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Z RADNICE
Ing. Marek Doležal je jediným zástupcem Prahy 9 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy

Cíle? Minimalizovat dopady otevření komplexu
Blanka pro Prahu 9, budovat záchytná
parkoviště a více využívat železnici v Praze
Místostarosta Prahy 9
Marek Doležal (TOP 09) je
ve volebním období 2014–
–2018 jediným zástupcem
Devítky v Zastupitelstvu
hlavního města Prahy.
Zároveň pracuje ve výboru
pro dopravu a evropské
fondy, který je poradním
orgánem pražského zastupitelstva. A protože na
Devítce je jako místostarosta odpovědný za územní
rozvoj a výstavbu, pravidelně se účastní jednání
výboru pro územní rozvoj
hl. m. Prahy.
Pane Doležale, na co se při práci
v pražském zastupitelstvu budete
zaměřovat především?
Nejdříve bych rád ještě jednou
poděkoval všem voličům, díky jejichž hlasům jsem získal mandát
do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Pro
městskou část je dobré, jestliže má
své zástupce na „velké“ radnici. Při
svém působení tady se chci zaměřit
na otázky územního rozvoje Prahy
a především na řešení dopravních
problémů, hlavně pak v Praze 9.
Máte na mysli očekávané dopravní problémy spojené s otevřením
tunelového komplexu Blanka?
Na to, že je třeba urychleně reagovat na dopravní zátěž nejen
v Praze 9, jež vznikne v souvislosti s otevřením tunelu Blanka,
upozorňujeme již dlouho. To je
také důvodem, proč chci pracovat
právě ve výboru pro dopravu hl.
m. Prahy. Již v minulém volebním
období jsme jako zástupci Prahy 9
jednali s magistrátem o odhlučnění Liberecké ulice, výstavbě

Říkáte, že chybí řešení dopravy
v těch částech Prahy, kde ústí tunely komplexu Blanka. Není pozdě
o tom mluvit až teď?
Původní projekty tento problém
řešily. Blanka měla mít pokračování jako Blanka II také u nás
v Praze 9, a to v podobě zahloubení od Balabenky po Spojovací
ulici až na Jarov. Tunelem pod křižovatkou na Jarově by pak řidiči
vyjeli na Průmyslový okruh. Ale
od tohoto záměru se nakonec pro
nedostatek peněz upustilo.

mimoúrovňového křížení na Harfě (ulice Poděbradská-Freyova
a K Žižkovu) a na křižovatce Poděbradská-Kbelská a úpravě křižovatky na Jarově.
Co říkají dopravní modely, které
simulují dopravu v Praze po otevření tunelového komplexu Blanka?
Z hlediska průjezdnosti v centru
Prahy byla výstavba tohoto komplexu dobrým rozhodnutím. Nikdo dnes však neví, jak jeho otevření ovlivní dopravu v ostatních
městských částech, protože chybí
její řešení v oblastech, kde tunely
ústí. V severovýchodní části Prahy
vyjede nejvíce automobilů pod Vychovatelnou a řidiči odtud mohou
jet směrem na Balabenku, nebo na
Proseckou ulici, popřípadě Vychovatelnou po Liberecké ulici. Vždycky však musí projet Prahou 9. A řešit nárůst dopravy v Liberecké ulici
tím, že zde budou instalována světelná návěstidla, jak se o tom hovořilo na pražském magistrátu, nemá
smysl. Musíme tedy prosazovat taková opatření, aby otevření tunelu
Blanka zatížilo Devítku – pokud
možno – co nejméně.

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS
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O mimoúrovňovém křížení na Harfě
se už mluvilo jako o hotové věci…
Možná proto, že ho prosazujeme
dlouho, protože kapacita křižovatky na Harfě je dnes na své
hranici. Jako o hotové věci však
ještě nemůžeme mluvit. Předběžné studie v minulosti ukázaly, že
mimoúrovňovou křižovatku tady
lze vybudovat a její vytvoření také
schválila minulá Rada hl. m. Prahy. V současné době vzniká studie
proveditelnosti, která by – jednoduše řečeno – měla ukázat, jakým
způsobem stavět a za jakých podmínek.
Jak se k výstavbě mimoúrovňové
křižovatky na Harfě staví nové vedení Prahy?
To se teprve uvidí. Je však zřejmé,
že nebude prvotním zájmem výboru dopravy. Tím je stavba trasy
metra D k Motolu a dopad zkušebního provozu komplexu Blanka na
dopravu v hlavním městě.
Máte představu o řešení dopravní
situace na Jarově?
Vzhledem k tramvajové smyčce
na Jarově, kde končí tramvaje, je
naší snahou, aby řidiči aut museli
co nejméně přejíždět tramvajové
pásy. Z tohoto pohledu je třeba
křižovatku kultivovat a získat na

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

to peníze bude jeden z mých úkolů
v dopravním výboru hl. m. Prahy.
Dlouhodobým záměrem je také vybudování silničního okruhu kolem
Prahy. S tím souvisí vnější pražský
okruh 510 (Běchovice-Satalice),
jenž by měl tvořit spojnici mezi
R10, D11, I/12 a Štěrboholskou
radiálou, která převádí tranzitní
dopravu z Pražského okruhu na
Městský okruh. Jak vidíte jeho budoucnost?
Na jeho dostavbu bychom se měli
zaměřit, protože pomůže severovýchodní části Prahy. Podle
mého názoru se musí pokračovat
v tom, co už je navržené, i když
okruh 510 dávno nemá mnoho
atributů vnějšího okruhu a stále
probíhají soudní řízení, ať už se
týkají hlukového zatížení, výkupu
pozemků a podobně. Kdybychom
se dnes rozhodli pro nový projekt,
znamenalo by to znovu projednávat územní plán, nové územní
rozhodnutí, novou projektovou
dokumentaci, nový proces EIA
(posuzování vlivů záměrů na životní prostředí) a nová odvolávání… Dokončeme, co jsme začali,
a přitom mluvme s lidmi, ne jen
s občanskými sdruženími, a vysvětlujme jim to. Navíc výstavbu
okruhu 510, jak je dnes navržen,
financuje stát ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, nikoliv
hl. m. Praha ze své pokladny.
I když otevření tunelů Blanka je
pro dopravu na Devítce velkým
strašákem, jsou jistě i jiné problémy, které budete ve výboru dopravy hl. m. Prahy řešit.
K mým střednědobým plánům ve
výboru patří zklidnění dopravy
v Praze. Praha má velký problém
s tranzitní dopravou. Na jedné
straně chceme, aby byla plynulá,
na druhé straně ji v hlavním městě

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

Kontakty na redakci,
inzerci i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži
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autobusy ve všech koutech Prahy,
krátké intervaly mezi spoji. Ale lidé
přijíždějící auty do Prahy nedokáží
MHD využít, protože nemají na
okraji Prahy kde zaparkovat.

nechceme vůbec. Stále říkáme, kolik lidí denně přijíždí do Prahy auty,
ale nic s tím neděláme. Řešením
jsou přitom záchytná parkoviště
na krajích hlavního města. Stávající zvětšeme a postavme další.

Vyřeší to i situaci v Praze 9, která
je dopravně nárazníkovou městskou částí. Důvody jsou prozaické:
jsou tu dvě trasy metra (B a C), ústí
zde tři dálnice – z Ústí nad Labem,
Liberce, Hradce Králové. Navíc vý-

stavbě parkovišť typu P+R nahrává kvalitní pražská městská hromadná doprava, která z hlediska
dopravní dostupnosti patří k nejlepším v evropském i světovém
měřítku. Máme metro, tramvaje,

A máte i dlouhodobý plán?
Více do městské hromadné dopravy v Praze začlenit vlakové linky
S Pražské integrované dopravy. Nejde o to stavět ve vnitřní Praze nové
koleje, ty už existují. Jen jsme je zapomněli používat. V koncepci rozvoje městské hromadné dopravy by
se proto mělo více počítat s vytvářením dopravních uzlů v blízkosti
železničních tratí a obnovovat bývalé železniční stanice uvnitř města.
Uplynulé čtyři roky jsem byl členem
dozorčí rady Dopravního podniku
Prahy a vím, že spolupráce s Českými drahami nebo Správou železniční dopravní cesty není v tomto
mk
směru problémem.

Magistrát bez vědomí Devítky znovu otevřel
ubytovnu pro bezdomovce U Vinných sklepů
Zdá se, že s každou zimou přijde mráz, sníh a na Devítce ještě
otevření noclehárny pro lidi bez přístřeší v objektu v ulici U Vinných
sklepů čp. 2, a to aniž by zástupci hlavního města Prahy o tom třeba
jen informovali představitele Městské části Praha 9.

L

oni byla ubytovna U Vinných sklepů s kapacitou 120 lůžek otevřena do 20. března
2014 a s jejím téměř čtyřměsíčním provozem
byl spojen nárůst drobné trestné činnosti ve
Vysočanech. Jednalo se zejména o krádeže,
dále porušování veřejného pořádku hlavně
v okolí stanice metra Vysočanská a tramvajové
zastávky u metra, protože bezdomovci tu konzumovali alkohol, vykonávali potřebu, rušili
noční klid, dále užívali městskou dopravu bez
řádného cestovního dokladu. Tyto prohřešky
policisté a strážníci většinou řešili domluvou

a vykázáním z místa. Na pokuty za
přestupky totiž tito lidé nemají finanční prostředky.
Problematika lidí bez domova je obrovská a řešit by ji měl stát. Bohužel
zákony jsou v tomto směru bezzubé
a samosprávy obcí či městských částí nejsou schopny se s ní samy vyrovnat. Přesto
se vedení radnice Prahy 9 pokouší domluvit
s lidmi bez přístřeší, kteří žijí na Devítce již
delší dobu, na vzájemně výhodné koexistenci.
Ale přílivu dalších bezdomovců, které vyvolává

například bezkoncepční otevření ubytovny pro
ně v ulici U Vinných sklepů, se snaží bránit.
Ubytovna je součástí Centra sociálních služeb
Praha. Případné dotazy k jejímu provozu směřujte na Tomáše Jána, tel.: 724 789 485. red

Vyplatí se počkat na zlevnění ročního kuponu na MHD?
Vzhledem k plánu nového vedení hlavního města Prahy
zlevnit roční předplatné jízdné na MHD se množí dotazy
a spekulace občanů, zda se vyplatí s nákupem kuponu
počkat a v mezidobí využít například měsíčních či
čtvrtletních jízdenek.

N

áměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr
Dolínek (ČSSD) doporučuje,
aby zatím se slevou nespekulovali, a pokud jim stávající kupon
končí souběžně s koncem roku,
koupili si standardní roční jízdenku.

Leden 2015

„Na zlevnění pracujeme, ale tak
rychle, aby její cena klesla hned
počátkem příštího roku, to nebude.
Právě oslovujeme naše vídeňské
kolegy, kteří v roce 2012 udělali
stejný krok, a budeme s nimi detailně diskutovat a analyzovat všechny
dopady a doprovodné kroky, které

je třeba v této souvislosti udělat.
Chceme načerpat z jejich zkušeností co nejvíce, abychom se vyvarovali
zbrklého zlevnění bez domyšlených
návazností,“ uvedl v polovině prosince 2014 Petr Dolínek.
Podle plánu by cena ročního kuponu měla klesnout o 1100 korun
přibližně od poloviny roku 2015
a z toho také vyplývá, že pokud
končí platnost vašeho ročního kuponu již koncem tohoto roku, je
výhodnější si roční kupon koupit
ještě za původní cenu. Současná
cena čtvrtletního kuponu je 1480

Kč, pětiměsíčního 2450 Kč a ročního 4750 Kč. To znamená, že čtyři čtvrtletní nebo dva pětiměsíční
+ dva měsíční kupony jsou výrazně dražší než jeden celoroční.
„Pokud vše půjde, jak má, a zlevníme roční kupon zhruba od poloviny roku 2015, bude pro všechny,
kterým končí roční tramvajenka
na přelomu roku, výhodnější pořídit si ji za současných 4750 korun.
Bude to stále levnější než například kombinovat současné čtvrtletí a pak roční zlevněný,“ řekl Petr
Dolínek.
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Grantové programy pro rok 2015 jsou vyhlášeny
Grantové programy pro rok
2015 pro fyzické a právnické osoby schválilo na
svém jednání 9. prosince
loňského roku zastupitelstvo Devítky. Až do 2. února 2015 se můžete ucházet
o granty Městské části
Praha 9 vyhlášené ve čtyřech oblastech. Programy
se týkají využití volného
času dětí a mládeže, dále
oblasti životního prostředí
a kulturní činnosti, humanitární a sociální a oblasti
protidrogové a prevence
kriminality.
Programy

1. Cílem programu v oblasti využití volného času dětí a mládeže je:
• podpořit celoroční činnost subjektů pracujících s dětmi a mládeží
včetně jejich materiálního vybavení.
(Není určeno pro sportovní kluby
a organizace zřizované městskými
částmi, hl. m. Prahou či ČR.)
• umožnit relaxační a rekreační
pobyty dětí a mládeže. (Není určeno
pro sportovní kluby.)
• podpořit jednorázové akce pro
neorganizované děti a mládež, např.
sportovní, společné využití volného
času dětí a rodičů… Za neorganizované děti a mládež se považují pouze jednotlivci, kteří neplatí
žadateli o grant členské příspěvky.
(Podpora není určena na krátkodobé
poznávací zájezdy.)
2. Cílem programu v oblasti
životního prostředí a kulturní
činnosti je:
• podpořit ekologickou výchovu,
vzdělávací a osvětové akce pro děti
a dospělé, činnosti směřující ke
zlepšení životního prostředí, dlou-

hodobé projekty (kroužky, zájmové
oddíly), společné využití volného
času dětí a rodičů, aktivity v oblasti
ekologického vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších osob
pracujících s mládeží, aktivity směřující ke zlepšení a propagaci využití
bývalých průmyslových areálů
• podpořit celoroční kulturní
aktivity v oblasti amatérské kulturní
činnosti, ať se jedná o jednotlivé
kulturní akce a projekty (divadelní,
hudební atd.), které se budou konat
na území MČ Praha 9 nebo pojednávají o Praze 9, podpořit občany,
kteří reprezentují MČ Praha 9 na
regionálních, republikových nebo
mezinárodních akcích.
3. Cílem programů humanitárních
a sociálních je:
• podpořit poskytovatele sociálních
služeb, kteří poskytují registrované
sociální služby pro seniory, osoby
se zdravotním postižením a rodiny
s dětmi podle Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v Praze 9
na období 2009–2011
• podpořit klubovou činnost seniorů
a osob se zdravotním postižením,
tedy projekty sloužící ke zlepšení
sociálního prostředí občanů, jednorázové rekondiční pobyty pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
• podpořit organizace poskytující
podporu sociálně znevýhodněným občanům, tedy projekty sloužící ke zlepšení
sociálního prostředí občanů a projekty
zaměřené na určitou cílovou skupinu

sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízení na Devítce,
projekty vedoucí ke snížení patologického jednání dětí, podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků
a výchovných poradců školy zejména
v psychosociálních dovednostech
a zvládání zátěžových situací)

Podmínky pro
podání žádosti

1. O grant se mohou ucházet fyzické
i právnické osoby, které působí na
území MČ Prahy 9 minimálně dva
roky, jsou registrovány v souladu
s právním řádem ČR a splňují
všechny zákonem předepsané
podmínky pro příslušnou činnost
(území Městské části Praha 9 tvoří
tyto katastrální území či jejich části:
Střížkov, Prosek, Libeň, Vysočany,
Hrdlořezy, Hloubětín)
2. Maximální počet podaných
grantů jedním předkladatelem
nesmí překročit 5 projektů ve všech
programech.
3. Požadavky musí být realizovány
v roce 2015 v plné výši, v souladu
s účelovostí darovací smlouvy.
4. Žádost o grant se podává na
předepsaném formuláři ve 2 vyhotoveních
5. Povinná samostatná příloha –
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu „de minimis“.
6. Městská část Praha 9 si v případě
přidělení grantu vyhrazuje právo
neposkytnout finanční prostředky

v plné výši, realizace grantů není
nárokovou položkou.
7. Jednotlivé požadavky budou
finančně řešeny v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2015 a vybraným žadatelům budou finanční
prostředky uvolňovány na základě
darovacích smluv uzavřených mezi
žadatelem a Úřadem MČ Praha 9.
8. Každý požadavek musí být
zpracován stručně a výstižně a musí
obsahovat následující náležitosti:
• cíl, obsah a zdůvodnění žádosti
• ekonomickou rozvahu (celkovou
výši, výši požadovaného grantu,
položkový rozpis nákladů)
• žadatel je povinen provést vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku do 15. 12. 2015 a předat
jej Odboru ekonomickému, Úřadu
MČ Praha 9
• nevyčerpané prostředky je žadatel
povinen vrátit zpět na účet Úřadu
MČ Praha 9
• žadatel je povinen v případě finančního krytí akce z jiných zdrojů
uvést tuto skutečnost ve svém
požadavku
9. U jednotlivých programů jsou
uvedeny ještě další podmínky pro
podání žádosti

Pamatujte

1. Žádosti nesplňující všechny
podmínky grantového řízení budou
vyřazeny.
2. Zaslané projekty se žadatelům
nevrací.
3. V případě schválení grantu v Radě
či Zastupitelstvu MČ Prahy 9 je
žadatel povinen, a to do 30 dnů,
uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí grantu s MČ Prahy 9, jinak
schválený poskytnutý grant propadá.
4. Změna účelu čerpání přiděleného
grantu je možná pouze po schválení
Radou MČ, a to na základě písemné
žádosti žadatele adresované Úřadu
MČ Praha 9.
5. Obdarovaný se zavazuje uvádět,
pokud to dovolí povaha projektu,

4. Cílem programů protidrogových
a prevence kriminality je:
• podpořit dlouhodobé projekty
i jednotlivé akce protidrogové
prevence
• podpořit projekty sloužící k prevenci kriminality v Praze 9, tedy
projekty, které pomáhají občanům
bránit se kriminalitě
• podpořit specifické programy primární prevence pro školy a školská
zařízení (projekty sloužící k prevenci
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Z RADNICE
MČ Praha 9 a její logo na všech propagačních materiálech projektu jako
poskytovatele grantu a dále zajistit
důstojné podmínky prezentace MČ
Prahy 9.
6. Žadatel souhlasí se zpracováním
svých osobních údajů MČ Prahou 9
ke všem úkonům souvisejícím
s tímto grantovým řízením.

Jak žádost o grant podat?

• osobně - podatelna Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9Vysočany, vysočanská radnice, PSČ
180 49. Otevřeno pondělí a středa
8-18 hod., úterý a čtvrtek 8-15.30
hod. a v pátek 8-12.30 hod.
• poštou - pro dodržení termínu
uzávěrky je rozhodující datum
poštovního razítka
• příjem žádosti je průběžný, pořadí

doručení nemá vliv na úspěšnost

Termín uzávěrky

Pondělí 2. února 2015 do 18 hodin

Konzultační středisko:

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy, tel.: 283 091 523 nebo 536
(program 1., 2., /ad.2)
Odbor sociální, tel.: 283 091 435
(program 3 a 4)
Odbor životního prostředí a dopravy,
tel.: 283 091 350 nebo 351 (program 2/ad.1)

Posuzování a hodnocení
žádostí

Všechny žádosti budou posouzeny
v příslušné komisi Rady MČ Praha 9,
dále budou předloženy Radě MČ Praha
9 a ty žádosti, kde poskytnutá částka

převyšuje 50 tisíc korun, budou schvalovány v Zastupitelstvu MČ Praha 9.

Výsledek grantového řízení

S výsledky grantového řízení se
mohou žadatelé seznámit po schválení Radou MČ Praha 9, případně
Zastupitelstvem MČ Praha 9, na
webových stránkách www.praha9.
cz, nebo v informacích Úřadu MČ
Praha 9 na tel.: 283 091 101-2.
Úspěšní žadatelé budou informováni
e-mailem nebo telefonicky a vyzváni
Odborem ekonomickým Úřadu MČ
Praha 9 k uzavření darovací smlouvy. Až do konečného rozhodnutí
o přidělení grantu nebudou poskytovány žádné dílčí informace.
Proti rozhodnutí o přidělení grantu
se nelze odvolat.
mk
Více na www.praha9.cz.

Platnost
stávajících
parkovacích
karet se
prodlužuje

M

ěstská část Praha 9, Odbor
životního prostředí a dopravy - odd. dopravy oznamuje, že
platnost parkovacích karet vydaných v roce 2014 rezidentům
a abonentům v okolí O2 arény,
Sparty arény a v okolí ulice Stoupající se až do odvolání prodlužuje. Případné změny budou avizovány na webových stránkách
a v časopisu Devítka.

