ženám vrátit se zpět do plného života. V dalších
kategoriích převzaly ceny Lékořice o. s. a IQ ROMA SERVIS o. s. Cenu
veřejnosti získalo HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené o. s.
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ŠKOLSTVÍ

Ježci na Proseku už sladce spí
Třetí ročník Lampionového průvodu aneb uspávání ježků přilákal na Prosek asi 1300 příchozích.

D

ětem zazpívali účinkující ze
Základní umělecké školy
Učňovská na Jarově a Základní
umělecké školy na Proseku. Zuzana Pokorná ze Záchranné stanice
Lesů hl. m. Prahy přivezla dětem
ukázat živé ježky a vyprávěla zajímavosti z ježčího života.
Průvod pomáhali navigovat studenti
Střední školy slaboproudé elektro-

techniky v Praze 9. Lampionový průvod vedl vlajkonoš v ježčím převleku.
Na závěr všichni namalovaní a vyrobení ježci sladce usnuli v ježkovišti.
„Děkujeme všem účinkujícím
a příchozím a těšíme se na další
ročník stejně jako na teplé jaro,“
uvedla radní Prahy 9 pro školství
Zuzana Kučerová.
Výstavu ježků si rodiče a děti mo-

hou prohlédnout ve foyer radnice
Městské části Praha 9, Sokolovská
14/324, Praha 9.
Pokud jste si na akci nestihli vyzvednout placku ježka a máte o ni
zájem, můžete ji zdarma získat na
odboru školství a evropských fondů Městské části Praha 9.
Akci finančně podpořila společnost Kolektory Praha, a.s.
Akci uvedli
radní Zuzana Kučerová
a místostarosta Marek Doležal

Živé ježky představila
Ing. Pokorná ze Záchranné
stanice Lesů hl. m. Prahy

Prosek rozzářily lampiony

Nová mateřská škola Kytlická se představuje
Od druhého října funguje
na Proseku nová Mateřská
škola Kytlická – Dráček,
jejímž zřizovatelem je
Městská část Praha 9.

Š

kolka vznikla kompletní rekonstrukcí části objektu,
v němž sídlí soukromá základní
škola. Za devět milionů korun získala Praha 9 dalších sto nových
míst ve čtyřech třídách.
24. října proběhla slavnostní prohlídka nové mateřské školy za

účasti představitelů samosprávy
Městské části Praha 9, vedoucích
odborů Úřadu Městské části Praha 9 a ředitelek mateřských a základních škol.

Mateřská škola Kytlická přijala
v srpnu sto dětí, z toho padesát
dětí je tříletých. „Díky mimořádně vytvořeným místům v nových
mateřských školách se Praze 9
podařilo umístit do mateřských
škol všechny děti s trvalým pobytem v Městské části Praha 9, které
k 31. 8. 2013 dosáhly věku tří let,“
uvedla radní pro oblast školství
Zuzana Kučerová.
O děti pečuje v Dráčku osm učitelek, z toho dvě mají vystudovanou
speciální pedagogiku, a dále pět
provozních zaměstnanců.

Mateřská škola má možnost využívat gymnastický sál, který je
společný pro školku a soukromou
Základní školu Spektrum, s.r.o.
Školka je vybavena jednou interaktivní tabulí a chystá se na nákup
novinky, dvou magic boxů – interaktivních koberců.
Paní ředitelku Bc. Moniku Mothejzíkovou představíme v Devítce v některém z nejbližších vydání.
Více informací o školce získáte na
adrese http://www.mskytlicka.cz/.
Dětem přejeme v nové školce
red
mnoho krásných zážitků.

Zápis do prvních tříd základních škol již v lednu
Zápis do prvních tříd pěti základních škol
zřizovaných Městskou částí Praha 9 proběhne
ve středu a ve čtvrtek 15.–16. ledna 2014
v prostorách základních škol.

• v případě, že rodiče uvažují o odkladu povinné
• rodiče mají právo vybrat si základní školu podle
školní docházky, s dítětem k zápisu přijdou také.
svého rozhodnutí. Základní škola musí přijmout
Při zápisu si vyzvednou formulář žádosti o odklad
děti s trvalým pobytem v příslušném školském
• k vyplněné žádosti o odklad musí zákonný
obvodu, tyto děti budou přijaty přednostně. Do
zástupce doložit doporučení dětského lékaře dítěte naplnění kapacity budou přijímány i děti z jiných
INFORMACE K ZÁPISU
a doporučení obvodní pedagogicko-psychologické
spádových obvodů. Informace o ulicích, které tvoří
• k zápisu je nutné přijít osobně s dítětem, jeho
poradny nebo speciálního pedagogického centra
školský obvod konkrétní základní školy, je možné
rodným listem a občanským průkazem zákonného • základní škola musí přijmout děti ze spádové
získat buď od ředitelek konkrétních základních
zástupce
oblasti, hlásí se ale i předškoláci odjinud. Ty
škol, nebo na odboru školství a evropských fondů
• zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2014
může škola přijmout, jen pokud má ještě volnou
Úřadu Městské části Praha 9, kontakt Mgr. Milena
dovrší šest let věku
kapacitu.
Femiaková tel. 283 091 436.
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Adventvrstvy
vrcholil
vánočními
svátky.
Ty přináKfiídové
prosecké
plo‰iny
vytváfiejí
na
mocné,
horizontálnû
uloÏené
souvrství,
jejich
okrajích
prÛmûrnû
metrÛ
šelykterém
dětem
hodně
radosti. ãasté
Bylodvacet
to
období
očeve
pozorujeme
partie
tvofiemocné,
horizontálnû
uloÏené
souvrství,
né
‰ikmo
zvrstven˘mi
pískovci.
Souvrství
kávání
dárků.
Zatímco maminky
měly
starosti
ve
kterém
pozorujeme
partie
tvofiese
v‰ak jako
celek
podaãasté
úhlem
nûkolika
s nakupováním,
vařením
pečením,
tatínkové
né ‰ikmo
zvrstven˘mi
Souvrství
stupÀÛ
sklání
smûrem kpískovci.
severu, tedy
hlubse věnovali více dětem. Chodili s nimi ven, aby
se
jako
celek
pod
úhlem
nûkolika
‰ímv‰ak
partiím
kfiídového
mofie.
Ve vzdálenosti
domaaÏmaminkám
Aletedy
když
byly
stupÀÛ
sklání
k severu,
hlub200
600
m smûrem
od nepřekážely.
okraje
plo‰iny
se
jiÏ
setděti partiím
jen trochu
povyrostlé,
tak mocnou
už
taky
za‰ím
mofie.
Vebyly
vzdálenosti
káváme
s aÏkfiídového
ãtrnáct
metrÛ
polo200 aÏ 600 m od okraje
sejinak
jiÏ prasetpřažené
do
domácích
prací.plo‰iny
Každýse
musel
hou
bûlohorsk˘ch
opuk,
která
na
káváme
splo‰iny
aÏsvých
ãtrnáct
metrÛjen
mocnou
polookrajích
vyskytuje
v úlomcích.
covat podle
sil
a schopností.
hou bûlohorsk˘ch opuk, která se jinak na
Kfiídové
podloÏí
tvofieno
jílovitû
Na Štědrý
den se je
dopoledne
skoro
vůbeczvûtneokrajích
plo‰iny vyskytuje
jenavlibeÀského
úlomcích.
ral˘m
ordovikem
letenského
jedlo. Věřilo se, že uvidíme zlaté prasátku.zvûtAle
Kfiídové
podloÏí
je
tvofieno
jílovitû
souvrství.
Podle v˘sledkÛ
detailního
vrtmy na ordovikem
něho nebyli vůbec
zvědaví,akdyž
maminral˘m
letenského
libeÀského
souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-

