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MČ Praha 9:

Přejeme vám rok plný
zdraví, pohody a radosti
VYSOČANSKÁ
„V“: DAKAR

NÁMĚSTÍČKO
U JIZERKY

GALERIE 9:
WAN-TAI-DIE IN

Akce

4+1...

... je již
naše tradice

Po ku d js te naším prav idel ným dárc em
znáte již naše ak ce 4+1.

,

Protože jsou vždy našimi dárci
kladně přijímány, rozhodli jsme se další udělat
na začátku roku 2016 J!
Je těžké vybrat dárek, který by potěšil všechny,
ale my jsme ho připravili opět tradičně.
Každý z Vás , kdo od 2. 1. do 5. 3. 2016 v našich centrech na Chodově nebo
Černém Mostě absolvuje 4x úspěšný odběr, dostane v průběhu března odměnu,
která Vám určitě opět udělá radost.
Týmy DCCH a DCCM

M

Dárcovské centrum Černý Most

Dárcovské centrum Chodov

www.dccm.cz

www.dcch.cz

Obchodní centrum | Černý Most - galerie
Telefon: 2 33 33 66 66 | dccm@dccm.cz

Obchodní centrum | Chodov - střecha
Telefon: 27 207 55 55 | dcch@dcch.cz

Dárcovské centrum Černý Mos
SC-351746/01
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

PRODE J K
NE
V S T UP E n k u

na střeše Galerie Harfa
Veřejné bruslení:
Denně 15:00–18:30

n a In f o

Veřejné bruslení pro děti
do 10 let s doprovodem:
Denně 13:00–14:30

stá

VSTUPNÉ
50 Kčč / VSTUP

Večerní veřejné bruslení:
Sobota 19:00–20:30

děti do 150 cm a jejich
nebruslící doprovod

PO DOBU VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ JE K DISPOZICI PŮJČOVNA BRUSLÍ VEDLE KLUZIŠTĚ.

ZDARMA

Cena zápůjčky:
60 Kč (brusle pro dospělé)
30 Kč (brusle pro děti do velikosti 30)
Provozovatel si vyhrazuje právo omezit dobu pro veřejné bruslení – zejména za nepříznivých klimatických podmínek či z důvodu
marketingových akcí centra. Doba veřejného bruslení zahrnuje i přestávky pro nezbytnou úpravu ledu – dle rozhodnutí obsluhy kluziště.

ARENY

Verejne brusleni Nase Praha 188x86.indd 1
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ZDARMA

WWW.GALERIEHARFA.CZ
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Z RADNICE
Slovo zastupitele MČ Praha 9

Naše plány většinou „zdržuje“ administrativa
Tomáš Holeček (ODS), zastupitel
a radní pro dopravu a životní prostředí MČ Praha 9, vstoupil do volebního
období 2014-2018 s ambiciózními
plány – s propojením vysočanských
parků, které by měly vytvořit největší
klidovou a relaxační zónu v Praze 9,
a s vytvořením nových parkovacích
míst zejména na Proseku.
Jak se vám zatím daří průběžně naplňovat záměry v budování parků?
Koncem loňského roku byla dobudována druhá část parku Srdce na Proseku a skončila revitalizace parku Balabenka ve Vysočanech. Dnes
už také známe zhotovitele parku Pod Lávkou
ve Vysočanech, takže po nezbytných administrativních úkonech ze strany Magistrátu hl.
m. Prahy a v závislosti na počasí mohou začít
práce na revitalizaci tohoto území u Rokytky.
K vytvoření ucelené relaxační zóny u Rokytky
je však třeba vybudovat také park Zahrádky.
Vím, že o vytvoření tohoto parku dlouho mluvíme, ale kromě toho, že je to nákladná záležitost, musíme respektovat i stavební řízení se
všemi jeho lhůtami. V současné době probíhá
územní řízení, hned po něm bude následovat
proces spojený se získáním stavebního povolení. Protože celková částka na revitalizaci
tohoto území se pohybuje kolem 40 milionu
korun, rozdělíme projekt na tři části. Pokud
vše půjde dobře, realizovat první etapu výstavby parku Zahrádky bychom mohli začít
letos na podzim.

Na Proseku v Bílinské a Varnsdorfské se nám
podařilo vytvořit dohromady 25 míst ke stání. Parkoviště při Litoměřické s kapacitou
130 míst by mělo být otevřené na jaře po vyřízení nezbytné administrativy. Hotová je projektová dokumentace ke slibovanému parkovacímu
domu na Proseku u Billy a v současné době probíhá stavební řízení. V okamžiku, kdy všechna
tato parkoviště budou k dispozici, zavedeme
zóny placeného stání i na Střížkově a Proseku.
Pokud se nic nezmění, části Prahy 9, konkrétně
Vysočany a Libeň, přejdou na jaře do první fáze
celoměstského parkovacího systému.

Tomáš Holeček
Sliboval jste také, že se zasadíte o obnovu původních ovocných sadů na Devítce…
Třešňovka v Hrdlořezích se obnovuje v současné době a jediný z původních ovocných sadů
v Praze 9, který ještě čeká revitalizace, je Klíčovský. Od podzimu loňského roku čistí jeho
svah, kam se technika jen špatně dostává, bezdomovci, kteří spolupracují s naší městskou
částí. Po dohodě s pražským magistrátem sem
byly také umístěny ovce. Až bude terén dostatečně vyčištěn od černých skládek a náletů, začnou vlastní práce na obnově sadu.
Jak je to s novými parkovacími místy? Především na Proseku stále chybí.

Co zavedení zón placeného stání bude znamenat pro rezidenty Prahy 9?
Na magistrátu se snažíme prosadit jednotnou
platbu pro naše rezidenty ve výši 700 Kč bez
ohledu, ve které části Prahy 9 bydlí. A nesouhlasíme s tím, aby si k 700korunovému kuponu ještě kupovali roční jízdenku na MHD nebo
platili 4500 Kč. To je z našeho pohledu jen způsob, kterým by magistrát dotoval ztrátovost
dopravního podniku.
A jak se snažíte pro své občany zlepšit cestování městskou hromadnou dopravou?
Stejně jako se nám podařilo prosadit na podzim loňského roku novou minibusovou linku
č. 146 do Hrdlořez, chceme získat druhou
tramvajovou linku do Sokolovské ulice a jednáme o tom s ROPIDem. Na Dopravním podniku hl. m. Prahy zase usilujeme, aby tramvajová trať v Kolbenově ulici, jež by se měla letos
rekonstruovat, byla zatravněna podobně, jako
je tomu v Sokolovské, Českomoravské, Poděbradské.
mk

Projednávání návrhu Metropolitního plánu začne na jaře
Koncem listopadu 2015 skončila první fáze přípravy
nového územního plánu hlavního města – Metropolitního
plánu. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy odevzdal
jeho návrh ke kontrole pořizovateli, odboru územního
rozvoje pražského magistrátu, který by měl zahájit
projednávání na jaře 2016.

O

d samého začátku přípravy
Metropolitního plánu s Institutem plánování a rozvoje hl. m.
Prahy spolupracovala i MČ Praha 9, která dávala nejen podněty
týkající se rozvoje jejího území.
„Především jsme usilovali o to,
aby Metropolitní plán byl srozumitelný široké veřejnosti a vyznali se
v něm nejen odborníci,“ říká místostarosta Prahy 9 odpovědný za
územní rozvoj a výstavbu Prahy 9
Marek Doležal a pokračuje: „Zároveň jsme chtěli, aby nový plán také

4

jasně určoval pravidla pro developery, aby bylo zřejmé, jaký charakter nové výstavby se může, či nesmí v určitých lokalitách objevit.“

Jaké novinky plán přináší?

„Metropolitní plán se bude především zabývat tím, jak nové stavby
ovlivní ulice, náměstí a parky a jakým způsobem se mají ke svému
okolí chovat. Bude určovat spíše
strukturu města než možná funkční
využití jednotlivých parcel. To, co se
děje mezi zdmi domu, se totiž mění-
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vá častěji než zdi samotné. Důležité
je, jaký vliv mají aktivity uvnitř budov na své okolí,“ konstatuje Petr
Hlaváček, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).
Metropolitní plán tak například
přinese celoplošnou výškovou regulaci zástavby, která dosud v Praze chyběla. Výškové budovy tak již
nebudou moci vznikat jako nahodilé solitéry. Plán umožní stavbu
výškových budov jen v několika
vhodných oblastech.
Další novinkou plánu bude členění na skoro osm set lokalit. Každá
z nich má svůj specifický charakter. Jednotlivé lokality plán popíše pomocí převládajícího typu
zástavby, veřejných prostranství
a využití a pomocí místního názvu.
Ke každé lokalitě odborníci z IPR
předepsali také pravidla pro další

rozvoj: do jaké míry se v ní smí, či
nesmí stavět, který typ staveb se
v ní smí objevovat a co jsou hodnoty, které je třeba chránit. Díky
tomu Metropolitní plán zamezí,
aby ve čtvrti rodinných domků vyrostl několikapatrový bytový dům.
Podobný nástroj se velmi osvědčil
například v Mnichově.
Metropolitní plán bude také plně
digitální. Na webovém rozhraní si
každý bude moct rozkliknout místo,
které ho zajímá, a objeví se přehledně zpracované všechny regulativy.
Zhruba tři měsíce bude probíhat
proces kontroly pořizovatelem.
Po zapracování připomínek, které
z kontroly vyplynou, IPR Metropolitní plán odevzdá a Magistrát
hl. m. Prahy ho začne řádně projednávat s institucemi, městskými
částmi i širokou veřejností. red
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Náměstíčko u Jizerky
v Jablonecké dostane nový kabát

Setkání představitelů radnice
s občany kvůli projednání nové
podoby „náměstíčka“ u Jizerky

Možný vzhled prostoru u Jizerky v Jablonecké

Seznámíte se s návrhem budoucí podoby tohoto
prostoru vedle obchodního domu Jizerka. Budeme
v této souvislosti rádi, pokud nám řeknete své
názory na připravované úpravy. Setkání se
uskuteční ve středu 13. ledna 2016 od 18 hodin
v zasedačce Deváté rozvojové v Jablonecké
ulici 70/322 (první patro).

Jablonecká ulice na Proseku postupně mění svůj vzhled. Nyní by měl zkrásnět také prostor u Jizerky. Přijďte si při
dalším setkání s místostarostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem říct svoji představu, jak by „náměstíčko“ mělo vypadat.
Veřejné projednávání se uskuteční ve středu 13. ledna 2016 od 18 hodin v Jablonecké č. 322.

„M

ěstská část Praha 9 chce
investovat do změn v prostoru Jablonecká-Harrachovská,
které by obyvatelé této části Proseka přivítali a zpříjemnily jim
život. Byl bych rád, kdybychom
společně našli přijatelný kompromis mezi tím, co by tu lidé chtěli
mít, a reálnými možnostmi radnice, tak jak se nám to podařilo
při setkání s obyvateli Jablonecké
bydlících v okolí Kulturního a rodinného centra Knoflík. O revitalizaci této části Jablonecké jsme
s nimi jednali v červnu loňského
roku a z veřejného projednávání návrhů architekta vzešla řada
konstruktivních nápadů,“ říká
Tomáš Portlík.

Leden 2016

S čím počítá
architektonický návrh?

Náměstí a veřejné prostory náměstíčka byly odjakživa přirozeným místem pro setkávání lidí.
Místem u obchodního centra
Jizerka v Jablonecké většina lidí
však projde zrychleným krokem.
„Denně tudy projde opravdu
hodně lidí, ale co by je mělo držet
v zanedbaném, zarostlém a neudržovaném prostoru s ošklivě
vypadajícími prodejními stánky,
v němž se léta nic nezměnilo? To
byl důvod, proč jsem ještě jako zastupitelka MČ Praha 9 a členka komise územního rozvoje a výstavby
dávala podnět k revitalizaci této
lokality,“ říká Markéta Dostálová,

která také jako absolventka oboru
územního plánování spolupracovala s ing. arch. Alexandrem Krohou při zpracování studie úprav
tohoto pozemku.
Návrh kromě zvýraznění přístupových tras od stanice metra
a parku Přátelství usiluje o architektonické sjednocení a zpřehlednění celého prostoru a obnovení
náměstí jako městotvorného prvku. „Zároveň bych chtěla, aby si
tady i nadále lidé mohli nakoupit,
a to nejen v supermarketu nebo
zděné trafice, která tu je, ale nadále i ve stáncích. Ty by však měly
mít jednotný vzhled a přesunuty
by mohly být do severozápadního
cípu náměstí, aby uvolnily centrální prostor náměstíčka,“ říká Markéta Dostálová.
Architektonický návrh dále počítá

s tím, že stávající pochozí plochy
budou nahrazeny různobarevnou
betonovou dlažbou, na náměstíčku vzniknou nové snadno udržovatelné travnaté plochy, objeví se
tu i jednotlivé stromy či stromořadí. Chybět nebudou lavičky, koše,
informační panely, stojany na
kola, stožárové hodiny nebo altán
pro rodiče s dětmi.
„Veřejná projednávání takovýchto projektů dlouho iniciuji a jsem
rád, že se ho veřejnost účastní.
Doufám, že i tentokrát získáme
nové podněty,“ konstatuje předseda Kontrolního výboru ZMČ
Praha 9 Miloslav Hanuš a dodává:
„Přijďte na lednové setkání a vyjádřete se k architektonickým návrhům nebo se podělte o své nápady
na zvelebení prostoru Jablonecká-Harrachovská.“
mk
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Vyhlášení grantových programů MČ Praha 9 na rok 2016
Grantové programy pro rok 2016 pro fyzické a právnické osoby schválilo na svém
jednání 24. listopadu loňského roku zastupitelstvo Devítky. Až do 15. února 2016 se
můžete ucházet o granty městské části Praha 9 vyhlášené ve čtyřech oblastech.
I. Programy v oblasti využití
volného času dětí a mládeže
• Celoroční činnost včetně materiálního vybavení subjektů
• Relaxační a rekreační pobyty
dětí a mládeže
• Jednorázové akce

• Prevence kriminality
• Specifické programy primární
prevence pro školy a školská
zařízení

II. Programy v oblasti životního
prostředí a kulturní činnosti
• Ekologická výchova, vzdělávací a osvětové akce pro děti
a dospělé, činnosti směřující ke
zlepšení životního prostředí
• Kulturní programy:
• jednotlivé kulturní akce
(divadelní, hudební atd.)
• celoroční činnost neprofesionálních souborů
• Sociální služby

1. O grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které působí na území MČ Praha 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). Žadatelem mohou
být zejména spolky, občanská
sdružení, nadace, nadační fondy,
církve a náboženské společnosti,
obecně prospěšné společnosti,
fyzické a právnické osoby a další
organizace.
2. Maximální počet podaných
grantů jedním předkladatelem nesmí překročit 5 projektů ve všech
programech.
3. Požadavky musí být realizovány
v roce 2016 v plné výši, v souladu
s účelovostí darovací smlouvy.