Z 2. Zastupitelstva Městské části Praha 9
Druhé Zastupitelstvo MČ Praha 9 se konalo 9. prosince
2014. Zastupitelé se kromě dalšího zabývali rozborem
hospodaření deváté městské části za prvních devět
měsíců roku 2014, rozpočtovým provizoriem finančního
hospodaření Devítky v prvním čtvrtletí letošního roku,
svěřením pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy
do správy Devítky apod.
Rozbor hospodaření Městské části
Praha 9 za 1.–3. čtvrtletí 2014:
• příjmy celkem
416 976,65 tis. Kč
• výdaje celkem
308 288,57 tis. Kč
• výsledek hospodaření
+108 688,08 tis. Kč
Celkové výdaje byly čerpány ve
výši 52,53 % ročního objemu rozpočtu, v oblasti příjmů dosáhla
městská část plnění výše 76,96 %
ročního objemu rozpočtu.
Zprávu vzali zastupitelé na vědomí.

Rozpočtové provizorium finančního hospodaření Městské části
Praha 9 v 1. čtvrtletí 2015:
Zastupitelé uložili Radě MČ Praha 9, aby ve finančních otázkách
postupovala v souladu se schváleným usnesením o rozpočtovém
provizoriu finančního hospodaření Městské části Praha 9 v 1.
čtvrtletí 2015. Kromě jiného to
znamená, že po dobu jeho trvání
je možné čerpat běžné výdaje měsíčně ve výši maximálně 1/12 plánovaného rozpočtu na rok 2015.

Svěření pozemků z vlastnictví
hl. m. Prahy do správy Devítky:
Zastupitelé souhlasili, aby z vlastnictví hlavního města Prahy byly
do správy MČ Praha 9 svěřeny tyto
pozemky:
• pozemky parc. č. 1121/55 v k.ú.
Prosek a parc. č. 1908/9 v k.ú.
Vysočany z vlastnictví hlavního
města Prahy do správy MČ
Praha 9
• část pozemku parc. č. 937 v k.ú.
Vysočany oddělené geometrickým plánem a nově označené
jako pozemek parc. č. 937/5
o výměře cca 120 m²
Zároveň uložili starostovi, aby
předložil žádost o svěření pozemků na SVM MHMP.
Náhrada mzdy pro neuvolněného
člena zastupitelstva:
Zastupitelé schválili Zásady pro
poskytování náhrady mzdy nebo

výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce
neuvolněného
člena Zastupitelstva
MČ Praha 9.
Paušální hodinová částka pro
poskytnutí náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti
s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva MČ Praha 9,
který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, byla stanovena na 250 Kč.
Slib nového zastupitele:
Vzhledem k tomu, že se RNDr.
Petr Pišoft, Ph.D., ze Sdružení
KDU-ČSL, Strany zelených a nezávislých kandidátů vzdal mandátu Zastupitele MČ Praha 9, nahradil ho Ing. Mgr. Aleš Doležal.
red
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DEJTE DÁREK SVÝM BLÍZKÝM! DEJTE SI DÁREK SAMI!

Jarní kurzy pro seniory začínají 3. 2. 2015
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

Leden 2015

KURZY POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ
POČÍTAČ 1 - Začínáme s počítačem
POČÍTAČ 2 - Pokračujeme s počítačem
PC APLIKACE - Internet, elektronická komunikace
a počítačová kancelář
PC FOTOGRAFIE - Začínáme s digitální fotografií
PC GRAFIKA - Úpravy fotografií v programu GIMP
KURZY POHYBOVÝCH AKTIVIT
RELAX - Relaxačně-zdravotní cvičení s prvky jógy
KURZY JAZYKŮ
JAZYK AJ - Angličtina pro mírně pokročilé
JAZYK NJ - Němčina pro mírně pokročilé
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Dárky pro psy z útulku v Tróji
Pro pejsky do Útulku
pro opuštěná zvířata
v Praze-Tróji putovalo koncem loňského roku z MČ
Praha 9 žrádlo a deky.

G

ranule byly zakoupeny z výtěžku prodeje použitého oblečení
na akci Mikroklima. Ta je zaměřena na ochranu životního prostředí
a šetrnou dopravu a loni v květnu
se uskutečnila na Devítce již po
osmé. Deky poskytla Diakonie
Broumov, jejíž kontejnery na použitý textil najdete také na území
db
naší městské části.

O prořezávkách a kácení stromů ve městě
Jednotlivé městské části
Prahy, Devítku nevyjímaje,
jsou v zájmu bezpečnosti
nuceny k různým úpravám
zeleně, výběrově i ke kácení. Často je to však proti
mysli některých lidí.

N

a začátku prosince loňského
roku bylo ve středové aleji lip
v Chrastavské ulici na Střížkově
pokáceno šest stromů a další byly
odborně prořezány. Důvodem
byl jejich špatný zdravotní stav hniloba, proschlé koruny a další
problémy, které způsobují padání
silných větví a mohou způsobit
i vyvrácení či zlomení stromu.
Vzhledem k místu, kde stromy
rostly (středový pás zeleně v komunikaci) a pohybu lidí a aut pod
nimi, mohlo dojít ke značným škodám materiálním či zranění.
Následným krokem bude odstranění pařezů a v jarních měsících
2015 budou na všechna volná místa v aleji vysazeny lípy nové.

Stromy se v zástavbě
nevyvíjejí přirozeně

Na téma kácení a prořezávání stromů ve městě jsme položili několik

otázek doc. Ing. Pavlu Rohonovi,
CSc., soudnímu znalci pro obor
Ochrana přírody, životní prostředí, lesní hospodářství a myslivost.
Je také členem České akademie
zemědělských věd a bývalým dlouholetým vysokoškolským pedagogem. Působil rovněž jako ředitel
Evropského institutu pro životní
prostředí Technické univerzity
Drážďany při ČVUT. Ochranou
přírody se zabývá již od roku 1964.
Specializuje se především na dendrologii a tvorbu a ochranu krajiny. Je autorem mnoha publikací
o metodách elektro-diagnostiky
a metodách hodnocení dynamiky
a kvality krajiny.
Je kácení stromů skutečně něco
násilného, nebo je to zcela přirozená součást životního cyklu zeleně v zástavbě?
„Doba života dřevin je dána geneticky, ale odvíjí se také od povahy
místa, kde se daný jedinec nachází.
Stromy, které dospěly, prostě odumřou. Ve vysoce kulturní krajině,
zejména v zástavbě, nemůžeme
připustit manifestační destrukci,
tedy zjednodušeně řečeno nechat
strom postupně spadnout. Mohlo
by to totiž vážně ohrozit jak člově-

ka, tak i to, co člověk vytvořil (budovy, kulturní artefakty atd.). Proto
je nezbytné toto nebezpečí v krajních případech včas eliminovat.“
Lze si podle vás představit bezzásahovou péči o městskou zeleň
(bez kácení či výrazných úprav),
nebo je nutná její citlivá, ale aktivní kultivace člověkem?
„Záleží na tom, z jakého pohledu
se na problém díváme. Životní
prostředí je složitý systém, který
se skládá ze tří základních subsystémů: přírodního, umělého a sociálně-ekonomického prostředí.
A my se můžeme na problém podívat buď pouze z hlediska ochrany přírody, nebo z hlediska komplexní péče o životní prostředí.
První přístup je samozřejmě velmi
populární, ovšem omezuje se na
biologické chápání problematiky
v kombinaci s estetickými motivacemi. Druhý přístup zohledňuje
kromě přírodního prostředí navíc
i sociálně-ekonomické a umělé
prostředí.
Ponecháme-li stromovitou zeleň
samovolnému vývoji, zvýšíme bezpečnostní rizika, a tím se zhorší
stav prostředí umělého i sociálně-ekonomického. Co je platný krás-

ný strom, když svým pádem rozbije střechu školky, nebo dokonce
poškodí zdraví člověka? Stromy
v městském prostředí se v žádném
případě nevyvíjejí přirozeně a bezzásahovost nemusí být vždy zárukou jejich kvality. V každém případě je nutná průběžná péče o zeleň,
i když v některých případech může
zdánlivě působit negativně.“
Jak lze vůbec posoudit zdraví
stromu, co všechno se dá změřit,
vyhodnotit, analyzovat, abyste
mohl říct, zda je strom v pořádku,
či nikoliv?
„Zdravotní stav se posuzuje podle
znaků, které umíme vyhodnotit
třemi způsoby: okulárně, odebráním vzorků kůry či dřeva a metodami elektro-diagnostickými.
Nejméně přesvědčivé jsou metody posuzování zdravotního stavu
okulárně, protože jsou zatíženy
značným subjektivismem. Metody elektro-diagnostické, které
zahrnují ultrazvuk, odpor stromu
vůči půdnímu prostředí či míru
impedance, jsou naopak velmi
objektivní, dají se ovšem používat
omezeně, protože jsou závislé na
klimatických podmínkách, tedy
red
i na ročním období.“

SC-341952/01
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„Kam s ním?“ aneb potkani zaplavují Prahu
Možná jste je koncem loňského roku také potkali –
potkany. Nemáme však na mysli ty od popelnic, ale velké
plyšové, kteří jako maskoti na veřejných místech nebo
v základních školách podporovali edukativní kampaň
Pražských služeb pod názvem „Kam s ním?“.

K

ampaň měla přesvědčit Pražany, aby se při nakládání
s odpadem chovali zodpovědněji.
Obyvatelé metropole každoročně vyhodí až 10 tisíc tun odpadu
mimo nádoby na odpad, tedy
mimo koše, popelnice a kontejnery. A Praha 9 není v tomto směru
výjimkou.
„Ročně na Devítce likvidujeme kolem 49 tun odpadu z černých skládek a obecní pokladnu to přijde na
300 000 korun,“ konstatuje radní
pro dopravu a životní prostředí
Prahy 9 Tomáš Holeček. Nejčastěji
se lidé tímto způsobem zbavují staré elektroniky, nábytku, koberců či
zbytků umakartových jader.

Co dělat, když jsou nádoby
na odpad přeplněné?

Situace, kdy nádoby na odpady
jsou přeplněné a množství odpadu je i kolem nich, přitom není
chybou svozových společností, ale
majitelů či správců příslušných

objektů. Právě oni jsou podle vyhlášky zodpovědní za zajištění dostatečného počtu nádob na směsný odpad, za jejich pravidelný
a dostatečný odvoz a za úklid okolí
nádob na směsný odpad. Na jednu
osobu musí být zajištěn odvoz minimálně 28 litrů odpadu za týden.
Pokud tedy nestačí objem nádoby či kontejneru pro daný dům či
objekt, je potřeba kontaktovat majitele či správce objektu a informovat ho o nutnosti zvýšení objemu
či počtu nádob na směsný odpad či
zajištění častější frekvence odvozu
odpadu. Majitel nebo správce objektu si u svozové společnosti také
může objednat pravidelný úklid
kolem nádob na směsný odpad,
protože zaměstnanci svozových
společností nejsou povinni automaticky uklízet odpad kolem nádob na směsný odpad.
„Odpad, který se nevejde nebo
nepatří do kontejneru, jako jsou
například ledničky, nábytek a po-

dobně, mohou obyvatelé Prahy
9 zdarma odevzdat na sběrném
dvoře Pod Šancemi 444/1 v Praze
9,“ dodává Tomáš Holeček. Další
možností je si svoz odpadu objednat u Pražských služeb. Seznam
a informace o tom, co se na sběrný
dvůr dá odvézt, jsou k nalezení na
http://www.psas.cz/index.cfm/
sluzby-obcanum/sberne-dvory/.

tomobil, na který lze naložit maximálně 12 m3 odpadu nebo 3000 kg.
Cena za objednávkový odvoz do
sběrného dvora se skládá ze dvou
položek, z ceny za dopravu, která
je účtována z nejbližšího sběrného
dvora na místo nakládky a zpět,
a z ceny za naložení odpadu.

Odvoz velkoobjemového
odpadu

Vzhledem k tomu, že Magistrát
hlavního města Prahy dosud neschválil rozpis přistavování velkoobjemových kontejnerů v metropoli, nebudou v lednu a únoru
2015 k dispozici ani v Praze 9. Až
budou termíny přistavování velkoobjemových kontejnerů známy, najdete je na www.praha9.cz
mk
a v měsíčníku Devítka.
foto: Pražské služby

Pražané mají také možnost zajistit
si odvoz velkoobjemového odpadu
(např. rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad)
písemnou objednávkou zaslanou
faxem, e-mailem, poštou, telefonicky na čísle 284 091 472 nebo
osobně na příslušném sběrném
dvoře. Svoz zajišťuje nákladní au-

Kontejnery občanského
sdružení Diakonie Broumov
Od roku 2010 jsou v Praze 9 rozestavěny kontejnery
občanského sdružení Diakonie Broumov, do nichž
můžete dávat oblečení, lůžkoviny, látky, přikrývky či
obuv nebo domácí potřeby, které již nepotřebujete.

V

íte, kolik tun textilu do nich obyvatelé Devítky již dali? V roce 2010 to
bylo 98,3 tuny, o rok později 106,5 tuny, v roce 2012 stoupl objem na
135,6 tuny, v roce 2013 dokonce na 172,4 tuny a loni do listopadu přibylo
107 tun. Celkem tedy lidé z Prahy 9 odevzdali 619,8 tuny textilu.

Leden 2015

Velkoobjemové kontejnery
přistavované hl. m. Prahou

Stanoviště:
Jablonecká (u Prosecké ulice)
Poliklinika Prosek
Verneřická (u pošty)
Vysočanská (prostřední zastávka autobusu)
Poliklinika Vysočany
Novovysočanská – U Nové školy
Podkovářská – Jana Přibíka
Náměstí OSN – Prouzova (u parku)
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
Klíčovská (náměstíčko)
Pískovcová – Prosecká
Novoborská - Českolipská

Jaké věci je
možné darovat:
• Letní a zimní oblečení –
dámské, pánské, dětské
• Lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony
• Látky – minimálně 1 m²
• Domácí potřeby: nádobí
bílé i černé, skleničky –
nepoškozené
• Peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – nepoškozená
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Obuv – nepoškozená
Klíčovská (náměstíčko)plynoměru
štáře a dek
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
informace k otázkám, souvisejícím
tiskopisy a informační brožury
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
Obuv – nep
Klíčovská (náměstíčko)
informace k otázkám, souvisejícím
přistavení:
s dodávkami zemního plynu 5.Termíny
Služeb mobilní kanceláře mohou
6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
s dodávkami zemního plynu
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Potřebujete parkovat na
TIPY, RADY,
OZNÁMENÍ
využít i občané přilehlých obcí
kancelář je umístěna
tiskopisy
a informační
brožury Mobilní
tiskopisy a informační brožury
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
Proseku a nemáte kde?
a částímobilní
Prahy. kanceláře mohou
Služeb mobilní kanceláře mohouv 5.dodávkovém
6. 12 od 8.00 automobilu
do 11.00 hod.VW
Služeb
Samostatné
uzavíratelné
garáže
Bližší
informace
na
tel.:
267
175
174
Transporter,
označeném
logem
Potřebujete
parkovat
na
Potřebujete
nai občané přilehlých obcí
využít
Mobilní kancelář
je umístěnaparkovat
využít i občané přilehlých obcí Pražské
(nikoliv
garážová
stání) jsou
a
267
175
202,
www.ppas.cz
plynárenské,
zaparkovaProseku
a
nemáte
kde?
Mobilní
obchodní
kancelář
Pražské
plynárenské
a částí Prahy.
v dodávkovém
automobilu
VW
Proseku
a nemáte
kde?
k pronájmu
v garážíchgaráže
v Lovoa částí Prahy.
W
Samostatné
uzavíratelné
Bližší informace na tel.: 267 175 174
Transporter, označeném logem
Samostatné
uzavíratelné
garáže
sické
ulici
na
Proseku.
Za garáž
(nikoliv
garážová
stání)
jsou
Bližší informace na tel.: 267 175 174Pražské plynárenské, zaparkova- a 267Pražská
m
a. s., ve spoluparkovišti za úřadem MČ Praha
9,
175 202,plynárenská,
www.ppas.cz
zájemci (nemusí
mítv trvalé
bydpráci
s
dceřinou
společností
Měření
Sokolovská
324/14.
k
pronájmu
v
garážích
Lovo(nikoliv
garážová
stání)
jsou
10-15_devitka 20.2.12 13:39 Stránka 10
a 267 175 202, www.ppas.cz
vadodávek plynu, a. s., a úřadem MČ
lištěulici
na na
„devítce“)
zaplatí
měsické
Proseku.
Za garáž
Mobilní
kancelář
poskytuje
anského sdružení
k pronájmu v garážích vPraha
Lovo9 nabízí9odběratelům zemního zájemci
síční
nájem
1200
Kč.
Termín
(nemusí
mít
trvalé
bydInformační
internetové
centrum
pro
občany
Prahy
zejména následující služby:
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemoplynu
službu – tzv. mobilní obchodní
ov
sické uliciPraha
na Proseku.
Za
garáž
Uzav
liště
na „devítce“)
měsi lze zaplatí
domluvit
na tel.:
•prohlídky
zahájení,
převod
a ukončení
Adresa:
Litvínovská
500
hou za právní služby platit a mají trvalý
pobyt Internetové
na území MČcentrum
9.Prosek, ZŠ
kancelář.
Jejímž
prostřednictvím
Pískovcová – Prosecká
odběru
síční
nájem
1200
Kč.plynu
Termín
zájemci
(nemusí
mít
trvalé
bydv Lov
Informační
internetové
centrum
pro
občany
Prahyi potenciální
9
776
616 zemního
616
- Milan
Tuček.
(vchod
z Litoměřické
ul.),
190 00
Praha
9stávající
si
zákazníci
chodním
Termíny: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. Adresa:
6. 2015
• změnysismluvního
vztahu
Uzavírate
prohlídky
lze domluvit
na tel.:
centrum
Prosek,
ZŠPražské
Litvínovská
500 a. s., mohou
plynárenské,
Tel.: +420Internetové
602
283
283
/ e-mail:
info@icprosek.cz
liště
na
„devítce“)
zaplatí
měJakéV věci
je
možné
darovat:
hale nové radnice u infocentra se v den(vchod
termínu
konání bezplatné
zasílací adresy, v Lovosic
TIPY,
RADY,
OZNÁMENÍ
vyřídit
záležitosti související
s od776 (způsobu
616 616 -placení,
Milan Tuček.
z Litoměřické
ul.), 190 00 Praha
9
a zimní
oblečení
jména atd.)
právní
poradny
budou
rozdávat od 13.30 hodin pořadová
čísla.
Právní
síční
nájem
1200 Kč.
Termín
trum proLetní
občany
Prahy
9– dámské,
běrem zemního plynu bez návštěvy
LÉK
Tel.:
+420
602
283
283
/
e-mail:
info@icprosek.cz
pohotovost
pánské,
dětskése koná od 14 do 15 hodin v 1. patře, místnost 106.
•Dětská
převzetí reklamace
poradna
kontaktních
míst v Praze
2 a 4.
Uzavíratelné
garáže
prohlídky
si
lze
domluvit
na
tel.:
POM
m
Prosek,
ZŠ
Litvínovská
500
Lůžkoviny,
prostěradla,
ručníky,
stávka
•ve
výměna,
kontrola a zaplombování
FNpohotovost
Bulovka
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem
LÉKAŘS
Dětská
Kon
NA
Termíny
přistavení:
plynoměru
utěrky,
záclony
Mobilní
obchodní
kancelář
Pražské
plynárenské
v
Lovosické
776
616
616
Milan
Tuček.
190 00 Praha
9 MČ Praha 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín,
na území
28. 1. 2015 od 10.30 do 13.30 hod. ve• FN
informace
k otázkám souvisejícím POMOC
Látky – minimálně 1 m²
Bulovka
Dia
Hrdlořezy
(občanský
průkaz
vydán
Úřadem
MČ
Praha
9).
Dětskou
pohotovost
pro
mail:
Pražská
plynárenská,
ve 10
na parkovišti
za Úřadem
NA ÚZE
10-15_devitka
20.2.12
Stránka
23. 2.
2015 od13:39
14.30 a.
dos.,
17.00
hod. ném
s dodávkami
zemního
plynu MČ
Domácí potřeby: nádobí bílé i černé,
školy info@icprosek.cz
Pro