Profesor
kter˘byli
jiÏ ještě
pfied
rostí, ale Jaroslav
pro nás,Petrbok,
dokud jsme
osmdesáti lety burcoval odborníky a místdětmi,
čas
velkých
radostí.
Vánoce
Profesor
Petrbok,
kter˘
jiÏ jsme
pfied
ní
patriotyJaroslav
ke zpfiístupnûní
proseck˘ch
jesvnímali jižlety
od burcoval
svátku sv.
Mikulášeaaž
do
osmdesáti
odborníky
místkyní vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏe usmívat.
Nového
a odtud plynule
do Tří krání
patrioty
kenaplÀuje.
zpfiístupnûní
proseck˘ch
jesJeho
vizeroku
se
lů. Že
se mezi tím
objeví předěl
se změkyní
vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏe usmívat.
Jeho
vize sezákladÛ
naplÀuje.
noukopání
letopočtu,
to jsme
si jako
děti
nijak
Pfii
k nové
‰kolní
budovû
na
Proseku ãp. 92,
které nasenûkterém
nepřipouštěly.
Silvestr
tenkrát místak
Pfii
kopání
základÛ
novéshledáno,
‰kolní budovû
tû
velmi
hluboké
jsou,knepřipomínal.
bylo
ÏeZato
zde
výrazně
jako nyní
na
Proseku
ãp. 92, které
nûkterém mísb˘val
dosti rozsáhl˘
lom,na
v pozdûj‰ích
dojsme ale i jako děti prožívali advent, protû
velmi
hlubokéVjsou,
bylonalezen
shledáno,
Ïe zde
bách
zavezen˘.
násypu
hrníãek
tože
tenkrát
se žilogro‰i
duchovněji
než
b˘val
dosti
rozsáhl˘
lom,zvdoby
pozdûj‰ích
dose
‰esti
stfiíbrn˘mi
králednes.
VlaZejména tam, kde byl kostel.
bách
zavezen˘.
V
násypu
nalezen
hrníãek
dislava
z
poãátku
16.
století.
V
pískovnû
se ‰esti
stfiíbrn˘mi
z doby
Vlapfii
libeÀské
silnicigro‰i
vybrány
jsoukrále
dlouhé,
dislava
z poãátku
16. století.
pískovnû
zTak
ãásti
zasypané
kteréDenně
se V
táhnou
hlutomu
bylo i chodby,
na Proseku.
v 6 hodin
pfii libeÀské
silnici vybrány
jsou dlouhé,
boko
podzaplňoval
pozemky
nad silnicí.
se,
ráno se
zešeřelý
kostelBájilo
věřícími.
zÏeãásti
kteréBylo
se táhnou
hlupr˘zasypané
vedou aÏchodby,
pod kostel.
pr˘ v nich
Teprve po příchodu lidí se jejich přinášenými
boko
pozemky
nad
silnicí.
Bájilo
se,
sly‰et
ipod
varhany
v kostele
hráti...
svíčkami
rozzářil.
Dospělí
se usadili
v lavicích
Ïe
pr˘ vedou
aÏ pod
kostel.
Bylo pr˘
v nich
sly‰et
iProseck˘ch
varhany
v kostele
a my děti
jsme zejména
jesličky,kfiívyOkraj
skalobklopily
a hráti...
ãásti dal‰ích
dov˘ch
je vlastnû
systém
star˘ch
lostavené plo‰in
u postranního
oltáře.
Když
se kostel
Okraj
Proseck˘ch
skal abyly
dal‰ích
kfiímÛ
a lÛmkÛ.
tûÏeny
zaplnil,
ozvaly Zpoãátku
se varhany
aãásti
lidé
zpívaliskalky
rorádov˘ch
vlastnû
systém
lona
okrajiplo‰in
svahÛ,jecoÏ
nikomu
pfiíli‰star˘ch
nevadilo,
ty. Vzpomínám si na zpěv, který začínal slovy:
mÛ
a
lÛmkÛ.
byly
tûÏeny
skalky
ale
pozdûji
se Zpoãátku
lomy pfiiblíÏily
k polnostem.
spravedlivého
dštěte
oblakové!“
na
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
V„Atéokraji
chvílisvahÛ,
zaãalicoÏ
majitelé
polí,
zahrad
a vibývaly
vůbec
hlavním
symbolem
aleJesličky
pozdûji
se lomy
pfiiblíÏily
k polnostem.
nic
protestovat
proti
ukrajování
pozemkÛ
V
té
chvíli
zaãali
majitelé
polí,
zahrad
avávisnad
i důležitějším
nežLépe
ozdobený
aVánoc,
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
fieãeno,
nic protestovat proti ukrajování
pozemkÛ
pfiesunula
se
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
noční
stromek.
Jesličky
jsme
si
ponejvíc
vyráaje
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
nejmûkãí
v místech,
kde
podlepodlepili
puklin
běli
sami. Nakreslili
jsme je
na papír,
pfiesunula
se Tam
pod je
zem.
Peruck˘
pískovec
zatéká
voda.
moÏné
jej kopat
‰pia vystřihli
a zapichovali
dokde
mechu.
Vystavovali
je
nejmûkãí
v místech,
puklin
ãákem.
Generace
pískafiÛ
takpodle
nejménû
od
jsme je
do
oken,
aby je
jedo
kolemjdoucí
mohli prozatéká
voda.
Tam
moÏné
jej druhé
kopat
‰piroku
1798
aÏ témûfi
poãátku
svûãákem.
pískafiÛ
tak
od
hlížetválky
a Generace
hodnotit,
si kdo
dal nejménû
nachodbice
nich záletové
razilyjak
podél
puklin
témûfi
dochodili
poãátku
svûaroku
vyváÏely
z nich
hroudy
mûkkého
písžet.
A1798
sami aÏ
jsme
je taky
po druhé
sousedstvu
tové
války
podél
puklin
chodbice
kovce,
kterérazily
nechaly
na de‰ti
rozpadnout.
okukovat.
a vyváÏely
z vznikl
nich hroudy
mûkkého
písV
podzemí
nepfiehledn˘
labyrint
Začátkem adventu
byl svátek sv. Mikuláše.
kovce,
kteréanechaly
navlastnû
de‰ti rozpadnout.
chodbiãek
sálÛ, jenÏ
kopírovaly
byl pro nás dost tajemný svátek. labyrint
Ve škole
VTopodzemí
vznikl
nepfiehledn˘
pfiirozené
pomûry
a
velice
se
podobaly
jsme se dověděli,
že jenÏ
Mikuláš
zachránil
hodnou
chodbiãek
a sálÛ,
vlastnû
kopírovaly
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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nem,
takÏe
dnesa to
funguje
trámec
Bydlím
ve skále,
dnes již jako
po celých
čtrzpevÀující
okrajtím
svahu.
náct
měsíců. Před
jsem byl jednu zimu bez
nem,
takÏe dnes
jako trámec
Velmi dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum provedla
v ropřístřeší. To mne donutilo, abych se zabýval
zpevÀující
okraj
svahu.
ce 1992 jeskyÀáfiská
skupina SPEA, která nomyšlenkou,
jak senov˘
aspoň
ukrýt před
dešti av neVelmi
dÛleÏit˘
v˘zkum
provedla
rovû zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
pohodou
zimy.
Bylo nás
ve stejné
situaci
ce
skupina
SPEA,
která
nopfii1992
tomjeskyÀáfiská
do znaãnû
rizikov˘ch
míst
vněkozávavû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lik.
Rozhodli
jsme
se,
že
si vysekáme
ve skále
lech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
pfii
tom
do
znaãnû
rizikov˘ch
míst varchiv
závatfií map
mapy
Interprojektu
(1965,
byt.
Byli -jsme
jejími
prvními
obyvateli.
Dnes
lech
mezi
voln˘mi balvany.
Právûsituací,
kombinací
âSS)
s vynesenou
povrchovou
ãásmá
skála
již 54 obyvatel.
Podobných
sídlišť
tfií
map - mapy Interprojektu
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového tahu
podzemí
vâSS)
okolí sPrahy
je dnespovrchovou
několik – ve Vysočanech,
vynesenou
situací,
ãásod Ladislava
Hrdliãky a detailní
speleolona
Proseku,
Vinoři,
v Braníku
i pomocí
jinde.
ti
dokumentace
polygonového
podzemí
gické
mapyve(zhotovené
ov‰emtahu
pásod
Ladislava
detailní
speleoloPředstavte
si,Hrdliãky
jak -bydlím.
2,5 metru
dlouhá
ma
a kompasu)
byloa moÏné
získat
po(zhotovené
pomocí
pásmûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
o situaci
v Moãálce
igické
širokámapy
a 2 metry
vysokáov‰em
jeskyně,
vyhlodaná
ma
a kompasu)
- bylo IImoÏné
získat
poa Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nedo
skály.
V
ní
žiji
se
svým
kamarádem.
Z předmûrnû
pfiesnou pfiedstavu chodbu,
o situaci v Moãálce
bezpeãnou,
se odní
strany jsmeplazivkovitou
si ji vyzdili a do zdivacoÏ
zapustili
a
Americe
I.
Amerika
pfiedstavuje
neráÏí
i na pfiesnosti
jejího II
plánu.
V roce 1995
dveře
z prkenplazivkovitou
od bedniček. chodbu,
Ve dvířkách
bezpeãnou,
coÏmáme
se
odprovedl
Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchozasazený
skla,
což nám
nahrazuje
ráÏí
i na kousek
pfiesnosti
jejího
plánu.
V roceokno.
1995
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi.
provedl
Vladimír
Vojífi
vchoZa
postel
slouží
rovněž
vlastnoručně
zhoV˘voj
ponám
roce
2000
sezabezpeãení
ubíral
cestou
zedÛ,
které
v‰ak vyÏaduje
revizi.plánÛ na zpfiíjména
neustále
opakovan˘ch
tovená
palanda.
To
vše
s
malými
kamínky,
kteV˘voj
poaroce
2000
seseubíral
cestou
zestupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
to
rá
jsme koupili
v obchodě
starým
železema za
jména
neustálekde
opakovan˘ch
plánÛ na zpfiíi na
místech,
cedule
„Poddolováno“
15
Kč, je celé
naše vnitřní
zařízení.domkÛ, a to
stupnûní
a v˘stavbu
rodinn˘ch
zakazovala
vstup. Firmû
Pragis se s nemaV zimě,
kdyale
jsme
neměli
ani„Poddolováno“
možnost opatřit
il˘m
na
místech,
kde
cedule
úsilím,
velice
profesionálnû,
podasizakazovala
trochu
uhlívstup.
na
zatopení,
jsme
našem
Firmû měli
Pragis
se vs nemafiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛl˘m
úsilím,
ale velice
profesionálnû,
podavodní
jámy nad
Amerikou
z 60.
let nafárat
improvizovaném
obydlí
až 30I cm
dlouhé
ramfiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
a projít
systém
Amerika
- Moãálpouchy,
které
jsme
vždy
ráno
museli
usekávat.
vodní
jámy nad
I z 60. let nafárat
ka. vodu
Jednalo
se Amerikou
odovelice
Pro
chodíme
obecnínapínavou
pumpy desetakci,
mipodzemí
a projít systém
Amerika
- MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
nut
vzdálené.
z jeskyň
žijí i mladí manka.
Jednalo
sejedné
o velice
napínavou
nebo
vÛbecVÏádné
v˘‰kové
zamûfiení,akci,
takželé.
Letos
na jařeseplány
sev˘‰kovû
jim mûly
narodila
holčička.
protoÏe
existující
nedokonalé
Ïe pfii
proráÏce
drÏela
‰tûrãínebo
vÛbec
Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,
takAčkoliv
po lékařské
bylo
že
kové polohy
meziprohlídce
peruck˘m
azjištěno,
korycanpfiisouvrstvím
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
sk˘m
azdrávo,
‰tolu
hnala
napÛl
do
jeÏe
novorozeně
úplně
zemřelo
po‰tûrãítřech
kové
polohy
mezi
peruck˘m
aneprovinilo
korycanneznáma.
V podzemí
samisemÛÏete
pfieměsících.
Ubohé
děcko, se
které
sk˘m
souvrstvím
hnala
napÛl
do
svûdãit,
jak pfiesnûa ãi‰tolu
moÏná
‰Èastnû
situaničím jiným, než že mělo nezaměstnané rodiče,
neznáma.
ci odhadla.V podzemí se sami mÛÏete pfiechudé
následkům
svûdãit,
jakkostelní
pfiesnûmyš.
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJednojako
odpoledne
se
uPodlehlo
nás stavili
kolegostrašného
strádání
příšerného
ci
vé odhadla.
z Pragisu,
Ïe anarazili
na bydlení.
silnû zfiícené
Jedno
odpoledne
seseunarodilo
nás stavili
kolegoněkolika
týdny
jiným
a Před
opadající
staré
podzemní
chodby
amanpové
z Pragisu,
Ïe
narazili
zfiícené
tfiebovali
by zjistit,
oã
se na
jedná.
Jako
souželům
děvčátko,
které
je dnes
2,5silnû
měsíce
staré.
akromá
opadající
staré podzemní
poosoba-expert
jsem mûlchodby
zvlá‰tní,a nejJe
velké
nebezpečí,
že
tragický
případ
z
jara
se
tfiebovali
by zjistit,status,
oã seÏe
jedná.
spí‰ protizákonn˘
jsem Jako
mohlsoulézt
bude
opakovat.
Zima jejsem
za dveřmi.
Dovedete
si
kromá
osoba-expert
mûl zvlá‰tní,
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam to horpředstavit
větší tragedii,
nežÏe
život
matky,
spí‰
protizákonn˘
status,
jsem
mohlkterá
lézt
níkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevifiené
dozeãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kamkterý
to horden
dne musí
pozorovat,
jakopadávaly
život,
za
stafiiny
kaÏdou
chvíli
kaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevmeny,
bylo
nutné
poãkat, probûhnout
do
tak
strašné
situace
zplodila,
pomalu
uhasíná
stafiiny
kaÏdou
chvíli
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
za chvíli
jsem
byl
afiené
všechny
snahy
omíst
jeho a
záchranu
jsou
marné?
meny,
byloI.nutné
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
A Moãálka
a Amerika
tak byA která s hrůzou zjišťuje, jak se pomalu a neúbezpeãnûj‰ích
ly propojeny! míst a za chvíli jsem byl
prosně blíží zima.
v
Americe
I. A Moãálka a Amerika tak bya podobných článků nacházíme
lyTakových
propojeny!
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nového bylo tedy veselé.