III. Programy humanitární
a sociální
• Podpora klubové činnosti
seniorů a osob se zdravotním
postižením
• Podpora organizacím poskytujících podporu sociálně
znevýhodněným občanům
• Protidrogová prevence
IV. Programy protidrogové
a prevence kriminality

Podmínky pro podání
žádosti o grant z rozpočtu
MČ Praha 9

4. Žádost o grant se podává na
předepsaném formuláři ve 2 vyhotoveních.
5. Městská část Praha 9 si v případě přidělení grantu vyhrazuje
právo neposkytnout finanční prostředky v plné výši, realizace grantů není nárokovou položkou.
6. Jednotlivé požadavky budou
finančně řešeny v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2016 a vybraným žadatelům budou finanční
prostředky uvolňovány na základě
darovacích smluv uzavřených
mezi žadatelem a ÚMČ Praha 9.
7. Každý požadavek musí být zpracován stručně a výstižně a musí
obsahovat následující náležitosti
a vyžadované přílohy /kopie/:
• 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. 2016
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

Vyhlášení dotačních programů na sport
Rada MČ Praha 9 v prosinci 2015 schválila vyhlášení
dotačních programů určených na podporu činnosti
nestátních neziskových organizací působících na území
MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou
sportovní výchovu mládeže a jsou registrované
v jednotlivých nestátních neziskových organizacích.
Dotační program č. 1:
Celoroční činnost
Dotační program č. 2: Provoz
a nájmy sportovních zařízení
a) pro vlastníky tělovýchovných
zařízení
b) pro nájemce tělovýchovných
zařízení
Dotační program č. 3: Opravy
a údržba sportovních zařízení

Podmínky pro
podání žádosti:

1. O grant se mohou ucházet
právnické osoby, které působí na
území MČ Prahy 9 v oblasti tělo-

6

výchovy a sportu, patřící k některému z typů, které vznikly dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, a dle zákona č. 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů.
2. Žadatel musí mít alespoň 20 členů mladších 19 let platící členské
příspěvky (doloženo potvrzenou
evidencí členské základny k 31. 12.
předcházejícího roku) a vykonávat
pravidelnou činnost s dětmi a mládeží (min. 4x měsíčně).
3. Žadatel musí být členem ve sportovním svazu či asociaci a mít aktiv-
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ní účast ve sportovních soutěžích.
4. Žadatel musí provozovat svou
činnost na území MČ Praha 9
nebo na pozemcích bezprostředně sousedících s MČ Praha 9, a to
déle než 2 roky k termínu uzávěrky.
5. Příjemce dotace je povinen
uvádět MČ Praha 9 a její znak na
všech svých propagačních materiálech a na sportovištích, kde příjemce působí.
6. Požadavky musí být realizovány
v plné výši, v souladu s účelovostí
smlouvy o poskytnutí dotace.
7. Žádost o dotaci se podává na
předepsaném formuláři ve 2 vyhotoveních.
8. Městská část Praha 9 si v případě přidělení dotace vyhrazuje
právo neposkytnout finanční prostředky v plné výši, realizace dotace není nárokovou položkou.
9. Jednotlivé požadavky budou fi-

zdrojů uvést tuto skutečnost ve
svém požadavku
8. U jednotlivých programů jsou
uvedeny ještě další podmínky pro
podání žádosti.
9. Realizace projektu ani dotace
není převoditelná na jiný právní
subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem,
na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

Způsob podání žádosti:

osobně – podatelna Úřadu MČ
Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 - Vysočany, vysočanská radnice, PSČ 180 49
Otevřeno: PO, ST: 8.00–18.00
ÚT, ČT: 8.00–15.30
PÁ: 8.00–12:30
poštou – pro dodržení termínu
uzávěrky je rozhodující datum
poštovního razítka
Příjem žádostí je průběžný, pořadí
doručení nemá vliv na úspěšnost.

Termín uzávěrky:

pondělí 15. 2. 2016 do 18 hodin.
Konzultační středisko:
Odděl. kultury, mládeže a tělovýchovy, tel.: 283 091 523, 536 –
program I., II./ad. 2.
Odbor sociální, tel.: 283 091 435 –
program III., IV.
Odbor životního prostředí a dopravy, 283 091 350, 351 – program II./ad. 1.
Více na www.praha9.cz
nančně řešeny v rámci účelové neinvestiční dotace poskytnuté MČ
Praha 9 z prostředků obdržených
jako část dílčího odvodu z loterií
a jiných podobných her a vybraným žadatelům budou finanční
prostředky uvolňovány na základě
smlouvy o poskytnutí dotace mezi
žadatelem a Odborem ekonomickým ÚMČ Praha 9.
10. Žadatel je povinen provést
vyúčtování poskytnuté finanční
dotace do 1. 12. 2016 a předat je
Odboru ekonomickému Úřadu
MČ Praha 9. Nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit
zpět na účet Úřadu MČ Praha 9 do
1. 12. 2016. Nesplnění podmínek
z žádosti z minulých let může být
důvodem k neposkytnutí dotace.
11. U jednotlivých programů
jsou uvedeny ještě další podmínky
pro podání žádosti.
12. Termín uzávěrky: 29. 1. 2016
do 12.30 hodin.
Více na www.praha9.cz
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Rozpočtové provizorium, privatizace bytů…
…prodej a nákup pozemků,
získání financí z evropských fondů a další projednávali zastupitelé MČ
Praha 9 na svém zasedání
24. listopadu 2015.
Rozpočtové provizorium
v 1. čtvrtletí 2016

Vzhledem k tomu, že dosud nejsou Zastupitelstvem hl. m. Prahy
schváleny dotační vztahy se státním rozpočtem a rozpočtem hl.
města Prahy pro příští rok, nebylo
možné do konce roku zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2016 a schválit ho v Zastupitelstvu městské
části Praha 9. Proto financování
hospodaření Prahy 9 v 1. čtvrtletí
2016 bude zabezpečeno rozpočtovým provizoriem.
Je třeba předpokládat, že závěrečná jednání k rozpočtu na rok 2016
budou probíhat koncem roku 2015
a začátkem roku 2016, tj. po upřesnění dotací z rozpočtu hl. m. Prahy
a ze státního rozpočtu. Předložit
jej bude možno Zastupitelstvu MČ
Praha 9 ke schválení až v průběhu
1. čtvrtletí 2016.
Pro sestavení rozpočtového provizoria MČ Praha 9 se počítá
s příjmy s objemem dotací z rozpočtu HMP oznámeným MHMP
na základě usnesení Rady hl. m.
Prahy č. 2459 ze dne 13. 10. 2015.
Dotační vztah se státním rozpočtem k městským částem nebyl
dosud stanoven. Předpokládá se
ale, že bude přibližně ve stejném
objemu jako pro rok 2015, stejně
tak i příjem z daně z nemovitosti
by měl být přibližně stejný jako
v roce 2015. Vlastní příjmy jsou
stanoveny v očekávaném objemu.

ale také z těch, kde již proběhla
a nájemci z objektivních důvodů
neměli možnost nabídku využít.
Zastupitelé proto nyní rozhodli pokračovat v dalším postupu
majetkové transformace bytového fondu MČ Praha 9 tzv. 2. a 3.
vlnou privatizace za cenu 13 000
Kč/1m² podlahové plochy bytu.

Převody z hospodářské činnosti
lze plánovat podle předpokladu
vývoje výnosů z majetku a odpisů
nemovitostí.

Navýšení rozpočtu z odvodu
z výherních hracích přístrojů

Zastupitelstvo hlavního města
Prahy usnesením č. 10/104 ze dne
5. 11. 2015 schválilo poskytnutí
dotací městským částem hl. m.
Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných
technických herních zařízení za
1.–3. čtvrtletí roku 2015.
Podíl jednotlivých městských částí za období 1. 1. – 30. 6. 2015
byl stanoven podle poměru počtu
povolených přístrojů a zařízení
umístěných na území dané městské části k celkovému počtu povolených přístrojů a zařízení umístěných na celém území hl. m. Prahy
v tomto období. Podíl jednotlivých
městských částí za období 1. 7. –
30. 9. 2015 byl stanoven podle
počtu obyvatel dané městské části
na celkovém počtu obyvatel hl. m.
Prahy k 1. 1. 2014.

Prodej pozemků v Lovosické

Zastupitelstvo MČ Praha 9 v listopadu 2013 schválilo úplatný
převod pozemků parc. č. 1121/31
až 1121/40, které jsou zastavěny
domy čp. 765 až čp. 774 v ulici Lovosická na Proseku, do spoluvlastnictví majitelů bytů v budovách na
pozemcích postavených, a to za
dohodnutou cenu 450 Kč/m². Během 12 měsíců bylo uzavřeno 141
kupních smluv. Nyní zastupitelé
schválili prodej podílů na pozemcích pro dalších 68 vlastníků za
celkovou částku 342 571 Kč.

Odkoupení podílů na
pozemcích v Harrachovské

Zastupitelstvo MČ Praha 9 v září
2015 souhlasilo se záměrem nabytí celkem ½ pozemků parc. číslo
667/2, 667/3 668/3 a 668/4 na Střížkově do vlastnictví hl. m. Prahy,
správy MČ Praha 9 od tří fyzických
osob, a to za kupní cenu v místě
a čase obvyklou určenou znaleckým posudkem ve výši 4700 Kč/m2.
Po jednáních soukromí vlastníci
s odprodejem svých podílů souhla-

Majetková transformace
bytového fondu MČ Praha 9

Tzv. druhá vlna privatizace bytů
v majetku MČ Praha 9 probíhala
do roku 2012. Na odbor správy majetku se však v poslední
době obracejí oprávnění nájemci
z domů, kde druhá vlna privatizace zatím ještě nebyla vyhlášena,

sili za předpokladu, že MČ Praha 9
uhradí daň z nabytí nemovitostí
ve výši 4 %. Prodávající se zároveň
vzdají nároků z bezdůvodného
obohacení vzniklých užíváním pozemku bez právního důvodu.
Zastupitelé nyní souhlasili s podpisem této smlouvy. Na pozemcích
v Harrachovské čp. 422 totiž stojí
budova Střediska sociálních služeb
MČ Praha 9, a aby Devítka získala
dotaci od Státního fondu životního prostředí na zateplení budovy,
musí prokázat, že jí pozemky, na
kterých budova stojí, patří.

Projekt „Nástavba L 490“

Hlavní město Praha, odbor evropských fondů, dne 14. 10. 2015
vyhlásilo 1. výzvu v novém programovacím období 2014 – 2020. Jedná se o prioritní osu 4.1. Vzdělání
a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Pro hl. m. Praha a městské
části Prahy je určeno 100 mil. Kč
s tím, že městské části se budou
podílet na spolufinancování 20 %.
Finanční prostředky jsou určeny
na vytvoření nových míst ve stávajících a budování nových zařízení
pro poskytování péče o děti do 3 let
v denním režimu nebo v objektech
mateřských škol.
Do uvedené výzvy Praha 9 navrhla zařadit nástavbu v MŠ Litvínovská 490, která byla projekčně
zpracována a je shodná s nástavbou v MŠ Novoborská (realizace
2009–2010) a nástavbou v MŠ
Šluknovská (realizace 2011). Do
celkového projektu jsou vyjma stavebních nákladů zahrnuty i náklady na vybavení objektu, náklady na
projektovou a realizační přípravu
a podání žádosti. Celkové náklady
činí 9 982 500 Kč vč. DPH.
text a ilustrační foto: mk

INZERCE

ŽALUZIE-SÍTĚ PROTI HMYZU

JSOU ČISTOTA, STYL, STÍN I SVĚTLO
TO PRAVÉ PRO VÁŠ DOMOV!
- Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků
- Sleva 20% na vertikální žaluzie celostínící
- Zaměření a nezávazná kalkulace ZDARMA
- Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)
- Výroba na míru, montáž do 7 dnů

Lukáš Chudoba, www.prahazaluzie.eu
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Sociální služby jsou pomocí těm,
kteří to skutečně potřebují
„Naší snahou je poskytovat
sociální služby těm, kteří
to nejvíce potřebují. Jako
osoby se zdravotním postižením, rodiče samoživitelé,
kteří s dětmi dlouhodobě
žijí v Praze 9, či lidé, jež
se dostali do potíží nikoliv
vlastní vinou,“ říká radní
pro zdravotnictví a sociální služby Prahy 9 Taťjana
Horká.

S

lužby v oblasti sociální péče
nabízí devátá městská část
prostřednictvím Střediska sociálních služeb Praha 9. V domě s pečovatelskou službou je k dispozici
110 malých nájemních bytů, více
než devadesát lůžek je v domově
seniorů v Novovysočanské. A třebaže se na místo tady – stejně jako
v podobných kvalitních zařízeních
jinde – dlouho čeká, má ředitelka
Střediska sociálních služeb Prahy 9 Michaela Žáčková pro zájemce o pobyt v domově seniorů
dobrou zprávu. „Abychom mohli
uspokojit více žadatelů, rozšířili
jsme kapacitu domova vytvořením
pěti dvoulůžkových pokojů tam,
kde nám to prostorové uspořádání místností dovolilo. Obyvatelé
dvoulůžkového pokoje mají k dispozici vlastní koupelnu a sociální
zařízení. Sice ne každý si přeje sdílet pokoj s druhým člověkem, ale
naše zkušenosti přitom ukazují,

Terénní pečovatelé už také nerozváží obědy těm, kteří se o sebe mohou postarat sami, jen proto, že
dosáhli důchodového věku. Ti mohou využívat komerčních služeb,
jichž je v Praze dostatek. „Naši
pečovatelé se starají jen o ty, kteří
se sami opravdu nemohou obsloužit nebo potřebují speciální stravu – mělněnou, dietní apod. Díky
tomu mají více času věnovat se
nemohoucím klientům a pomoci
jim s hygienou a dalšími nutnými
činnostmi,“ konstatuje Michaela
Žáčková. A o tom sociální služby
jsou – být solidární s těmi, kteří to
mk
opravdu potřebují.

foto: mž, mk
Denní stacionář pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou či jinými typy
demence ve středisku sociálních služeb v Hejnické je neustále plně obsazen
že nakonec si takové soužití klienti pochvalují. Nemluvě o tom, že
platí méně než za jednolůžkový
pokoj. Žadatele o místo na dvoulůžkovém pokoji jsme schopni přijmout v řádu měsíce.“
„Loni jsme investovali finanční
prostředky na zavedení klimatizace v podkrovních bytech domova
seniorů, zrekonstruováno bylo
šest koupelen v pokojích klientů
na bezbariérové, pro letošní rok
návrh rozpočtu MČ Praha 9 počítá s financováním rekonstrukce
prádelny v domově,“ vypočítává
Taťjana Horká.
Plně obsazen je i denní stacionář
pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou či jinými typy demence ve
středisku sociálních služeb v Hej-

nické, takže Devítka nyní připravuje žádost na ministerstvo práce
a sociálních věcí o rozšíření registrace z dvanácti na patnáct míst.
Podpořit ji však musí Magistrát hl.
m. Prahy, který spravuje síť sociálních služeb v Praze.

Terénní pečovatelská služba

Filozofií sociálních služeb dneška
je udržet klienta co nejdéle v jeho
přirozeném prostředí tak, aby tam
mohl pohodlně žít. Pečovatel tedy
není posluhovačka, která přinese
oběd a zaopatří ho, jak potřebuje.
Lidé, k nimž terénní pečovatelská
služba zajíždí, se ve smlouvě s ní
zavazují, že budou spolupracovat
v tom, aby udrželi své schopnosti
co možná nejdéle. V praxi to znamená, že klient se v rámci svých
možností do péče o sebe aktivně
zapojuje.