Pronájem garáží na

Pronájem garáží na Proseku
Pronájem garáží na Pr

Bezplatná právní
poradna – exekuce
Internetové centrum Prosek

entrum Prosek

Internetové centrum Prosek

Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto

vebrožury
všední
Stano
31. 3. 2015
od 8.00 dospolečností
11.00 hod.
•„devítku“
tiskopisy
azajišťuje
informační
spolupráci
s dceřinou
Praha
9, Sokolovská
324/14.
Pro
Dětskou pohotovost pro
30.
4.
2015
od
12.00
do
14.30
hod.
Praha
9
Provozo
dny,
v
sobotu,
neděli
a
v době
Jablo
dodávek plynu,LÉKAŘSKÁ
a. s.,
Pra
SLUŽBA
PRVNÍ
Služeb
mobilní
kanceláře
mohou
Dětská pohotovostMěření
zajišťuje ve všední
8. 6. 2015 od 10.30 do 13.30 hod. „devítku“
Prosek,
svátků
Fakultní
nemocnice
centru
Mobilní
kancelář
poskytuje
a Úřadem MČ Praha 9Praha
nabízí
využít
i občané
přilehlých
obcíze9 od- (LSPP)
dny,
v sobotu,
neděli
a v době
POMOCI
Praha 9
Klub
zastupitelů
MČ
Praha
9 move FN Bulovka běratelům
Budínova
2, Praha 8
Mobilní
kancelář
bude
umístěna
aBulovka,
částíFakultní
Prahy.
Polikli
jména
následující
služby:
zemního
plynu
tzv.
DO
svátků
nemocnice
Schůzku lze domluvit
NA
ÚZEMÍ
PRAHY
9
v
dodávkovém
automobilu
Fiat
Bližší
informace
na
-Libeň.Budínova
Verne
hod
zahájení,
převod a2,ukončení
odbilní
obchodní
kancelář,
jejímž
Klub
zastupitelů
MČ Praha
9
TIPY,
RADY,
OZNÁMENÍ
Bulovka,
Praha
8
DOSPĚL
telefonicky
e-mailem.
Ducato, označeném
logem Pražské
tel.: 267 175 366 a 267 175 202,
Poslanecké
dny:si stávající
Schůzku lzenebo
domluvit
a6.0
sv
Vysoč
běru
zemního
plynu
prostřednictvím
i
po-Libeň.
hod
Dětská pohotovost
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
plynárenské,
a.
s.,
zaparkovaném
na
www.ppas.cz
Dětskou
pohotovost pro
každou první
středu
v Provozovatel
měsíci
pos
telefonicky
nebo e-mailem.
Ordinační
hodiny
LSPP
pro
autob
LSPP:
Poliklinika
Poslanecké
dny:
změny
smluvního
vztahu
(způsobu
tenciální
zákazníci
Pražské
plynáa svátcíc
v Nemocnici na Bulovce
POMOCI„devítku“
(LSPP)
6.00
zajišťuje verenské
všední
Praha
9,první
Jablonecká
322,
děti vezasílací
FN
Bulovka:
každou
středu
v měsíci
Polikli
posledn
mohou
vyřídit
záležitosti,
placení,
adresy,
jména
Prosek,
Lovosická
440/40,
Ordinační
hodiny
LSPP pro
NA
ÚZEMÍ
PRAHY
9
Dětskou
pohotovost
pro
Mobilní
obchodní
kancelář
Pražské
plynárenské
e-mail:
praha9@veciverejne.cz,
dne
garáže
od
14.00
do
16.00.
Praha 9
6.00
hod
Praha
9,
Jablonecká
322,
Pondělí
- pátek:
16.00 – 7.00
dny,LSPP:
v sobotu, neděli asouvisející
v době s odběrem zemního
Novov
ve FN Bulovka:
atd.)
Praha 9 děti
Devítku zajišťuje ve všední
Provozovatel
sou
tel.:
602 219
190,
e-mail:
praha9@veciverejne.cz,
dne.
Telefon:
+420
283
881
200
od
14.00
do
16.00.
Sobota
a
neděle:
nepřetržitě
Podko
ném
na
parkovišti
za
Úřadem
MČ
Pražská
plynárenská,
a.
s.,
ve
Pondělí
pátek:
16.00
–
7.00
převzetí reklamace
plynu bez návštěvy kontaktních
dny, v sobotu, neděli a v době
Poliklinika
Prosek,
LovoTel.
tel.:
602 219svátků
190, Fakultní nemocnice
Telefon:
+420s2283
881 200společností Sobota
Stano
Námě
Praha a9,neděle:
Sokolovská
324/14.
spolupráci
výměna,
kontrola
a nepřetržitě
zaplombování
v Praze
a 4.
svátků
Nemocnice Na
Bulovce,
LovosickáBulovka,
440/40, Praha
9
a garáž
Klub
zastupitelů
MČ
Praha 9
Tel.: +42
Budínova
2, míst
Praha
8 dceřinou
DOSPĚLÍ
ve
všední
dny
19.00
Jablo
Telefon:
283 842 224
Námě
Měření dodávek plynu, a. s.,
é bydplynoměru
Budínova 2, Praha 8-Libeň
DOSPĚLÍ ve všední dny
-Libeň.
- 6.00
o víkendech
Telefon:
283souvisejícím
842 224
centr
í mě266
084ze220
Klíčov
19:00–6:00
hod., o víkendech
Mobilní
kancelář
poskytuje
a Úřadem
MČ Praha 9hod
nabízí
od- hod,
informace
k otázkám,
Termíny
přistavení:
SBĚRNÝ
DVŮR
Ordinační hodiny LSPP pro
mín
Poslanecké
dny:
266
084
220
a
svátcích
od
19:00
hod.
Polik
a
svátcích
od
19.00
hod.
jména
následující
služby:
běratelům
zemního
plynu
tzv.
moSBĚRNÝ
DVŮR
s dodávkami zemního plynu
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
PRO
PRAHU
9
děti v Nemocnici Na Bulovce:
Uzavíratelné garáže
na tel.:
Krásnou
tradicí
v posledního
Praze
9 se pracovního
stalo
slavnostní
vítání
noposledního
pracovního
dne
Verne
PRO PRAHU
9
zahájení,
převod
a
ukončení
odbilní
obchodní
kancelář,
jejímž
každou
první
středu
v
měsíci
dne
do
Pondělí–pátek:16:00–7:00
tiskopisy
a
informační
brožury
26.
4.
12
od
12.00
do
14.30
hod.
Ordinační hodiny LSPP pro
v Lovosické
k.
do 6:00
hod. prvního
vých
občánků,
tedy
nově
narozených
dětí
ve
věku
zhruba
Vyso
Pod
Šancemi
444/1,
Praha
9
Sobota
a
neděle:
nepřetržitě
Regionální
kancelář
TOP
09
běru
zemního
plynu
prostřednictvím
si
stávající
i
poSlužeb
mobilní
kanceláře
mohou
5.
6.
12
od
8.00
do
11.00
hod.
6.00
hod.
prvního
pracovního
Praha 9, Jablonecká 322,
děti
ve581
FNPraha
Bulovka:
pracovního
dne.
Pod+420
Šancemi
444/1,
9
Regionální
kancelář
TOP 09 plynáTel.:
284
098
Pot
Telefon:
283 842 224
autob
Praha
9kancelář
změny
smluvního
vztahu
(způsobu
tenciální
zákazníci
Pražské
čtyř
až
sedmi
měsíců
(nejpozději
do
jednoho
roku
dítěte).
využít
i
občané
přilehlých
obcí
Mobilní
je
umístěna
cz,
dne.
Tel.:+420
+420Pondělí
284
098
od
do 16.00.
Tel.:
286
881581
518
Praha
9 mohou
PROVOZNÍ
DOBA:
- pátek:
16.00
–
7.00
 14.00 SLUŽBA
266 084 220
LÉKAŘSKÁ
PRVNÍ
Pro
Polik
Kovářská
3,
Praha
9
(2.
patro)
placení,
zasílací
adresy,
jména
renské
vyřídit
záležitosti,
a částí Prahy.
v dodávkovém automobilu VW
PROVOZNÍ
DOBA:
radici naše
městská
část zachoKovářská
3,
Praha
9 (2.
patro)
pondělí
ažSobota
pátek
8.30
– 17.00
POMOCI (LSPP)
Telefon:
+420 283 881 200
Sam
Novo
a
neděle:
nepřetržitě
Možnost
objednání
na
atd.)
související
s
odběrem
zemního
Bližší
informace
na
tel.:
267
175
174
Transporter,
označeném
logem
pondělí8.30
až pátek
8.30 – 17.00
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
+420 286převzetí
881 518
sobota
– 15.00
Možnost
objednání
na Tel.:
vává,
mění
podmínky,
Adre
(nik
Podk
tel.:
602
262
686se však
reklamace
plynu
bez
návštěvy
kontaktních
sobota 8.30 – 15.00
a
267
175
202,
www.ppas.cz
Pražské
plynárenské,
zaparkovaAdresa: O
tel.:
602 262
za
nichž
akt686
probíhá.
Jablo
k pr
Nám
výměna,
kontrola
a zaplombování Jablonec
míst v Praze 2 a 4.
Strana
zelených
Provozovatel LSPP: Poliklinika
Telefon:
283
842o 224
dní
Zájem
vítání občánků – dětí na- Strana zelených
Telef
Prosek, Lovosická 440/40,
sick
Nám
plynoměru
Vaši zastupitelé:
Telefon:
+
Praha
9
době
Praha 9
rozených
od 1. ledna 2013 – musí Vaši zastupitelé:
Praha 9
266
084
220
e-ma
Klíčo
informace
k
otázkám,
souvisejícím
Termíny
přistavení:
e-mail:záje
ov
ce
jejich rodiče projevit sami. To znaliště
sIng.
dodávkami
zemního
plynu
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Ing.
Zdeněk
Davídek
ha 8
DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
Zdeněk
Davídek
Klub Klub
zastu
mená,
že je třeba
podat přihlášku.
síčn
Informační
internetové
centrum protiskopisy
občany
Prahy
9
hod - 6.00 hod, o víkendech
a
informační
brožury
26.
4. 12 od 12.00
do 14.30 hod.
Tel.:
283
091
328
všem
Tel.: 283 091 328
všem pro
spo
Lze
tak učinit
v podatelně
Úřadu
a svátcích od 19.00 hod.
Adresa:
Internetové
centrum
Prosek,
ZŠ
Litvínovská
500
Služeb
mobilní
kanceláře mohou
5. 6. 12 objednání:
od
8.00 do 11.00 hod.
Možnost
objednání:
e-mail:
davidekz@p9.mepnet.cz
Oblastní kancelář ODS Praha 9
Možnost
při ře
e-mail:
davidekz@p9.mepnet.cz
Regionální
kancelář
TOP
9
při řešení
Regionální
kancelář
posledního
pracovního
dne
do09TOP 09 Oblastní kancelář ODS Praha 9
Městské
části
Praha
9,
Sokolovská
ro
Po
(vchod
z Litoměřické
ul.), 190 00 Praha
9 iPetr
Senátor
Tomáš
Kladívko
využít
občané
přilehlých
Mobilní
kancelář
je umístěna
sídlí
RNDr.
Petr
Pišoft,
Ph.D.obcí
Senátor
Tomáš
Kladívko
sídlína
naadrese:
adrese:
RNDr.
Pišoft,
Ph.D.
v776
rám
6.00
hod.9 prvního pracovního
Praha
v rámci
P
14/324,
nebo
prostřednictvím
Praha
9
Pro
tel.:
+420
737
250258
258
Tel.:
+420
602
283 283 / VW
e-mail:e-info@icprosek.cz
Jandova
4,
Praha
9,
1.
patro,
tel.:
+420
737
250
a
částí
Prahy.
v
dodávkovém
automobilu
dne.
e-mail:
petr@pisoft.cz
Jandova
4,
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TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

Pražská integrovaná
doprava nově také
na Twitteru
Organizace ROPID rozšířila
komunikaci s cestujícími
na sociálních sítích. Po
facebookové stránce PID
s více než 13 600 fanoušky spustila také prezentaci
PID na Twitteru.

C

ílem je poskytovat cestujícím
aktuální informace o dopravě,
zejména o mimořádnostech, které
mohou negativně ovlivnit spokojenost se službami Pražské integrované dopravy.
Pomocí twitterového účtu @PIDoficialni je možné sledovat aktuální
dění v dopravě v Praze a okolí. Uživatelé Twitteru se dozví prakticky
okamžitě o všech důležitých změnách nebo mimořádnostech a mohou díky tomu přizpůsobit svou
cestu. Pomocí Twitteru bude ROPID, podobně jako na Facebooku,
také upozorňovat na aktuální novinky v provozu nejen v městské,
ale i příměstské dopravě nebo na
železnici v Praze a okolí.
Rozšíření aktivit na sociálních sítích vychází z dobrých zkušeností
z Facebooku, kde ROPID denně
komunikuje s cestujícími již od
roku 2012. Díky aktuálním informacím a intenzivní komunikaci
má na nejoblíbenější sociální síti
již přes 13 600 fanoušků a jejich
počet i nadále roste. V říjnu 2014
ROPID spustil novou aplikaci
www.ropidradi.cz, pomocí které
odpovídá na relevantní dotazy

v řádu hodin, maximálně dnů.
Nová webová aplikace, přístupná z běžných počítačů i chytrých
telefonů, umožňuje vyřizovat
podněty či připomínky mnohem
rychleji než pomocí oficiálního
kontaktního formuláře. Odpovědi
na jednotlivé otázky si také mohou
všichni uživatelé přečíst.
Na Facebooku i na webových
stránkách ROPID nově zveřejňuje
pro lepší srozumitelnost také schémata i k výlukám a změnám menšího rozsahu. Podpora elektronické
komunikace s cestujícími vychází
z růstu počtu uživatelů chytrých telefonů s internetovým připojením,
které umožňuje lépe informovat
cestující přímo v terénu. Cílem je
vyhovět cestujícím, kteří využívají
různé způsoby komunikace.

Svoz bioodpadu

pokračuje

Službu sběru a svozu bioodpadu prostřednictvím
kompostejnerů společnosti Pražské služby si mohou
obyvatelé Prahy objednat nejen celoročně, ale také sezonně.

V

ýhodou pro Pražany je, že si službu celoročního sběru a svozu bioodpadu mohou objednat (stejně jako sezonní svoz) kdykoli během roku
a cena jim bude stanovena pouze podle počtu objednaných měsíců do
konce kalendářního roku.
Do kompostejnerů lze vyhazovat například listí, trávu, plevel, zbytky rostlin, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky či kávovou sedlinu. Naopak odpady jako zbytky jídla, jedlé oleje, kosti, maso,
uhynulá zvířata, znečištěné piliny či hobliny do kompostejnerů nepatří.

Celoroční svoz bioodpadu
Cena zahrnuje pronájem nádoby a svoz bioodpadu 1x za 14 dní
za celý kalendářní rok.
Velikost nádoby
120 litrů
240 litrů

Cena bez DPH
743 Kč
1190 Kč

Cena vč. DPH
900 Kč
1440 Kč

Službu sběru a svozu bioodpadu si zájemci mohou objednat jednak
elektronicky na www.psas.cz/bio, také na nejbližším zákaznickém centru
společnosti Pražské služby, a.s., jejichž seznam najdete na www. psas.cz
nebo telefonicky na call centru společnosti: 284 091 888.

Pražská integrovaná
doprava on-line:

• Web: www.ropid.cz
• Facebook: www.facebook.com/
PrazskaIntegrovanaDoprava
• Twitter:
www.twitter.com/PIDoficialni
• Mimořádnosti v provozu:
www.ropid.cz/provoz
• Aktuální odjezdy ze zastávek:
www.kdymitojede.cz
• Dotazy, podněty, připomínky:
www.ropidradi.cz

Bezplatná právní poradna
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ
Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové problematiky a problematiky mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská ulice 14, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin.
Termín: 7. 1. 2015
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30 hodin pořadová
čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým
pobytem na území Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín,
Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Další informace získáte v infocentru.
A5_asekol_cervena.indd 2
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Lednová
Vysočanská „V“
Akce pro seniory
z Městské části Praha 9,
kteří mají trvalé bydliště
v působnosti úřadu
Sokolovská 14/324, Praha 9
(zapsáno v občanském
průkazu). Bližší informace
na www.praha9.cz.
15. ledna 2015
Vánoční kila musí pryč!
Novoroční vycházka do kraje Josefa Lady – vlakem z Hlavního
nádraží Praha v 11.07 hodin do
Mirošovic, zde sraz s Renátou
Píchovou a průvodkyní Lešovskou. Jde se příjemnou cestou
do Hrusic, které si prohlédneme
a připomeneme si dílo a život
Josefa Lady. Možnost prohlídky

Aktivity Svazu postižených
civilizačními chorobami
Ohlédnutí za prací obvodního výboru Svazu postižených
civilizačními chorobami v roce 2014 a plán na rok 2015.

muzea J. Lady (50 Kč), v místním
hostinci posezení, teplé občerstvení a pokračujeme cestou do
Senohrab. Odtud vlakem zpět do
Prahy. Procházka je dlouhá celkem 4,5 km. Výlet se uskuteční za
každého počasí.
22. ledna 2015 ve 14 hodin
Novoroční dárek v podobě oblíbených klasických melodií z opery,
operety a muzikálů
Vystupují Michaela Šrůmová
(soprán), Tomáš Bartůněk (bas)
a Lenka Navrátilová (klavír).
Slovem provází profesorka Olga
Jiráková, nositelka ocenění Cena
starosty MČ Praha 9 z roku 2014.
Melodie zazní v obřadní síni vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9 (2. patro). Zdarma. Omezená kapacita sálu.

Hrusice

foto: mk

Jubilanti
80 let
Jarmila a Rudolf
Vladykovi
Miloslava Šrámková
Zdeňka Klímová
Stanislava
Hoschopfová
Anton Kučera
Gerhard Streubel
Miloslav Zídka
Jarmila Kopřivíková
Pavel Hlávka
Milena Mašínová
Zdeněk Rotek
Marie Knotková
Luboš Černý
Hana Petrželková
Marie Fryšová
85 let
Marie Čermáková
Pavel Kohn

12

Pavla Pěnkavová
Lydie Klapková
Miloš Mančík
Marie Petrusová
Jaroslava Šubrtová
Stanislav Fanc
Alena Fantová
Anna Štainbuchová
Barbora Kubecová
Milan Zeman
Jaroslava Grundová
Miloš Marčík
Emanuel Rod
Václav Zápotocký
89 let
Rostislav Sokol
90 let
Josef Čech
Jan Škvor
Marie Homolková

Irena Čtvrtečková
Miroslava Knesplová
Karel Šípek
Jiřina Perglerová
Milada Benešová

O

bvodní výbor SPCCH, z. s., ve
spolupráci se základní organizací v Praze 9 a Klubem seniorů
při Domu sociálních služeb v Harrachovské ulici č. 422 připravily
v loňském roce tyto akce:
• Ozdravný pobyt ve Sloupu
v Čechách na začátku června.
V rámci pobytu jsme uspořádali
výlet do Nového Boru, kde jsme
si prohlédli sklárnu. Celý náš
pobyt přijali příznivě všichni
účastníci, proto bychom si ho
chtěli příští rok zopakovat.
• Rekondiční pobyt na Šumavě
v Soběšicích v hotelu pod Hořicí v říjnu. Počasí nám přálo,
takže jsme si to tady také pěkně
užili. Po celou dobu pobytu na
nás dohlížela doktorka Moravcová a při cvičení cvičitelka
Politzerová, pod jejímž vedení
jsme si zlepšili fyzičku. Při
vycházkách Pošumavím jsme se
seznámili nejen s krásnou přírodou, ale ještě jsme nasbírali
houby. Poznali jsme další kout
naší krásné vlasti.
• Ozdravný pobyt v Poděbradech
v listopadu. Každoročně se těší
u našich členů velkému zájmu
i pro ozdravné uhličité koupele.
• Během loňského roku jsme pořádali výlety, návštěvy divadel
a kin.
• Velmi přínosné jsou vycházky
po Praze a okolí, které vede
paní Fleišerová.
• Při pravidelných setkáních členů jednotlivých základních organizací informujeme o všech
akcích, které pořádáme.
• Každý čtvrtek od 14 hodin
pořádáme cvičení pro kardiaky

s prvky jógy pod dohledem
lékaře.
• Pořádáme velikonoční posezení, vánoční besídku s kulturním
programem, hudbou a zpěvem.
• Na jaře a na podzim máme ples
seniorů v Počernicích.
Zvláštní poděkování patří:
• vedoucímu panu Georgievovi,
který akce zajišťuje a vede. Vždy
má připravený zajímavý program, vycházky, zábavu atd.
• paní doktorce Moravcové, která
se o všechny účastníky stará po
zdravotní stránce.
• paní Fleišerové za vedení
vycházek po Praze a okolí.
• cvičitelkám Evě Drnkové, Jarce
Politzerové a Libušce Pavlíčkové, které vedly rozcvičky
a cvičení na lehátkách. Všichni
jsme byli spokojeni a těšíme
se na další akce a plánované
pobyty.
• Mgr. Michaele Žáčkové,
ředitelce Střediska sociálních
služeb Praha 9, za poskytnutí
klubovny v Harrachovské ulici
422, kterou využíváme k našim
pravidelným setkáváním.
Akce plánované pro rok 2015:
• Ozdravný pobyt na Šumavě hotel Lazny (červen)
• Rekondiční pobyt ve Sloupu
v Čechách (září, říjen)
• Ozdravný pobyt v Poděbradech
(listopad)
• Akce pořádané pravidelně
v základních organizacích
Zdeňka Jaklová
místopředsedkyně OV SPCCH