ného
v nedalek˘ch
ky co prÛzkumu
chvíli vytahovaly
z trouby LetÀanech,
plechy plné
provádûného
krátce
po válce
Zásladkého vánočního
cukroví.
Ale Quidem
to se muselo
rubou,
je kfiídové podloÏí nerovné. Jak vynechat „uležet“ do druhé dne, kdy přicházely
pl˘vá ze stovek geologick˘ch vrtÛ, provenávštěvy.
Odpoledne
tatínkovésídli‰tû,
zdobili objevují
vánoční
den˘ch
zde
pfii projektování
stromek
a
jen
trochu
starší
děti
mohly
pomáhat.
se v nûm údolní deprese a paleokoryta
Ale těm nejmenším
se muselo
dopřát
trochu
zahloubená
aÏ o nûkolik
metrÛ,
ãasto
vyplnûná
jíly. Jako děti jsme
tajemstvípfieplaven˘mi
s vánočním obřadem.
Nerovnosti
tehdej‰ího
toužebně hleděli
na oblohu apovrchu
očekávali fungují
objevení
jako nepropustná bariéra pro vody proprvní hvězdičky. To byl signál, aby maminka zasakující pískovcov˘m souvrstvím. Na končala nalévat
ke slavnostní
večeři.
takt
jílÛ a polévku
pískovcÛ
jsou vázány
drobné
Po večeřivyvûrající
jsme s náležitou
vstouprameny
tfieba uzvědavostí
vysoãanské
estakády,
ve StfiíÏkovské
ulicistromečku.
ãi v rybníãku
pili do pokoje
k rozsvícenému
Nejpod
V kanalizaãní
‰tole
v uliprve Kundratkou.
jsme zazpívali koledy
a pak jsme
se věnoci
Nad
Kundratkou
byl
odkryt
silnû
zjílovali dárkům pod stromečkem. Těšili jsme se
vatûl˘ povrch podloÏního ordovického
ze svých dárků
měli jsme radost,
když
i naše
souvrství,
kter˘a metrovou
vrstvou
‰edého,
dárky udělaly radost
obdarovaným.
kaolinického
jílu pfiímo
pfiecházel do peVečer byl
zakončen
návštěvou
kostela.
Na
ruckého
souvrství
svrchní
kfiídy, aniÏ
‰lo urãit
hranicisemezi
„půlnoční“
sešel zvûtralinov˘m
snad celý Prosek.plá‰tûm
Tenkrát
anás
pfieplaven˘mi
jíly.dneska, vždyť tu bylo jen
nebylo tolik jako
Kfiídová sedimentace zaãíná peruck˘mi
pár domků, a do kostela jsme se pohodlně vevrstvami; ty jsou vyvinuty jako ‰edé, uhelšli.jílovce,
A to přicházeli
i lidé
z okolí,
když jílovité
nebylo
né
nebo jako
mûkké,
na‰edlé
náledí
nebo
velká
fujavice.
pískovce o promûnlivé mocnosti od nûkolika
decimetrÛ
do dvou
metrÛ. návštěNa tuDruhý
sátek vánoční
byl věnován
to
polohu
bylo vázáno
popsané dob˘vám
příbuzných.
Tenkrát jiÏ
se příbuzenstvo
tak
vání
kfiídového uhlí v oblasti mezi Klíãovem
nerozprchávávalo do vzdáleného okolí jako
a kbelsk˘m leti‰tûm, ale podobn˘ geolodnes. Děvčata se většinou vdávala nanejvýš jen
gick˘
v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
do sousední
vesnice.
Kde jinde
se mohli mlaProstfiedí
v dobû
usazování
peruck˘ch
vrsdí lidé
seznamovat
než na tanečních
zábavách
tev
je nutné
si pfiedstavit
jako ploché
zázemí
pobfieÏí,
které
je v niÏdoma nedalekého
nebo v sousedství.
Protože
příbuzenstvo
‰ích
polohách
tvofieno
mûlk˘mi
zpravidla
bydlelo nedaleko,
tak se stačily
někdy
sladkovodními a brakick˘mi moãály poi vzájemné návštěvy „na oplátku“.
rostl˘mi hustou subtropickou vegetací, ve
Na Štěpána
se chodívalo
koledovat,
ale jen
které
se objevují
napfiíklad
mangrovy.
Ve
tak po polohách
příbuzenstvu
nejbližších
znávy‰‰ích
(coÏ nebo
je podle
dosavadních
odkryvÛ
právû
oblast
pod vůbec
ulicí netýkal.
Na Vymých. Silvestr
se nás
dětí skoro
hlídce)
moãálovit˘
v˘voj
redukován
neJen těchjestarších.
Tenkrát
nebylo
ještě rozšíbo
se
vÛbec
nevyskytuje
a
na
ordovické
řeno rádio nebo dokonce televize se svými espodloÏí nasedají po tenké pfiechodové
trádními programy. Zábavu jsme si předváděvrstvû
pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
li sami. Byla to záležitost hlavně ochotnických
tmelem.
souborů,
staraly o program,
a spolků,
Právû
na jež
tytose„sladkovodní“
pískovce,
jak
se
dfiíve
naz˘valy,sál,
je vázána
ãástSkoro
prokteré
zajišťovaly
výzdobuhlavní
a zvaní.
seckého
podzemí,
a to
v pásuasahajícím
od
všude byly
divadelní,
hudební
pěvecké souKundratky
aÏ do hloubûtínsk˘ch Hutí. Bíbory a spolky jako sportovci, hasiči, veteráni
lé perucké pískovce dosahují mocnosti
a jiní.
rokem
a uvítání
ãtyfi
aÏRozloučení
‰esti metrÛseastarým
mohou
pfiedstavovat

hru, jen sedí a nechávají se bavit. A druhý den

TûÏba
pravou sálu, kostýmů, kulis a dekorací snad
Rezavé korycanské pískovce byly ve vûtvšichni Vysočaňáci. Svéráznou záležitostí byl
‰ím
mûfiítku tûÏeny jako více ãi ménû kvai „buffet“,
kde pravdûpodobnû
bylo k snědku všechno
od masa
litní
kámen
jiÏ od
stfiea mouky, ale
co zdejší
kuchařinky
vytvořily.
Svédovûku,
s jistotou
nejménû
od roku
1695,
kdyspolečenské
jsou na historické
Prosepomocné
a kulturní mapû
akce pomáhaka
zakresleny
dva velké
lomy ve svahu po
ly stmelovat
obyvatele
Vysočan.
obou stranách prosecké návsi. Podle náZ dnešní situace je nám trochu smutno. Lidé
lezu mincí byly lomy zaloÏeny zfiejmû jiÏ
budou na Silvestra
sedět
doma u pomûrnû
televizorů,
poãátkem
16. století.
Podobné,
přepínat
jeden
pořad
po
druhém
a
neustále
si
rozsáhlé lomy pokraãují pfies Hloubûtín do
Vinofie
místa
na okrajích
kfiístěžovat,ažena
to dal‰í
není ono.
Připadá
jim to „málo
dov˘ch
plo‰in
praÏsképohodu
oblastimusely
- v Praze
8
veselé“. Jako
by dobrou
vytváařet9 jen
napfiíklad
âertovû
vr‰ku.
humornéna
pořady.
A sami
si aniNûkteré
nezazpípodzemní chodby, napfiíklad v Krocínce
vají, nezahrají s dětmi nějakou společenskou
ãi
v Americe I, pokraãovaly v men‰ím mû-