Dům s pečovatelskou službou
v Hejnické nabízí seniorům
nejen přístřeší, ale i bohatý
společenský život. Nejrůznější
aktivity pro ně jsou na denním
pořádku. Fotografie je z výstavy
polodrahokamů ze sbírky jedné
z obyvatelek domu.

V domově seniorů v Novovysočanské vznikají plně funkční reminiscenční
koutky, které zdejším obyvatelům připomínají dobu jejich mládí.
Využívat mohou například kuchyňku.
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Jesle končí, vznikají dětské skupiny
Děti od jednoho do tří let
z Devítky mohou navštěvovat jesle v Českolipské,
které provozuje Středisko
sociálních služeb Městské části Praha 9. Vlastně
o jeslích bychom měli
mluvit v minulém čase.
S 1. lednem letošního roku
definitivně zanikají. Naštěstí jen formálně, protože
je nahrazují tzv. dětské
skupiny.

P

oté, co jesle nebyly zařazeny do
seznamu zdravotnických zařízení, kam vždy patřily, existovaly v jakémsi tolerovaném právním vakuu.
„V roce 2014 vyšel nový zákon,
který byl postupně upravován,
o poskytování služby péče o dítě

v dětské skupině. Dětská skupina
je registrované zařízení, které se
stará o děti od 1 do 6 let, je plně
organizovaná, spadá pod hygienickou kontrolu, má k dispozici
povinně výchovné plány, přesně je
stanoven počet pracovníků, kteří
se o děti starají, i typ vzdělání, které musí mít. Každá dětská skupina
má vytvořeny standardy, jejichž
dodržování podléhá kontrole.
A protože naše jesle všechny tyto
podmínky splňují, požádali jsme
o registraci podle zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině,“ vysvětluje ředitelka Střediska
sociálních služeb MČ Prahy 9 Michaela Žáčková. Krok k této změně
byl učiněn za spolupráce a podpory radní pro zdravotnictví a sociální služby Prahy 9 Taťjany Horké.
Konec roku 2015 se tedy v jeslích
v Českolipské nesl ve znamení přípravy nových výchovných plánů,

nového provozního řádu, jednání
s hygienickou stanicí o schválení
provozu dětských skupin, uzavírání smlouvy s pojišťovnou o odpovědnosti za újmu a podobně.
Pokud vše dobře dopadne, měly by
v lednu v tomto předškolním zařízení fungovat tři dětské skupiny,
tedy co jedno oddělení v bývalých
jeslích, to jedna dětská skupina,
v níž podle zákona může být maximálně 24 dětí.
„V jeslích jsme měli padesát dětí
a kapacita budovy nám bohužel
neumožňuje další děti přijímat,“
odpovídá na otázku, zda se může
zvýšit počet míst v dětských skupinách, Michaela Žáčková.

Proč dětské skupiny?

Na první pohled se toho v provozu
v zařízení pro malé děti v Českolipské příliš nezmění. Přinese tedy
takováto formální změna nějaké
výhody, nebo je jen velkým úředním humbukem?

„Novela zákona o dětské skupině
je účinná od 4. června 2015. Podle
ní došlo v zákoně o daních z příjmů
k zúžení seznamu předškolních zařízení, na která se bude nově vztahovat sleva na dani pro rodiče. Pokud by naše zařízení dále existovalo
jako jesle, rodiče by o slevu na dani
přišli,“ vysvětluje Michaela Žáčková a pokračuje: „A jako zařízení poskytující službu péče o dítě v dětské
skupině můžeme žádat o čerpání
finančních prostředků z fondů EU
na jeho vytvoření a provoz.“
Také v nově ustavených dětských
skupinách budou „tety“ – pracovnice v sociálních službách. „A přestože
to není striktně dáno, rádi bychom,
aby naše tety měly také zdravotní
či pedagogické vzdělání,“ dodává
Michaela Žáčková.
mk
Provozní doba dětských skupin:
Pondělí–čtvrtek: 7 až 18 hodin
Pátek: 7 až 17 hodin

Praha 9 provozuje zařízení pro 50 dětí od jednoho do tří let v Českolipské
ulici. Budova bývalých jesliček je plně zrekonstruována, zateplena
a zrekonstruovány byly také koupelny a třídy.

Za rok získal Pražský vzdělávací institut dobré renomé
Koncem roku 2014 byl zaregistrován Pražský vzdělávací institut, vzdělávací zařízení Střediska sociálních služeb
Městské části Praha 9, a během dvanácti měsíců své existence si vybudoval dobré renomé.

J

eho posláním je vzdělávání
pracovníků v sociálních službách, zdravotníků, sociálních
pracovníků a dalších pracovníků
v pomáhajících profesích. Zázemí
má v budově střediska sociálních
služeb na Střížkově v Hejnické
ulici.
„Institut vznikl vlastně proto, že nás
jiné organizace poskytující sociální služby žádaly o radu. A protože
jsme našli vhodný prostor v Hejnické, kde mohlo vzdělávací centrum
vzniknout, otevřeli jsme ho koncem
roku 2014,“ vzpomíná na začátky
Michaela Žáčková, ředitelka Střediska sociálních služeb MČ Praha 9.
Dnes tu nejrůznější kurzy pro pracovníky v sociálních službách, jako
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rekvalifikační, komunikace, individuální plánování, pro pracovníky
v terénních službách a podobně,
probíhají denně, včetně víkendů.

Některé pořádá přímo Středisko sociálních služeb MČ Praha 9
a přednáší na nich jeho pracovníci,
další pořádá Asociace poskytova-

Prostory Pražského vzdělávacího institutu v Hejnické jsou denně zaplněny

telů sociálních služeb, o. s. Acorus
či Národní vzdělávací agentura.
„Na ministerstvu práce a sociálních věcí postupně akreditujeme
další programy a kurzy, které jsme
schopni garantovat,“ dodává Michaela Žáčková a jmenuje např.
program paliativní péče, psychologie, aktivizace, duševní hygiena.
Díky vlastnímu vzdělávacímu
institutu si Středisko sociálních
služeb Praha 9 samo vychovává
své zaměstnance, což jsou především pečovatelé. V kurzech získají
potřebné teoretické znalosti, praxi
mohou absolvovat na některém
pracovišti střediska a mnohdy tu
po získání certifikátu odbornosti
mk
zůstávají natrvalo.
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Obuv – nepoškozená
Klíčovská (náměstíčko)
informace k otázkám, souvisejícím
tiskopisy a informační brožury
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
s dodávkami zemního plynu 5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Služeb mobilní kanceláře mohou
Potřebujete parkovat na
INFORMACE
využít i občané přilehlých obcí
tiskopisy
a informační brožury Mobilní kancelář je umístěna
Proseku a nemáte kde?
a částí Prahy.
Služeb mobilní kanceláře mohouv dodávkovém automobilu VW
Samostatné uzavíratelné garáže
Bližší
informace
na
tel.:
267
175
174
Transporter, označeném
logem
Potřebujete parkovat na
využít i občané přilehlých obcí Pražské plynárenské,
(nikoliv garážová stání) jsou
a 267 175 202, www.ppas.cz
zaparkovaProseku a nemáte kde?
Senátní
kancelář
k pronájmu v garážích v Lovoa částí
Prahy.
W
Business Center Rokytka (4. patro)
Samostatné
uzavíratelné
garáže
sické ulici na Proseku. Za garáž
senátorka
Ing.
Zuzana
Baudyšová
Bližší informace na tel.: 267 175 174
m
Sokolovská 270/201
zájemci (nemusí mít trvalé byd(nikoliv
garážová
stání)
jsou
Praha 9 – Vysočany
a 267 175 202, www.ppas.cz
valiště na „devítce“) zaplatí měkontakt:
jandobes01@seznam.cz
anského sdružení
k pronájmu v garážích
v Lovo-tradicí v Praze 9
Krásnou
síční nájem 1200 Kč. Termín
Informační
internetové
centrum
pro
občany
Prahy
9
jednání s paní senátorkou po
ov
sické ulici
na Proseku.
Za
garáž
prohlídky si lze domluvit na tel.:
předchozí
Adresa: domluvě
Internetové
centrum
Prosek,se
ZŠ
Litvínovská
500 vítání
stalo
slavnostní
Pískovcová – Prosecká
zájemci (nemusí
mítPraha
trvalé
byd776 616 616 - Milan Tuček.
(vchod z Litoměřické
ul.), 190 00
9
nových občánků, tedy nově
chodním
Tel.: +420 602
/ e-mail: info@icprosek.cz
liště283
na283
„devítce“)
zaplatí
měJaké věci je možné darovat:
narozených dětí ve věku
a zimní Prahy
oblečení 9
– dámské,
síční nájem 1200 Kč. Termín
trum proLetní
občany
zhruba čtyř až sedmi měDětská pohotovost
pánské, dětské
Dětská
pohotovost
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Uzavíratelné
prohlídky
si
lze
domluvit
tel.:
m
Prosek,
ZŠ
Litvínovská
500
Lůžkoviny,
prostěradla,
ručníky,
stávka
sícůna(nejpozději
do jednoho garáže
ve FN Bulovka
v Nemocnici
Na Bulovce
POMOCI 776
(LSPP)
utěrky,
záclony
v
Lovosické
616
616
Milan
Tuček.
190 00 Praha
9
roku
dítěte).
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
LátkyDětskou
– minimálně
1 m²
pohotovost
pro
Dětskou pohotovost pro
mail:
Domácí
potřeby:
nádobíve
bílévšední
i černé,
školy info@icprosek.cz
Devítku
zajišťuje
Provozovatel LSPP:

Pronájem garáží na

Pronájem garáží na Proseku

Ke slavnostnímu vítání
občánků
Internetové centrum
Prosek se přihlaste

Uzav
v Lov

entrum Prosek

a
u parku)
ZŠ)

LÉK
POM
NA

T

Pro
Pro
Pra

radici naše městská část zacho„devítku“ zajišťuje ve všední
Poliklinika Prosek,
vává, mění se všakPraha
podmínky,
9
dny, v sobotu,
neděli a v době
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA
PRVNÍ
LovosickáDětská
440/40, Praha
9
pohotovost
za nichž akt probíhá.
svátků Fakultní nemocnice
DOSPĚLÍ ve všední dny
POMOCI
Zájem
o vítání občánků
– 9dětí na-(LSPP)
Klub zastupitelů
MČ Praha
vehod.,
FNoBulovka
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
19:00–6:00
víkendech
Ordinační hodiny LSPP pro
Schůzku
lze
domluvit
rozených od 1. ledna 2015
– musí PRAHY
NA ÚZEMÍ
a svátcích od 19:00 hod.
-Libeň. 9
děti v Nemocnici Na Bulovce:
telefonicky
nebo
e-mailem.
jejich
rodiče projevit
sami. To znaPoslanecké
dny:
posledního
pracovního
dne
Pondělí–pátek:16:00–7:00
Dětskou
mená,
je třeba
podat
přihlášku.
do 6:00 hod.
prvního pohotovost pro
každoužeprvní
středu
v Provozovatel
měsíci
Ordinační
hodiny LSPP pro
Sobota a neděle: nepřetržitě
LSPP: Poliklinika
Lze
tak
učinit
na
podatelně
Úřadu
pracovního
dne.
„devítku“
zajišťuje
ve
všední
Praha
9,
Jablonecká
322,
Telefon:
283 842 224
děti ve 440/40,
FN Bulovka:
Prosek,
Lovosická
Tel.: +420
286 881 518
praha9@veciverejne.cz,
Praha 9, Sokolovská
odv 14.00
do 16.00.
Praha 9 e-mail:

266 084 220
Pondělí - pátek:
16.00 – 7.00
dny,
v sobotu, neděli aměstské
doběčásti
Praha 9
tel.: 602 219 190,
14/324,
nebo
prostřednictvím
Telefon: +420
283 881
200
Sobota a neděle: nepřetržitě
svátků Fakultní nemocnice
e-mailu na adresu: pichovar@praKlub zastupitelů MČ Praha 9
Bulovka, Budínova 2,ha9.cz.
PrahaVíce
8 na www.praha9.cz.
DOSPĚLÍ ve všední
Telefon:dny 19.00 283 842 224

skleničky
nepoškozené
dny, v–sobotu,
neděli a v době
Peří,svátků
péřové Nemocnice
a vatové přikrývky,
polNa Bulovce,
štářeBudínova
a deky 2, Praha 8 – Libeň
Obuv – nepoškozená

DO
hod
a sv
pos
6.00
dne

aráží na Proseku

cz,

9
ro

0 – 7.00
etržitě

00

842 224
084 220

ha 9

Bezplatná
právní poradna

Telefon:

Praha 9

Právní poradenství se poskytuje v budověIng.
Úřadu
MČ Praha
9,
Zdeněk
Davídek
Sokolovská ulice 14, v 1. patře, místnostTel.:
106,283
začátek
v 15 hodin.
091 328
Každou
první a třetí středu v měsíci poskytuje
Možnost
objednání:
e-mail:poradenství
davidekz@p9.mepnet.cz
JUDr.Tomáš
Miroslav
Soukup, každou druhou a čtvrtou středu v měsíci
Senátor
Kladívko
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
JUDr. Věnceslava Holubová.
tel.: +420 737 250 258
e-mail: petr@pisoft.cz
Praha
9 Ph.D.
Kovářská
3, Praha
9 (2. patro)
Kovářská
3, Praha
9 (2. patro) Jandova 4, Praha 9, 1. patro
MUDr. Jan
Trnka,
Termín: 13. 1., 20. 1. 2016
Tel.:
+420 286
881 518 na
Senátorské
dny:
Telefon i fax:
Možnost
objednání
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu
bezplatné právní
e-mail: konání
jantrnka@centrum.cz
Možnost objednání na
každé
pondělí
od 15.00
– 18.00
+420
283 891
989
poradny
budou
rozdávat
od 14.30
doČSSD
16.30 pořadová
čísla. K poskytnutí
tel.: 602 262 686
e-mail:
odspraha9@seznam.cz
Adresa:
OVV
Praha
9,
tel.: 602 262 686
služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území
Praha
9-Prosek
Prahy 9 - Vysočany,Jablonecká
Libeň, Střížkov, 723,
Prosek,
Hloubětín,
Hrdlořezy (občanský
Strana zelených
průkaz
vydán
Úřadem
MČ
Praha
9).
Telefon: +420 283 882 131
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Vaši zastupitelé:

Klub
všem
při ře
v rám
piteli
a Mi
tečn

e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Hnutí pro Prahu

Ing. Zdeněk Davídek
Tel.: 283 091 328
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Zdeněk Davídek
e-mail: petr@pisoft.cz
e-mail: davidekz@praha9.cz
tel.: 602 643
472 Jan Trnka, Ph.D.
MUDr.
e-mail: jantrnka@centrum.cz
INZERCE

epnet.cz

Adre
Jablo
Telef
e-ma

nemohou za právní služby platit a mají
trvalýzelených
pobyt na území
Strana
283MČ
842Praha
224 9. V poradně se zabývají řešením
bytové
problematiky
Vaši zastupitelé:
problematiky
mezilidských vztahů.
266a084
220

DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
hod - 6.00 hod, o víkendech
a svátcích od 19.00 hod.
Oblastní
kancelář
ODS
Praha 9
Regionální
kancelář
TOP
Oblastní
kancelář
ODS
Regionální
kancelář
posledního
pracovního
dne
do09TOP 09
sídlí
na adrese:
6.00
hod.9 prvního pracovního
Praha
9
Praha
Praha 9
Jandova
Praha 9, 1. patro,
dne.
sídlí na 4,
adrese:

Praha 9

a9

um.cz

-Libeň.
hod - 6.00 hod, o víkendech 266 084 220
SBĚRNÝ DVŮR
Trojkoalicedny:
Poslanecké
a svátcích od 19.00 hod.
PRO PRAHU 9
Uzavíratelné garáže
každou
první
středu
v
měsíci
posledního pracovního dne do
Ordinační hodiny LSPP pro
Mgr. Ing. Aleš Doležal
v Lovosické
Pod
Šancemi
444/1,
Praha
9
Regionální
kancelář
TOP 09
6.00
hod. prvního pracovního
Praha 9, Jablonecká 322,dolezala@praha9.czděti ve FN Bulovka:
Tel.: +420 284 098 581
Praha 9
dne.
od
14.00 SLUŽBA
do 16.00.
PROVOZNÍ
DOBA: - pátek:
Pondělí
16.00
– 7.00
LÉKAŘSKÁ
PRVNÍ
Kovářská
3, Praha 9 (2. patro)
pondělí
až
pátek
8.30
–
17.00
POMOCI
(LSPP)
Telefon: +420 283 881 200
Sobota a neděle: nepřetržitě
Možnost objednání na
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
Tel.: +420 286 881 518
sobota 8.30 – 15.00
tel.:
602služba
262 686je poskytována sociálně slabším občanům, kteří
Tato
Provozovatel LSPP: Poliklinika
Prosek, Lovosická 440/40,
Praha 9

dní
době
ce
ha 8

Tel.