91 let
Olga a František
Bystřických
93 let
Václav Pejsar
94 let
Marie Zelenková
97 let
Leopoldina Vavrousová
Růžena Hrnčířová
Blahopřejeme!
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Společenské, aktivizační centrum pro seniory
Středisko sociálních služeb Městské části
Praha 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286
582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
2. 1. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable
9:30–12:00

5. 1. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–11:00
cvičení – ženy 9:00–10:00
raha 9, Kondiční
uplynulý
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
diska, na
Cvičení
namenal
i nášpro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00

6. 1. 2015 – úterý
vní služby,

Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina (mírně pokročilí)
mplikovaly
9:00–10:00
který vyloučil
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
o státních
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
12:00–13:00
spolupráci
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
7. 1. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Počítačový kurz
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Královna Kristýna
13.15–14:30
Klub šikovných ručiček: Voňavé
pytlíčky – šití s sebou 14:30–16:00
8. 1. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Trénink paměti
11:30–12:30
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Klub důchodců
13:00–16:00

1

9. 1. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable
9:30–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00
12. 1. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–11:00
Kondiční cvičení – ženy 9:00–10:00

Leden 2015

Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé
12:00–13:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
13. 1. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Kadeřnice, suchý střih (100 Kč)
nutno objednat
9:00–14:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu: písně různých žánrů
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
14. 1. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Počítačový kurz
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Beseda s BIBLIOBUSEM / pojízdná
knihovna / a téma – knihy o Praze
13:30–14:30
Klub šikovných ručiček:
Origami – jeřáb
14:30–16:00
15. 1. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
16. 1. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00
19. 1. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–11:00
Kondiční cvičení – ženy 9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé
12:00–13:00
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance
14:00–15:00

20. 1. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
21. 1. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Východní cvičení čínské s prvky
Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce 8:30–9:30
Počítačový kurz
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub spisovatelů: Hodina
s detektivkou, autorské čtení,
M. Kurková a J. Houdek 13:30–14:30
Šikovné ručičky: Dekorativní ramínko,
dřevěné ramínko s sebou
14:30–16:00
22. 1. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
23. 1. 2015 – pátek
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry 9:30–12:00
Vycházka, výstava – Muzeum
hl. města Prahy – Rudolfínští mistři –
díla dvorních umělců Rudolfa II.
– 50 Kč, sraz v Centru seniorů
Harrachovská
9:30–13:00
26. 1. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–11:00
Kondiční cvičení – ženy 9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé
12:00–13:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
27. 1. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina (mírně pokr.) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
12:00–13:00

Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
28. 1. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Východní cvičení čínské s prvky
Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce 8:30–9:30
Počítačový kurz
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Petr Ijič Čajkovskij
a ukázky hudebních děl 13:30–14:30
Klub šikovných ručiček: obrázek
z kávových zrn
14:30–16:00
29. 1. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
30. 1. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry 9:30–12:00

Zveme všechny seniory
Prahy 9 do Společenského,
aktivizačního centra,
Harrachovská 422/2, Praha 9,
na jednorázové či pravidelné
programy a akce:
• Vzdělávací – výuka jazyků, práce
s počítačem, trénink paměti
• Pohybové – kondiční cvičení pro
seniory, pilates, břišní a country
tance
• Výtvarné – klub šikovných ručiček,
výtvarné dílny
• Kulturní – klub historie, koncerty,
pěvecká vystoupení, besedy,
přednášky se zajímavými hosty
• Setkání – sociálně aktivizační
činnosti seniorů ve skupině
• Volnočasové – karty, vycházky,
výlety
• Kurzy a akce pro seniory Prahy
9 jsou převážně zdarma, platí
se pouze jazykové kurzy, čínská
dechová cvičení a výlety mimo
Prahu
• Program vychází pravidelně
v měsíčníku Devítka a na stránkách
www.ssspraha9.cz, v záložce Kluby
pro seniory, www.facebook.com/
SSS MČ Praha 9, tel.: 724 905 785
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Novoroční předsevzetí?
To si nedávám!
Herečka Michaela Dolinová
srší energií, rozdává úsměvy, bezprostředně a s nadšením vypráví o tom, jak
hraje divadlo, zpívá v muzikálech, cestuje téměř po
celé republice s představeními, dětskými pořady,
má dvě „svá“ představení
– Příběh Coco Chanel
a Manželské štěstí, s nadhledem vzpomíná na své
působení v televizi Nova
i na rozhlasových vlnách.
Je vidět, že život si užívá
a optimistický pohled na
něj dokáže „vnutit“ všem
okolo. Tak to alespoň bylo
koncem loňského roku ve
Společenském, aktivizačním centru pro seniory na
Proseku, kde se setkala
s těmi dříve narozenými.

D

lužno dodat, že do Harrachovské ulice, kde se Společenské,
aktivizační centrum pro seniory
nachází, to Michaela Dolinová
neměla daleko. Přijela ze Střížkova, kde bydlí. „Ale možná jste mě
už před lety potkávali na Proseku
s kočárkem,“ usmívala se herečka, která tu strávila osmnáct let.
„Dnes už mám dcery velké, Tereze

Michaela Dolinová
je osmnáct a Julii patnáct, obě studují, a my se nedávno přestěhovali
na Střížkov. Ne, že by se nám na
Proseku nelíbilo, ale potřebovali
jsme větší byt.“
A co všechno na sebe herečka prozradila při setkání plném povídání
a písniček?

Cesta k herectví

Narodila jsem se na severní Moravě a do svých čtyř let jsem žila v obci
Hnojník v okrese Český Těšín.
Moje babička byla matrikářka. Zapisovala svatby, křty… a při svatebních obřadech držela talířek s prs-

týnky. Když mi bylo pět let, přišla
s tím, že bych mohla při svatebních
obřadech recitovat básničky o lásce, protože jsem „taková roztomilá
copatá holčička“. Naučila jsem se
verše od Vrchlického, zarecitovala
a dostala výslužku. A protože jsem
takhle chodila na úřad každou sobotu, kde bylo postupně oddáno
i šest párů, přinášela jsem domů
opravdu hodně „honorářů“.
Když jsme se přestěhovali do Frýdku-Místku, přihlásili mě rodiče do
divadelního kroužku. Pamatuji se,

Trapasy na jevišti
Vdova bez copu

V Karlínském divadle jsem hrála v překrásném
muzikálu Řek Zorba vdovu, která se zaplete
s mladým spisovatelem. Vesnice jí její románek
neodpustí, protože nedržela smutek tak dlouhou, jak měla, a zabije ji. Ta scéna se odehrává
na náměstí, kdy z davu vystoupí Petr Štěpánek,
vrazí mi nůž do břicha, všichni se poté vytratí
a já tam zůstávám mrtvá ležet. Je to velmi dramatická smutná scéna podtržená dramatickou
hudbou. A na jeviště vchází Řek Zorba, který jediný má odvahu říci: „Odneste ji a pohřběte ji.“
Ležím celá v černém s dlouhým černým napleteným copem na bílé šikmé ploše na jevišti, přichází silný „vesničan“ ze sboru, zvedne mě do

14

„Možná jste mě už před lety
potkávali na Proseku s kočárkem“
usmívá se Michaela Dolinová

náruče a pateticky za zvuku tympán mě odnáší
do zákulisí. Je to velmi dojemná scéna, jedno
oko nezůstává suché. Jenže jednou se stalo, že
mi chlápek ze sboru cop přišlápl a nevšiml si
toho. Podebral mě, ještě si mě nadhodil a já jen
cítila, jak mi metrový cop trhá z účesu. Zatímco
mě s patosem odnášel do zákulisí a hlediště se
smálo, jiný člen sboru vyběhl, cop sebral a rovněž s patosem ho odnášel za námi. To už hlediště opravdu brečelo – smíchy.

Máš podprdu na prdeli

Ve swingovém muzikálu Sny z Nového Yorku
jsem měla roli zpěvačky. V jedné pasáži mám
na sobě zlaté šaty s vlečkou, vypolstrovaná
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že jsem tehdy vyhrávala všechny
okresní a krajské recitační soutěže a v celostátním recitačním kole
jsem se sešla dokonce s budoucím
kolegou Davidem Matáskem. Po
letech jsme se potkali při zkouškách na Pražskou konzervatoř.
To už se psal rok 1984 a v našem
ročníku jsme se sešli s Veronikou
Jeníkovou, Pavlem Křížem, Lubošem Veselým, nebo Odrou Vetchým, který k nám propadl, protože kvůli žloutence musel opakovat
ročník.

prsa, zpívám docela těžkou píseň Hvězdný
prach a přitom scházím ze schodů. Pod nimi
na mě čeká Honza Přeučil a za mého zpěvu
se mnou tančí. A najednou slyším, jak mi
šeptá: „Máš podprdu na prdeli.“ Naprosto
jsem ho nechápala a nechápala jsem ani,
proč se najednou začali lidi v hledišti smát,
když jsem k nim byla otočená zády. Ukázalo
se, že na zlatých šatech vzadu mi viselo ramínko s černou podprsenkou. Mojí vlastní.
Proboha, kdo mi to tam dal? Nikdo. Když
jsem se v rychlosti převlékala v šatně, bylo
ramínko s podprsenkou zavěšené na opěradle židle. A jak jsem pospíchala, nějak samo
ulpělo na mých šatech.

Leden 2015
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Manželské štěstí
aneb hospodyně na zabití
Jiří Just mi napsal také příběh
manželského páru „v krizi“. Ona
se věnuje naplno své manažerské
práci, manžel skládá hudbu a stará se o domácnost i o její pohodlí.
Nefunguje to. Najmou si hospodyni, která jim převrátí razancí kulometu domácnost naruby a uvede
je zpět do „štěstí manželského“.
Hraji manželku, mého bohémského muže David Suchařípa a hospodyni Iva Hüttnerová. A ke hře
mě inspirovala právě její knížka
Domácí štěstí. Je plná receptů,
vzpomínek na první republiku
a začátek století, rad, jak se dobře
vdát, jak upoutat muže, jak dobře
vařit svíčkovou omáčku, jak dobře
uklidit… Přinesla jsem ji Jiřímu
Justovi se slovy: „Jirko, napiš mi
z toho hru.“ A on: „Ty ses zbláznila. To je, jako bys po mě chtěla,
abych ji napsal z kuchařky.“
Ale nakonec Manželské štěstí napsal a už ho dva roky hrajeme v Semaforu, Divadle U Valšů a také
jsme ho ukázali v Divadle Gong ve
Vysočanech.
Od začátku jsem věděla, že hospodyni by měla hrát Iva Hüttnerová,
která – ač herečka – se v té době

věnovala jen malování a měla jednu výstavu za druhou. Roli k mé
radosti přijala. Po premiéře hry ji
pak oslovili z televize Nova s nabídkou role Lepařové v seriálu
Ordinace v růžové zahradě. A mně
teď všichni říkají: „Iva je populární, tak sis ji přitáhla do divadla.“
To je holt úděl divadelníků, že nejsou tak na očích jako herci v televizi nebo filmu. Ale stojí to za to.
Protože jak říká naše hospodyně
z Manželského štěstí: Dá-li Pánbůh zdraví, hříchy budou.

Příběh Coco Chanel
Před deseti lety jsem přišla za dramatikem Jiřím Justem a říkám
mu: „Jirko, prosím vás, potřebovala bych krásný ženský příběh.
Napsal byste mi hru?“
Her pro čtyři lidi není hodně,
a když, jsou to povětšinou komedie. A já chtěla velký životní příběh. Vzniklo tak představení, které
námětově čerpá z reminiscencí na
jednu z největších postav světového módního designu Gabrielle
Bonheur COCO Chanel. Na jevišti
se setkává mladá, začínající Coco
s dámou Coco Chanel na vrcholu.
Diváci se seznámí s jejími stěžejními láskami – muži z těch nejvyšších společenských a politických
kruhů, ale i těmi, kteří ji zneužívali.
Proniknou do světa módy a odkryjí
tajemství „malých černých“ i typicky chanelovských kostýmků.
Já hraju Coco od jejích osmnácti
do dvaašedesáti let, Libuška Švormová hraje starou dámu Coco
Chanel, která vzpomíná na celý
svůj život. Mé partnery a milence
ztvárňuje Honza Čenský a novinářem, který mámí životní příběh
z Coco, je Filip Sychra.
Musím říci, že když jsem před deseti lety začínala hrát osmnáctiletou Coco, tak to celkem se všemi
těmi příčesky a secesními šaty
šlo. Dnes už je mi padesát, a když
mám na jevišti na otázku, kolik
je mi let, odpovídat, že osmnáct,
raději se potom ještě obracím k divákům s replikou: „Ale nebojte,
budu stárnout.“ To aby se nevy-

děsili, že takto mě uvidí celou hru.
A ještě jednu pasáž v představení,
v němž se neustále převlékám do
dalších a dalších kostýmů šitých
podle originálních předloh, mám
ráda. Dialog, který spolu vedou
stará dáma Coco a dvaašedesátiletá Coco, jež si myslí, že je na
dně. A dáma Coco v něm tvrdí, že
ve dvaašedesáti má všechno ještě
před sebou.
A skutečně, Coco Chanel zažila
svůj velký comeback v pětašedesáti, kdy se s velkou slávou vrátila do
Paříže, odkud ji Francouzi po druhé světové válce vyhnali s obviněním z kolaborace, protože udržovala milostný vztah s nacistickým
důstojníkem. Takže jestli chcete
vidět hru, která ukazuje, že nezáleží na věku, protože člověk má
vždycky šanci něco dokázat, přijďte
se podívat do divadla Semafor.

Michaela Dolinová ve Společenském centru pro seniory v Harrachovské

Šťastné vykročení do nového roku
Na konci velmi příjemného setkání v Harrachovské se Michaela Dolinová přiznala, že s končícím starým rokem o žádných novoročních předsevzetích nepřemýšlí. „Jediné, co v prosinci pravidelně dělám, je, že držím
malou předvánoční dietu, abych shodila dvě kila. Stačí večer nejíst nebo
si nedávat přílohy. A pak si užívám všech vánočních radovánek a vím, že
Marie Kurková
nejsem přes čáru.“
foto: Tomáš Pánek a autorka
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ŠKOLSTVÍ

Máte doma budoucího prvňáčka?
Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2015/2016 proběhnou ve všech pěti základních školách, jejichž zřizovatelem je
MČ Praha 9, ve dnech 4.–5. února 2015. Podrobnosti o organizaci zápisů budou zveřejněny na webových stránkách
jednotlivých škol: ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská.
Co je to spádová škola?

Jedná se o tradiční pojmenování
pro základní školu, kam vaše dítě
„patří“ podle obecně závazné
vyhlášky o školských obvodech,
kterou schválilo Zastupitelstvo
hlavního města Prahy dne 11. 9.
2014. Každá škola má svůj školský obvod, který je výčtem spádových ulic (u delších ulic i výčtem
čísel popisných nebo orientačních). Která škola je pro vaše dítě
spádovou, naleznete v příloze
Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol č.
13/2014 Sb. hl. m. Prahy, nebo na
www.praha9.cz.
Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou
než spádovou školu, ředitel školy
je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého
školského obvodu. Vzhledem ke

zvyšujícím se počtům dětí, které
se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, a jelikož
kapacity jednotlivých škol v Praze
9 jsou téměř naplněny, základní
školy budou přijímat pouze žáky,
kteří mají trvalé bydliště v jejich
školském obvodu.

Pro koho je zápis povinný?

• pro děti, které k 31. 8. 2015
dovrší šest let věku (tedy pro
děti narozené v období od 1.
září 2008 do 31. srpna 2009)
• pro děti, které mají odklad
povinné školní docházky z loňského roku

Je možné přijít k zápisu
s dítětem mladším?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v § 36 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb. (školský zákon):

„Dítě, které dosáhne šestého roku
věku v době od září do konce června
příslušného školního roku, může
být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto školním roce,
je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí
dítěte narozeného v období od září
do konce prosince k plnění povinné
školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června
doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží
zákonný zástupce.“

Jak lze získat odklad plnění
povinné školní docházky?
• Rodič, který žádá pro své

dítě o odklad povinné školní
docházky, se musí i s dítětem
dostavit v řádném termínu
k zápisu.
• Zde požádá o formulář žádosti
o odklad povinné školní docházky.
• Vyplněnou žádost spolu s posudkem příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa doručí zpět vedení
školy nejpozději do 31. května
2015.

Co je potřeba k samotnému
zápisu?
• Dostavte se i se svým dítětem
dne 4. 2. nebo 5. 2. 2015 do
příslušné základní školy.
• Vezměte s sebou svůj OP nebo
jiný doklad totožnosti a rodný
list dítěte.

Český kamnář se chystá na mistrovství Evropy
Patří česká kamnářská škola mezi evropskou elitu? Na tuto otázku už brzy odpoví
Michal Podsedník, žák Střední odborné
školy stavební a zahradnické v Praze 9.
Na konci ledna se zúčastní v rakouském
Welsu Mistrovství Evropy kamnářů, ojedinělého šampionátu pro mladé talenty do
25 let, který se koná jako olympijské hry
pouze jednou za čtyři roky.

„U

rčitě uděláme minimálně třítýdenní soustředění
a něco si doma postavím, abych
se procvičil. Mistrovství bude náročné, během tří dnů změřím síly
s 11 soupeři z různých evropských
zemí,“ říká 19letá česká naděje.

Nová kamna
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Michal Podsedník

První den si budou soutěžící připravovat materiál, rýsovat půdorys a stavět sokl. Druhý den budou
opracovávat a osazovat kachle,
navrhovat a řezat vyzdívky topeniště a tahového systému a třetí den
věnují dokončovacím pracím.
Řemeslná zručnost, zkušenosti a milimetrová přesnost nejsou
zdaleka to jediné, co bude porota
hodnotit. Vyprávět o tom může Jan
Koutecký, Michalův předchůdce,
který se šampionátu zúčastnil v roce
2010 a obsadil báječné třetí místo:
„Překvapilo mě, že se hodnotilo
naprosto všechno – od bezpečnosti
práce po úklid na pracovišti. I proto
považuji třetí místo za mimořádný
úspěch, netušil jsem, že česká kamnařina je na tom tak dobře.“ Oba

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

mladí kamnáři putují už od malička
ve šlépějích svých otců. V dětství
s nimi objížděli stavby, řemeslo si
brzy zamilovali a v současnosti už
není pochyb o tom, že navážou na
rodinnou tradici.

kamna s nádherným moderním
designem. Je to perspektivní, ale
dost náročný obor, a pokud někoho chytne, je to zpravidla láska na
celý život,“ říká ředitel školy na Jarově Miloslav Janeček.
SOŠ stavební a zahradnická se
pyšní komplexní nabídkou řemeslného vzdělávání. Nabízí 4leté
studijní obory s maturitou, 3leté
učební obory s výučním listem
i nástavbové studium zakončené maturitou (více informací na
www.skolajarov.cz).
Text a foto: pd

Kamnařina má budoucnost

Další českou kamnářskou rodinu
tvoří Königovi – mladý Daniel dnes
servisuje kamna, která stavěl před
deseti a více lety jeho otec Vilém.
Kamnářství se dnes v českých luzích
a hájích pomalu vzmáhá po „době
temna“, která trvala půl století.
„Jsem přesvědčen, že kamnařina
má velkou budoucnost. V současné době se repasují historická kamna, stavějí se repliky
starých kamen i nová kachlová

Stará kachlová kamna
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NABÍZÍME NOVÉ BENEFITY

PRO
METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU
DÁLE NABÍZÍME:
- stravenky v hodnotě 100 Kč
- právní a sociální jistoty
- zajímavé profesní uplatnění
- kvalitní pracovně-lékařskou péči
- dovolenou v délce pěti týdnů
- příspěvek na penzijní a životní pojištění

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

PRACUJ
PRO METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY

PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:
věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