nebyla nikdy nouze a spolupracovali – s pří-

jakVpláÏov˘
sediment,
pfieplavené
vázávěru roku
chodívalitak
koledovat
obecní zaté
písky sedimentované
v tûsném
sousedměstnanci
– strážník, obecní
hlídači, ale
i cesství
pobfieÏní linie.
táři, kominík, pošťák a popeláři. Na rozdíl od
Tyto perucké pískovce jsou mûkké, nesoučasné
situace jako
byli tenkrát
v domácnostech
jsou
vyuÏitelné
stavební
kámen a na
vítáni.
Byli
to
většinou
místní
obyvatelé,
všem
vzduchu se pomûrnû rychle
rozpadají.
známí akusy
jejichse
práce
byla na‰ich
lidmi považována.
PaMen‰í
podle
pokusÛ rozpadnou
jiÏ bûhem nûkolika mûsícÛ, natřili mezi nás.
pfiíklad
pfies zimu.prožívali
Jejich písek
je v‰ak
velVe Vysočanech
vánoční
období
mi ãist˘, dobfie vytfiídûn˘, pÛsobí dobr˘m
trochu jinak. Nebyl tu kostel, farou patřili pod
estetick˘m dojmem. Proto byly na fiadû
Prosek
a tam bývala
zejména
v zimě
krušná
míst
perucké
pískovce
ãi jejich
rozpadlé
cesta. Chodívalo
se strmou
„myšinou“, písky,
někdy
deriváty
vyuÏívány
jako slévárenské
‰tukové
písky
nebo
pro v˘robu
zaledněnou
nebo
zapadlou
sněhem.abrazních
Starší lidé
ãisticích
prostfiedkÛ.
si na to netroufali.
Ale Sedimentace
školní mládež perucdochák˘ch
pískovcÛ
je
na
fiadû
stfiedoãesk˘ch
zet musela, škola na to dbala. Vysočanské děti
lokalit (typick˘ je tfieba Hostibejk u Kravyužívaly zamrzlou Rokytku na bruslení. Prolup)
zakonãena ‰tûrãíkovou polohou, kteklouzat
se dalo
do Hrdlořez
nebo do Libně,
rá
ukazuje
naažmofiskou
transgresi,
tedy
jen několikrát
se musel obejít
jez nebo
peřej
nástup
nové, mohutnûj‰í
mofiské
záplavy.
Tato
‰tûrãíková
poloha
je velmi
dobfieJen
vybez ledu.
I na sáňkování
tu bylo
dost svahů.
vinuta
na fiadû
míst v před
proseckém
podzemí,
je bylo nutno
uchránit
proseckými
dětmi,
ale také napfiíklad v lomu poblíÏ proseckteré sem taky rády chodily.
ké vyhlídky.
Vyvrcholením
vánočníhojsou
období
ve VysočaV˘‰e
poloÏené pískovce
hrubozrnné,
nech
býval
konec
roku.
Na
Silvestra
se pořádal
ménû homogenní, ãasto ‰ikmo zvrstvené
abuď
mají
charakteristickou
barvu.
kabaret
– to nejčastěji –narezlou
nebo se zařadila
¤adíme
je k tzv.
korycansk˘m
pona repertoár
divadelních
spolkůvrstvám
nějaká a
vesevaÏujeme
za sediment
mofie,
lohra nebo je
fraška.
Tak jako mûlkého
dnes je v televizi
ve kterém hrály dÛleÏitou roli pfiíbfieÏní
již populární Mrazík nebo pes Bohouš, tak ve
proudy,
jejichÏ smûry se bûhem dal‰ího v˘Vysočanech
to mûnily
bývala hra
Mlynář
a jeho dítě,
voje
pobfieÏí
a tím
ovlivÀovaly
zrčasto upravená
a doplněná
narážky
na místní
nitost
sloÏení pískovcÛ
a osmûry
jejich
vnitfiní
laminace.
události.
Spolků tu bylo dost, tak o účinkující
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pro nezaměstnané, tvoří jedinou moji stravu.

PrÛzkum
lidí se zpěváky,
fotbalisty,
hokejisty,
advokáty,
Podél
prosecké
plo‰iny
byly velmi
námanažery,
majiteli
akcií,
senátory
kladnû
vrtány
clony
asipodnikateli,
metr od sebe
vzdálen˘ch
vrtÛ
a ‰achtou
a poslanci.
Přesto
je však bylo
nižší otevfieno
než v cizině.podzemí
u Ameriky
I. Odtudbyli
dálnezaměstnasmûrovala
V dobách
první republiky
prÛzkumná
‰tola
aÏ
podél
ulice
Na Vyní bezdomovci častý zjev, kterému věnovaly
hlídce. Tato grandiózní akce nebyla nistránky tisku pozornost. Přečteme si několik
kdy
souhrnnû vyhodnocena, ãást materistatíbyla
z archivu
VK9jako
z časopisu
álÛ
staÏena
tajná aHEJ-RUP,
postupnûroč.
se
1936, číslo 4: Moãálka byla mapována dopoztrácela.
konce nûkolikrát, ale vût‰ina map je dnes
nedostupná.
díky ‰Èastné náhodû byJá bydlím ve Jen
skále
lo
autorovi této práce pfiedáno nûkolik
Dnes jsem již čtyři roky bez práce. Dříve jsem
listÛ dobov˘ch map Moãálky a Krocínky od
pracoval ve sklárně
v severníchpodzemního
Čechách. Vyutajeného,
ale v˘znamného
dělával
jsem
průměrně
250
Kč
týdně.
Sklárna
badatele Ladislava Hrdliãky, kter˘ jako
gebyla zavřena.
jsem se
zdržoval v Orlím
místě,
ofyzik
proslulRok
akcemi
v Hitlerovû
hnízdû,
PraÏského
hradu,
na Vykde jsempodzemí
byl zaměstnán.
Žil jsem
ze skrovných
‰ehradû,
ve ·tûchovicích
i jinúspor. Po Karl‰tejnû,
roce jsem všechny
své prostředky
de, a Proseku se v 60. letech intenzivnû vûúplně vyčerpal. Odebral jsem se za prací do
noval.
Prahy, kdeproblémem
jsem doufalv˘stavby
najít živobytí.
Za netři
Hlavním
Proseka
roky jsem
zde však
pracovalale
jenãetné
po tři měsíce
byly
podzemní
chodby,
lÛmky
ajako
nejménû
dvû
drobné
cihelny,vekteré
bypomocný
dělník
v cihelnách
Vysočaly
jiÏ bûhem
prvnís republiky
zaváÏeny
odnech
a na Proseku
výdělkem, který
činil 100
padky,
takÏe hrozilo selektivní sesedání
Kč týdně. Nyní jsem již zase přes rok bez práce.
základÛ. Proto byla valná ãást sídli‰tû náJak a z čeho žiji? Moje denní strava je ráno
kladnû
postavena na ro‰tech a pol‰táfiích
polévka
a chléb v ‰tûrku.
břevnovském
v poze
zhutnûného
V 60. klášteře,
aÏ 80. letech
ledneprosecké
totéž. Dříve
jsme dostávali
polévku
bylo
podzemí
pomûrnûtuto
dobfie
známo
jeskyÀáfiÛm
obyvatelÛm,
i večer.
Nyní však ajižmístním
po pět měsíců
klášter
zejména
hochÛm,
na jejichÏPolévku,
vzpomínky
je
večerní polévku
nerozděluje.
kterou
moÏné dodnes ãasto narazit.
dostáváme, ovšem nelze přirovnat k tomu,
âást podzemí Moãálky a celá Krocínka
co jsme
zvyklí
nazývat.
Je to horká
byly
je‰tû
v 60.polévkou
letech vylity
betonem.
Po
voda,
ve
které
je
rozvařen
chléb
anebo
zbytky
neustál˘ch propadech kanalizace bylo
v letech
aÏ 1989
pfiikroãeno
k raÏbû
jídel z 1987
předešlého
dne, někdy
trochu zapražené
270
m adlouhé
kanalizaãní
táhnoucí
mouky
málo omastku.
Ale i s‰toly
tím se
spokojíse
ulicísiNad
Kundratkou.
·tola byla
me.pod
K večeři
vařím
čaj, který s chlebem,
jejž
na návrh autora raÏena ruãnû, aby nedonakupuji za týdenní 10korunovou poukázku
cházelo k otfiesÛm, a posléze vylita beto-

dosti vysoký, díky zprůměrování platů běžných

ve
zámûr
Mûsto
pfiinájemné
všakvybudovat
bylo vysoké.Severní
V dobách
nedávno
mi‰í
novou
vlnu zájmu
o zdej‰í
nulých
byloobsáhlou
nájemné naopak
velmi nízké,
ale
podzemí.
Pozornost je je‰tû oÏivena prozískat dekret na byt byla vzácná výsada vykoupadem na Krocínce a na Kundratce v ropená
mnohaletým
čekáním
a získáváním
kladce
1965
i petfiínsk˘m
sesuvem
ve stejném
ných
posudků
od
všemožných
komisí.
Dnes
je
roce. Objevují se znaãnû zveliãené povûsbydlení
sice drahé, ale
dostupné
každému,
kdo
ti
o poddolování
celého
Proseka
a chodbách
táhnoucích se aÏ na Jen‰tejn a do Stana to má.
ré Průměrný
Boleslavi.plat občanů v naší republice je
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Kdo na to měl, mohl bydlet, jak chtěl. Ná-