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Adresa: OVV
9,
Jablonecká
723,ČSSD
PrahaPraha
9-Prosek
Jablonecká
723,
Praha
Možnost
Telefon:
+420 objednání:
283
882
131 9 – Prosek
Telefon:
+420 602 459 180
e-mail:
ovv.praha9@cssd.cz
Senátor
Tomáš Kladívko
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
tel.:
+420
737zase250
258
Klub
zastupitelů
ČSSD
děkuje
Tradiční
setkání
zastupiteli
Miloslavem
Hanušem
Milanem
všem
spoluobčanům
zaapomoc
Apeltauerem
se uskuteční
v úterý
při
řešení problémů
a podnětů
ledna
2016
od
16 do
Senátorské
dny:
v12.
rámci
Prahy
9. Setkání
se17.30
zastu-hodin.
každé
pondělí
od 15.00 – 18.00
piteli Milanem
Apeltauerem
a Miloslavem Hanušem se uskuteční 13. března od 16.00 do 17.30.

MM A MI A!
EN TI MU ZIK ÁL U MA
PŘ INÁ ŠE JÍ PR OD UC

INZERCE V ČASOPISU

STSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Březen 2012

Vít Vrbický

tel.: 603 786 170
vit.vrbicky@ceskydomov.cz

Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
všem spoluobčanům za pomoc
při řešení problémů a podnětů
v rámci Prahy 9. Setkání se zastupiteli Milanem Apeltauerem
a Miloslavem Hanušem se uskuteční 13. března od 16.00 do 17.30.

Strana svobodných občanů
Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz
www.facebook.com/Svobodni.P9
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VÝPRAVNÝ RODINNÝ MUZIKÁL NA MOTIVY SLAVNÉHO FILMU

Březen 2012

OD DUBNA 2016 V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

ZAVÁDĚCÍ CENY DO KONCE ROKU 2015 JEDINÝ MUZIKÁL S DĚTSKÝM VSTUPNÝM
SC-341912/165

garáže
sou
Lovoa garáž
é bydí měmín
na tel.:
k.

w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z

Leden 2016

Termíny přistavení:
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
26. 4. 12 od 12.00 do
14.30 hod.
INFORMACE
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Mobilní kancelář je umístěna
v dodávkovém
VW
Mobilní obchodní kancelář
Pražskéautomobilu
plynárenské
Transporter, označeném logem
Pražské
plynárenské,
zaparkova- na
Pražská plynárenská, a. s., ve
plynárenské,
a. s., zaparkovaném

Velkoobjemové kontejnery
Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů bude
v lednu a únoru 2016 přerušena.

Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu 2016
Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
725 562 312, 725 562 318

Praha 9 – trasa A
15. 3. – Út
29. 3. – Út
17. 5. – Út
14. 6. – Út
28. 6. – Út
16. 8. – Út
13. 9. – Út
27. 9. – Út

1. křižovatka ul. K Šafránce - Na Pokraji	

15:00–15:20

2. křižovatka ul. Mimoňská - Verneřická (za poštou)15:30–15:50
3. křižovatka ul. Letňanská - Klíčovská
16:00–16:20
4. křižovatka ul. Špitálská - Prouzova
16:40–17:00
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
17:10–17:30
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. - U Nové školy 17:50–18:10
7. U Smetanky (u potravin Lidl)
18:30–18:50

Praha 9 – trasa B
13. 4. – St
27. 7. – St

1. křižovatka ul. Jahodnická - Smrková	
2. křižovatka ul. Paříkova - Pešlova
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
6. ul. Vysočanská 243
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
		8. křižovatka ul. Zárybská - Ctěnická

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

spolupráci s dceřinou společností
Pražská plynárenská Servis
distribuce, a. s., a úřadem MČ
Praha 9 nabízí odběratelům zemního
plynu tzv. mobilní obchodní kancelář,
jejímž prostřednictvím si stávající
i potenciální zákazníci Pražské
plynárenské mohou vyřídit záležitosti
související s odběrem zemního
plynu bez návštěvy kontaktních míst
v Praze 2 a 4.
Termíny přistavení:
27. 1. 2016 od 10.30 do 13.30 hod.
22. 2. 2016 od 14.30 do 17.00 hod.
29. 3. 2016 od 8.00 do 11.00 hod.
28. 4. 2016 od 12.00 do 14.30 hod.
6. 6. 2016 od 10.30 do 13.30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna
v dodávkovém automobilu Fiat
Ducato, označeném logem Pražské

8:00–8:20
8:40–9:00
9:10–9:30
9:40–10:00
10:10–10:30
10:40–11:00
11:10–11:30
11:40–12:00

Informační
internetové
centrum pro občany
• zahájení, převod
a ukončení
Adresa:
centrum Prosek, ZŠ Litv
odběruInternetové
zemního plynu
• změny
smluvního vztahu
(způsobu
(vchod
z Litoměřické
ul.),
190 00 Praha 9
adresy,
atd.)info@icpro
Tel.:placení,
+420zasílací
602 283
283 jména
/ e-mail:
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
• informace k otázkám souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních
číslech 267 175 366 a 267 175 202,
Schůzku
domluvit
nebo na lze
www.ppas.cz.

Klub zas

telefonicky nebo e-mailem.

Poslane
každou
Praha 9,
od 14.00
Telefon:

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU 9

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU 9

Pod Šancemi 444/1, Praha 9
Tel.: +420 284 098 581
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek 8.30 – 17.00
sobota 8.30 – 15.00

Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů. Jedná
se o nadstandardní placenou službu. Odvoz je možno si objednat u provozovatelů sběrných dvorů hl. m. Prahy. Odvézt je možné veškerý odpad,Praha
který 9
lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Cena je
stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry.
Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické osoby trvale hlášené na
území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze pneumatiky (od 25 Kč za
Oblastní kancelář ODS Praha 9
kus) a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna).

Region
Praha 9
Kovářs
Možnos
tel.: 602

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

Možnost
Senátor T
tel.: +420

Telefon i fax:
+420 283 891 989

Senátors
každé po
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SC-351741/01

29. 10. – So 1. křižovatka ul. Jahodnická - Smrková
2. křižovatka ul. Paříkova - Pešlova
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
6. ul. Vysočanská 243	
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
		8. křižovatka ul. Zárybská - Ctěnická

Mobilní kancelář poskytuje centrum
zejména
Internetové
P
následující služby:

Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
tel.: 602 219 190,
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500
(vchod z Litoměřické ul.), 190 00 Praha 9
Tel.: +420 725 590 684 / e-mail: info@icprosek.cz

INZERCE

Praha 9 – trasa B

parkovišti za Úřadem MČ Praha 9,
Sokolovská 324/14.

Internetové centrume-mail:
Prosek
praha9@veciverejne.cz,

Praha 9 – trasa A
19. 11. – So 1. křižovatka ul. K Šafránce - Na Pokraji
8:00–8:20
2. křižovatka ul. Mimoňská - Verneřická (za poštou) 8:30–8:50
3. křižovatka ul. Letňanská - Klíčovská
9:00–9:20
4. křižovatka ul. Špitálská - Prouzova
9:40–10:00
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
10:10–10:30
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. - U Nové školy 10:50–11:10
7. U Smetanky (u potravin Lidl)
11:30–11:50

informace
s dodávka
tiskopisy a
Služeb mo
využít i ob
a částí Pr
Bližší info
a 267 175 2

Leden 2016
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NEJEN PRO SENIORY

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).

Jubilanti
80 let
Žofie Antošová
Miluše Červená
Blažena Frejková
Václav Harnisch
Jana Herzogová
Jitka Diepoltová
Hana Chaloupková
Ladislav Pospíšil
Pavel Rotta
Marta Skalová
Jan Šklíba
Helena Šimůnková
Marie Švestková
Vladimír Kuliš – Vše krásné
ti přeje AnaJulie Azcargorta
85 let
Miluše Hatašová
Anna Karbanová
Milada Pavlíčková
Jiřina Šedivá
Jarmila Vojtíšková
Jan Hušek

Legendární liazku z dakarského závodu jste mohli obdivovat v Praze 9
už v loňském roce, když byla vystavena na náměstí OSN
14. ledna 2016 ve 13 hodin
Vycházka: Novoroční špacír
lesem a parky Prahy 6
Z Bořislavky na Kulaťák je to pro
čipery zhruba 6 km se zastávkou
na Faře nebo v Technické knihovně na čaj nebo kávu. Koho opustí
síly nebo nálada, může v polovině cesty skončit a jet autobusem
č. 131 do stanice Hradčanská.
Sraz výletníků je u stanice metra
A Bořislavka ve 13 hodin s Renátou Píchovou. Doporučujeme vzít
s sebou hůlky a pohodlně se obléci.
Zdarma. Jde se za každého počasí.
19. ledna 2016 ve 14 hodin
Hudební nástroj a jeho obdivovatel
Hodinka hudebního zastavení při
poslechu klavíru. Průřez hudby od

17. století po současnost. Vám pro
radost bude v obřadní síni vysočanské radnice hrát Pavel Pospíšek.
Zdarma. Omezená kapacita síně.
Radnice Prahy 9, Sokolovská
14/324, 2. patro (výtah).
28. ledna 2016 ve 14 hodin
I muži mají své dny...
aneb DAKAR ze zákulisí
Malá scéna Divadla Gong ve Vysočanech.
Vyprávění, historky a projekce
přímo z dakarského konvoje. Pořad s historkami těch, kteří jsou na
Dakaru jako doma. Pořadem provází moderátor, reportér Jan Říha
a jeho host – závodník z dakarské
rallye. Zdarma. Omezená kapacita sálu.
foto: mk

90 let
Anna Dupalová
Alžběta Hrdličková
Jan Škoda
Miroslav Šrámek
91 let
Milada Benešová
Miroslava Knesplová
Marie Vlková
Anna Dupalová

92 let
Božena Johnová
Jiřina Payerová
98 let
Růžena Hrnčířová

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

Poděkování Nadačnímu
fondu Veolia

S

polečenské, aktivizační centrum pro seniory v Harrachovské,
Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 děkuje za své
klienty-seniory Nadačnímu fondu Veolia. Stále s úsměvem za všechnu
podporu, kterou jim poskytl v roce 2015.

DEJTE DÁREK SVÝM BLÍZKÝM! DEJTE SI DÁREK SAMI!

Jarní kurzy pro seniory začínají 9. 2. 2016
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
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KURZY POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ
POČÍTAČ 1 - Začínáme s počítačem
POČÍTAČ 2 - Pokračujeme s počítačem
POČÍTAČ 3 - Internet a elektronická komunikace
VIDEO - Začínáme točit video
FOTOGRAFIE - Začínáme s digitální fotografií
KURZY POHYBOVÝCH AKTIVIT
RELAX - Relaxačně-zdravotní cvičení s prvky jógy
WALK - Chodíme s hůlkami
KURZY JAZYKŮ
JAZYK AJ - Angličtina pro mírně pokročilé

NÁSLEDUJÍCÍ BĚH KURZŮ OTEVŘEME AŽ 5. 4. 2016!

Leden 2016

NEJEN PRO SENIORY

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

4. 1. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí)9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
10:30–11:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace 12:30–13:30
raha 9, Cvičení
uplynulý
pro ženy s prvky orientálního
diska, na
tance14:00–15:00
namenal
i náštance
Country
14:00–16:00

11. 1. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí)9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
10:30–11:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace 12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance14:00–15:00
Klub seniorů, kardiaků
14:00–17:00

5. 1. 2016 – úterý
vní služby,

12. 1. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
9:00–14.00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy s lektorkou
10:00–11:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
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

Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat)
9:00–14.00
mplikovaly
Počítačový kurz – pro začátečníky
který vyloučil
9:00–10:00
o státních
Kondiční cvičení ženy s lektorkou
10:00–11:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby
spolupráci
se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
6. 1. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Florence Nightingale
13:15–14:30
Dílničky: Jehelníčky ze skleniček
(skleničky s víčkem s sebou)
14:45–16:00
7. 1. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře podle Lenky Krutské, DiS.
(zdarma)9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

1

8. 1. 2016 – 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
9:40–12:00
Vycházka – výstava obrazů Adolfa
Borna, galerie Moderna Praha 1.
Sraz v centru pro seniory v 9:40 hod.
Zdarma.9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00

Leden 2016

Mini bazar šatstva a doplňků pro
seniory… (Věci můžete přinést od 9:30)
10:00–13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00
18. 1. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí)9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
10:30–11:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace 12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00
19. 1. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat)
9:00–14.00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy s lektorkou
10:00–11:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby
se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu: písně různých žánrů
a koledy15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

13. 1. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Marie Terezie
a její rodina
13:15–14:30
Dílničky: výroba papírových ruliček na
pletení košíků (20. 1.)
14:45–16:00

20. 1. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub cestovatelů: Izrael, Palestina –
přednáška + foto…
13:15–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky:
pletení košíků z papírových ruliček
14:45–16:00

14. 1. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře podle DiS. Lenky Krutské
(zdarma)9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

21. 1. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře podle DiS. Lenky Krutské
(zdarma)9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

15. 1. 2016 – 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
9:40–12:00

22. 1. 2016 – 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…
9:40–12:00

Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00
25. 1. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí)9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
10:30–11:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace 12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00
26. 1. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
9:00–14:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy s lektorkou
10:00–11:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby
se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
27. 1. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory
s prvky jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub cestování: Mexiko, Guatemala,
Belize – přednáška + foto 13:15–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky:
brože z kůže
14:40–16:00
28. 1. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře podle DiS. Lenky Krutské
(zdarma)9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
29. 1. 2016 – 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
9:40–12:00
Vycházka za poznáním – komentovaná
prohlídka Klementina na Praze 1.
Sraz v centru pro seniory 9:40. Vstupné
100 Kč (schody)
9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00
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Divadlo Na Prádle opět
středobodem studentských múz
Pereme se s Thálií – heslo
nadšených studentů znovu
ovládlo prostory Divadla
Na Prádle. Mluvíme o studentském divadelním festivalu, pořádaném osmiletým Gymnáziem Jaroslava
Seiferta z Prahy 9. Ten zde
proběhl poslední listopadový víkend již po dvanácté
v řadě.

z Prahy. Vystoupili i profesoři Prvního obnoveného reálného gymnázia v Praze.
Celý víkend jako vždy probíhal
v příjemné tvůrčí atmosféře, navozené skvělými výkony účinkujících
i útulnou atmosférou samotného
divadla. Letošní ročník opravdu
prověřil všechny mladé herce, odehrálo se dohromady deset dramatických celků. Velmi slušné číslo.