KULTURA

www.divadlogong.cz

7. 1. středa
19:30
M. Oupic, J. Kriegel:
MŮŽU K TOBĚ?
Divadlo Artur
Situační komedie, která s humorem
a ironií přibližuje zamotané
mezilidské vztahy a také psychické
problémy soudobé civilizace.
Hrají: B. Mottlová, M. Kuklová,
J. Kriegel a další.
více: divadloartur.cz
8. 1. čtvrtek
19:30
Ivan Vyskočil: HAPRDÁNS
Malá scéna, Divadlo Vedro
Komický zápas s tragédií pana
Shakespeara nazvaný Haprdáns
neboli Hamlet princ dánský, ve
zkratce.
Hrají: M. Kroupa a Z. Teskeredžić
Režie: Miroslav Pokorný
www.facebook.com/divadlovedro
13. 1. úterý
19:30
O. Kovařík: SVĚTLO NA KONCI
KAVÁRNY U ANDĚLA
Divadelní spolek Post Scriptum
Psycholog Králík dopravuje klienty
prostřednictvím hypnózy do prostoru
mimozemského světa a řeší jejich
pozemský problém neplánovanou
schůzkou s nadpřirozenou tetičkou
a jejími kolegy.
divadlo-postscriptum.webnode.cz
14. 1. středa
19:00
Posezení u cimbálu
Pořádá Slovácký krúžek v Praze
15. 1. čtvrtek
19:30
K. Tomanová, J. Kriegel:
SVATÉ NEŘESTI
Divadlo Artur
Komický příběh o tom, co se stane,
když se lidé budou chtít stát lepšími.
Hrají: B. Slezáček, B. Polák,
B. Mottlová, J. Kriegel, K. Janáčková
a další.
více: divadloartur.cz
16. 1. pátek
17:00
Koncert žáků Hudební školy
Yamaha při KRC Knoflík, o.s.
Nástrojové obory: klávesy, kytara,
zobcová flétna a zpěv.
18. 1. neděle
9:30 a 11:30
Koncert žáků Hudební školy
Yamaha při KRC Knoflík, o.s.
Předškolní obory: Robátka, První
krůčky, Rytmické krůčky.
20. 1. úterý
19:30
LÍSTEK
Koncert kapely vkládající do své
hudby a textů citovost a lásku, vztah
k přírodě a všemu živému kolem nás.
Akustický folk se zpěvem od srdce
doprovázejí kytary, Panova flétna,
kontrabas a bendžo.
více: kapela-listek.cz
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21.1. středa
19:30
POLYDOR JAZZ SEXTET
a ALICE BAUEROVÁ
Jazz klub Gong
Klasický swing od skupiny vedené
jazzovým pianistou Jiřím Polydorem,
inspirovaný zlatou érou 30. a 40.
let, hudbou Teddyho Wilsona,
Fatse Wallera, Lestera Younga
nebo Colemana Hawkinse. Jako
host vystoupí naše přední jazzová
zpěvačka Alice Bauerová.
24. 1. sobota
19:30
F. R. Čech:
DÍVČÍ VÁLKA – NOVÁ ÉRA
Divadlo Artur
Nové zpracování legendární komedie
F. R. Čecha, která nás zavádí do dob
knížete Přemysla krátce po smrti
jeho manželky Libuše. Panovník si
hodlá užívat nově nabyté svobody,
avšak netuší, že jeho zhrzená milenka
panna Vlasta se rozhodne vyhlásit
mužům válku. Režie:
F. J. Zvolský. Více: divadloartur.cz
27. 1. úterý
19:30
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY
MAKERS uvádějí: KDYŽ ZAVÁLÍ
HOT-JAZZ NEBO SWING
Držte se pevně svých židlí! Prudký
poryv synkop útočí! Když zaválí
hot-jazz nebo swing, duše vzlétá,
srdce jásá, oči září, nohy křepčí!
Fungl nový výběr podmanivých kusů,
českých i amerických, v koncertní
show Ondřeje Havelky a jeho
Melody Makers.
28. 1. středa
19:30
ASONANCE
Koncert české folkové skupiny
zaměřené na skotské a irské lidové
balady, písně a instrumentální
skladby. Více: asonance.cz
29.1. čtvrtek
F. R. Čech:
DÍVČÍ VÁLKA – NOVÁ ÉRA
Divadlo Artur

19:30

30. 1. pátek
19:30
PREMIÉRA
Vlado Bálint: STO LET V OČISTCI
Malá scéna, Divadlo Artur
Narodit se není jednoduché. Jenomže
dokud se nenarodíte, domníváte
se, že je to ta nejjednodušší věc na
světě. Naštěstí. Všechno je jinak.
Hra jednoho herce Jindry Kriegela
s hudbou slovenské skupiny
No Name. Více: divadloartur.cz

KLUB KOCOUR
15. 1. čtvrtek
T‚N‚T
Vystoupení hudebního dua –
Terezy Bečičkové a Tomáše Ludvíčka,
kteří hrají a zpívají nevšedně
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nevšední písně. V jejich repertoáru
jsou písně nejen o lásce pro dva
hlasy doprovázené kytarou nebo
mandolínou. Pestrá hudební směs
inspirovaná šedesátými léty, folkem,
blues, šansony, ale také gospelovou
hudbou. Více: t-n-t.cz
16. 1. pátek
Zašití písničkáři
Večer nabitý muzikou zdaleka
nejen folkovou a plný zdaleka nejen
známých hvězd, i když i ty se najdou.
A scéna otevřena i pro náhodně
příchozí, tzv. OPEN-MIC!
více: zasitipisnickari.klanweb.cz
22. 1. čtvrtek
Summer In Head
Třešťské pop-punkové trio.
více: bandzone.cz/summerinhead

GONG DĚTEM
3. 1. čtvrtek
15:00
Malá scéna
K. Čapek: Dášeňka, čili život
štěněte (pro děti od 3 let)
Pohádka pro nejmenší děti o tom,
jak se malá Dášenka učí všem psím
dovednostem, aby se pak jako psí
slečna mohla sama vydat do světa.
10. 1. sobota
15:00
J. Kolář, M. Pokorný:
Dobrodružství kocoura Modroočka
(pro děti od 4 let) Poetická hudební
pohádka o tom, jak jeden kočičí kluk
poznával svět.
13. 1. úterý
10:00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi
a kočičce (pro děti od 3 let)
Poetické a veselé vyprávění Josefa
Čapka o trochu nemotorném pejskovi
a způsobně vychované kočičce.
14. 1. středa
10:00
Malá scéna
K. Čapek: Dášeňka, čili život
štěněte (pro děti od 3 let)
16. 1. pátek
10:00
K. Čapek, V. Pokorný,
M. Pokorný: Devatero pohádek
(pro děti od 4 let)
Karel Čapek to s dětmi uměl.
Rozuměl nejen duším zatoulaných
kočiček a pejsků, ale i dětskému
světu plnému fantazie, ztřeštěných
situací, švandovních postaviček,
poťapaných loupežníků, skřítků,
bludiček a lehkonohých víl,
záhadných kouzelníků, nafoukaných
princezen, nadutých vašnostů
i policajtů k popukání.
17. 1. sobota
15:00
M. Pokorný:
Pět ženichů pro princeznu
(pro děti od 4 let)
V jednom bláznivém království žil
byl král Pecivál. Místo panování však
raději chytal ryby. Králka Peciválka
se zase nemůže dočkat, až vystrojí
své jediné dceři Madle veselku.
Jenže Madla žádného prince nechce.
To raději uteče s komedianty. Když
se zpráva o jejím zmizení roznese,
nastává v zemi hotový blázinec.

19. 1. pondělí
10:00
M. Pokorný: Pohádky kocoura
Mikeše (pro děti od 4 let)
Rozpustilá pohádka na motivy
vyprávění Josefa Lady.
19. 1. pondělí
14:15
M. Pokorný: Pohádky kocoura
Mikeše (pro děti od 4 let)
20. 1. úterý
10:00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
Příhody Ferdy Mravence
(pro děti od 4 let)
Kdo by neznal Ferdu Mravence a jeho
kamarády z broučího světa, Brouka
Pytlíka, Berušku, Pavouka Poutníčka
nebo Pana Šneka?
20. 1. úterý
14:15
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
Příhody Ferdy Mravence
(pro děti od 4 let)
21. 1. středa
10:00
M. Twain, V. Štěpánek:
Dobrodružství Toma Sawyera
(pro děti od 9 let)
Tom je neposedný chlapec
s nezkrotnou touhou po
dobrodružství, která ho často přivádí
do nesnází.
22. 1. čtvrtek
10:00
J. Verne, V. Pokorný, M. Pokorný:
Cesta kolem světa za 80 dní
(pro děti od 7 let)
Během chvíle proletíte s panem
Foggem a jeho věrným sluhou
Proklouzem celý svět, aniž byste
při tom opustili bezpečná místa
v hledišti.
24. 1. sobota
15:00
J. Foglar, O. Lážnovský:
Záhada hlavolamu (pro děti od 6 let)
26. 1. pondělí
10:00
M. Pokorný: Pět ženichů pro
princeznu (pro děti od 4 let)
27. 1. úterý
10:00
Janek Lesák: Elektrický Emil
Pohádka podle skutečného příběhu
vysočanské superhvězdy – Emila
Kolbena. Emil se dobře učil. Dokonce
tak, že za to dostal 1200 zlatých, aby
mohl podniknout dobrodružnou cestu
do Ameriky. A tam stal se parťákem
největších vynálezců všech dob.
28. 1. středa
10:00
J. Lada, M. Pokorný: Trampoty
kmotry lišky (pro děti od 4 let)
Když se uprostřed lesa ve staré
hájovně strhne mela mezi kmotrou
liškou a dvěma psy Sultánem
a Hektorem, zůstává kdekomu rozum
stát. Zvířátka se snaží trumfnout
jedno druhé v tom, kdo z nich je
nejchytřejší.
29. 1. čtvrtek
10:00
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
Devatero pohádek (pro děti od 4 let)
31. 1. sobota
15:00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
Příhody Ferdy Mravence
(pro děti od 4 let)
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Zpívání a divadlení aneb dlení v Gongu v roce 2015
Milí návštěvníci a příznivci Divadla Gong a Klubu Kocour, pokud jste zvědaví, co jsme pro vás a vaše děti připravili
do nového roku, neostýchejte se a směle čtěte následující řádky.

Z

achovány zůstanou pravidelné
stálice našich programů. V roce
2015 - nebo chcete-li MMXV - se
budete mít měsíc co měsíc možnost
setkávat se špičkovými bandy naší
jazzové scény, nebo vychutnávat
družnou atmosféru, kterou dovede
vytvořit jen popíjení dobrého vínka
a zpěv při cimbálové muzice Slováckého krúžku v Praze.
Stále více se na pódiu Divadla
Gong zabydluje populární divadlo
Artur. Z původně speciálně uváděných premiérových představení
se do našeho programu postupně
dostal jeho prakticky kompletní
repertoár.
Už léta je Gong neodmyslitelně
spojen s vystoupeními našich
předních písničkářů a folkařů. Ani
této tradice se nehodláme vzdát.
V jednání jsou koncerty nejpopulárnějších person těchto žánrů,
avšak prostor dostanou i neméně
dobří, i když třeba ne tak proslulí
interpreti.
Na své si samozřejmě přijdou
i malí návštěvnicí dětských představení. Divadlo AHA! do nového roku pilně připravuje několik
nových či staronových her pro

děti. Speciální zmínku si zaslouží
únorová obnovená premiéra Moliérovy slavné satirické komedie
o náruživé závislosti na mamonu – Lakomec. Úprava psaná na
tělo Jarmilu Škvrnovi je zajímavá především tím, že její cílovou

Tanečky pro nejmenší
Ani v dnešní době nepatří zkušenost tance mezi
obvyklé zážitky nejmenších dětí.

J

eho výchovný efekt je často přehlížen a samotný tanec je
vnímán čistě jako zábava. Přitom zařazení tance do aktivit malých dětí příznivě ovlivňuje jejich senzomotorický
vývoj, sebevědomí, schopnost tvůrčího vyjádření a improvizace. Díky tanci se děti také učí sociálním dovednostem
a spolupráci s ostatními. S vědomím všech těchto poznatků
jsme pro vás a vaše děti připravili specializovaný kurs Tanečků pro nejmenší. Přitom důraz klademe na slovo taneček.
To znamená, že by se na něm děti měly cítit dobře, uvolněně
a hlavně se bavit. Během hodin se zábavnou a hravou formou seznámí se základy taneční a pohybové průpravy a naučí se vnímat rytmus.
Výuka mimo jiné zahrnuje prvky baletu, tanečky-sestavy, rytmická cvičení, správné držení těla a koordinaci, hru s míčem
a točení obručí.
Mimořádný význam tance je skryt v jeho podstatě. Pro mnohé děti je první možností zažít spojení fyzické činnosti s uměním. Jedna z nejslavnějších tanečnic minulého století Martha
Grahamová kdysi pronesla tato moudrá slova: „Tanec je skrytou řečí duše.“ Z tohoto moudra plyne ponaučení. Naše děti
nemusí umět perfektně tančit. Měly by ale dostat šanci promlouvat z duše.
Výuka probíhá vždy ve středu od 16.30 do 17.30 hodin.
Cena za pololetí: 1100 Kč
Možnost přihlásit se i během školního roku.
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skupinou je dnes divadly naprosto fatálně opomíjená dospívající
mládež osmých a devátých tříd
základních škol a prvních ročníků
škol středních.
Jaro v Gongu „Aháci“ přivítají rozvernou šprýmovní hrou pro děti

od 4 let o dobrodružném putování
medvědáře Kuby Kubikuly a jeho
malého nezbedného medvědího
kumpána Kubuly. Děti a rodiče,
kteří si oblíbili dobrodružnou foglarovku Záhada hlavolamu, jistě
potěší zpráva o tom, že na podzim
se chystá také divadelní zpracování jejího kultovního pokračování
Stínadla se bouří. A když nám
bude svatý Vít, patron všech herců
a komediantů, nakloněn, dočkají
se na konci roku nejmenší diváci
nového zvláštního představení na
gongovské Malé scéně věnovaného právě jim.
Kromě ducha však v roce 2015
můžete potěšit také tělo své i svých
dětí. Z pestré škály kursů probíhajících v sesterském Obecním
domě v Jandově ulici jsme pro vás
pro nadcházející rok vybrali dvě
novinky. V nabídce se objevuje
renesanci zažívající cvičení na
trampolínách a kursy tanečků pro
nejmenší děti.
Ať už jste si z našich chystaných
programů vybrali, nebo ještě váháte, vězte, že v roce 2015 jsme tu
opět pro vás!
Vaše Divadlo Gong a Klub Kocour

Trampolínová terapie
Jste ve stresu, unavení či otrávení všedními dny? Skočte si
k nám zaskákat! Nemyslete si,
že trampolína je jen pro malé
děti. Dávno ne!

N

a trampolíně sportují všechny věkové kategorie. Víte, že prvními
průkopníky skákání na trampolíně byli
Eskymáci?
Nabízíme vám moderní zábavné cvičení na malých trampolínách, které maximálně spaluje tuky, posiluje hluboké
zádové i břišní svalstvo a také sval ze
všech nejdůležitější – srdce. Skákání na
trampolíně otužuje téměř všechny svaly,
aniž by při tom byly přetěžovány klouby.
Zvlášť pro ženy je skákání na trampolíně
jedním z nejefektivnějších způsobů, jak
hubnout a vyhnat toxiny z těla. Zdánlivě obyčejné hopsání na trampolíně
zlepšuje imunitu, posiluje srdce a plíce,
pomáhá snižovat hladinu cholesterolu,
optimalizuje tělesnou váhu, bojuje proti
celulitidě, revitalizuje organismus a má
spoustu dalších blahodárných účinků.

Tak si to pojďte zkusit! Kdy? Od 15. 1.
2015 vždy ve čtvrtek 19.00-20.00 v tělocvičně Obecního domu, Jandova 4, Praha 9. Cena za hodinovou lekci: 120 Kč.
Kapacita kursů je omezena. Místa si
můžete zarezervovat na tel.: 777 853
883, 608 930 306, nebo e-mailem: kursy@kultura9.cz. Více informací o dalších kursech: www.kultura9.cz.
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Helena Horálková: Ohlížení
Moji touhu po nalezení řádu
vždycky naplnila příroda. Proto
často opouštím své figurální labyrinty a snažím se pochopit tu
věčně platnou geometrii. Příroda
představuje dokonalost a věčnost,
jenže já mám ráda prchavý okamžik, grimasu, anekdotu. A tak
znovu zase začínám dělat lidi.
Obdivuji chrám, ale bohužel mě
i silně přitahuje panoptikum. Obávám se, že tam jsem i opravdovější.
Možná není dnes úplně taktické
zhotovovat pracnou technikou realistické figury, ale vždycky u toho
skončím. Asi to tak má být, každý
nakonec podlehne svému údělu.“

Galerie 9, Sokolovská 324/14,
Praha 9, www.galerie9.cz.
Otevřeno: pondělí–čtvrtek
od 10 do 19 hodin. Vstup volný.
Objednávky hromadných návštěv
na tel.: 236 041 292.

Ohlížení je název výstavy,
která představuje výběr
z dosavadní tvorby Heleny Horálkové, v Galerii 9.
Uskuteční se od 13. ledna
do 5. února 2015.

Další výstavy v Galerii 9
Do 8. ledna 2015 trvá výstava:
Věra Růžičková-Bejrová - sochařská tvorba (k 90. narozeninám autorky) a Vladimír Růžička - malba
(k nedožitým 60. narozeninám
autora)

Představujeme

Helena Horálková se narodila
v roce 1955.
Studia: 1971-74 Střední odborná
škola výtvarná V. Hollara v Praze,
1974-79 Kunsthochschule v Berlíně, Ateliér ilustrace a grafiky
(prof. W. Klemke).
Od roku 1088 vyučuje na Umělecké škole v Praze 5, Praze 3 a v Ateliéru Kaštan, v letech 1995-2004
vedla ateliér grafických technik na
Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli (dnes
Fakulta restaurování Univerzity
Pardubice).
Samostatně vystavuje doma i v zahraničí (Německo, Švýcarsko).
Ocenění: v letech 2003, 2004,
2006, 2007 Grafika roku, v r. 2004
Cena SČUG Hollar za drobnou
grafiku, v r. 2007 cena Pražské
plynárenské na 5. Mezinárodním
trienále.

Město
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Dveře se zavírají, příští stanice Muzeum, barevný linoryt,184x132 (2010)

Helena Horálková:

„Ve věku, kdy už dobře poznám
své meze, ohlížím se po tom, co
jsem se kdy snažila udělat. Mám
potřebu vracet se k některým námětům a chci doříci, co se mi tak
docela nepodařilo dopovědět. Jedním takovým vábivým tématem je
velkoměstský člověk.
Velkoměsto nabízí kolemjdoucímu pohled na sta oken, za nimiž
se žijí stovky životů. Jeden vjem
v rychlém sledu střídá druhý. Na
ulici okna tramvají a aut překrývají míjející tváře chodců v proměnlivých kulisách ulice. Tenhle
kaleidoskop má svůj rytmus a mně
neznámý řád. Vytváří neopakova-

telné obrazce. Ty nenávratně mizí,
přece však něco zůstává: útržky
vět, pohled, gesto, plno jakýchsi
nedokončených příběhů. Někdy
jsou lidé sami uprostřed davu, jindy je spojuje s druhými nepatrné
gesto, slovo, ohlížení. Zneklidňuje
mě, že neznám konce těch příběhů, proto se snažím napodobit ten
kaleidoskop překrýváním různých
figur a neustálým kombinováním
mých matric.
Jsem si vědoma, že mé prostředky
jsou velice statické, aby dokázaly
napodobit tep města. Navíc vím,
že napodobit je mnohem méně
než tvořit. Proto se k tomu neustále vracím, mnohdy marně.

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

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro
všechny věkové kategorie,
tvoříme zde pro radost, zábavu,
štěstí, harmonii, uklidnění. Za
krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné,
na chvilku se odreagovat od
denního shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo.
Vždy ve středu 17–19 hodin.
7. 1. hrátky s drátky
14. 1. malujeme temperami
společný obraz
21. 1. kašírování
28. 1. sádrové odlitky

Koncert na radnici

Dámský klub

15. leden v 19 hodin
Mistři českého baroka a klasicismu – LYRA DA CAMERA
Jitka Navrátilová – cembalo, Johana Rosická – soprán,
Josef Sadílek – trubka, Bledar Zajmi – violoncello.
Program: F. X. Brixi, J. A. Benda, P. J. Vejvanovský,
B. M. Černohorský, J. D. Zelenka aj.
Koncert se uskuteční v obřadní síni vysočanské radnice Praha 9,
Sokolovská 14/324. Bezbariérový vstup (2. p./výtah).
Omezená kapacita sálu. Vstup volný.

14. 1. našívané
korálky/šperk

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Od 19 do 21 hodin

K účasti na dílně se nemusíte
objednávat/kapacita je ale
omezena provozními možnostmi.
Kurs probíhá přímo ve výstavních
prostorách. Určeno pro všechny
věkové kategorie. Srdečně vás
zveme do prostor galerie.