vartû mezi Libní a Prosekem, a datovan˘
rokem
Îádn˘
dfiívûj‰í
údaj není
Současná1795.
generace
se dívala
ještě nedávno
na
znám,
i kdyÏ
ãást chodbic
mÛÏe
b˘t
tuto vrstvu
lidímen‰í
s rozpaky.
Bylo to pro
ni něco
star‰í.
nového, s čím se dosud nesetkala. Ale starší geTûÏba na Proseku probíhala bûhem celénerace
jiné apoznatky.
V minulém skonãiobdobí,
ho
19. má
století
podle pamûtníkÛ
za aÏ
totality,
měl každý
občan
nějaké
la
po první
svûtové
válce,
kdyubytování,
jiÏ nebyla
v˘razná
a poskytovala
spí‰nebyl
pfiíleÏitostnou
třeba
jen stísněné.
Snad nikdo
nezaměstpráci
místním
nezamûstnan˘m.
naný (byl
to však
paradox, že každýProsecké
pracovat
podzemí
struãnû
zmiÀuje řemeslníky
Filip Poãtabyly
ve
musel). Živnosti
se zručnými
sv˘ch Geologick˘ch vycházkách po praÏpozavírány (někdy i s těmi pracovníky „zlatých
ském
okolí (1897). Dále jej uvádí A. Jirukou“). (1927)
Při shánění
čehokoliv
obecným
routek
v knize
Obecbylo
Prosek.
Ve
zaklínadlem
„nejsou lidi“
nebo „ptejte
se“.
20.
letech nav‰tûvuje
podzemní
prostory
vV Hloubûtínû
Bilianová
Jaroobchodech bylPopelka
velmi chudý
sortimenta zboží,
slav
Petrbok,
kter˘
se
ze
své
funkce
konnedostatkové bylo střídavě kdeco, jen vyvolení
zervátora
pfiimlouvá
jiÏ
poãátkem
20.
let
měli výjimku – pro ně byly zvláštní prodejny,
minulého století za jejich památkovou
kde se dostalo
i zahraničníPoté
zboží.publikuje prvochranu
a zpfiístupnûní.
vzpomínají,
v dobách
prvníznárení,Pamětníci
byÈ struãn˘
vûdeck˘že
popis
nejprve
publiky
byli Josef
taky Kunsk˘
bezdomovci,
byli také
m˘
geograf
aÏ v roce
1940nezaa po
nûm
Václav
v roce poukázky
1958. Mezitím
se
městnaní,
takéKrál
se vydávaly
na chleba
podzemím
zab˘vá
a potraviny, ale
práce nûkolik
k sehnání novinov˘ch
nebyla. Když
zpráv, napfiíklad v roce 1909 mûlo b˘t v jedse někde uvolnilo pracovní místo, bylo ihned
né chodbû, podle popisu odpovídající
obsazeno,I,protože
žadatelů
o něj lupiãÛ.
bylo mnoho.
Americe
objeveno
skladi‰tû
Tepr-

Prosecké
skály - Moãálka
Bezdomovci
již patří – bohužel – ke
každodennímu koloritu dneška. Nesefiítku i do korycanského souvrství. Na kotkáváme se s nimi jen v centru Prahy,
rycanské pískovce nasedají zelené glauale i u nás.
Na Proseku,
ve Vysočanech
konitické
jílovce
a páskované
souvrství jíi v Hrdlořezech
si našli sváBûlohorské
nocležiště.
lovcÛ
téÏ zvané „kanafas“.
opuky
sesvé
objevují
jakokde
souvislé
polohy
aÏ
Mají tu
rajony,
provádějí
pronejménû
nûkolik desítek
metrÛ
od okravěrku kontejnerů,
žádají
kolemjdoucí
jÛ
plo‰in. Ve star˘ch
lomech
nazákazníky
území Seo „drobasy“
a bývají
častými
verního Mûsta se vesmûs tûÏila opuka.
sběrných surovin či veřejných nocleháK
Proseku se mÛÏe vztahovat zápis neurren lokalizovan˘
a vývařoven.k ·ilbochu, tj. ke Ztracené
ãitû

Bezdomovci dříve

pak mezi známými kvitují, že „ten letošní Silvestr za moc nestál“.
Na předvánoční a vánoční období před
desítkami let s pamětníky vzpomínal
Miroslav Kuranda

ŽIVOT KOLEM NÁS

Klub Kocour
v Gongu
Program na prosinec 2013
Klub Kocour, Gong, Sokolovská 191, Praha 9.
3. 12. úterý
BRADWA – bradwa.webnode.cz
Folkové hraní dvou bratrů
12. 12. čtvrtek
THE PLÁKY – bandzone.cz/theplaky
Vánoční koncert – rockové šílenství
13. 12. pátek
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
zasitipisnickari.klanweb.cz
Hynek Kočí, Jirka Hurych, David
Bartoš, David „Alfík“ Dewetter, Jiří
Šámal, Stanislava Koucká Nodlová
Večer nabitý muzikou zdaleka nejen
folkovou a zdaleka nejen známých
hvězd, i když i ty se najdou. A scéna
otevřena i pro náhodné příchozí,
tzv. OPEN-MIC!
17. 12. úterý
WINTER STOPTIME
Malé předvánoční zpívání
JANA ŠTEFLÍČKOVÁ
www.steflickova.cz
ZDENĚK BARTÁK
bandzone.cz/zdenekbartak
HONZA ADAMČÍK
Speciální host VOJTA BARTÁK
(Neil Young tribute)
19. 12. Čtvrtek
WILL EIFELL + MAREK BORSKÝ
+ POKÁČ
Will Eifell – mladý písničkář
narozený a žijící v Ústí nad Labem.
Mezi své vlivy řadí Boba Dylana,
básně Václava Hraběte a knihy

Kalendář
na rok 2014
pro radost
Městská část Praha 9 ve spolupráci
se Spolkem za veselejší Střížkov
vydala nový kalendář na rok 2014.
Pozor! Kalendář je nakažlivý, jeho
prohlédnutí přináší radost, veselí,
dobré sousedské a kamarádské
vztahy. V prodeji je v informačních
centrech úřadu za 150 korun.
Více na www.veselejsi-strizkov.cz;
www.bohemia-werbung.cz

Prosinec 2013

Williama Saroyana. Ve svých písních
řeší nejčastěji pocity jisté romantické melancholie, obrací se do snů
a do nočních ulic města, kde vidí
východisko či útočiště z každodenní
reality. Na koncertech se nejčastěji
doprovází na akustickou kytaru
a foukací harmoniky. Občas také
vystupuje s kapelou složenou ze
spřátelených hudebníků pod názvem
Will Eifell & Band.
Www.bandzone.cz/WillEifell
www.facebook.com/WillEifell
Marek Borský – Čtyřiadvacetiletý
písničkář, který se pohybuje na
pomezí blues, folku, rocku, punku.
Jeho písně stojí na syrovém, místy
drsném textu, jenž je paradoxně
v kontrastu k autorově tiché a introvertní povaze. V poslední době jeho
texty mají tendenci spojovat témata
jako násilí, různé způsoby sebeukájení a jídlo.
www.bandzone.cz/MarekBorsky
www.facebook.com/MaraBorsky
Pokáč – písničkář a textař ze Slaného, který například předskakoval
Tomáši Klusovi na jeho Tour, v současnosti spolupracuje jako textař
s Voxelem a občas to prostě objíždí
jen tak se španělkou. Sám sebe
označuje za Babicu českého folku,
či desetiprocentního Xindla X.
www.bandzone.cz/Pokac
www.facebook.com/PokacMusic

Mikuláš v Backstage
Většina našich tradic a svátků je spojena se zpěvem
a tancem. Byla by škoda, kdyby se na tyto zvyky
zapomnělo. Chceme je proto 8. prosince 2013 představit
vašim dětem s tím, že si je budou moci také vyzkoušet.
Akce je pro všechny děti zdarma.

K

oledami a krásným lidovým tancem provede děti ve věku 5,5 až 11
let naše učitelka lidového tance. V hodině Mikulášské gymnastiky se
zase děti ve věku 3,5 až 6 let hravou formou protáhnou a zacvičí si.
Co s sebou? Teplé ponožky nebo přezuvky (do cvičebního prostoru se
nesmí ve venkovní obuvi) a pohodlné oblečení. Děti se nebudou převlékat, ale budou se pohybovat.
V čase, kdy se budou děti bavit, je pro dospělé připravena přednáška
o výživě a zdravém životním stylu. Potvrzení účasti je nutné na aneta@
az
centrumbackstage.cz, tel.: 723 177 192.

Nádraží Prosek opět
otevřeno pro veřejnost

J

eště 14. prosince od 14 do 18 hodin se můžete přijít podívat na velké
modelové kolejiště velikosti „0“ na nádraží Praha-Prosek Pragoclubu
o. s. Prosecké nádraží najdete v Jablonecké 322 na Proseku (stanice metra C Střížkov, autobusy č. 136, 177, 183 stanice Střížkov).

Svatební dny 2014 ve Vysočanech
Přijďte se inspirovat
10. a 11. ledna 2014 na
veletrh SVATEBNÍ DNY
2014 v Clarion Congress
Hotel Prague. Akce se koná
pod záštitou starosty MČ
Praha 9 Ing. Jana Jarolíma.