N

Páteční program začalo pěvecké
vystoupení studentů Gymnázia
Jaroslava Seiferta (GJS) z primy
až kvarty pod vedením Mgr. Jiřího Polívky, pokračoval Divadelními střípky studentů sekundy

a projektu však nepracovali
jen studenti výše zmíněného
gymnázia, zúčastnili se i studenti
ze škol jiných: přizváno bylo jak
Podještědské gymnázium z Liberce, tak i Gymnázium Jana Nerudy

Pátek na divadelních
prknech

a tercie a náladu dobrousil znovu
již zmíněný pěvecký sbor. Poté se
divák mohl nechat unést divadelní
hrou Vernisáž od Václava Havla,
brilantně zpracovanou souborem
Holé neštěstí, tvořeným absolventy Gymnázia Jana Nerudy.

pejsek nikdy neumře, která těžila
z dobře zpracovaných komických
prvků. A ve večerním bloku nás
odzbrojila letošní oktáva GJS se
svou hrou V sedmém pádu, kterou
se její studenti rozloučili s naším
gymnáziem.

Čím nadchla sobota

Nedělní představení

V sobotu se diváci mohli nechat
strhnout dvojicí děl autorské tvorby - první byly Příběhy z čekárny,
vytvořené a zahrané studenty
kvarty GJS na něž pak navázali
ostřílení studenti sexty s jejich Autoškolou života. Obě hry měly obří
úspěch u publika, menší však u jejich břišních svalů. Velice pěkně
se také předvedli studenti Podještědského gymnázia s hrou Dobrý

Neděle nalákala zbylé nadšence na
odpolední Pomalovanou kůži, autorskou tvorbu profesorů gymnázia PORG, a třešničkou na dortu
byla komedie Revizor od N. V. Gogola, kterou výtečně zinscenovali
absolventi GJS. Završili tímto celý
festival a herci i diváci se mohli
vrátit do své normální rutiny.
Magdalena Lemfeldová
septima GJS

Fotostřípky ze studentského divadelního festivalu:
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ŠKOLSTVÍ

Týden světové
kuchyně v ZŠ Špitálská
Týden světové kuchyně se
uskutečnil ve školní jídelně
v základní škole Špitálská
v říjnu.

Pondělí – řecká kuchyně
Polévka Avgolemono (kuřecí-citronová). Oběd 1. Musaka

Základní škola Špitálská
v Praze 9 získala 15. prosince 2015 certifikát
„Vodní škola“.

Š

Š

kolní jídelna připravila ve
spolupráci s prvním stupněm
„Týden světové kuchyně“. Z různých států světa byly vybrány
různé národní lahůdky, které paní
kuchařky připravily. Každý den
v týdnu byl zaměřen na jeden stát.
Strávníci měli na výběr dvě jídla.
Volba to byla těžká a jídla většině strávníků chutnala. Žáci se ve
svých slohových pracích shodli,
že jim moc chutnalo a byli by rádi,
kdyby se tato akce znovu opakovala. Na tom se shodl i pedagogický
sbor. A jaké lahůdky školní jídelna
připravila?

Vodní
škola

z mletého masa a lilku, tzatziki,
2. Rizogalo (rýžový puding s jablky a skořicí)
Úterý – mexická kuchyně
Polévka mexická kukuřičná. Oběd
1. Mexická pánev, chléb, 2. Krůtí
kousky, zelenina, tortilly
Středa – italská kuchyně
Polévka Minestrone (zeleninová).
Oběd 1. Pizza Margarita, 2. Penne
s rajčaty a žampiony

Čtvrtek – norská kuchyně
Polévka krémová rybí s minitousty. Oběd 1. Treska přírodní,
brambory, koprový dip, 2. Norský
karbanátek, bramborová kaše, pečená mrkev
Pátek – španělská kuchyně
Polévka španělská česnečka. Oběd
1. Andaluská paella s vepřovým
masem, 2. Cizrna se špenátem


kola jej dostala za aktivní
účast v projektu Ekocentra
Koniklec Vodní škola, v němž se
žáci 2. stupně během pěti výukových modulů dozvěděli, jak ušetřit pitnou vodu a lépe hospodařit
s dešťovou vodou. Za přispění
Ministerstva životního prostřední ČR a Magistrátu hl. m. Prahy
a s podporou Ekocentra Koniklec
pak navrhli a zrealizovali opatření
na úsporu pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou. Na škole byl
opraven okap, k němuž byl pořízen sud a na terasu velké květináče
s rostlinami, které pomohou dešťové vodě setrvat v malém vodním
cyklu a zlepšit tak i mikroklima
školy. Na jedněch dámských toaletách byly na umyvadla pořízeny tři
spořiče vody na fotobuňku, které
ts
uspoří vodu pitnou.

MŠ U Vysočanského pivovaru získala
podruhé ocenění „Česká kvalita“
Jedním z laureátů ceny
,,Česká kvalita", který se
konal 10. listopadu 2015
v Národním domě na
Vinohradech, byla Mateřská škola U Vysočanského
pivovaru z Prahy 9.

P

rogram Česká kvalita je program podpory prodeje kva-

litních výrobků a poskytování
kvalitních služeb podporovaný
vládou České republiky. Program
je součástí Národní politiky kvality, která loni slavila své 15. výročí.
Při galavečeru bylo oceněno celkem dvanáct firem, mezi nimi
i MŠ U Vysočanského pivovaru
jako jediná organizace z celé Prahy, konkrétně za vzorné provozování školního hřiště.

Marie Ledererová a její tři zástupkyně – Jana Kramperová,
Radka Karanikosová a Jana Šebelíková

Leden 2016

„Školní zahradu vybavujeme
bezpečnými herními prvky, které
splňují normu ČSN-EN-1176,
provádíme pravidelné revize zahradních herních prvků a jejich
opravy. Herní prvky, které splňují
normy Evropské unie, jsme nakupovali ještě před vstupem ČR do
EU,“ konstatuje ředitelka školy
Marie Ledererová a pokračuje:
„Herní prvky mají svou životnost,
proto je třeba je průběžně vyměňovat. Normy EU patří k velmi

Z Galavečera s Českou kvalitou

Ocenění převzala ředitelka
MŠ U Vysočanského pivovaru
Marie Ledererová
přísným, tak aby hřiště pro předškolní děti bylo opravdu bezpečné, což znamená, že nejrůznější
prolézačky, houpačky a podobně
jsou finančně nákladné a jejich instalace technicky náročná. Pokud
je například herní prvek vysoký,
musí být pod ním instalována
měkká dopadová plocha v podobě pryže nebo písku, jejíž hloubka
odpovídá výšce prvku. A ve výčtu
našich povinností bych mohla
pokračovat. Všechny normy však
v naší mateřské škole dlouhodobě plníme, takže značku Česká
kvalita jsme převzali již podruhé.“

red

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

15

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podzemní kontejnery na tříděný
odpad mají své nesporné výhody
… ale také jako téměř každá nová věc se potýkají s počáteční nedůvěrou a zaběhnutými systémy jejich uživatelů.
Jestli jste totiž až dosud nosili odpad z domácnosti v co největší igelitce, u šachty do podzemního kontejneru
narážíte na malý otvor. Někdo igelitkou otvor ucpe, jiný odpad pohodí u šachty a stížnosti na nepořádek se množí.

„P

řitom výhody podzemních
kontejnerů na tříděný odpad jsou nesporné. Vlastní nádoby
jsou schované pod zemí, vejde se
do nich třikrát více odpadu než do
běžných nádob, nedostanou se do
nich nepovolané osoby ani lehké
odpady nelétají kolem kontejne-

rů. Zároveň jsou také na rozdíl od
„nadzemních“ plastových nádob
odolné vůči vzniku požáru (jsou
tzv. samozhášecí), což zvyšuje
ochranu nejen okolo stojících automobilů,“ vypočítává radní pro
životní prostředí a dopravu Prahy 9 Tomáš Holeček.

Jak používat podzemní
kontejnery?

Používání podzemních kontejnerů
se oproti těm „nadzemním“ o dost
liší. Jelikož jsou vhozové otvory
u podzemních kontejnerů o něco
menší, veškeré větší papírové
a plastové obaly je potřeba rozře-

JAK TŘÍDIT DO PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ
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SKLO

PAPÍR

NÁPOJOVÝ KARTON

PLASTY

Sklo vhazovat bez zbytků potravin,
dodržovat třídění barevného a bílého skla.

Objemné krabice rozřezat na menší díly
nebo odvézt do sběrného dvora.

Nápojové kartony řádně sešlapávat
a vhazovat bez zbytků nápojů.

PET láhve sešlapávat, objemné plasty
rozřezat nebo odvézt do sběrného dvora.

DO KONTEJNERU PATŘÍ: obalové sklo,
tj. sklenice od kečupu, zavařenin,
sterilované zeleniny, láhve od nápojů.
Láhve a sklenice mohou mít etikety
a zbytky uzávěrů.

DO KONTEJNERU PATŘÍ: noviny,
časopisy, reklamní letáky, sešity, knihy,
lepenka, papírové obaly. Vše čisté a suché!

DO KONTEJNERU PATŘÍ: krabice od
džusů, vína, mléka a mléčných výrobků.

DO KONTEJNERU PATŘÍ: láhve od
nápojů, kelímky od potravin, nádobky
od kosmetiky, pěnový polystyrén a další
plastové předměty, např. celoplastové
hračky apod.
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zat na menší kusy a následně vhazovat – stejně jako ostatní tříděný
odpad – jednotlivě nebo po menších množstvích. Jinak se vhozové
otvory brzy ucpou. Také je možné
využít jiná stanoviště tříděného
odpadu, příp. sběrné dvory.
„Vím, že je pohodlné dát odpad do
igelitové tašky nebo pytle a pak jen
hodit do kontejneru, ale i tak je třeba plastové lahve sešlapat a papírové krabice rozřezat, protože v opačném případě se kontejnery rychle
zaplní a de facto se vyváží vzduch.
A každý odvoz se platí,“ dodává
Tomáš Holeček a pokračuje: „Nejvíce stížností na nepořádek u podzemních kontejnerů zatím máme
z Jablonecké. Ovšem není vždycky
pravda, že nádoby jsou plné. Mnohdy jen někteří spoluobčané ucpávají
vhozové otvory plnými igelitkami.
V polovině prosince otvory pravidelně prošťouchával jeden z bezdomovců, který spolupracuje s naší
městskou částí, a kontejnery fungovaly. Je třeba si uvědomit, že původní nádoby měly objem 1 tisíc litrů, ty
podzemní jsou třikrát větší. Navíc
jsou po dohodě s Magistrátem hl.
m. Prahy vyváženy dvakrát týdně.
Kromě toho firma AVE každý den
s výjimkou neděle odváží věci, které
se válí okolo kontejnerů.“

Brzy na dvanácti místech

Stanoviště podzemních kontejnerů na tříděný odpad buduje MČ
Praha 9 ve spolupráci s firmou
EKOKOM (4) a s pomocí dotací
EU (8). V současné době je najdete v ulicích Sokolovská (u Divadla
Gong), Podvinný mlýn, Prouzova,
Klíčovská, Pískovcová, Kytlická,
Jablonecká-Šluknovská, Rumburská, Bohušovická – Bílinská,
Veltruská. Další hotové, ale zatím
nezkolaudované, jsou v Nemocniční ulici a buduje se stanoviště
podzemních kontejnerů v ulici
Čihákova-Matějkova.
„S podobnými problémy s jejich
užíváním se potýkali také v Praze
2 a 3. Věřím, že i lidé u nás si na
ně brzy zvyknou a ocení jejich výhody,“ zůstává optimistou Tomáš
Holeček.
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BEZPEČNOST

Devítka patří ke třem
nejbezpečnějším částem Prahy
Na pomyslné druhé příčce v žebříčku míst, kde se Pražané cítí nejbezpečněji, stanula
MČ Praha 9 společně s Prahou 16 – Radotín, a to hned za MČ Praha 22 – Uhříněves.

V

ýsledky letošní komplexní analýzy pocitu bezpečí, kterou pro
Magistrát hlavního města Prahy
zpracovala agentura Ipsos zabývající se průzkumem trhu a veřejného mínění, ukázaly, že na Devítce se cítí bezpečně 97 procent
dotázaných obyvatel.
„Bezpečnost není jen věcí represivních orgánů, jako je Policie ČR
nebo městská policie, i když s nimi
naše městská část úzce a dobře
spolupracuje. K pocitu bezpečí
našich obyvatel značnou měrou
přispěly i investice, které radnice
dlouhodobě vkládá do zlepšování
životního prostředí,“ říká místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík
a pokračuje: „Koncem loňského
roku jsme dokončili revitalizace
parků Srdce na Proseku a Balabenky ve Vysočanech, postupně
rekonstruujeme Jabloneckou ulici
a podobně. Tím, že zanedbaná mís-

ta měníme na přívětivé prostředí,
v němž se lidé dobře cítí a berou
ho jako prostor pro vzájemné setkávání, se tu automaticky snižuje
problém s bezdomovci, vandaly,
pouliční kriminalitou. Stejně to je
i v případech, kdy investujeme do
klecí pro nádoby na odpad nebo
budování bezpečnějších podzemních kontejnerů na odpad.“

Co ukázal průzkum?

V oblasti vnímání pocitu bezpečí
uvedlo 89 % dotazovaných, že se
v místě svého bydliště cítí bezpečně. V porovnání s posledním průzkumem z roku 2010, kdy se cítilo
v místě bydliště bezpečně 78 %
dotázaných, se jedná o významný
nárůst.
V souvislosti s opatřeními, která by
podle občanů přispěla ke zlepšení
bezpečnostní situace v hlavním
městě, byla jmenována vedle vět-

šího počtu policistů v ulicích také
instalace bezpečnostních kamer.
„Do pořízení vlastního kamerového systému nezávislého na systému městském jsme investovali už
před pěti lety a jako jeden z mála
v Praze je připojen na centrální
pult Policie ČR a městské policie.
Byli jsme si vědomi toho, že hlavní město i přes naše žádosti počet
strážníků nezvýší a kamerový systém provozovaný přes wi-fi se nám
stal alespoň částečnou náhradou
za chybějící uniformy v ulicích,“
vysvětluje Tomáš Portlík a radní
Prahy 9 pro bezpečnost Milan
Tuček k tomu dodává: „Jedná se
o bezdrátové kamery, jejichž počet
nenavyšujeme, ale jsme připraveni je přesunovat tam, kde jsou potřeba. Nechceme dělat z Prahy 9
‚Velkého bratra‘ a řešení nevidíme
v navyšování počtu těchto kamer,
ale v jejich umístění.“ Že to byl

Nově revitalizovaný prostor na
Proseku – druhá část parku Srdce
krok správným směrem, ukazuje
i snižující se kriminalita v ulicích
Devítky.