Leden 2015
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kam
dosahoval
vlivpolorad‰ím
partiím
kfiídového
mofie.
Ve vzdálenosti
káváme
s aÏpro
ãtrnáct
mocnou
200
m od
okraje
plo‰iny
jiÏloket
setnice,aÏ
na600
jejichž
veřejích
býval
ukázkový
hou
bûlohorsk˘ch
opuk,
která
sesejinak
na
káváme
splo‰iny
aÏproblém
ãtrnáct
mocnou
polookrajích
vyskytuje
jen
v úlomcích.
zavěšen. Byl
s metrÛ
přepočítáváním
měr
při
hou
bûlohorsk˘ch
která
se jinak
na
Kfiídové
podloÏí
jeopuk,
tvofieno
jílovitû
zvûtobchodování
se zbožím
z různých
míst
a zemí.
okrajích
vyskytuje
jenavměr
úlomcích.
ral˘m
letenského
libeÀského
U nás ordovikem
se plo‰iny
snad poprvé
otázkou
zabýval
Kfiídové
podloÏí
je tvofieno
jílovitû zvûtsouvrství.
Podle
v˘sledkÛ
detailního
vrtroku 1268 král
Přemysl
Otakar
II. Měl zájem,
ral˘m ordovikem letenského a libeÀského
souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-
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Svatí Tři na
králové
Jeskynû
Proseku
Jeskynû
(1.
díl) na Proseku
První církevní oslava začínajícího roku
(1. díl)

Profesor
Jaroslav
Petrbok,
kter˘ jiÏ pfied
je spojena
s oslavou
Tří králů.
osmdesáti lety burcoval odborníky a místProfesor
Jaroslav
Petrbok, kter˘ jiÏ pfied
ní
patrioty
keTři
zpfiístupnûní
Kdo
byli svatí
králové? Tři proseck˘ch
králové přišli jespoosmdesáti
lety burcoval
odborníky
a místkyní
vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏe
usmívat.
zdravit
právě narozeného
Ježíše
Krista.
Jeho
ní
patrioty
ke
zpfiístupnûní
proseck˘ch
jesJeho
vizesese
naplÀuje.
narození
slaví
25. prosince. Ale svátek Tří
kyní
vefiejnosti,
se
koneãnû mÛÏe usmívat.
králů vize
se slaví
6.
ledna. Proč ten časový posun?
Jeho
sezákladÛ
naplÀuje.
Pfii kopání
k nové ‰kolní budovû
Ten historikové záhy vysvětlili: svátek Tří králů
na
Proseku
ãp.
92,
které
na
nûkterém
mísslavila
nejdříve
východní
církev
již ve 2.
století.
Pfii
kopání
základÛ
nové
‰kolní
budovû
tû
velmi
hluboké
jsou,k bylo
shledáno,
Ïe zde
Jejich
počítání
kalendář,
je oproti našena
Proseku
ãp.času,
92, které
nûkterém
mísb˘val
dosti
rozsáhl˘
lom,na
v pozdûj‰ích
dotû
velmi
hluboké
shledáno,
Ïe zde
mu
posunut.
Máme
ještěbylo
v paměti,
že Velká
říjbách
zavezen˘.
Vjsou,
násypu
nalezen
hrníãek
b˘val
dosti
rozsáhl˘
lom,zvvdoby
pozdûj‰ích
donová
revoluce
se oslavovala
listopadu,
se
‰esti
stfiíbrn˘mi
gro‰i
králeproto
Vlabách
zavezen˘.
násypu
nalezen
hrníãek
dislava
z poãátku
16. století.
V pískovnû
i Narození
Páně V
přichází
v oblastech
řízených
se
‰esti
stfiíbrn˘mi
z doby
Vlapfii
libeÀské
silnicigro‰i
vybrány
jsoukrále
dlouhé,
východním
kalendářem
na leden.
dislava
z se
poãátku
16.
století.
pískovnû
z ãásti
zasypané
chodby,
které
se V
táhnou
U nás
začínal
slavit
svátek
svatýchhluTří
pfii libeÀské
silnici vybrány
jsouBájilo
dlouhé,
boko
pod pozemky
nad Zjevení
silnicí.
se,
králů zpočátku
jako svátek
Páně (Dies
zÏe
ãásti
chodby,
které
se
táhnou
hlupr˘zasypané
vedou
aÏ
pod kostel.
Bylo
pr˘
v nich
luminum,
den
světel). nad
Toto silnicí.
označeníBájilo
najdeme
boko
pozemky
se,
sly‰et
ipod
varhany
v kostele hráti...
ve starších kalendářích. V tomto dnu se zaÏe
pr˘
vedou
aÏ
pod
kostel.
Bylo
pr˘
v
nich
chovával
zvyk rozsvěcování
svící. dal‰ích
V předvečer
sly‰et
iProseck˘ch
varhany
v kostele
Okraj
skal a hráti...
ãásti
kfiísvátku stavěli
před každé
svíce
dov˘ch
plo‰indříve
je vlastnû
systémstavení
star˘ch
loOkraj
Proseck˘ch
skal duchy
abyly
ãásti
kfiína ochranu
před
zlými
adal‰ích
vyžádání
si
mÛ
a lÛmkÛ.
Zpoãátku
tûÏeny
skalky
dov˘ch
vlastnû
systém
star˘ch
loochrany
svatých
Tří
králů.
Z tépfiíli‰
doby
také pona
okrajiplo‰in
svahÛ,jecoÏ
nikomu
nevadilo,
mÛ
a zvyk
lÛmkÛ.
bylydomu
tûÏeny
skalky
ale
pozdûji
se Zpoãátku
lomy nadpraží
pfiiblíÏily
k polnostem.
chází
označovat
iniciálami
na
svahÛ,
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
VK+M+B.
téokraji
chvíliA
zaãali
majitelé
polí,
zahrad
a vizde jecoÏ
další
nejasnost.
Proč
právě
ale pozdûji se lomy pfiiblíÏily k polnostem.
nic
proti
ukrajování
pozemkÛ
tatoprotestovat
písmena, když
skutečná
jména těchto
moV
té
chvíli
zaãali majitelé
polí,
zahrad
a vianarchů
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
vlastně
vůbec
neznáme?
Dokonce
ani
nic
protestovat
proti
ukrajování
pfiesunula
se pod
zem.
Peruck˘vpozemkÛ
pískovec
není
jisté,zdánlivû
že byli právě
tři. V Bibli,
evangeliu
aje
tûÏba
skonãila.
nejmûkãí
v místech,
kde Lépe
podlefieãeno,
puklin
sv. Matouše se píše jen, že přišli od východu
pfiesunula
se
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
zatéká
voda.
Tam
je
moÏné
jej
kopat
‰pimudrci
sGenerace
dary.v místech,
je
nejmûkãí
kde
puklin
ãákem.
pískafiÛ
takpodle
nejménû
od
Zvyk
chodit
v přestrojení
za tři
a kolezatéká
voda.
Tam
jedo
moÏné
jejkrále
kopat
‰piroku
1798
aÏ témûfi
poãátku
druhé
svûãákem.
Generace
pískafiÛ
takteprve
nejménû
od
dovatválky
pochází
v našich
zemích
z konce
tové
razily
podél
puklin
chodbice
1798 aÏ
témûfihroudy
do poãátku
druhé píssvû19.vyváÏely
století.
aroku
z nich
mûkkého
tové
razily
puklin
chodbice
kovce,
které
nechaly
nakrálovskou
de‰ti
rozpadnout.
Abyválky
těch
záhad
s podél
touto
trojicí neabylo
vyváÏely
z vznikl
nich
mûkkého
písV
podzemí
nepfiehledn˘
labyrint
málo, tak
si ještěhroudy
připomeneme,
že
v Kolíkovce,
kteréanechaly
navlastnû
de‰ti
rozpadnout.
chodbiãek
sálÛ,
jenÏ
ně nad Rýnem
jsou uloženy
ostatkykopírovaly
svatých Tří
V podzemípomûry
vznikl nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
a velice se
králů. Původně byly v Cařihradě,
za podobaly
křižáckých
chodbiãek a sálÛ, jenÏ vlastnû kopírovaly
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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nem, takÏe dnes funguje jako trámec
zpevÀující okraj svahu.
nem,
takÏe dnes
jako trámec
Velmi dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum provedla
v rozpevÀující
okraj svahu.
ce 1992 jeskyÀáfiská
skupina SPEA, která noVelmi
dÛleÏit˘celou
nov˘ v˘zkum
v rovû zmapovala
Moãálkuprovedla
a odváÏila
se
ce
SPEA,
která
nopfii1992
tomjeskyÀáfiská
do znaãnûskupina
rizikov˘ch
míst
v závavû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
pfii
tom-do
znaãnû
rizikov˘ch(1965,
míst varchiv
závatfií map
mapy
Interprojektu
lech
voln˘mi balvany.
Právûsituací,
kombinací
âSS)mezi
s vynesenou
povrchovou
ãástfií
map - mapy Interprojektu
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového tahu
podzemí
âSS)
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãásod Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleoloti
dokumentace
polygonového
tahu
podzemí
Budova
Domova
seniorůov‰em
v Nových
gické
mapy
(zhotovené
pomocí
pásVysočanech.
Před- lety
na jehozískat
zdech pood
Ladislava
Hrdliãky
a moÏné
detailní
speleoloma
a kompasu)
bylojste
mohlimapy
číst na
uliční tabulce:
K Fišpance
gické
(zhotovené
pomocí
pásmûrnû
pfiesnou
pfiedstavuov‰em
o situaci
v Moãálce
ma
a kompasu)
- bylo IImoÏné
získat poa Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nemûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
o situaci
vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu,
se odV Praze
byli
tito
delikventi
(proč toto
slovo,
aráÏí
Americe
I. Amerika
II
pfiedstavuje
neioni
na pfiesnosti
jejího
plánu.
roce
1995
vždyť
se provinili
jen tím,
že seVpro
zchudbezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu, coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchonutí, nebo úraz či stáří nemohli sami o sebe poráÏí
i
na
pfiesnosti
jejího
plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
starat)
shromážděni Vojífi
v zařízení, které spravovaprovedl
vchoV˘voj poVladimír
roce 2000 sezabezpeãení
ubíral cestou
zelo policejní ředitelství. Hnanecká stanice byla
dÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiívV˘voj
Podskalí
zrušené
továrně
na zpracovávání
poave
roce
2000
se ubíral
cestouazestupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
to
velrybích
kostic, kde
které
se používaly
k vyztužení
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na zpfiíi na místech,
cedule
„Poddolováno“
stupnûní
a v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
a to
korzetů
a šněrovaček.
Kostice
se německy
řekzakazovala
vstup. Firmû
Pragis
se s nemail˘m
na
místech,
cedule
„Poddolováno“
úsilím,
alekde
velice
profesionálnû,
podane
das
Fischbein,
zčeštěně
fišpán,
a továrničce
zakazovala
Firmû
Pragis
se s se
nemafiilo
‰achtouvstup.
lokalizovanou
nedaleko
pÛse
přezdívalo
fišpanka.
Tímto
jménem
tato
l˘m
úsilím,
ale velice
profesionálnû,
podavodní
jámy nad
Amerikou
I z 60. let nafárat
budova
nazývala
i
tehdy,
když
už
se
tu
kostifiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
a projít
systémaAmerika
Moãálce
dávno nezpracovávaly
sloužila -jen
jako
vodní
jámy nad
I z 60. let nafárat
ka. Jednalo
se Amerikou
o velice napínavou
akci,
přechodné ubytování těch, co čekali na postrk
podzemí
a
projít
systém
Amerika
MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
do
své
obce. Někdy
byli tito
nešťastníci vyka.
Jednalo
se o zde
velice
napínavou
nebo
vÛbec Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,akci,
takbráni
někým,
kdo právě
hledal
nějakou
levnou
protoÏe
existující
mûly
nedokonalé
Ïe pfii
proráÏce
seplány
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãípracovní
sílu do
své živnosti
(zpravidla
jentakza
nebo
vÛbec
Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,
kové polohy
mezi
peruck˘m
a korycanstravu),
a tím byl takový
člověk
na čas
připraÏe
pfiisouvrstvím
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
a ‰tolu
hnala
napÛl
do
kové
polohy
mezi peruck˘m
a korycanven
o toto
zabezpečení.
neznáma.
V podzemí
se sami mÛÏete
pfiesk˘m
souvrstvím
a ãi‰tolu
hnala
napÛl
do
svûdãit,
jak
pfiesnû
moÏná
‰Èastnû
situaKdo to
štěstí
neměl,
musel
putovat
s četníneznáma.
V podzemí
se samiCo
mÛÏete
pfieci odhadla.
kem
do své nejisté
budoucnosti.
ho „doma“
svûdãit,
jak pfiesnû
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno Většinou
odpoledne
u pocítit,
nás stavili
čekalo?
mu se
dali
že jekolegoobci
na
ci
vé odhadla.
z Pragisu,
Ïe narazili
na silnû
zfiícené
obtíž.
Bylo mu dovoleno
chodit
„po střídě“
na
Jedno
odpoledne
se u nás stavili
kolegoa opadající
staré podzemní
chodby
a pojídlo. To znamenalo každý den k určenému
vé
z
Pragisu,
Ïe
narazili
silnû
zfiícené
tfiebovali
by zjistit,
oã se na
jedná.
Jako
sousedlákovi
nebo
bohatšímu
chalupníkovi
jít
akromá
opadající
staré
podzemní
poosoba-expert
jsem mûlchodby
zvlá‰tní,a nejvtfiebovali
poledne na
Nedostal
ho všakJako
zadarmo,
byoběd.
zjistit,
oã seÏe
jedná.
souspí‰
protizákonn˘
status,
jsem mohl
lézt
musel
odpracovat
alespoň
tak,
muto
zdraví
kromá
osoba-expert
jsem
mûljak
zvlá‰tní,
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam
horaspí‰
věkprotizákonn˘
dovolil.
Ti dárci
to aleÏeneposkytovali
ze
status,
jsem
mohlotevlézt
níkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
ifiené
do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam
to horšlechetných
důvodů.
Dostávali
na
„vyživování“
stafiiny
kaÏdou
chvíli
opadávaly
kaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevtakového
člověka
měsíční
příspěvek.
Ten jejich
meny, bylo
nutné
poãkat,
probûhnout
do
fiené
stafiiny
kaÏdou
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
místneprojedl,
achvíli
za chvíli
jsem
byl
strávník
pochopitelně
živili
ho tím,
meny,
byloI.co
nutné
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
AbyMoãálka
a Amerika
takpsu.
byco
jim
zbylo,
jinak
přenechali
svému
bezpeãnûj‰ích
míst a za chvíli jsem byl
lyVpropojeny!
Praze byla situace lepší. „Hnanci“ odtud
v Americe I. A Moãálka a Amerika tak bynijak nepospíchali. Zde měli své jisté, jídlo
ly propojeny!

330
200
200

328
198
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aby jeho
poddaní vspravedlivě
plnili
naturální
ného
prÛzkumu
nedalek˘ch
LetÀanech,
odvody dvoru. Vydal
výnos,
kterým
zavedl způprovádûného
krátce
po válce
Quidem
Zárubou,
je kfiídové
nerovné.
Jak
vysob vyměřování
polípodloÏí
a stanovil
jednotné
míry
pl˘vá
zeVstovek
geologick˘ch
vrtÛ, provea váhy.
roce 1541
je zapsal i Václav
Hájek
den˘ch
zde
sídli‰tû,
objevují
z Libočan
dopfii
svéprojektování
Kroniky české,
z nichž
reprose
v nûm ukázku.
údolní deprese a paleokoryta
dukujeme
zahloubená
aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vyVýnos o jednotných měrách z doby krále Přeplnûná pfieplaven˘mi jíly.
mysla Otakara II. měl ještě daleko do přesnosti.
Nerovnosti
tehdej‰ího povrchu fungují
Teprve
zemský zeměměřič
králepro
Matyáše
roku
jako
nepropustná
bariéra
vodyz pro1617 pojednáním
v „Knížce
o měnách zemských“
sakující
pískovcov˘m
souvrstvím.
Na konpoložil
základ,
ale rozdíljsou
mezi jednotlivými
místakt
jílÛ
a pískovcÛ
vázány drobné
ty a zeměmi
trval prakticky
zavedení jedprameny
vyvûrající
tfiebaaž
u do
vysoãanské
estakády,
ve StfiíÏkovské
ãi v rybníãku
notné metrické
soustavy v ulici
roce 1791.
pod
Kundratkou.
kanalizaãní
‰toleněkde
v uliJednotlivé
země V
postupovaly
různě;
ci
Nad Kundratkou
byl
odkryt
silnû zjílopřevládal
konzervativně
domácí
zavedený
sysvatûl˘
povrch
podloÏního
ordovického
tém a místo
metru
a gramu se stále
měřilo v palsouvrství,
kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
cích, stopách a yardech a vážilo v librách a dalkaolinického jílu pfiímo pfiecházel do peších místních mírách. V naftařství je galon stále
ruckého souvrství svrchní kfiídy, aniÏ ‰lo urplatnou
měrnou
veličinou,
podobně jako
unce
ãit
hranici
mezi
zvûtralinov˘m
plá‰tûm
(31,1035
g)
pro
prodej
stříbra
a
troyská
unce,
tj.
a pfieplaven˘mi jíly.
12 uncí, 373,242
g v těžbě zaãíná
zlata, v mincovnictví
Kfiídová
sedimentace
peruck˘mi
a lékárnictví.
Ve strojnictví
dožívá
Whitworvrstvami;
ty jsou
vyvinutyjižjako
‰edé,
uhelné
nebo
jako
mûkké,
na‰edlésvětlosti
jílovité
tůvjílovce,
závit, ale
couly
jako
míra zejména
pískovce
o stále.
promûnlivé
od nûtrubek platí
Podobněmocnosti
i v našich zemích.
kolika
dosedvou
metrÛ.
Na tuZejménadecimetrÛ
v zemědělství
jen těžko
odpoutávali
to
bylo vázáno
popsané
od polohu
starého způsobu
měřeníjiÏ
a vážení.
Našedob˘předvání
kfiídového uhlí v oblasti mezi Klíãovem
chozí generace ještě pamatuje na dva systémy
a kbelsk˘m leti‰tûm, ale podobn˘ geolopřevažující u nás: vídeňský a český. Ve svých
gick˘
v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
sbírkách máme
truhlářský
metr,
na jehož jedné
Prostfiedí
v dobû
usazování
peruck˘ch
vrsstraně
je vyznačena
metrická jako
stupnice,
zavedetev
je nutné
si pfiedstavit
ploché
zána již nedalekého
v českých zemích,
a na druhé
zemí
pobfieÏí,
kteréstraně
je v jsou
niÏcoule apolohách
palce rakouské
(vídeňské)mûlk˘mi
soustavy.
‰ích
tvofieno
sladkovodními
a brakick˘mi
moãály
poMáme tu i kupeckou
odměrku na lot
a půllot.
rostl˘mi
hustou
subtropickou
vegetací,dove
V příbězích
popisujících
život v dřívějších
které
objevujís názvy
napfiíklad
mangrovy.
Ve
bách sese
setkáváme
jednotlivých
měr a vah,
vy‰‰ích
polohách
(coÏ jeneříkají
podleadosavadních
které nám
dnes už mnoho
mnohdy nám
odkryvÛ
právû
oblast
pod ulicí Na Vynedovedou vybavit představu o jejich velikosti.
hlídce) je moãálovit˘ v˘voj redukován neJsou to zejména váhové jednotky používané v obbo
se vÛbec nevyskytuje a na ordovické
chodě nebo
plošné míry
Čteme názvy
podloÏí
nasedají
po pozemků.
tenké pfiechodové
různých
veličin
jako
centnýř,
libra,
hřivna,
pinta,
vrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
žejdlík, máz, lot, loket, palec, píď, sáh, látro, mětmelem.
řice, jitro,
hon, lán, holba, věrtel,
míle pošPrávû
na korec,
tyto „sladkovodní“
pískovce,
jak
se
dfiíve
naz˘valy,
je vázána
hlavní
ãást protovní,
námořní,
zemská.
V našem
povědomí
však
seckého
podzemí,
a to vkopa…
pásu sahajícím
od
zůstává pár,
tucet, mandel,
a z anglických
Kundratky
aÏ palec
do hloubûtínsk˘ch
Hutí.
Bítradičních měr
(25,4 mm) dožívají
dodnes
lé
dosahují
mocnosti
ve perucké
strojírenstvípískovce
a yard (0,9144
m), míle
(1609 m)
ãtyfi
aÏ ‰esti metrÛ a mohou pfiedstavovat
a stopa (304,8 mm) ve sportu.