T

ěšit se můžete na svatební šaty
a doplňky, květiny a dekorace, místa pro svatební hostinu
i svatební obřady, snubní prsteny,
šperky, svatební hudbu a vozy,
vizážistky, kadeřnice, svatební
dorty, cukroví a další lahůdky,
masové dorty, vína, kávu a další
nápoje – prostě na vše, co je potřeba pro přípravu svatby. Na ploše větší než 3000 m2 se představí
více než 100 vystavovatelů. Větši-

na z nich pro návštěvníky chystá
veletržní slevy, akce a ochutnávky. Budoucí nevěsty se mohou
nechat nalíčit, učesat a inspiraci
na téma svatební šaty načerpat
při módních přehlídkách. A nudit
se nebudou ani pánové – k vidění
budou nejrůznější vozy od historických až po nejmodernější modely. Pro děti je otevřený dětský
koutek v Galerii Fénix.
SVATEBNÍ DNY v Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33,
Praha 9-Vysočany, stanice metra
B Vysočanská, parkování v garážích přilehlé nákupní Galerie Fénix je zdarma. Veletrh je otevřen
10. ledna od 15 do 20 hodin, 11.
ledna od 10 do 18 hodin. Aktuální informace najdete na www.
svatebnidny.cz.
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Scéna: A. Kapellerová, kostýmy:
M. Stichová, hrají: K. Nohýnek, V. Jačková,
V. Hadraba, J. Stich, V. Stasiowská, T.
Krchovová. Režie: M. Pokorný. Pro děti
od 3 let.

15. ROČNÍK ❘ 15th YEAR

Czech Touches of Music
16.12. 2013 – 6.1. 2014, PRAHA
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

Claudi Arimany

Julie Svěcená

4. 12. středa
O. Kovařík: Světlo na konci
kavárny U Anděla
Představení divadelního spolku
Post Scriptum

19:30

7. 12. sobota
19:30
M. Oupic a J. Kriegel:
HLEDÁM MILENCE, ZN.: SPĚCHÁ
V režii F. Volského účinkují členové Divadla
Artur: V. Upír Krejčí/A. Říha, J.Šmíd/P.
Semerád, J. Kriegel, M. Šimůnek/B. Polák,
M. Kuklová,V. Nová/B.Mottlová
www.divadloartur.cz.

Daniel Hůlka
Iva Bittová

Markéta Mátlová

16:30

5. 12. čtvrtek
19:30
F. R. Čech: DÍVČÍ VÁLKA – nová éra
V režii F. J. Zvolského účinkují členové
Divadla Artur: B. Polák, J. Kriegel, A. Říha,
M. Šimůnek, V. Upír Krejčí, P. Mourková,
B. Mottlová, V. Vodičková
www.divadloartur.cz

Václav Hudeček
Jitka Hosprová

Pavel Fischer

3. 12. úterý
Vánoční besídka
ZŠ a MŠ Na Balabence

10. 12. úterý
14:00
Vánoční těšení aneb
jarmark nápadů pro tvořivé ruce
Těšit se můžete na lepení, zdobení,
jehličí, svíčky, vůně, tajemství... Nechte
se okouzlit a zasvětit do tajů lidových
technik, přijďte si vyrobit a realizovat
nápady na drobné vánoční přání
a dárečky, udělejte radost sobě i druhým!
Tradiční prodej vánočních dekorací
studentů zahradnické školy z Prahy
9-Hrdlořez, Knoflíkový krámek s výrobky,
vánoční kvíz za odměnu, zdobení perníků
– výroba a prodej perníků paní Landové.
S radostí vás zvou MČ Praha 9 ve
spolupráci s o. s. Knoflík, SŠ zahradnickou
Pod Táborem a Divadlem Gong

Steven Lipsitt

16. 12. Daniel Hůlka
a Jiří Bárta
na Pražském hradě
17. 12. Pohádkami
k Vánocům
20. 12. Festivalový
orchestr
„České doteky“
21. 12. Symphonic
Queen
26. 12. Vánoční koncert
Virtuosi
Pragenses
1. 1. Pohádková díla
Českého noneta
2. 1. Na příchodnou –
Na odchodnou
4. 1. V. Hudeček,
J. Klepáč a Virtuosi
di Praga
5. 1. Iva Bittová
& Bardolino
6. 1. Prague Viola
Rhapsody

11. 12. středa
Posezení u cimbálu
Pořádá Slovácký krúžek v Praze

12. 12. čtvrtek
18:00
Vánoční koncert žáků ZUŠ v Praze 9
13. 12. pátek
Malá scéna s dobrým vínem
Černá hodinka vánoční

19:30

14. 12. sobota
Vánoce se skupinou PACIFIK

19:30

15. 12. neděle
19:30
M. Oupic: TŘI V HÁJI
Na motivy stejnojmenného románu autorů
M. Viewegha, H. Pawlovské a I. Hercíkové.
V režii K. Janáka účinkují členové Divadla
Artur: M. Kuklová, J. Kriegel, M. Šimůnek,
V. Nová/K. Janečková, V. Károlyi/I. Jirešová
www.divadloartur.cz

www.ceskedotekyhudby.cz

19. 12. čtvrtek
19:30
KLÍČ – legendární skupina se po roce
opět v plné sestavě nakrátko vrací na
česká hudební pódia, aby několika
adventně laděnými koncerty pokřtila svoje
první „live CD“ nazvané KLÍČ – 30 let
se záznamem jednoho z jejích loňských
výročních koncertů.
Hrají: P. aj. Marianovi, J. a J. Krupičkovi,
J. Slavatová, J. Bošková, skupinu doplní
i zcela nový člen – kytarista J. Janda
20. 12. pátek
KLÍČ – koncert skupiny

19:30

31. 12. úterý
17:00
M. Oupic a J. J.Kriegel: MŮŽU K TOBĚ
Situační komedie Divadla Artur, která
s humorem a ironií přibližuje zamotané
mezilidské vztahy a také psychické
civilizační problémy.
Hrají: B. Mottlová, M. Kuklová, J. Kriegel
a další – www.divadloartur.cz
S přáním krásných svátků vánočních
a úspěšného roku následujícího se
loučíme a těšíme se na shledanou v lednu
2014, kdy pro vás připravujeme kromě
pravidelných pořadů i koncert skupiny
Asonance – 24. 1., COP 28. 1.
a Melody Makers s O. Havelkou 29. 1.

GONG DĚTEM
4. 12. středa
10:00
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
Dnes již klasické příběhy neposedného
kluka, který žije se svou svéráznou
tetičkou Polly a se svým nerozlučným
kamarádem Huckem Finnem prožívá
nejrůznější zapeklité situace.
Hrají: V. Hadraba, K. Nohýnek, J. Stich,
V. Svobodová a N. Topinková. Režie:
V. Štěpánek. Pro děti od 9 let
5. 12. čtvrtek
10:00
J. Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY ANEB
KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Uprostřed lesa se strhne mela mezi
Kmotrou Liškou a psy Sultánem
a Hektorem. Pohádkový dědeček
má plné ruce práce, aby dokázal, že
nejchytřejší je ten, kdo umí v nesnázích
nabídnout pomocnou tlapku a být dobrým
kamarádem.
Hrají: P. Zeman-Bečková, V. Hadraba,
R. Klučka a J. Stich. Dramatizace, texty
písní a režie: M. Pokorný. Pro děti od 4 let.

19:30

18. 12. středa
13:00
Manželské štěstí
hrají: I. Hütnerová, M. Dolinová, D.
Suchařípa - pro seniory z MČ Praha 9
pořádá MČ Praha 9

6. 12. pátek
10:00
J. Lada, M. Pokorný:
POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE
Veselé vyprávění o neohroženém hrdinovi
mnoha generací – kocouru Mikešovi,
který mluví lidskou řečí a dokáže i další
neuvěřitelné kousky!

16. 12. pondělí
19:30
HOP TROP – vánoční koncert skupiny

SC-331469/18

19:30

5. 12. čtvrtek
14:15
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL
Pohádka podle skutečného příběhu
vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
Hrají: K. Jačková, M. Mazal a R. Klučka.
Scéna: K. Bělohlávek, hudba: J. Čtvrtník.
Režie: J. Lesák

17. 12. úterý
P. Ž. LOHONKA a spol.
Od adventu do Tří králů – koncert

Prodej VSTUPENEK i ve věži
Novoměstské radnice

19:00

18. 12. středa
Jazz Klub Gong
All Stars Jam Session
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7. 12. sobota
J. Lada, M. Pokorný:
POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE
Pro děti od 3 let.

15:00

9. 12. pondělí
10:00
Ch. Dickens – V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA
Magická pohádka plná tajemství a kouzel
určitě potěší každého, kdo věří na zázraky.
A ty se dějí hlavně o Vánocích…
Hrají: M. Mazal, V. Hadraba, J. Stich,
R. Klučka, V. Svobodová, V. Stasiowská,
K. Jačková a P. Zeman-Bečková. Hudba
P. Zeman. Režie: M. Pokorný.
Pro děti od 5 let.
10. 12 úterý
10:00
J. Foglar: ZÁHADA HLAVOLAMU
Kultovní klukovský napínavý román
s hororovými prvky, strhující hledání
tajemného ježka v kleci, válka o moc
ve Stínadlech, boj dobra a zla. Příběh
s laskavou nadsázkou a humorem.
Hrají: R. Klučka, V. Hadraba, M. Mazal,
J. Stich, K. Nohýnek, K. Jačková
a M. Pittnerová-Lážnovská. Režie:
O. Lážnovský j.h. Pro děti od 6 let.
11. 12. středa
Ch. Dickens – V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA
Pro děti od 5 let.

10:00

12. 12. čtvrtek
Ch. Dickens – V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA
Pro děti od 5 let.