Občané hlavního města Prahy
se obávají nejvíce těchto
druhů trestné činnosti:
•
•
•
•

Kapesní krádeže
Vloupání do bytu nebo sklepa
Loupežné přepadení
Krádež nebo vykradení
automobilu
• Zneužití osobních dat
• Ublížení na zdraví
• Vandalismus
text a foto: mk

INZERCE
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CHYTRÉ BYDLENÍ
CLB@Letňany
Nové byty v projektu se skvělou
dostupností jen pár minut chůzí
od metra Letňany. Promyšlené
dispozice bytů, ve vyšších patrech
s překrásným výhledem.
Standardy bydlení a provedení
jsou odvozeny od již prověřeného
konceptu Trigema Chytré bydlení.
S tím je rovněž spojena energetická
náročnost budovy třídy B, využití
odpovídajících materiálů
a individuální rekuperace VZT.

CLB@Letňany patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.

20150805_CLB_nase_praha_188x130.indd 1
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www.chlebovicka.cz
21.12.15 15:41
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Byty se nabízejí v cenové úrovni
1,7 mil. Kč s DPH/m2. Více informací
naleznete na www.chlebovicka.cz.
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ZDRAVOTNICTVÍ

Ve Vysočanech je jedna
z nejmodernějších laboratoří u nás
„Půjdete na krev!“ To nám obvykle říkají lékaři, když nás posílají do laboratoře na odběr krve, aby zjistili co nejvíce
podrobností o našem zdravotním stavu. Krev prozradí například nemoci jater a ledvin, hormonální stav, infekce
a podobně. Vyšetření, pokud navštěvujete lékaře z Proseka či Vysočan, provádí CentroLab, s. r. o., ve své moderní
laboratoři na Poliklinice Vysočany.

S

polečnost CentroLab, s. r. o., je
nestátní zdravotnické zařízení,
které bylo založeno v lednu 1995
na Poliklinice Mazurská, a v témže roce začalo působit také na Poliklinice Prosek. V červenci 2014
vstoupil do společnosti dlouhodobý strategický investor ve zdravotnictví - skupina NEAC provozující
síť ambulantních zdravotnických
zařízení v čele se společnostmi
MEDICON a CLINICUM, a odstartoval rozšiřování a zkvalitňování nabídky služeb laboratoře.
V lednu 2015 zahájila činnost
centrální laboratoř na Poliklinice
Vysočany, což kromě jiného znamenalo, že laboratoř z Polikliniky
Prosek se stěhovala právě do nově
zrekonstruovaných a vybavených
prostor ve Vysočanech a na Poliklinice Prosek po nutných stavebních úpravách otevřel CentroLab
v říjnu loňského roku mikrobiologickou laboratoř.

Mikrobiologická laboratoř
na Poliklinice Prosek

Laboratoř se nachází v prvním
patře Polikliniky Prosek společně s již provozovanou odběrovou
místností. Nově tu bylo vytvořeno
také odběrové místo pro diabetiky.
„Tým laboratoře tvoří erudovaní
a zkušení pracovníci, kteří jsou lékařům k dispozici i pro konzultace
ohledně diagnostiky či správné
volby případné antimikrobiální
léčby. Spektrum vyšetření, které

RNDr. Olga Pokorná,
vedoucí laboratoře
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že dětem odebírají krev dětské sestry v odběrovém koutku speciálně
určeném pro malé kluky a holčičky, tedy např. vybaveném omyvatelnými hračkami.
A jak je to s oním obligátním doporučením „přijďte nalačno“? „Pacientům se většinou doporučuje,
aby na odběr krve přišli nalačno,
ale neznamená to, že by člověk
neměl ani pít,“ vysvětluje vrchní
sestra Gabriela Kunová. „Naopak
je třeba, aby pil neslazené tekutiny, ráno minimálně 3–4 decilitry.“
Tým pracovníků centrální laboratoře ve Vysočanech
laboratoř nabízí, zahrnuje základní i speciální mikrobiologická vyšetření,“ říká vedoucí laboratoře
RNDr. Olga Pokorná a dodává, že
lékaři mohou do laboratoře poslat
pacienta i na provedení odběrů
k bakteriologickému vyšetření,
např. za účelem zachycení kmene
pro zhotovení autovakcíny.

Klinická biochemie,
hematologie a infekční
sérologie

Vyšetření v odbornostech klinická biochemie, hematologie, mikrobiologie – infekční sérologie
probíhá v centrální laboratoři na
Poliklinice Vysočany. (Z Polikliniky Prosek sem odebrané vzorky
každou půlhodinu přiváží svozová
služba CentroLabu.)
Charakterem své činnosti prolíná
všemi lékařskými obory a podílí
se na stanovení správné diagnózy,
diagnostickém sledování průběhu
onemocnění a jeho terapii.
Laboratoř vybavená nejmodernější technologií zajišťuje základní
i speciální vyšetření.
„Od listopadu loňského roku jsme
například rozšířili spektrum vyšetřovacích metod a nově jsme zavedli stanovení HE 4 (Human epididymis protein) v séru – marker
pro časnou detekci zhoubných nádorů vaječníků, který vykazuje vysokou senzitivitu v raných stádiích
onemocnění,“ říká RNDr. Olga
Pokorná a vysvětluje: „Karcinom
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ovárií je celosvětově nejčastější
příčinou úmrtí na rakovinu u žen.
Jde o formu gynekologického karcinomu s nejvyšší úmrtností, ale je
možné ho vyléčit, je-li diagnostikován včas.“
V laboratořích CentroLabu ve
Vysočanech denně zpracují kolem šesti stovek vzorků, ale díky
špičkovým analyzátorům ve zcela
automatizovaném provozu by tu
dokázali vyšetřit v jedné směně
minimálně jednou tolik vzorků.
Pokud se nejedná o specifické požadavky, jsou odebírané vzorky
okamžitě analyzovány, aby ošetřující lékař měl výsledky ještě týž den.

Odběry krve

Zkušenosti s odběrem krve má asi
každý z nás. Ne každý se však vždy
setkává s odborností a zároveň
vstřícností zdravotních sester, které krev odebírají. V CentroLabu je
to samozřejmostí. Stejně jako to,

Kdy na odběry?

Odběry se na Poliklinice Prosek
provádí od pondělí do pátku od
7 do 10 hodin.
Od listopadu loňského roku navíc
CentroLab nabízí možnost provedení odběrů a vyšetření na střevní
parazitózy. Parazitologické odběry jsou prováděny v úterý a čtvrtek
od 7 do 9 hodin.
Odběry krve se denně provádí také
na Poliklinice Vysočany v Sokolovské ulici 810 v čase od 7 do 10
hodin, při vyšetření Statim dokonce až do 15 hodin.

Cesta vzorku s čárovým
kódem

Pokud byste měli možnost vkročit
do laboratoře, například na úsek
biochemie, ocitli byste se rázem
– řečeno s trochou nadsázky –
uprostřed vědecko-fantastického
filmu, v němž lidská ruka mačká
jen tlačítko start. Vybavení laboratoře je totiž plně automatizované a z jednotlivých modulů od

CentroLab, s. r. o., disponuje jednou z nejmodernějších laboratoří u nás.
Úsek biochemie.
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ZDRAVOTNICTVÍ

Odběrová místa na Poliklinice Vysočany
předních světových dodavatelů
zdravotnické techniky lze sestavit linky podle potřeb laboratoře.
Pak stačí stojan se zkumavkami
se vzorky, které jsou na příjmu
opatřeny čárovým kódem, vložit
do vstupního zařízení linky. Z čárového kódu analyzátor zjistí, jaké
vyšetření má provést, a výsledek
je následně přeposlán do laboratorního informačního systému.
„Vypadá to jednoduše, ale bez vysoce kvalifikovaných pracovníků – lékařů, analytiků laborantů
s atestacemi v příslušných odbornostech bychom se neobešli,“
dodává RNDr. Olga Pokorná.

„Žádanky na vyšetření od lékařů
a odebrané vzorky je třeba zapsat
do laboratorního informačního systému, označit čárovými kódy, výsledky z analyzátorů je třeba zkontrolovat, což dělá laborantka a po
ní ještě lékař nebo analytik v dané
odbornosti. Výstup také doplňuje
lékař odborným komentářem.“
A kdybyste si neuměli představit
laboratoř bez mikroskopu, nahlédněte na úsek hematologie. On
totiž i automatický analyzátor ke
stanovení krevního obrazu s pětipopulačním diferenciálem, který
umí rozlišit např. druhy leukocytů, zůstává jen přístrojem. Takže

ohlásí-li ve vyšetřovaném vzorku
patologickou změnu, je na laborantovi, aby krevní vzorek prozkoumal pod mikroskopem.
Ať už tedy vyšetřované vzorky krve
či moči prochází kterýmkoliv úsekem laboratoře, jsou pod bedlivou
kontrolou. Ostatně CentroLab je
zapojen do celostátního systému
externí kontroly kvality a akreditován u Českého institutu pro akreditaci podle normy ISO 15 189.

fort při odběrech krve, a zároveň
respektujeme, že má právo znát
výsledky vyšetření, i když odběry
doporučil jeho ošetřující lékař. Na
požádání proto pacientům výsledky vytiskneme nebo – poskytnou-li
informovaný souhlas – je zašleme
e-mailem,“ dozvídáme se od vedoucí laboratoře.
Ošetřující lékaři získávají výsledky z CentroLabu nejen v tištěné
podobě (poštou nebo svozovou
službou), ale také elektronické.
A víte, že každý si v odběrových
místech CentroLabu, s. r. o., může
zaplatit vyšetření i jako samoplátce? „Pokud to je nutné, samozřejmě doporučíme i odborná vyšetření,“ uzavírá RNDr. Olga Pokorná.
O vyšetření mohou v laboratořích
žádat také zvěrolékaři a veterinární kliniky.
Marie Kurková
foto: autorka a CentroLab, s. r. o.

Právo na informace
i vyšetření

„Pacient je u nás na prvním místě. Chceme, aby měl určitý kom-

Hematologie

INZERCE

Rajský vrch – řadové domy
1. i 2. fáze vyprodány

Landia Management s.r.o.
děkuje klientům za zájem
o nejlepší lokalitu
na severovýchodě Prahy.
A přeje všem samá pozitiva
po celý rok 2016.

Rajský vrch – 100 % bytů v 1. fázi
vyprodáno ještě před kolaudací

www.rajskyvrch.cz
Leden 2016

www.landia.cz
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Rajský vrch – nové byty 1+kk
až 4+kk v nabídce

19

KULTURA
Josef Menzel, Miroslav Pokorný:
Míša Kulička (pro děti od 3 let)

www.divadlogong.cz

DIVADLO GONG
13. 1. středa
19:00
Posezení u cimbálu
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.
15. 1. pátek
19:00
Večer Centra Tance
Soutež Flirt Dance 2016 s pestrou
paletou tanců.
17. 1. neděle
9:00, 11:00 a 16:00
Vystoupení žáků Hudební školy
Yamaha při KRC Knoflík, o. s.
20. 1. středa
19:30
Polydor Jazz Sextet a Hot Sisters
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 dámské vokální trio Hot Sisters.
21. 1. čtvrtek
Jiří Schmitzer
Recitál jednoho z našich
nejoriginálnějších písničkářů.

19:30

22. 1. pátek
19:30
Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers – Nás to tady furt baví
Ondřej Havelka a jeho hot-jazzoví
pardálové slaví 20 let a do jubilejní

sezóny se vrhají s nakažlivou vitalitou
a v nebývalé formě. V novém programu
zazní mnohé hity, jež si publikum za ta
léta oblíbilo.
26. 1. úterý
19:30
Asonance
Koncert folkové skupiny zaměřující se
na skotské a irské lidové balady.
27. 1. středa
19.30
Jitka Vrbová a Stanislav Chmelík
se skupinou
Vystoupení výrazné zpěvačky country
a trampské hudby doprovázené
multiinstrumentalistou Stanislavem
Chmelíkem a jejich bandem.
28. 1. čtvrtek
19:30
Pepa Fousek
V pořadu „Smích je živá voda“ zpívá,
vypráví a baví všestranný umělec
Josef Fousek.
29. 1. pátek
19:00
Novoroční tančírna
Nestůjte, neseďte, tančete s námi irské
tance a americký jogging. Nevíte, o co
se jedná? Stačí přijít a vše si vyzkoušet
se členy taneční školy Luas Dancing
School.

GONG DĚTEM
2. 1. sobota
Malá scéna

15:00

9. 1. sobota
15:00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi
a kočičce (pro děti od 3 let)
11. 1. pondělí
10:00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi
a kočičce (pro děti od 3 let)
13. 1. středa
10:00
Malá scéna
Josef Menzel, Miroslav Pokorný:
Míša Kulička (pro děti od 3 let)
14. 1. čtvrtek
10:00
Malá scéna
Karel Čapek: Dášeňka čili život
štěněte (pro děti od 3 let)
16. 1. sobota
15:00
J. Lada, M. Pokorný: Trampoty
kmotry lišky (pro děti od 4 let)
18. 1. pondělí
10:00
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
Devatero pohádek (pro děti od 4 let)
20. 1. středa
9:00
Malá scéna
Josef Menzel, Miroslav Pokorný:
Míša Kulička (pro děti od 3 let)
20. 1. středa
10:15
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada
hlavolamu (pro děti od 6 let)
21. 1. čtvrtek
10:00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka (pro děti od 4 let)
21. 1. čtvrtek
14:15
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka (pro děti od 4 let)

22. 1. pátek
10:00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera (pro děti od 9 let)
23. 1. sobota
15:00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera (pro děti od 9 let)
25. 1. pondělí
10:00
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný:
Mauglí (pro děti od 5 let)
26. 1. úterý
J. Lesák: Elektrický Emil
(pro děti od 4 let)

10:00

27. 1. středa
10:00
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla
se bouří (pro děti od 6 let)
28. 1. čtvrtek
10:00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula
a Kuba Kubikula (pro děti od 4 let)
30. 1. sobota
15:00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka (pro děti od 4 let)

KLUB KOCOUR
14. 1. čtvrtek
19:30
Portrait
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country
a dalším hudebním stylům.
15. 1. čtvrtek
19:30
Zašití písničkáři
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
28. 1. čtvrtek
19:30
Bradwa
Koncert bratří Jaroslava „Sitára“
a Milana Prodělalových, kteří hrají
převážně původní folkové skladby.

Koncert pro housle a klavír na radnici
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje na
vysočanské radnici i v roce 2016. Na koncert pro housle
a klavír můžete přijít 7. ledna od 19 hodin.