120 loktů, tj. 70,967 m. Leč byla velikost plochy
TûÏba
Rezavé
pískovce
byly40
večtvevûtjednoho korycanské
zátahu při lovu,
tj. nejdříve
‰ím
mûfiítku
jako
vícejen
ãi 36
ménû
kvarečních
tenat, tûÏeny
ale od 18.
století
tenat,
tj.
litní
18,13 kámen
hektarů. pravdûpodobnû jiÏ od stfiedovûku,
ale sbyly
jistotou
nejménû
od roku
Plošné míry
složitější
a ještě méně
přes1695,
kdy jsou na historické mapû Prosené. Jinak se měřilo sedlákům a jinak vrchnosti,
ka zakresleny dva velké lomy ve svahu po
šlechtě a kněžím. Snad se tím ohodnocovala
obou
stranách prosecké návsi. Podle nái bonita
půdy.byly
Plošná
míra
vycházela
z objemu
lezu
mincí
lomy
zaloÏeny
zfiejmû
jiÏ
nebo váhy nasetého
obilí.
Na pole pomûrnû
o výměře
poãátkem
16. století.
Podobné,
jednoho jitra,
plocha, kterou
zorat párem
rozsáhlé
lomytj.pokraãují
pfies lze
Hloubûtín
do
se vysel
staročesvolů za jeden
(2837,2
m2)na
Vinofie
a naden
dal‰í
místa
okrajích
kfiídov˘ch
praÏské
oblasti
- vVídeňské
Praze 8
ký korec,plo‰in
neboli strych
obilí,
tj. 93 kg.
2
ajitro
9 napfiíklad
na âertovû
vr‰ku.mNûkteré
bylo větší, mělo
plochu 5754,6
. Staropodzemní
česká měřicechodby,
měla podnapfiíklad
2000 m2. v Krocínce
ãi vLán,
Americe
pokraãovaly
v men‰ím
neboli I,
popluží,
byla výměra
půdy, mûkte-

V lesnictví se používala tenata. 1 tenato bylo

Některé
násobky
jak
pláÏov˘vzájemné
sediment, poměry,
tak pfieplavené
váa podíly
starých měr
té
písky sedimentované
v tûsném sousedství
pobfieÏní
linie.rozdílnou mírou byl loket.
Základní,
ale velmi
Tyto
pískovce
jsoupřevládal
mûkké,pražneKaždéperucké
město mělo
svůj. U nás
jsou
vyuÏitelné
stavební
kámen
na
ský (0,59139
m) ajako
vídeňský.
Z nich
se pakaodvzduchu
se pomûrnû
rychle
rozpadají.
vozovaly jejich
násobky nebo
podíly.
Tři lokty
Men‰í
kusy se podle na‰ich pokusÛ rozbyl sáh (vzdálenost rozpažených rukou). 1,774
padnou jiÏ bûhem nûkolika mûsícÛ, nam měl staro-český a 1,896 m vídeňský. Oba se
pfiíklad
pfies zimu. Jejich písek je v‰ak veldělily
na 6dobfie
stop a vytfiídûn˘,
stopa na 12 pÛsobí
palců. dobr˘m
mi
ãist˘,
Látro byly dojmem.
čtyři lokty. Byla
to hornická
estetick˘m
Proto
byly na míra,
fiadû
vytvořená
podle
toho,
kam
až
mohl
míst perucké pískovce ãi jejich dosáhnout
rozpadlé
horník. VvyuÏívány
Praze to bylo
2,365
m, v Kutnépísky,
Hoře
deriváty
jako
slévárenské
‰tukové
nebo1,917
pro m.
v˘robu abrazních
2,1 m a v písky
Jáchymově
ãisticích
prostfiedkÛ.
perucPolní mírou
byl zprvuSedimentace
krátký provazec.
Měřil
k˘ch
pískovcÛ
je m.
naMěřilo
fiadû se
stfiedoãesk˘ch
42 loktů,
tj. 24,839
řetízkem, ktelokalit
je tfiebatak
Hostibejk
u Krarý se při(typick˘
měření pronášel,
se ještě přidávalup)
zakonãena
‰tûrãíkovou
polohou,
ktely na konec měření na každý provazec 2 pěsti.
rá ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
Inu, spravedlnost musela být. Pak následoval
nástup nové, mohutnûj‰í mofiské záplavy.
dlouhý
provazec, poloha
též provazec
zemský,
o vy52
Tato
‰tûrãíková
je velmi
dobfie
loktech,
tj.
30,752
m.
Pro
měření
na
vinicích
vinuta na fiadû míst v proseckém podzemí,
měl také
provazec
64 loktů,
tj. 37,848
m a prosecpražský
ale
napfiíklad
v lomu
poblíÏ
viniční
provazec dokonce 72 loktů, tj. 42,58 m.
ké
vyhlídky.
V˘‰e
poloÏené
jsou hrubozrnné,
Hon
(124,192 pískovce
m) měl 5 provazců,
tj. vzdáleménû
homogenní,
ãasto aniž
‰ikmo
zvrstvené
nost, kterou
člověk uběhne,
by odpočíval.
a mají
charakteristickou
narezlou
barvu.
Mílí bylo
několik. Staročeská
měla 365
pro¤adíme
tzv. korycansk˘m
vrstvám
povazců po je
52kloktech
a měřila 11,225
m. DleaHájvaÏujeme
je za sediment mûlkého mofie,
kovy kroniky měla 600 loktů a měřila 7452 m.
ve kterém hrály dÛleÏitou roli pfiíbfieÏní
Námořní míle je šedesátina rovníkového stupproudy, jejichÏ smûry se bûhem dal‰ího v˘ně a měří
cca 1850
m. Poštovní
míle měla 4000
voje
pobfieÏí
mûnily
a tím ovlivÀovaly
zrsáhů, tj.
7586 m.
Čáslavská
míle měřila
km
nitost
sloÏení
pískovcÛ
a smûry
jejich9,2
vnitfia českobudějovická
11,2 km.
ní
laminace.

329
199

žil až do jejího zániku v roce 1950.
PrÛzkum
Podél prosecké plo‰iny byly velmi nákladnû vrtány clony asi metr od sebe vzdálen˘ch vrtÛ a ‰achtou bylo otevfieno podJakuulice
K Fišpance
zemí
Ameriky
I. Odtud dál smûrovala
k svému jménu
prÛzkumná
‰tola aÏpřišla
podél ulice Na Vyhlídce. Tato grandiózní akce nebyla nikdy
souhrnnû
vyhodnocena,
ãást
To bylo
tenkrát,
kdy jsme měli
mymateristarší
álÛ byla staÏena jako tajná a postupnû se
mezi svými osobními doklady i domovpoztrácela. Moãálka byla mapována doský list. To byl doklad o tom, že jsme příkonce
nûkolikrát, ale vût‰ina map je dnes
slušní do místa
narození,
do své
nedostupná.
Jen svého
díky ‰Èastné
náhodû
byrodné
obce. této
Co z práce
toho vyplývalo?
lo
autorovi
pfiedáno nûkolik
listÛ dobov˘ch map Moãálky a Krocínky od
Byla to záruka,
se při potulkách
světem
utajeného,
ale když
v˘znamného
podzemního
badatele
Ladislava
Hrdliãky,
jako nás
geneuplatníme
jako řádní
občané,kter˘
postihne
ofyzik
Hitlerovû
Orlím
mizérie,proslul
přijdemeakcemi
o práci, vrodinu,
byt jinde
než
hnízdû,
podzemí PraÏského
hradu,
nastát
Vyve svém domovském
místě, musí
se o nás
‰ehradû,
Karl‰tejnû,
·tûchovicích
i jinpostarat. Péči
vykoná ve
prostřednictví
domovde, a Proseku se v 60. letech intenzivnû vûské obce. Do té nás předá tzv. postrkem. Kdo
noval.
se narodil třeba v pošumavské vísce a zchudl
Hlavním
problémem v˘stavby Proseka nea ztratil
možnost chodby,
existence ale
a následkem
toho
byly
podzemní
ãetné lÛmky
byl
přistižen
při
žebrotě
nebo
potulce,
byl
a nejménû dvû drobné cihelny, které zabydržen
a předánprvní
do svérepubliky
domovské zaváÏeny
obce, kteráodse
ly
jiÏ bûhem
musela otakÏe
svéhohrozilo
příslušníka
postarat.sesedání
Pro ten
padky,
selektivní
základÛ.
Proto
bylaobecní
valnádomy.
ãást sídli‰tû
náúčel mívaly
obce své
Mezi lidem
kladnû
postavena
na ro‰tech
pol‰táfiích
se jim říkalo
chudobinec.
Někdyabyly
totožné
ze
V 60. aÏ 80.záleželo
letech
se zhutnûného
starobincem a ‰tûrku.
obecní pastouškou,
bylo
prosecké
podzemí
pomûrnû
dobfie
znána tom, jak byla obec movitá.
moPosílání
jeskyÀáfiÛm
a místním obyvatelÛm,
postrkem znamenalo putovat v dozejména hochÛm, na jejichÏ vzpomínky je
provodu četníka od vesnice k vesnici až do domoÏné
dodnes ãasto narazit.
movské
obce. Když
byl takový
avizován,
âást
podzemí
Moãálky
a přesun
celá Krocínka
doprovázel
jen za hranici
kde zprabyly
je‰tû včetník
60. letech
vylity obce,
betonem.
Po
vidla u křížku
jej předal kanalizace
sousednímubylo
četníkoneustál˘ch
propadech
v levi. I to1987
bylo jedno
z poslání
hraničních
tech
aÏ 1989
pfiikroãeno
k křížků
raÏbû
270
dlouhémezi
kanalizaãní
‰tolyodvedl
táhnoucí
nebom
mezníků
katastry. Jinak
četse
ulicí
Nad
Kundratkou.
byla
níkpod
tuláka
až do
obce
ke starostovi. ·tola
Ten musel
na
návrh
raÏena
ruãnû, aby
nedozajistit
jehoautora
ubytování
a stravování
v obecním
cházelo
k otfiesÛm,
a posléze vylita betodomě a zařídit
další postrk.

válce převzal městskou váhu pan Jehlička a vá-

Městská
ve Vysočanech
ve
zámûr váha
vybudovat
Severní Mûsto pfiináOdnovou
roku 1912
plynul do
vysočanské
‰í
obsáhlou
vlnu
zájmu oměstské
zdej‰í
podzemí.
Pozornost
oÏivenaváhy,
propokladny stálý
příjem je
i zje‰tû
její městské
padem
nana
Krocínce
na Kundratce
v rokterá stála
dnešnímanáměstí
OSN. Prvním
ce
1965byl
i petfiínsk˘m
sesuvem
ve stejném
vážným
František Novák
z čp. 35,
obuvník.
roce.
se 1914
znaãnû
zveliãené
povûsV roceObjevují
31. prosince
zemřel
a jeho úkol
zati
o poddolování celého Proseka a chodstával přes válku vysočanský městský strážník
bách táhnoucích se aÏ na Jen‰tejn a do StaČerný, protože většina mužů byla na frontě. Po
ré
Boleslavi.
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routek (1927) v knize Obec Prosek. Ve
20. letech nav‰tûvuje podzemní prostory
v Hloubûtínû Popelka Bilianová a Jaroslav Petrbok, kter˘ se ze své funkce konzervátora pfiimlouvá jiÏ poãátkem 20. let
minulého století za jejich památkovou
ochranu a zpfiístupnûní. Poté publikuje první, byÈ struãn˘ vûdeck˘ popis nejprve znám˘ geograf Josef Kunsk˘ aÏ v roce 1940 a po
nûm Václav Král v roce 1958. Mezitím se
podzemím zab˘vá nûkolik novinov˘ch
Dnešní
náměstí OSN
bývalo
zpráv,
napfiíklad
v roce
1909 dříve
mûlojen
b˘t v jedulic. Bývala zde městské
nékřižovatkou
chodbû,
podle
popisu
odpovídající
váha, konečná stanice tramvaje
Americe
I, objeveno
a Hofmannův
statek skladi‰tû lupiãÛ. Tepr-

rou bylo možno obhospodařovat jedním párem
volů. Podle krajů to mohlo být přibližně 40 až
90 jiter. Rozlišovaly se různou velikostí i lány
selské (18,5 ha), panské či zemanské (23,14
ha), kněžské (25,5 ha) a královské (27,8 ha).
Staročeskou mírou byla i niva (36,900 m2),
a snad i dědina 4 – 18 (!) ha.
Podobný problém se vzájemným poměrem
délkových a plošných měr byl i s váhovými a objemovými měrami. V různých místech se jinak
měřilo obilí, mouka, nebo pivo a víno. Dodnes se
praktikuje měření chmelu při jeho sběru na věrProsecké
skály
- Moãálka
tele. Věrtel
obnáší
23,25 litru. Čtyři věrtele jsou
korec. Další jednotkou byl máz (0,9561 litru).
fiítku
korycanského
souvrství. NavzákoDálei do
to byly
s ne přesně stanovitelnými
rycanské
pískovce
nasedají
zelené
glaujemnými poměry a převody do metrické soukonitické jílovce a páskované souvrství jístavy pinta, která měla buď 4 žejdlíky nebo
lovcÛ téÏ zvané „kanafas“. Bûlohorské
třetinu se
lahvice
či šestinu
soudku.
Zvláštní
opuky
objevují
jako souvislé
polohy
aÏ
měrné
jednotky
se
uplatňovaly
u
soli
a
nejménû nûkolik desítek metrÛ odželeza.
okraA na
doplnění
ještě hřivna
stříbra
g)
jÛ
plo‰in.
Ve star˘ch
lomech
na(280,668
území Seměla 16 lotů
po 4sekventlíkách.
Z jedné
hřivny
verního
Mûsta
vesmûs tûÏila
opuka.
K
Proseku
se mÛÏe
vztahovat
neurstříbra
se vyrazilo
60 grošů.
Tedyzápis
kopa grošů.
ãitû
k ·ilbochu,
tj.ske
Ztracené
To jelokalizovan˘
mincovní početní
jednotka,
kterou
se ve
vartû
mezi
Libní adokumentech
Prosekem, tak
a datovan˘
starých
obchodních
často serokem
Îádn˘takdfiívûj‰í
údaj není
tkáváme.1795.
Kopa grošů,
často citovaná,
byla
znám,
i kdyÏ men‰í ãást chodbic mÛÏe b˘t
tedy jedna hřivna. Ale neplatilo to stále. Časem
star‰í.
tento poměr stále klesal.
TûÏba na Proseku probíhala bûhem celébyl vskonãiměření
hoDo
19.zavedení
století metrické
a podle soustavy
pamûtníkÛ
a vážení
který bylválce,
způsoben
la
aÏ po zmatek,
první svûtové
kdy odlišností
jiÏ nebyměr
v různých
místech země.
tomu dola
v˘razná
a poskytovala
spí‰ Navíc
pfiíleÏitostnou
daly „nepřehled“
několikeré výnosy, kterými
se
práci
místním nezamûstnan˘m.
Prosecké
podzemí
struãnû
zmiÀuje
FilipaPoãta
ve
snažili panovníci
tyto
rozdíly setřít
sjednotit
sv˘ch
vycházkách
praÏmíry aGeologick˘ch
váhy ještě před
zavedením po
metrické
ském
okolí (1897). Dále jej uvádí A. Jisoustavy.

KULTURA

Prkna, která znamenají svět,
ovládl studentský festival
O posledním listopadovém
víkendu se uskutečnil
v Divadle na prádle studentský divadelní festival
Pereme se s Thálií. Tento
projekt, pořádaný osmiletým Gymnáziem Jaroslava
Seiferta sídlícím v Nových
Vysočanech, proběhl již po
jedenácté.

V

ystoupili zde jak studenti tohoto gymnázia, tak i studenti
hostujících škol - přizváno bylo
Podještědské gymnázium z Liberce a pražské Gymnázium Jana
Nerudy.
Celý festival byl kromě příjemného zpestření všedních dní a omšelých víkendů i neobvyklou školou
pro každého, kdo si prkna Thálie
prožil na vlastní kůži. A věřte, že
účinkujících nebylo málo.
Hned v pátek se v kavárně divadla
předvedla dvě představení v podání terciánů Gymnázia Jaroslava

Představení Ach, ta něha
Seiferta. Většina z nich se o chvíli
později připojila i k více než padesátihlavému sboru, který si vzal na
paškál filmovou hudbu ze snímku
Les Choristes (Slavíci v kleci). Ptačími hlásky zde za doprovodu orchestru zapěli žáci nižšího stupně
GJS. Na jejich dech beroucí výkon
navázali ostřílení vlci ze sboru Ar-

cibiskupského gymnázia s Bachovým Magnificatem a Händelovým
Mesiášem. Oběma tělesům taktovkou mával profesor Igor Angelov.
V sobotu byla natěšenému publiku
naservírována dvojice autorských
představení. Nejprve kvintánky
z Gymnázia J. Seiferta a jejich vypravování o Víru času a o tom, co

zažila šlechtična. A později soubor
STOPA z Podještědského gymnázia s hororovou hrou Kohout nakřivo, při které tuhly svaly smíchy.
Večerní představení zachumlali do
heboučké kožešiny studenti oktávy Gymnázia J. Seiferta ve hře Čí je
ten kožich? Celé jejich představení
nepřestávalo lechtat bránici, takže
v sobotu večer se divadlo smíchy
jen otřásalo.
Tři mušketýři podle A. Dumase
byli hlavním nedělním lákadlem
festivalu. Velkolepé představení,
nastudované pod dohledem Hany
Ulrichové, svedlo dohromady absolventy i některé profesory Gymnázia J. Seiferta, a co bylo nejdůležitější, diváky nadchlo. Večerní
soumrak pak rozzářila absurdní
hra Ach, ta něha našich dam, ve
které tři septimánky s mužskou
hlavou, zamaskovanou v košíku
pod zeleninou, přivedly obecenstvo lehce do rozpaků a vzápětí do
nadšení a spokojenosti.
Poslední festivalový den zakončil již tradičně soubor absolventů
Gymnázia Jana Nerudy, tentokrát
hrou První nevěra, která svým
sladkým na shledanou poslala
obecenstvo po náročném divadelním víkendu domů spát.
K. Nováková, studentka septimy
Gymnázia J. Seiferta

Ve víru času

Divadelní hra Čí je ten kožich?

Tři mušketýři

Tři mušketýři byli hlavním nedělním lákadlem festivalu
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Galerie Trafačka v pražských
Vysočanech ustupuje plánům developera
Po osmi letech fungování musí Galerie Trafačka
ustoupit plánům developera. Na jejím místě v pražských Vysočanech vyroste
víceúčelový objekt s byty
a obchody.

G

alerie Trafačka v současném
objektu ve Vysočanech končí.
Stěhovat se bude v lednu, v dubnu
začne demolice objektu. Místo galerie vyroste do čtyř let víceúčelový
objekt s byty a obchody.
Vyplývá to ze záměru zveřejněného v systému vlivu na životní
prostředí EIA, jak potvrdila koordinátorka Galerie Trafačka Blanka Čermáková. Ještě není jasné,
kam se galerie přestěhuje. „Zatím
intenzivně hledáme alternativní
prostory, ovšem bezúspěšně,“
řekla Čermáková.
Hrozba stěhování nad galerií visela už od počátku jejího fungování
v roce 2006. Vznikla v prostorách

24

bývalé elektrické rozvodny a původně měla plánům developera
ustoupit do roka. Zatímco obyvatelé pavlačového domu se už
vystěhovali, galerie na svém mís-
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tě zůstala, navíc převzala prázdné byty a využívá je jako ateliéry
českých i zahraničních umělců.
V současnosti jich tu tvořilo asi
čtyřicet.

Nový rezidenční objekt vyroste na
trojúhelníkovém pozemku mezi
ulicemi Českomoravská, Ocelářská a Kurta Konráda. Jeho součástí bude opravený pavlačový dům,
který na místě už stojí. Dostavěna
bude desetipatrová budova se 112
byty a 38 ateliéry, restaurací a čtyřmi obchody. Objekt postaví Pražská
správa nemovitostí. V původním
domě zůstane 24 bytů a tři ateliéry.
Demolice mají začít příští rok
v dubnu, v červenci 2016 začnou
stavební práce. Hotovo by mělo
být v lednu 2018.
Trafačka prezentovala zejména
současné české umělce, ať už se
věnují graffiti, street artu, nebo
konceptuálnímu umění. Kromě
galerie a ateliérů spřátelených autorů byl na místě velkokapacitní
ateliér otevřený projektům nejrůznějšího druhu, od koncertů,
módních přehlídek až po divadelní představení a různé umělecké
festivaly.
Foto: lu
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Prosecká Galerie Dion skončila
Po necelých deseti letech existence ukončila koncem
prosince 2014 činnost zavedená pražská Galerie Dion.
Poslední z takřka padesáti výstav byla věnována tvorbě
Milana Šplíchala. Jeho obrazy a objekty zde ještě kolem
Vánoc naposled čekaly na diváky pod příznačným názvem Na okraji reálna – galerie sídlila v ulici Na Pokraji.