10:00

13. 12. pátek
Ch. Dickens – V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA
Pro děti od 5 let.

10:00

14. 12. sobota
Ch. Dickens – V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA
Pro děti od 5 let.

15:00

16. pondělí
10:00
J. Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY ANEB
KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Pro děti od 4 let.
17. 12. úterý
8:30 a 10:00
Ch. Dickens – V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA
Pro děti od 5 let.
18. 12. středa
Ch. Dickens – V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA
Pro děti od 5 let.

10:00

19. 12. čtvrtek
9:00 a 10:30
Ch. Dickens – V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA
Pro děti od 5 let.
20. 12. pátek
Ch. Dickens – V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA
Pro děti od 5 let.

10:00

21. 12. sobota
Ch. Dickens – V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA
Pro děti od 5 let.

15:00

28. 12. sobota
Ch. Dickens – V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA
Pro děti od 5 let.

15:00
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Zbraslavský Salon 2013
Galerie 9
vysočanská radnice
Sokolovská 14/324
Praha 9-Vysočany
tel.: 236 041 292
Otevřeno pondělí až čtvrtek od 10 do
19 hodin. V prosinci jen do 19. 12.
V novém roce otevřeno od 7. ledna
2014. Vstup volný. Objednávka hromadných návštěv na tel.: 236 041 292.
Více na www.galerie9.cz

v Polsku a Maďarsku. Další již tradiční formou spolupráce je pravidelná výměnná prezentace tvorby
výtvarných umělců obou regionů.
A tak se po dvou letech opět v Galerii 9 představí Zbraslavský salon
a v červnu příštího roku naopak
v Galerie Zbraslav vystaví práce
autorů Salonu Prahy 9, který chystáme na jaro.
ek

Po dvou letech se v Galerii
9 opět představí Zbraslavský salon. Výstava potrvá
od 3. do 19. prosince.

R

obert Almási, Marta Hadincová, Miro Hadinec, Petr Alojz
Hampl, Petr Hampl ml., Ivana
Hamplová, Veronika Hanušová,
Zdeněk Hemza, Eliška Jakubíčková, Petr Johanus, Jindřich Kalabza, Eva Kořánová, Dagmar
Krásná, Aleš Krátký, Jana Kubecová, Jana Majcherová, Markéta
Pošarová, Zdeněk Prokop, Jana
Šafránková, Jaroslav Štědra,
František Tomík, Lucie Vacková,
Ludmila Warausová, Eva Žáková;
výměnná výstava ve spolupráci
s MČ Praha-Zbraslav.
S Městskou částí Praha-Zbraslav
a Galerií Zbraslav je Galerie 9
v úzkém kontaktu již několik let.
Společná garance projektu PEOPLE-metr provedla tuto mezinárodní putovní výstavu současné
figurální tvorby již druhým ročníkem a představila ji nejen v mateřských galeriích, ale i na Slovensku,

Markéta Pošarová: Krajina I.

Představujeme hosty
a nové umělce

Už počtvrté se letos setkáme se
současnou tvorbou výtvarníků
a fotografů ze Zbraslavi a jejího
okolí, a jako vždy bude mít Zbraslavský salon i své hosty.
První jméno, které je třeba zmínit, je malířka a textilní výtvarnice
Markéta Pošarová. Vystudovala na
AVU u prof. A. Paderlíka a v současné době vyučuje na Technické
univerzitě v Liberci. Na salonu
se pravidelně prezentuje svou
malbou s tajemnými krajinami
malovanými v černých, šedých
a hnědých tónech. Za svou tvorbu
a dlouholetou pedagogickou činnost jí byla letos udělena čestná
Cena starosty Městské části Praha-Zbraslav.

Přestože se pravidelný návštěvník salonu opět setká s tvorbou
známých zbraslavských autorů,
které již důvěrně zná, jako jsou
Petr A. Hampl nebo Marta a Miro
Hadincovi, je snahou pořadatelů
vždy objevit nová jména, která se
dosud této přehlídky neúčastnila.
Sluší se proto krátce připomenout
právě tyto umělce. Pravděpodobně
nejmladším vystavujícím autorem,
nebo spíše autorkou, je mladá fotografka, studentka SUPŠ Veronika
Hanušová, která se poprvé představuje svými barevnými a černobílými fotografiemi. Další nové jméno je malíř Aleš Krátký. Upozornil
na sebe již loňskou skupinovou výstavou Artfruit v Městském domě.
Z mimozbraslavských autorů
představíme tvorbu Zdeňka Hemzy, který žije v Kolíně. Jeho figurální tvorba je ve stylu pop-artu
s prvky ironie a černého humoru.
Pro příznivce geometrické malířské tvorby bude jistě zajímavá
účast Zdeňka Prokopa, žijícího
v obci Středokluky nedaleko Kladna, který se zabývá abstraktní tvorbou, často inspirovanou hudbou.
Další nové jméno je malíř Jaroslav
Štědra, který učí na SUPŠ v Praze. Ani jeho široká tvorba nebyla
doposud na salonu prezentována.
Nefigurativní tvorba s jemnými
pastelovými tóny v jeho lyrických
obrazech si jistě najde své obdivovatele. Podobně i dílo Petra Johanuse,
absolventa SUPŠ, si zaslouží pozornost a doufáme, že bude zajímavým

obohacením letošní výstavy.
Další malířka z Prahy je Jana
Šafránková, která nabízí prostřednictvím olejových obrazů vlastní pohled na zobrazení současné krajiny.
Jako pravidelný zahraniční host
salonu byl vybrán slovenský malíř Robert Almási. S jeho tvorbou
se však již pravidelní návštěvníci
Galerie Zbraslav i Galerie 9 měli
možnost setkat v rámci projektu
PEOPLE-metr.
František Tomík

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. A to vždy
ve středu od 17 do 19 hodin.
Program dílen v Galerii 9
4. 12. vánoční přání
11. 12. vánoční dárky
18. 12. vánoční ozdoby

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
4. 12. vánoční výzdoba
11. 12. vánoční výzdoba
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat/kapacita je ale
omezena provozními možnostmi. Kurz probíhá přímo ve
výstavních prostorách.

SC-332111/02
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Jarmark nápadů
pro tvořivé ruce
Již tradiční Vánoční těšení aneb jarmark nápadů pro
tvořivé ruce se koná 10. prosince 2013 od 14 do 17
hodin v Divadle Gong v Praze 9-Vysočanech.

Rozsviťte
vánoční strom

N

echte se okouzlit a zasvětit do
tajů lidových technik, přijďte
si vyrobit a realizovat nápady na
drobná vánoční přání a dárečky,
udělejte radost sobě i druhým. Vyrobíte si společně s Martou Landovou ozdoby z pečeného těsta,
nebo si ozdobíte medové perníčky
cukrovou polevou. Součástí jarmarku je i prodej vánočních dekorací studentů zahradnické školy
z Prahy 9-Hrdlořez, Knoflíkový
krámek s výrobky či vánoční kvíz
za odměnu.
S radostí vás zvou MČ Praha 9 ve
spolupráci s o. s. Knoflík, SŠ zahradnickou Pod Táborem a Divadlem Gong.

Marta Landová při výrobě
dekorace ze šustí

Adventní setkání, staročeské zvyky, Vánoční příběh
o tom, kterak pastýři do Betléma vyšli a mnoho dalších
překvapení najdete v pondělí 2. prosince od 14 do
18 hodin u metra B-Vysočanská (za historickou radnicí
Městské části Praha 9).

N
Vánoční tvoření těší především děti

Vánoční koncerty
9. prosince 2013 od 18 hodin
Mimořádný předvánoční koncert se koná ve Svatyni Krista Krále,
římskokatolickém kostele, Kolbenova ulice, Praha 9-Vysočany.
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Symfonický orchestr Praha 8 a Komorní sbor Resonance. Vstup volný!

ávštěvníci zde najdou velký
betlém se čtrnácti malovanými postavami, mohou si vyzkoušet některé z vánočních věšteb
nebo zvyků, poslat dopis vánoční
poštou přímo Ježíškovi, zazvonit
na zvoničku štěstí či si vyrobit
vánoční ozdobu podle starých
vzorů. Chybět nebude vánoční
punč pro dospěláky i děti, který
se podle staročeské receptury

vaří na otevřeném ohni ve velkém kotli.
Vánoční atmosféru umocní společné rozsvícení vánočního stromu po 16. hodině. Budete-li se
chtít opravdu vánočně naladit,
vezměte s sebou rolničky, zvonečky, nebo jiné hudební nástroje
a můžete si společně s námi zazpívat pod stromečkem koledy.
Srdečně zve MČ Praha 9.

19. prosince 2013 od 19 hodin
Malá česká muzika Jiřího Pospíšila – Štědrej večer nastal
Koncert se uskuteční v obřadní síni vysočanské radnice, Praha 9,
Sokolovská 14/324.
Bezbariérový vstup (2. p./výtah). Omezená kapacita sálu.

Zveme na
rybí polévku

Náš tip
15. prosince 2013 od 16:30 hodin
Kostel sv. Václava na Proseku
Adventní koncert – vokální sbor Cantus Amici a Prosecký sbor.
Dirigují Lukáš Dobrodinský a Eduard Juran. V programu adventního
koncertu zazní i mistrovská varhanní díla. Bezbariérový přístup.

Rybí polévku budou 22. prosince
2013 od 11 do 14 hodin rozdávat pod
vánočním stromem ve Vysočanech
(vedle radnice) zastupitelé Městské
části Praha 9. Přijďte ochutnat a možná
tak přispět k vytvoření nové vánoční
tradice na devítce.