N

a housle zahraje Jiří Vodička,
na klavír Martin Kasík. A na
co se můžete těšit? Zazní Sonáta
pro housle a klavír Leoše Janáčka, Scherzo pro klavír č. 2 b moll
Fryderyka Chopina, Capriccio
pro housle op. 1 Nicola Paganini
a Sonáta pro housle a klavír A dur
Césara Francka.
Koncert se opět koná v obřadní
síni vysočanské radnice, Praha 9,
Sokolovská 324/14. Bezbariérový
vstup (2. p./výtah). Omezená kapacita sálu.

Jiří Vodička

Patří k nejvýznamnějším českým
houslistům. Již v dětství na sebe
upozornil vítězstvími v mnoha
soutěžích. Ve 14 letech byl mimořádně přijat na vysokou školu
– Institut pro umělecká studia
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v Ostravě, do třídy renomovaného pedagoga prof. Zdeňka Goly.
Spolupracuje s předními českými
pianisty – M. Kasíkem, A. Skoumalem a L. Vondráčkem.
V roce 2002 byl jmenován sólistou
Janáčkovy filharmonie Ostrava,
pravidelně spolupracuje s Pražskou komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem FOK, Českým
komorním orchestrem, orchestrem Národního divadla.
V roce 2008 se zúčastnil evropského kola světově proslulé soutěže
Young Concert Artists v německém Lipsku. V konkurenci několika set soutěžících z Asie a Austrálie získal první cenu s postupem
do finále v New Yorku. Odtud si
v roce 2009 přivezl druhou cenu.
Jiří Vodička bývá pravidelně zván
na významné festivaly – například

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Pražské jaro, Mladá Praha, Grand
Festival of China, Hohenloher
Kultursommer, Choriner Musiksommer. Pravidelně koncertuje
v Číně jako host Wuhanské filharmonie.
Vedle sólistických aktivit se Vodička věnuje i komorní hře a je
členem Smetanova tria. Od roku
2009 působí i jako pedagog na
Pražské konzervatoři.

Martin Kasík

Vítěz jedné z nejprestižnějších

Martin Kasík

Jiří Vodička

světových soutěží Young Concert
Artists Competition v New Yorku 1999 se věnuje klavírní hře od
4 let. Studoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pod vedením Mgr.
Moniky Tugedliebové a AMU
v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského. Je vítězem mnoha domácích i mezinárodních soutěží.
Koncertoval v řadě prestižních
koncertních sálů Evropy, v USA
v New Yorku, Washingtonu, v Japonsku, Taiwanu a Singapuru.
Jako sólista vystupoval mj. s Chicago Symphony Orchestra, Minneapolis Symphony Orchestra,
DSO Berlin, Tonhalle-Orchester
Zürich, Stuttgarter Philharmoniker, Rotterdams Philharmonisch,
Helsingin
kaupunginorkesteri.
Pravidelně spolupracuje s Českou
filharmonií a Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK.
Od roku 2009 vyučuje na Pražské
konzervatoři a jako pedagog působí rovněž na AMU v Praze.
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pískafiÛ
takpodle
nejménû
od
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Rokytka
Rokytka
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Nevím proč,
Rokytka
potůček.
KdyžPrávû
bylo málo
vody, do
pfii
tomčistý
znaãnû
rizikov˘ch
míst varchiv
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podzemí
by jsou obvykle
‰iroké
1,2 aÏ
2,2kde
m, ale
jetam
neodvážili.
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Moãálky.
PrÛmûrná v˘‰ka
chodeb
nií byla proluka. Tam se sjížděly kolotoče
Požár firmy SANA
dÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
nûj‰í
je
bludi‰tû
chodeb
v
severozápadním
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Rokytka

ného prÛzkumu v nedalek˘ch LetÀanech,
provádûného krátce po válce Quidem Zárubou, je kfiídové podloÏí nerovné. Jak vypl˘vá ze stovek geologick˘ch vrtÛ, proveden˘ch zde pfii projektování sídli‰tû, objevují
se v nûm údolní deprese a paleokoryta
zahloubená aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vyplnûná pfieplaven˘mi jíly.
Nerovnosti tehdej‰ího povrchu fungují
jako nepropustná bariéra pro vody prosakující pískovcov˘m souvrstvím. Na kontakt jílÛ a pískovcÛ jsou vázány drobné
prameny vyvûrající tfieba u vysoãanské estakády, ve StfiíÏkovské ulici ãi v rybníãku
pod Kundratkou. V kanalizaãní ‰tole v ulici Nad Kundratkou byl odkryt silnû zjílovatûl˘ povrch podloÏního ordovického
souvrství, kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
kaolinického jílu pfiímo pfiecházel do peruckého souvrství svrchní kfiídy, aniÏ ‰lo urãit hranici mezi zvûtralinov˘m plá‰tûm
a pfieplaven˘mi jíly.
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jak pláÏov˘ sediment, tak pfieplavené váté písky sedimentované v tûsném sousedství pobfieÏní linie.
Tyto perucké pískovce jsou mûkké, nejsou vyuÏitelné jako stavební kámen a na
vzduchu se pomûrnû rychle rozpadají.
Men‰í kusy se podle na‰ich pokusÛ rozpadnou jiÏ bûhem nûkolika mûsícÛ, napfiíklad pfies zimu. Jejich písek je v‰ak velmi ãist˘, dobfie vytfiídûn˘, pÛsobí dobr˘m
estetick˘m dojmem. Proto byly na fiadû
míst perucké pískovce ãi jejich rozpadlé
deriváty vyuÏívány jako slévárenské písky,
‰tukové písky nebo pro v˘robu abrazních
ãisticích prostfiedkÛ. Sedimentace peruck˘ch pískovcÛ je na fiadû stfiedoãesk˘ch
lokalit (typick˘ je tfieba Hostibejk u Kralup) zakonãena ‰tûrãíkovou polohou, která ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
nástup nové, mohutnûj‰í mofiské záplavy.
Tato ‰tûrãíková poloha je velmi dobfie vyvinuta na fiadû míst v proseckém podzemí,
ale také napfiíklad v lomu poblíÏ prosecké vyhlídky.
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vodoléčby, i když Kneipp jeho názor nesdílel.

fiítku i do korycanského souvrství. Na korycanské pískovce nasedají zelené glaukonitické jílovce a páskované souvrství jílovcÛ téÏ zvané „kanafas“. Bûlohorské
opuky se objevují jako souvislé polohy aÏ
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Prosecké skály - Moãálka
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PrÛzkum
Podél prosecké plo‰iny byly velmi nákladnû vrtány clony asi metr od sebe vzdálen˘ch vrtÛ a ‰achtou bylo otevfieno podzemí u Ameriky I. Odtud dál smûrovala
prÛzkumná ‰tola aÏ podél ulice Na Vyhlídce. Tato grandiózní akce nebyla nikdy souhrnnû vyhodnocena, ãást materiálÛ byla staÏena jako tajná a postupnû se
poztrácela. Moãálka byla mapována dokonce nûkolikrát, ale vût‰ina map je dnes
nedostupná. Jen díky ‰Èastné náhodû bylo autorovi této práce pfiedáno nûkolik
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ve zámûr vybudovat Severní Mûsto pfiiná‰í novou obsáhlou vlnu zájmu o zdej‰í
podzemí. Pozornost je je‰tû oÏivena propadem na Krocínce a na Kundratce v roce 1965 i petfiínsk˘m sesuvem ve stejném
roce. Objevují se znaãnû zveliãené povûsti o poddolování celého Proseka a chodbách táhnoucích se aÏ na Jen‰tejn a do Staré Boleslavi.

KULTURA

Gong ve starém a novém
Rok se s rokem opět
sešel a zaměstnanci
i spolupracovníci
tradičního vysočanského
kulturního stánku Divadla
Gong se s námi podělili
o své zážitky i vize
v krátké anketě.
1. Jaký byl váš největší zážitek
z loňského roku spojený
s Divadlem Gong?
2. Co byste přáli Gongu
v novém roce 2016?

Josef Pavlata, ředitel
Divadla Gong

1. Pro mě jako ředitele je samozřejmě největším zážitkem, že
Gong v roce 2015 navštívil rekordní počet diváků a byl překonán už
tak dost úspěšný rok předchozí.
Kdybych ale měl být konkrétní,
vyskakuje mi intenzivní zážitek
z generální zkoušky nové hry pro
mládež Romeo a Julie, při které
si představitelka hlavní role asi po
deseti minutách vážně poranila
nohu. Naštěstí se toto představení nakonec podařilo po jejím
několikaměsíčním léčení odehrát
a dnes už má své místo v repertoáru Divadla AHA!, které má u nás
domovskou scénu.
2. Mým největším přáním do nového roku je, aby se všem, kteří se
podílejí na chodu našeho divadla,
dařilo jako dosud. Aby měli hodně
sil, zdraví a tvůrčího potenciálu
připravovat návštěvníkům Gongu
skvělé kulturní zážitky. Nedávno
mě potěšilo vystoupení brněnského amatérského spolku Napříč,
který svým představením ukázal
další cestu, kterou by se mohl
Gong ubírat.

Martina Fialová, vedoucí
propagace a kursů

1. Nejvíc mě dostaly beznadějně
vyprodané koncerty Jarka Nohavici. Jednak proto, že jsem s ním
dřív měla možnost hrát a mám
na to příjemné vzpomínky. A taky
proto, že všechny jeho koncerty
jsou super.
2. Do nového roku přeji hlavě
zdraví. Zdravé zaměstnance,
zdravé publikum, a aby bylo pořád
plno.

Leden 2016

Popularita představení z projektu Gong dětem rok od roku roste

René Dubovský, výtvarník

1. Nebudu upřednostňovat žádnou akci a začnu trochu zeširoka.
Mým dosud největším zážitkem je
to, že jsem v Gongu před jedenácti
lety potkal svoji manželku. S tím
ale souvisí i moje odpověď na
otázku. Nejsilnější dojem na mě
zanechávají setkání se zajímavými
lidmi. A těch můžete v Gongu potkat spoustu.
2. Nepřestává mě překvapovat
rok od roku se zvyšující popularita představení z projektu Gong
dětem. Přál bych si, aby i nadále
měla návštěvnost her pro děti vzestupnou tendenci, protože se jedná
o velmi kvalitní a ojedinělý počin.

Jan Šilar, fotograf

1. Koncert Karla Plíhala. Je to výborný hudebník i autor a myslím,
že pořád ještě hodně nedoceněný.
2. Rád bych, kdyby se dveře Gongu otevřely dalším divadelním
spolkům, aby byla jeho programová nabídka ještě pestřejší.

Jakub Stich, vedoucí
projektu Gong dětem/herec

1. Pro mě bylo nejsilnějším zážitkem to, že se podařilo v rámci
programu Gong dětem realizovat
představení Romeo a Julie. Přitom
se od začátku potýkal s nepřízní
osudu. Byl to narychlo realizovaný
projekt, který na poslední chvíli
nahradil jedno na poslední chvíli
zrušené představení z dlouhodobého dramaturgického plánu.
Požádali jsme o spolupráci Janka Lesáka, který pro nás už dělal
výbornou hru Elektrický Emil
a s nímž jsme měli dobrou zku-

šenost. Jenže na generálce došlo
k nepříjemné nehodě. Představitelka hlavní role Bára Jánová
si utrhla kolenní vaz a musela na
operaci. Nicméně odložená premiéra se nakonec stihla odehrát
ještě před letními prázdninami
a dopadla velmi dobře.
2. Já bych si obecně přál, aby se politici nebáli dávat víc peněz na kulturu. Vím, že se dnes všude šetří, ale
zamrzí mě, když politici musí škrtat
náklady, tak první to odnese kultura. Moc by mě potěšilo, a myslím, že
i všechny ostatní divadelníky, kdyby politici v sobě našli dost odvahy
a škrtali pro jednou někde jinde.

Martin Burda, PR manager

1. Jednoznačně návštěvy dětských
představení s mým malým synem.
Je moc dobře, že se Gong ve spolupráci s Divadlem AHA! tolik

věnuje menším divákům, protože
nabídka kvalitních dětských divadelních představení není ani v tak
velkém městě, jakým Praha je, příliš bohatá. Neustále mě dojímají
nadšené reakce dětí na to, co se
děje na jevišti, a trochu mě uklidňuje, že i dnešní prcky v té záplavě
laciné a často agresivní zábavy,
počítačových her a hromad sterilních televizních pořadů dokáže
divadlo ještě zaujmout.
2. Moc bych si přál, aby se v Gongu objevovalo ještě víc amatérských divadel a aby na ně chodilo
co nejvíc diváků. Baví mě energie
těch ansámblů, normálních lidí,
kteří mají potřebu se nějak umělecky vyjadřovat, bavit lidi a zároveň bavit sami sebe. A to všechno
bez jakýchkoli záruk, že jejich snaha bude patřičně oceněna.
dg
foto: Jan Šilar

Hrábněte do strun,
bude to brnkačka
Divadlo Gong nově nabízí individuální výuku hry na
basovou kytaru a kontrabas. Vhodné pro začátečníky
i pokročilé hráče.
• Moderně vedená forma výuky
(tvorba doprovodné basové
linky, improvizace, slap, komunikace v kapele )
• Práce s basovými efekty
• Zlepšení techniky hry na baskytaru (diagnostika a odstranění
zlozvyků)
• Vytvoření individuálního plánu
přesně podle potřeb žáka
• Žánrová specializace (jazz, funky,

rock, blues, afro – cubano apod.)
• Možnost začít kdykoliv během
školního roku
• Cena za lekci: děti (do 18 let)
300 Kč (45minutová vyučovací
hodina). Dospělí 350 Kč (60minutová vyučovací hodina)
• Informace a zápis na mobilu:
777 853 883, 608 930 306
nebo e-mailu:
kursy@divadlogong.cz

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

23

KULTURA

Galerie 9: Wan-Tai-Die In
Galerie 9, vysočanská radnice,
Sokolovská 14/324, Praha 9,
www.galerie9.cz. Otevřeno pondělí
až čtvrtek od 10 do 19 hodin, vstup
volný. Objednávky hromadných
návštěv na tel.: 236 041 292.

Název výstavy Wan-Tai-Die
In je slovní hříčka vzniklá
přeskládáním dvou zemí
Taiwan a Indie. Dvě mladé
autorky Zuzana Růžičková a Petra Navrátilová se
inspirovaly cestami do
těchto exotických zemí.
Výstava se koná v Galerii 9
od 12. ledna do 4. února
2016.

Z

uzana vystaví prostorovou instalaci vejířů, dřevorytů a techniku gázotisku. Petra, která pracovala na záchraně maleb v klášteře
v Ladakhu, představí své velkoformátové malby (akryl, sprey, olej),
inspirované tímto místem.