„K

aždé dění má svůj časový
limit. Naší Galerii právě vypršel. Provozování galerie patřilo
k mým nejkrásnějším obdobím života a končí v nejlepším,“ říká její
ředitelka Natalia Laru. Se svým
manželem a dětmi se rozhodli vrátit do Ruska, své domovské země.
Spolu s nimi poputuje i pestrá
sbírka českého umění, kterou by
Laru jednou ráda vystavila. „Bude
to největší soubor moderního
umění v Rusku,“ směje se s nadsázkou končící galeristka a zároveň také lékařka.
Galerie Dion zahájila svoji činnost
na podzim 2005 programem zaměřeným na prezentaci a nabídku
současného výtvarného umění.
Samotná první výstava byla věno-

vána soubornému umění Ruska
a na zahájení nechyběl profesor
Milan Knížák. Výběr autorů byl
ale podmíněn vytvářením vlastní
galerijní sbírky současného umění
především českých autorů. Zvláštní pozornost Natalia Laru věnovala
okruhu tak zvané střední generace
a umělcům řadícím se ke klasikům
moderního výtvarného umění
druhé poloviny 20. století. Ve výstavní síni byla postupně k vidění
například díla Ilji Sainera, Marcely Vichrové, Zdeňka Hůly, Josefa
Hampla, Vladimíra Preclíka, Ludvíka Fellera, Borise Jirků, Vladimíra Nováka, Marie Blabolilové,
Dany Puchnarové, Jaromíra E.
Brabence, Jana Gabriela, Bohunky Waage, Karla Vysušila, Zdeňka

Rybky či Nenada Djapiče. Prostor
ovšem dostali i mladší perspektivní
umělci, jako třeba Martina Pytlová
a Radim Kořínek. Pozoruhodnou
výjimkou byla také výstava soch ze
zaniklých kostelů Chomutovska.
Ke galerii nezpochybnitelně patřil
nestor Ivo Janoušek, který většinu výstav doprovázel úvodním
slovem. A tento původním povoláním vědecký pracovník a vysokoškolský učitel, emeritní ředitel
Národního technického muzea,
který je veřejnosti znám i jako or-

ganizátor a kurátor mnoha výstav
výtvarného umění, se sám představil veřejnosti na podzim roku
2008 v Galerii Dion jako autor
vlastních obrazů.
„Mívala jsem radost, když kolem
procházeli studenti z nedalekého
gymnázia. Mnozí z nich se dívali
skrz obrovská okna dovnitř výstavního sálu,“ považuje paní Natalia za největší přínos z působení
dnes již bývalého „centra“ výtvarného umění na Proseku.
text a foto: Miloslav Hanuš

Na rybí polévku s radními Devítky
Rybí polévku už podruhé rozdávali zastupitelé
deváté městské části 20.
prosince 2014.

O

chutnat vánoční specialitu
přišli lidé na prostranství u lanového centra v ulici Na Břehu
u parku Podviní. Nalévali jim místostarostové Prahy 9 Marek Doležal a Adam Vážanský.
foto: Linda Urbášková
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Kolik
Pomůžete
spisovatelů
se vejde
do Knoflíku Z

i bez peněz

SBÍREJ-TONER.CZ je ekologicko-charitativně zaměřený projekt organizovaný
občanským sdružením Aktipo. V České Republice běží již šestým rokem.
Sběrné nádoby najdete také v Praze 9.

Pod záštitou Pražského klubu
spisovatelů srdečně zveme na
literárně-hudební recitál MODRÝ
VEČER U KNOFLÍKU ve středu
21. ledna 2015 od 19 hodin
v Kulturním a rodinném centru
v Jablonecké ulici 724/6 na Proseku (stanice metra C – Prosek).

Ú

činkují básnířka Delicie Nerková a její
hosté: Radana Šatánková, Radek Nešetřil a Markéta Hlasivcová. Hudba: Jana
Šouflová – harfa, Marie Jenovéfa Kučerová – klavír. Večer uvádí Olga Nytrová.
Náš společný večer můžete obohatit
i svou vlastní tvorbou, případně nabídnout své knihy. Těšíme se na každého,
kdo má srdce na stejné vlnové délce!
Další informace na www.obecspisovatelu.
cz, www.dialognaceste.cz, www.kavarna.
centrumknoflik.cz.

a období od května 2009 do
října 2014 získalo sdružení
z renovace nasbíraných tonerů
částku 1 840 232 Kč! Celý tento
výtěžek putuje do zařízení pro
mentálně hendikepované spoluobčany, která jsou do projektu
zapojena. Více na: http://www.
sbirej-toner.cz.
Zařízení, která můžete podpořit
v sedmém sběrném roce (1. 11.
2014 - 31. 10. 2015):
Pardubický kraj:
Denní stacionář Slunečnice
Pardubice - denní stacionář pro
mentálně postižené.
Oblastní charita Polička - sociálně terapeutické dílny pro osoby s lehkým až středním mentálním postižením
Hradecký kraj:
Apropo Jičín, o.p.s. – okresní organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením.

Praha:
POHODA Praha - společnost
pro normální život lidí s postižením, občanské sdružení.
Severní Čechy:
Domovy sociálních služeb - Háj
a Nová Ves - ústav sociální péče
pro mentálně postižené.

Sběrné nádoby na tonery

Střední Čechy:
ALKA, o.p.s. Příbram - obecně
prospěšná společnost, která
poskytuje služby mentálně postiženým lidem na principu ucelené péče (zdravotní, sociální
a pedagogické péče).
Plzeňský kraj:
Domov Milíře - Tachov – zařízení pro osoby se zdravotním
postížením.
Vysočina:
Denní stacionář Bludiště FOKUSU Vysočina - zařízení pro
podporu lidí s duševním onemocněním.
Jižní Morava:
LILA Domov pro postižené děti
Otnice - nestátní zdravotnické
zařízení.
Zlínský kraj:
Domov Barborka - Kroměříž domov pro osoby se zdravotním
postižením

INZERCE

PROD
AKCE le EJNÍ

S tímto ku den & únor
ponem zí
skáte

slevu 12
%
na ná
kup zb
v prodejněoží
Namche

Kurzy lezení na umělé stěně
pro děti i dospělé
pod záštitou horolezců
Soni Boštíkové & Josefa Šimůnka

NAMCHE – Outdoor, Travel & Climbing Center, s.r.o., Heydukova 6, Praha 8 – Prodejna, půjčovna, lezecká a skialpová škola

SC-341107/05

od 4 do 100 let, pro začátečníky i zkušené lezce
5 úrovní kurzů pro děti, 6 úrovní kurzů pro dospělé
certifikovaní a zkušení instruktoři, historie od roku 2001
účastníci kurzů mají slevu na nákup v prodejně Namche
Další kurzy začínají v únoru, přihlášky od 5. ledna
více informací na www.namche.cz nebo v prodejně

SC-341857/01

Obchodní akademie Praha 9 Satalice
zve na den OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10. 1. a 11. 2. 2015 od 8:00 do 18:00 hod.
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DOPRAVA

QR kódy v dopravě
Nové tramvajové
zastávky na znamení vám usnadní cestování
Od 22. prosince 2014 přibylo k současným jedenácti
dalších osm tramvajových zastávek na znamení.

N

ové zastávky na znamení se
nacházejí zejména na okrajích Prahy, kde je minimální obrat
cestujících. Například na lince 16
v úseku Nádraží Vysočany – Lehovec bude už pět zastávek na
znamení. V těchto zastávkách
není nutné při viditelném čekání
na nástupišti na tramvaj mávat,
řidič zastaví vždy, když se na zastávce někdo nachází. Před výstupem v zastávce na znamení je
nutné stisknout tlačítko poptávkového ovládání dveří (tramvaje
bez těchto tlačítek musí zastavit
vždy i v zastávkách na znamení).
Oblast Braníka a Modřan:
• Pobřežní cesta (linky 3, 17, 52)
• Černý kůň (linky 3, 17, 52)
• Belárie (linky 3, 17, 52)
Oblast Kobylis:
• Kyselova (linky 10, 53)
• Štěpničná (linky 10, 53)
Oblast Strašnic:
• Dubečská (linky 22, 26, 57, 59)

Čas je veličina, která dnes určuje běh všeho důležitého,
dopravu nevyjímaje. A protože čas jsou peníze, rychlejší
a efektivnější způsob jak získat potřebné informace na
cestách umožňují QR kódy.

V

Oblast Vysočan:
• Poštovská (linky 16, 54)
• Špitálská (linky 16, 54)

dopravě mají tyto kódy obrovský potenciál, protože
nejsou náročné na místo, ani na
výrobu, ale dokáží pojmout většinu důležitých informací. A ty,
které nepojmou, tak na ně mohou
alespoň odkázat. A i pro cestující
je jednodušší (než se orientovat
ve spleti tabulek jízdních řádů) jen
namířit mobilní telefon na zastávkový sloupek a načíst kód a zjistit,
v kolik mi jede můj vlak, a jestli
nemá třeba zpoždění, což tištěný
jízdní řád neumožňuje, a digitální
informační panely, které by ukázaly zpoždění, nejsou ani zdaleka na
všech zastávkách.

V podmínkách Pražské integrované dopravy se tento systém začal
zavádět v první polovině letošního
roku a jsou jím postupně vybavovány železniční zastávky železničních linek S. A k čemu je to dobré? Představte si, že jdete z výletu
a přijdete na vlakovou zastávku,
kde si načtete QR kód. Díky aplikaci „Kdy mi to jede“ se dozvíte,
zda váš spoj jede včas, nebo jak
velké má zpoždění. Na základě této
informace se můžete rozhodnout,
zda vyčkáte příjezdu vlaku, nebo
zda bude hledat nějaké náhradní
řešení, třeba půjdete na blízkou
autobusovou zastávku.

Ke stejnému termínu dojde k rozšíření zastávek na znamení i u autobusových linek. Na znamení budou
nově tyto zastávky: Antala Staška,
Černý kůň, Hutmanka, Kavkazská,
Paceřická, Pobřežní cesta, Starochuchelská.

Bez přestupu mezi Prahou (Vysočany)
a Milovicemi také o víkendu
V neděli 14. prosince 2014 se měnily železniční jízdní
řády v celé zemi, v rámci Pražské integrované dopravy
zaznamená největší změnu trať Praha – Lysá nad Labem
– Milovice. Začaly zde jezdit nové přímé vlaky o víkendu
a další spoje přibyly v odpolední špičce pracovních dní.

N

ejvětší novinkou jsou víkendové přímé vlaky z Prahy do
Milovic. Dosud museli lidé přestupovat v Lysé nad Labem ze CityElefantu na žlutou Regionovu, to
už bude od neděle minulost. Sjednocujeme víkendový jízdní řád
s jízdním řádem v pracovní dny,
v praxi to znamená, že i o víkendu
pojede z Prahy až do Milovic každou hodinu přímý CityElefant.
Tím se zvýší i počet vlaků, které
jezdí o víkendech z Prahy do Lysé
nad Labem. Dosud jezdily jednou
za hodinu, jejich interval se teď
přidáním vlaků do Milovic zkrátí na 30 minut. Přímé víkendové
spoje poslouží dobře i rodinám

Leden 2015

s dětmi, které hojně navštěvují
milovický dětský park Mirakulum.
Další novinkou jsou nové odpolední vlaky z Prahy do Čelákovic
v pracovní dny. V Čelákovicích
i v Zelenči žije více a více lidí, kteří
potřebují dojíždět do Prahy. Z Čelákovic jste vlakem v centru města
za 28, ze Zelenče za 20 minut. Tak
rychle to za normálního provozu
žádným jiným dopravním prostředkem nejde stihnout.
Čtyři odpolední spoje, které dosud
jely po trase linky S9 Strančice
– Praha hlavní nádraží – Praha-Horní Počernice, budou pokračovat z Počernic dál a dojedou až do
Čelákovic. Z pražského hlavního

nádraží odjedou v 15:16, 16:16,
17:16 a 18:16.
Nové vlaky projedou celou Prahou
od Uhříněvsi přes Hostivař, Strašnice a Vršovice až do Čelákovic,
z těchto končin se lidé z Čelákovic
domů bez přestupu zatím nedostali. Bude to fungovat samozřejmě i ve směru do Prahy. Přímé

spoje skrz celou Prahu jedou z Čelákovic ve 4:28, 5:50, 6:50, 7:50,
15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 22:34
s tím, že první a poslední uvedený
spoj jede až do Benešova u Prahy,
poslední uvedené spoje v ranní
a odpolední špičce končí v Říčanech, ostatní jedou do Strančic.
ROPID
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Do nového roku vkročila TJ Praga
s novým sportovním zázemím
„Jsem rád, že jsme ještě koncem loňského roku zkolaudovali nové sportovní zázemí TJ Praga Vysočany,
a dostáli tak slibu, který jsme dali už před čtyřmi lety,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský.
„Navzdory tomu, že k cíli vedla cesta přes řadu sporů a dalších problémů, mají dnes sportovci
na Pragovce nejmodernější sportovní zázemí na Devítce.“

P

omáhat s udržením sportovních areálů tak, aby zde mohli
sportovat všichni, kteří mají zájem, je jedním z cílů Městské části Praha 9. I proto investovala do
nového zázemí na Pragovce. Bourat nevyhovující objekty a stavět
nové se začalo v březnu loňského roku, kolaudace proběhla 20.
prosince 2014.
Stará klubovna s dílnou pro údržbu areálu jsou již minulostí, v led-

nu pak dojde k demolici
původních
šaten.
Nová budova, která
bude sloužit jako
zázemí pro zájmové kluby a hráče TJ
Praga, je třípodlažní. Tvarově je objekt
navržen jako průnik
dvojice hranolů. Jeden
tvoří první nadzemní podlaží,
druhý vytváří předsazení objektu

a druhé a třetí nadzemní podlaží. V přízemí
je kantýna, zázemí,
garáže a venkovní
sklad pro údržbu
areálu. První patro
je určeno fotbalovému klubu TJ Praga
včetně šaten pro hráče,
druhé patro pro vedení TJ
Praga a zájmové kluby jako např.
mk
šachisty.

MÁSLOVICKÝ MASOPUST
se zabijačkou na návsi
v sobotu 24. ledna 2015
VESNICKÁ ZABIJAČKA (od 11 h)
SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ JITRNIC a jiné radovánky (12 h)
SETKÁNÍ DECHOVKY A MASEK NA NÁVSI (13 h)
následuje PRŮVOD MASEK S HUDBOU PO VSI (do cca 15 h)

ČERSTVÉ ZABIJAČKOVÉ A MASOPUSTNÍ DOBROTY!
HORKÉ POVZBUZUJÍCÍ NÁPOJE!

TĚŠÍME SE NA VÁS!
MASKY VELMI VÍTÁNY!!!
Máslovice jsou 18 km na sever od Prahy. Bus 374 z metra C Kobylisy.
Případné další informace na tel.: 724 191 246 nebo mailem: ou@maslovice.cz
www.maslovice.cz
masopust01.indd 1
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Ve Vysočanech se bude letos konat
ME v atletice a MS v ledním hokeji
Sportovní fanoušci jásají, protože se v březnu letošního roku bude v 02 Areně konat
halové mistrovství Evropy v atletice a v květnu Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
Zato obyvatelé této části Prahy začínají mít obavy z dopravních a dalších omezení.

„P

rotože se v krátké době po
sobě uskuteční ve Vysočanech dvě velmi významné sportovní akce, které přilákají tisíce
sportovních nadšenců nejen z celé
České republiky, ale i ze zahraničí, budeme se snažit, aby se jejich
organizace dotkla místních obyvatel pokud možno co nejméně,“
konstatuje místostarosta Prahy
9 Adam Vážanský. „Spolupracujeme s organizátory obou sportovních šampionátů, vedením 02
Areny, Městskou policií Prahy,
Policií ČR a dalšími. Pravdou však
je, že zvláště během konání MS
v ledním hokeji dojde ke značným
změnám dopravního systému
v okolí 02 Areny. O všech omezeních a přijatých opatřeních budeme včas informovat na stránkách
měsíčníku Devítka a webových
stránkách Prahy 9.“

Mistrovství Evropy v atletice

Halové mistrovství Evropy je významnou mezinárodní atletickou
událostí, která se do České republiky vrací po dlouhých 37 letech.
Naposledy se v Praze konalo mistrovství Evropy v atletice na strahovském stadionu v roce 1978.
Halový evropský šampionát se
bude konat ve dnech 5. – 8. března
2015 v 02 Areně a bude vrcholem
zimní atletické sezony. Do Prahy
přijedou závodníci z 50 zemí Evropy, aby bojovali o tituly mistrů
starého kontinentu. Divákům
a fanouškům atletiky se představí
evropská atletická špička a česká
atletická reprezentace bude mít jedinečnou možnost ukázat se před
domácím publikem.
Domácí prostředí společně s podporou diváků bude pro české atlety
velkou motivací pro co nejlepší vý-

kony. Těšit se můžete na kompletní českou atletickou špičku, která
bude v konkurenci těch nejlepších
z Evropy bojovat o kovy nejcennější. Pavel Maslák, Zuzana Hejnová,
Ladislav Prášil, Jiřina Svobodová,
Denisa Rosolová a mnoho dalších
zvučných jmen české atletiky se
těší na vrcholnou atletickou událost na domácí půdě. Nenechte si
ujít jedinečnou příležitost a přijďte
podpořit českou reprezentaci na
halové mistrovství Evropy.

Mistrovství světa IIHF
v ledním hokeji

Mistrovství světa IIHF v ledním
hokeji 2015 přivítá Praha a Ostrava od 1. do 17. května 2015.
Zápasy světového šampionátu se
budou hrát ve dvou arénách: v O2
Areně v Praze a v ČEZ Aréně v Ostravě.

Podle herního systému MSLH
IIHF 2015 se v jednotlivých dějištích šampionátu odehrají zápasy
základních skupin a dvě čtvrtfinále. Závěrečné souboje - semifinále,
zápas o 3. místo a finále - budou
k vidění v O2 Areně v Praze.
A koho uvidíte v základních skupinách?
Skupina A (Praha):
Švédsko, Kanada, Česká republika, Švýcarsko, Lotyšsko, Francie,
Německo, Rakousko
Skupina B (Ostrava):
Finsko, Rusko, USA, Slovensko,
Norsko, Bělorusko, Slovinsko,
Dánsko
Veškeré podrobnosti k šampionátu lze nalézt na oficiální webové
stránce
www.iihfworlds2015.
com, která byla uvedena do provozu ve dvou jazykových mutacích mk
české a anglické.
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INZERCE

PLAVÁNÍ
MIMINEK
A DĚTÍ s rodiči

OPRAVY A PRODEJ

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

FA J. MACHÁČ

janmachac66@seznam.cz

Vít Vrbický

80–90 % úspěšnosti.
Přírodní, bezbolestná metoda.
Provádíme i masáže.
Kontakt:
tel.: 777 904 324, 603 886 323
www.biorezonance-masaze.cz

www.ceskydomov.cz

tel.: 603 786 170
vit.vrbicky@ceskydomov.cz
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SC-341768/02

INZERCE
V ČASOPISU
SC-341715/04

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

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

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

15

am

tr h u

www.cvikr.cz

Prodej a pokládka podlahových krytin.
Poradenství a zaměření ZDARMA.
TIP: Podlahová krytina
s pokládkou = 6% sleva!
www.podlahyliptakpraha.cz
Kovářská 17, Praha 9, tel.: 603 142 183

ím

Brýle i na předpisy
všech pojišťoven.
Jablonecká 423
Tel.: 286 891 295

SC-341526/03

OPTIK CVIKR

Pomocí Bicom®-biorezonance řešíme:
• Anti-nikotinová terapie (1 sezení)
• Anti-alkoholová terapie (2 sezení)
• Bolesti všeho druhu (3–6 sezení)
• Alergie i mimo sezónu (5–8 sezení)
• Imunita (3–5 sezení)

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

e d iál n

Zdraví, štěstí a pohodu
v novém roce
přeje Český Domov

Leden 2015

SC-341731/02

774 43 33 59
praha@plavacek-deti.cz
www.plavacek-deti.cz

SC-341027/06

čtvrtek 10:00-12:00 a úterý 17:15-18:15
Hotel Duo, P9 – Prosek

SC-341370/04

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

tel.: 777 325 466

SC-341839/01

18.12.14 0:35

SC-341818/01

ŠICÍ STROJE

www.klubmontessori.cz
tel.: 604 708 572

SC-341863/02

inzerat_44x30_prosinec2014.indd 1

www.hospodyne.cz
tel.: 603 452 284

SC-341939/01

774
849 270
albina.kashkarova@re-max.cz

Jedinečná příležitost, jak
v harmonickém prostředí rozvíjet
osobnost dítěte. Kontaktujte nás
a přijďte se podívat.

SC-340991/05

s dovozem

REALITNÍ MAKLÉŘ
z Proseka

Poslední volná místa
v soukromé montessori školce
pro tento školní rok.

Tradicřeivost
& tvo

RUČNÍ ŽEHLENÍ

NESPOČET SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Vám do nového roku přeje

Hlavní mediální partner

www.hdk.cz

www.hdk.cz

Přímý odkaz
na Youtube:

SC-341297/68

Vstupenky v pokladně divadla Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz, v síti TicketArt vč. všech poboček CK Čedok.

Turné k příležitosti 70. výročí

osvobození a ukončení 2. světové války
Pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana

ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2015

17. 10. 2015 PRAHA
TIPSPORT ARENA, 15:00 A 20:00
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31.1.2015
NO DO

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

SC-341912/7

UŽE
PRO VELK Ý Z ÁJEM PRODLO