28 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Prosinec 2013

SPORT

Mistrovství České republiky
v taekwon-do ITF 2013 ovládli Prosečtí
Vrcholná soutěž letošního roku mistrovství České republiky v taekwon-do ITF se uskutečnila 8. až 10. listopadu
2013 v Nymburce. Na šesti zápasištích soutěžilo 347
závodníků z 22 oddílů. Prosecká Škola taekwon-do ITF
Dan-Gun startovala s 27 závodníky a 5 týmy.

B

yla to tak jedna z nejpočetnějších výprav tohoto oddílu
za poslední roky. Již první den při
soutěži soubojů škola získala dvě
zlaté medaile: jednu v kategorii
žáků a druhou v kategorii juniorů technické skupiny B. K těmto
medailím během dne přibyly i tři
stříbrné a tři bronzové medaile.
Jedna z nich byla z velice ceněné
kategorie juniorského týmového
sportovního boje.
Druhý den mistrovství pokračoval
soutěžením seniorů a seniorek.
Zde měl oddíl mnoho úspěšných

závodníků z minulých let a dva
současné reprezentanty české
sportovní reprezentace. Ten den
byly pro prosecké taekwondisty
opravdové žně. V jednotlivcích si
z mistrovství ČR oddíl odvezl čtyři
zlaté, jednu stříbrnou a čtyři bronzové medaile.
K celkovému počtu získaných medailí ještě přibyly medaile z prestižních týmových disciplín, které
si cení každý oddíl nejvíce. Seniorský dívčí tým získal dvě bronzové
a jednu stříbrnou medaili. Juniorský tým přidal jednu stříbrnou

Vyběhněte na dráze
v Podvinném mlýně zdarma
Chcete-li si zaběhat a protáhnout tělo, využijte běžeckou dráhu
v areálu AC Sparta Praha-Podvinný mlýn.
Od pondělí do neděle je vstup sem zdarma.
Budete-li chtít využít služeb celého atletického areálu, zaplatíte 50 Kč.
Za převlékárnu a sprchu 20 Kč.
V případě sportovní akce (závody, utkání) má AC Sparta Praha právo
zrušit v tomto termínu vstup veřejnosti na hřiště.

Prosinec 2013

Prosečtí taekwondisté zářili na listopadovém mistrovství ČR
v taekwon-do ITF v Nymburce
medaili. Celkový úspěch završil
seniorský mužský tým jednou zlatou a jednou stříbrnou medailí.
Oddíl si tak z letošního mistrovství republiky odvezl celkem sedm
zlatých, sedm stříbrných a de-

vět bronzových medailí. Letošní
úspěch je za poslední roky jeden
z největších. Blahopřejeme. Informace o Škole taekwon-do ITF
Dan-Gun naleznete na http://
dangun.taekwondo.cz.

Veřejné bruslení v Galerii Harfa
Oblíbené veřejné bruslení pro děti i dospělé zdarma můžete využít
v Galerii Harfa každý den – v pondělí až v pátek.
Od 13 do 14.30 hodin je ledová plocha vyhrazena dětem do 10 let s doprovodem a od 15 do 18.30 hodin si může zabruslit úplně každý. V sobotu
a v neděli se bude bruslit od 14 do 18.30 hodin a atraktivní večerní
veřejné bruslení si můžete užít každou sobotu od 19 do 20.30 hodin.
Brusle si stejně jako loni můžete vypůjčit, a to za 60 Kč pro dospělého
a 30 Kč pro dítě. Každý čtvrtek od 17 do 18 hodin je zájemcům o zdokonalení jízdy na ledě k dispozici trenér z fitness centra Pure JATOMI
Fitness. Více na www.galerieharfa.cz.
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DURKAR

ING. IVANA JÍCHOVÁ
+420 724 887 171

Když má kouření řešení
odvykání kouření úspěšnou
metodou biorezonance

SC-332049/02

Komplet:
• zednické práce •
• malování • vyklízení
bytů, sklepů, půdních
prostor • stěhování •
• odklízení sněhu •
Tel.: 773 176 317

KOMPLEXNÍ ÚČETNÍ
A DAŇOVÉ SLUŽBY
RŮŽOVÁ 1, PRAHA 1
WWW.DKRUZOVA.CZ

WWW.YOURFIRM.CZ

ŠICÍ STROJE

OPRAVY A PRODEJ

• Opravy všech značek šicích strojů a overlocků
• Revize a opravy elektrospotřebičů a nářadí
Autorizovaný servis Singer
Klapkova 74, Praha 8, tel.: 272 773 079
www.singerservis.cz

o.s.Veselý Podzim
volnočasové a vzdělávací
aktivity pro seniory

Trénování paměti

ÚT 9:00–10:00 hod., 60 Kč / lekce

www.ceskydomov.cz

Angličtina pro seniory

ČT 8:30–9:30 hod., 90 Kč / lekce

Zdravotní cvičení

ČT 14:00–15:00 hod., 60 Kč / lekce
CVČ Praha 9, Lovosická 21, Praha 9
Info: 605 960 581, vesely.podzim@gmail.com
vesely-podzim.webnode.cz

SC-331596/04

Při předložení tohoto kupónu
získáte slevu na terapii 50%

SC-332338/03

www.bicomterapie.cz
tel.: 777 867 415

Spolehlivá účetní nabízí
zpracování účetnictví, mezd
a daňového přiznání pro
fyzické i právnické osoby.
Telefon: 603 340 425

SC-332288/01

PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY
Sokolovská 535/147
100 m od metra Palmovka
tel.č. 776 682 422

SC-332192/01

Soukromá zubní ordinace
MUDr. Pavlo Krychfalushiy

SC-331794/03

JICHOVA@DKRUZOVA.CZ

SC-332283/01

www.restaurace-sissi.cz

SC-331837/06

v

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

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

SC-332295/01

v

Mezinárodní a Thajská kuchyně
vFiremní a vánoční večírky

Albina Kashkarova
Tel.: 774 849 270
www.bydlimenaproseku.cz

SC-332268/01

RestauRace sissi

Certifikovaný realitní makléř
SC-331013/10

SC-332307/01
v

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

Telefon: +420 266 039 697
www.solnajeskynepraha9.cz

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

SC-330225/11

Exkluzivní nabídka:
byt 1+kk s lodžií na
pronájem na Proseku
Máte zájem? Zavolejte mi!

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

SOLNÁ JESKYNĚ
ČESKOMORAVSKÁ
Českomoravská 18/142
190 00 Praha 9 - Vysočany

SC-332272/02

775272422

224 214 617
604 207 771

SC-332284/01

silvie_von@volny.cz

webovky

ODVYKÁNÍ
KOUŘENÍ

SC-331082/06

leták

SC-332114/02

inzerát

vizitka

PF

logo

katalog

SC-332301/03

poutavá grafika

SC-330954/07

INZERCE
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I. etapa k nastěhování
III. etapa v prodeji

www.2bl.cz
•
•
•
•

800 340 350

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

BYTY Z I. ETAPY PŘIPRAVENÉ
K OKAMŽITÉMU NASTĚHOVÁNÍ

SC-332331/04

volejte 800 340 350

20131121_188x130_2BL_1+3 1

V Kladně

21.11.13 19:35

Ve Zbýšově

V Prostějově

... a na dalších 5 056 místech se díky naší podpoře žije lépe
Výstavba nízkoenergetické budovy
centra ekologické výchovy pro
poskytování environmentálního
vzdělávání ve Středočeském kraji.

Modernizace čističky odpadních vod
pro zvýšení kapacity a zlepšení kvality
vody v obci.

Výstavba sběrného dvora odpadu pro
omezení domácího spalování odpadů,
černých skládek a zlepšení systému
komunálního odpadu.

Náklady: 54 651 379 Kč
Výše podpory: 46 453 672 Kč

Náklady: 46 063 216 Kč
Výše podpory: 33 476 442 Kč

Náklady: 12 582 556 Kč
Výše podpory: 10 695 172 Kč

Operační program Životní prostředí Ministerstva životního prostředí má za sebou již 5 059 úspěšných ekologických projektů
po celé ČR. Od jeho otevření v roce 2007 jsme uchazečům z řad měst a obcí dali zelenou ke zkvalitnění životního prostředí.
Realizaci jejich projektů jsme umožnili schválením ﬁnanční podpory z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální
rozvoj v celkové výši 117 miliard Kč. Také díky novému zjednodušenému systému čerpání ﬁnancí jsme měli až dosud možnost
proplatit příjemcům dotací z EU již 48,1 miliardy Kč. A bude jich mnohem více. Připojte se i Vy se svým projektem.

Prosinec 2013

SC-332228/05

Podrobné informace a potřebné dokumenty jsou Vám k dispozici na www.opzp.cz
Bezplatný informační servis Vám ochotně poskytneme na telefonním čísle: 800 260 500
nebo e-mailu: dotazy@sfzp.cz
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dárk

Zářivé a zařízené!
Zajděte si pro Šikovného adventního rádce a využijte 1.– 24. 12.
akce v Nákupním centru Fénix na stanici metra Vysočanská.

Nejchutnější středy ve Fénixu

Zdarma dárky

Lahůdkové pátky ve Fénixu

Zdarma
něco na chuť!

pro krásnější Vánoce!
Purpura
Prskavky
Voňavé františky
Vykrajovátka na cukroví

• Olivy • Tuňák • Sardinky
• Sladkokyselé okurky
k pátečnímu nákupu nad 500 Kč

k pondělnímu nákupu nad 500 Kč

Zdarma řízky
pro celou rodinu!

½ kg vepřové kýty
ke každému středečnímu
nákupu nad 2000 Kč

SC-332318/01

Tradiční pondělky ve Fénixu

Vyhrávejte také na Facebooku
facebook.com/nakupnicentrumfenix
Podrobné informace o akcích na www.galerie-fenix.cz