Petra Navrátilová: Dobré ráno

Zuzana Růžičková

(nar. 1982 v Olomouci)
1998–2002 Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti,
obor propagační grafika
2006–2012 Akademie výtvarných
umění v Praze, Ateliér kresby a grafiky (prof. Vladimír Kokolia)
2008–2009 stáž u hostujícího pedagoga Zbygniewa Libery, Avu v Praze
2009–2010 Ateliér monumentální
tvorby (doc. Jiří Příhoda), Avu
v Praze
2010–2011 stáž na National Taiwan
University of Arts v Taipei, Taiwan

Zuzana Růžičková: Divoká růže
2005–2011 Akademie výtvarných
umění v Praze, Ateliér restaurování
výtvarných děl malířských a polychromované plastiky (Prof. Karel
Stretti)
2007 Ateliér figurálního sochařství
a medaile, (Prof. Jan Hendrych), Avu
v Praze
2008 Ateliér malířství III (Prof.
Michael Rittstein), Avu v Praze
2011 Summer Krakow institute,
Panel paintings deterioration, Ghetty

Petra Navrátilová

Petra Navrátilová: Kvetoucí kámen

(nar. 1986 v Přerově)
2001–2005 Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti,
obor navrhování a modelování oděvů, užitá malba

Zuzana Růžičková: Prdící koala

Výstava Zbraslavský salon prodloužena
Až do 7. ledna 2016 je prodloužena výstava Zbraslavský salon v Galerii 9.

S

městskou částí Praha-Zbraslav a Galerií Zbraslav je Galerie 9 v úzkém kontaktu již několik let. Tradiční formou spolupráce
je pravidelná výměnná prezentace
tvorby výtvarných umělců obou
regionů. A tak se po dvou letech
opět v Galerii 9 představuje Zbraslavský salon a v roce příštím naopak Galerie Zbraslav vystaví práce autorů Salonu Prahy 9. Letošní
Zbraslavský salon je již pátý.
Na vernisáži výstavy 8. prosince
2015 přivítal starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím také starostku
Zbraslavi Zuzanu Vejvodovou. Ta
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Starosta Prahy 9 Jan Jarolím
přivítal na vernisáži výstavy
starostku Prahy-Zbraslav
Zuzanu Vejvodovou
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kromě jiného řekla: „Je mi velkou
ctí, že MČ Praha-Zbraslav může
v Galerii 9 prezentovat díla zbraslavských umělců. Naše městská
část letos oslavila 900 let první písemné zmínky o vzniku Zbraslavi
a my jsme toto výročí přijali jako
výzvu, jak spojit komunitu v této
části Prahy. Umělci ze Zbraslavského salonu se nám stali zdrojem inspirace a energie, kterou
bychom rádi dále rozšiřovali. Velmi nás těší, že tuto zbraslavskou
energii můžeme poslat dál – do
mk
Prahy 9.“
foto: Jan Dostál

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 od 17 do 19 hodin.
Program dílen:
6. 1. Tři králové/koláž
13. 1. mozaika z luštěnin
/mandala
20. 1. výroba květin
ze stužek
27. 1. akvarelová malba

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
20. 1. vyšívané aplikace
K účasti v dílně se nemusíte
objednávat. Kurs probíhá přímo
ve výstavních prostorách,
takže můžete být inspirováni
výtvarnými díly.
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Máme tu nový rok …
…a další školní pololetí za dveřmi. Plánujete si dát nějaké z typických předsevzetí –
více se hýbat, zdokonalovat si cizí jazyk, účastnit se kreativních dílen? Nechcete,
aby vaše děti jen seděly doma u počítače? Přihlaste se v druhém pololetí na kroužek
v Domě dětí a mládeže Praha 9.

V

ětšina našich kroužků patří
dětem, ale pro dospěláky zde
máme plno zajímavých kurzů se
sportovním zaměřením, jako je
například aikido. „Je založeno na
myšlence neagresivity, rozvíjí jedince po fyzické i psychické stránce a je vhodné pro děti i dospělé
či seniory,“ říká trenér Petr Kubec.
Nebo si snad chcete protáhnout
těla v kurzu aerobic dospělí se
Zuzanou Kopeckou? „Hodiny obsahují nejenom aerobní část pro
práci na kondici a vytrvalosti, ale
i posilování zaměřené na správné
držení těla, posílení ochablých
svalů a problematických partií,“
říká trenérka.

Jazykové dovednosti zdokonalíte v našich kurzech angličtiny,
francouzštiny, němčiny či ruštiny.
Tyto kurzy se zaměřují na individuální práci s účastníkem či skupinou. Příjemně rozvinete svoji
slovní zásobu, vylepšíte gramatiku a přestanete se bát konverzace
v cizím jazyce. Je jedno, pokud
právě začínáte nebo jste pokročilý a snažíte se udržet jazykovou
úroveň. Naši lektoři s vámi najdou
společnou řeč.

A nakonec jsou tu naše výtvarné
kurzy určené těm, kteří si chtějí
odpočinout při aktivním tvoření, něco se dozvědět o estetice,
výtvarném umění a udělat sobě
i druhým radost. Výtvarné studio
či kurzy Zeměmalby 1 a 2 Moniky
Sichrovské rozvinou vaše estetické cítění v rovině malířské. „Vydáme se blíže k přírodě, abychom ji
lépe viděli, cítili a vnímali, a to jak
v ateliéru, tak v plenéru,“ konstatuje Monika Sichrovská. A pokud

budete mít zájem, přihlaste se na
kurzy Večerního točení Michaela
Frančeho, kde pomocí keramické
hlíny můžete tvořit nejen hrníčky
na kruhu, ale také objemnější věci
všemožného tvaru a barev.
Pokud jste si z těchto kurzů nevybrali, stačí navštívit naše stránky
http://ddmpraha9.cz/krouzky/
a najít si kroužek šitý právě vám či
mf
vašim dětem na míru.

Jetelka se proměňuje
Každý, kdo v poslední době prošel parkem Jetelka, si
jistě všiml, že zde došlo k výrazné proměně – na Proseckém potoce, který jí protéká, se totiž objevily dvě tůně.
Nevznikly samozřejmě samy od sebe, ale díky spolupráci
společnosti Lesy hl. m. Praha a spolku Krocan.

D

oposud byla totiž voda, která
potokem protékala, sváděna
nad starým dopravním hřištěm
do kanalizace, což jsme vnímali
jako nepřirozený stav a v podstatě
plýtvání. Naopak přirozené bude,
pokud se bude díky novým tůním
vsakovat zpět do podzemních vod.
Zároveň, zvláště poté, co vznikne
ještě jedna tůň, dojde k posílení
funkce biocentra Jetelka, nemluvě
o tom, že tůně zabydlí volně žijící
živočichové, především obojživelníci. Vytvoření tůní na Proseckém
potoce vnímáme jako první krok
v oblasti hospodaření s dešťovou
a podzemní vodou a věříme, že budou příjemným zpestřením i pro
všechny návštěvníky Jetelky.

Vše to pak zapadá do dlouhodobého zájmu spolku Krocan o zlepšení životního prostředí v území
Jetelky, Krocínky a Klíčova. Na
naše mnohaleté aktivity postupné revitalizace Klíčovského lesoparku jsme, za přispění grantové
podpory hlavního města Prahy,
v roce 2014 navázali projektem
Posílení Klíčovského biokoridoru
a obnova jeho funkčnosti. Zároveň dlouhodobě spolupracujeme
s odborem životního prostředí
Prahy 9, s nímž všechny tyto akce
nejen konzultujeme, ale také se
těšíme z jeho podpory. Fotografie
z Jetelky, z výsledků zmíněné spolupráce a z našich akcí najdete na
stránkách www.krocanos.cz.

A co je to vlastně biokoridor? Jednoduše řečeno území, jež propojuje biocentra, tedy oblasti, které
vhodným stavem přírodních podmínek umožňují existenci přirozených živočišných a rostlinných
společenstev a kterým se mohou
bezpečně pohybovat volně žijící
živočichové, bez nepřekonatelných bariér jako frekventované
silnice, neprostupné ploty, velké
zpevněné plochy bez travního
porostu... Klíčovský biokoridor,
který spojuje lesní biocetrum na
Jetelce a na druhé straně míří ven
z Prahy směrem pod Kbely, vyhovuje většině rostlin, ptáků i drobných savců, jako jsou hlodavci, plchové, kunovité šelmy, lišky apod.,
ale větším savcům, např. srncům,

Cestopisná přednáška o Číně
V Městské knihovně, pobočce Prosek se uskuteční 27. ledna 2016 od 17 hodin pro veřejnost cestopisná
přednáška s projekcí o Číně – 1. díl. Čínskými městy vás provede RNDr. Bohuslava Trnková.
jh
Knihovna Prosek, Měšická 3/806, Praha 9, tel.: 286 881 064. Bezbariérová.
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kvůli mnoha zábranám nevyhovuje. Přitom právě na srnce můžete,
když si přivstanete, v Klíčovském
parku narazit!
Abychom posílili funkci biokoridoru, společně s místními obyvateli zlepšujeme podmínky pro
migraci a biologickou rozmanitost v lokalitě, např. začátkem
prosince vysadíme čtyřicet odolných keřů, jejichž plody budou po
co nejdelší část roku poskytovat
zdroj potravy pro co nejširší škálu živočichů. Do vysazování keřů
se zapojí i děti z blízké mateřské
školky Pod Krocínkou. Se smyslem biokoridoru seznamujeme
také návštěvníky Svátku stromů
v Klíčovském lesoparku, letos
jsme jej při výtvarné dílně „Kudy
chodí zvířátka“ přiblížili i malým
dětem. Zároveň jsme tím oslavili
10 let našeho trvání, kdy jsme se
např. zasadili o vznik dětského
hřiště či každoročně připravovali
setkání s občany a jejich dětmi.
Josef Rauvolf
předseda spolku Krocan
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Hudební vzdělávání
od miminek po seniory
Hudební škola Yamaha,
která zanedlouho vstoupí
v České republice do svého
21. školního roku, nabízí
hudební vzdělávání opravdu po celý život. Programy
pro předškolní děti, mládež
i dospělé, ale i seniory
mohou zažít žáci a žáčci
po celé republice.
Během ledna 2016 probíhají zápisy Hudebních škol Yamaha školy
na různých místech republiky.
Na Devítce najdete Hudební školu
Yamaha Knoflík na Proseku v Jab-

lonecké ulici 724/6. Je součástí
rodinného centra Knoflík. Tato
Hudební škola je jednou z těch,
které nabízí celé portfolio hudebního vzdělávání, nabízí tedy lekce
již od 4 měsíců až do dospělosti.
Marcela Tůmová, koordinátorka
hudebních lekcí a programů říká:
„Během let jsme díky zájmu rodičů
i dětí dokázali společně vybudovat
Hudební školu Yamaha se skoro
šesti sty žáky všech generací. Žáky
a žáčky máme na několika pobočkách, kurzy nabízíme nejen na
Proseku, ale i ve Vysočanech, Kbelích, Černém mostě či Čakovicích.
Nově otevíráme pobočku v Kobylisích, kde bychom, stejně jako na

Proseku, rádi také otevřeli lekce
nejen pro děti, ale i pro seniory.“
Hudební škola Yamaha Knoflík vás
zve i k druhému pololetí, ukázkové
lekce a zápis se chystají během
ledna. Děti, dospělí i senioři se
mohou hlásit do nástrojových oborů. Škola nabízí výuku hry na keyboard, flétnu, akustickou i elektrickou kytaru, zpěv a nově i bicí. Pro
nejmenší je otevřen zápis v předškolních oborech. Všechny lekce
můžete vyzkoušet zdarma, rozpis
ukázkových lekcí a zápisu najdete
na stránkách centra Knoflík www.
centrumknoflik.cz, na mailu yamaha@centrumknoflik.cz.

text a foto: zm

Fotoohlédnutí...

… za setkáním seniorů v Gongu
„Vánoce jsou za dveřmi“ byl název setkání seniorů 15. prosince 2015 v Divadle Gong, které představovalo vlnu vzpomínek, veselého i vážného
vyprávění a živě zpívané melodie. Účinkovali Miriam Kantorková, Zdeněk Troška, Ladislav Županič, Šimon Pečenka, Alexander Hemala.

foto: Jiří Houdek
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… za setkáním u rybí polévky
Potřetí, ve středu 23. prosince 2015, pořádala městská část Praha 9 setkání s občany u rybí polévky. Tentokrát se konalo na náměstí OSN.
„Ze setkání u rybí polévky před Vánoci se pomalu stává pěkná tradice. Letos tradiční vánoční polévku dodala restaurace U Šebestiána,
a protože ne každý přichází na chuť rybí polévce, nabízíme i kuřecí z restaurace Večerní škola na Kolčavce,“ konstatoval místostarosta Prahy 9
Adam Vážanský, který polévky také rozléval.
text a foto: mk

… za rozsvěcením vánočního stromu na Střížkově
Vánoční strom v parku Václavka na Střížkově rozsvítili členové Spolku za veselejší Střížkov první adventní neděli – 29. listopadu 2015. A jejich
sousedé přitom samozřejmě nechyběli.
foto: Sandra Jiřisková a Kristýna Pospíšilová, SOU služeb Praha 9, www.sousluzeb.cz
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Hokejový dres jako Kdy na hokejovou
poděkování za
Spartu do O2 areny
dobrou spolupráci
Hokejová utkání Tipsport Extraligy 2015/16
Datum

P

ři jednání Zastupitelstva
městské části Praha 9 dne 24.
listopadu 2015 předali členové
Organizačního výboru Mistrovství světa v ledním hokeji, které se
v květnu 2015 konalo v O2 areně,
starostovi Prahy 9 upomínkový

předmět v podobě hokejového
dresu. Jan Jarolím ho převzal z rukou Petra Břízy a Markéty Štěrbové. Originální dárek je poděkováním MČ Praha 9 za bezvadnou
spolupráci při pořádání MS v ledním hokeji.
foto: lt

Den

Čas

Soupeř

3.1.2016

neděle

17:00

Bílí Tygři Liberec

6.1.2016

středa

18:30

PSG Zlín

10.1.2016

neděle

17:00

HC Škoda Plzeň

12.1.2016

úterý

18:30

HC Oceláři Třinec

19.1.2016

úterý

18:30

HC Kometa Brno

22.1.2016

pátek

18:30

Piráti Chomutov

26.1.2016

úterý

18:30

HC Olomouc

3.2.2016

středa

18:30

PSG Zlín

5.2.2016

pátek

18:30

HC Energie Karlovy Vary

17.2.2016

středa

18:30

HC Verva Litvínov

21.2.2016

neděle

17:00

HC Kometa Brno

28.2.2016

neděle

17:00

HC Dynamo Pardubice
BK Mladá Boleslav

4.3.2016

pátek

18:30

21. 2. 2016

neděle

17:00

HC Kometa Brno

28. 2. 2016

neděle

17:00

HC Dynamo Pardubice

4. 3. 2016

pátek

18:30

BK Mladá Boleslav

Rozpis není konečný a mohou nastat drobné změny, především v čase začátku utkání.

INZERCE

SPILKA
TRUHLÁŘSTVÍ

Výroba a montáž šatních skříní, kuchyňských
linek, obývacích stěn, kancelářského nábytku,
postelí a interierovích dveří.

20
30

EVA
ZIMNyňÍskSé L
linky

Leden 2016

SC-351791/01

SPILKA – truhlářství
Breicetlova 771 (HASSO)
Praha 9 - Černý Most
tel.: 224 317 142
Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00 hod.
www.spilka-truhlarstvi.cz
www.spilka-nabytek.cz

SC-351858/01

% na kuch
é skříně
% na vestavěn
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Vánoční svátky hasičů v hlavním městě
Zatímco většina z nás
„zápolila“ s porcí kapra na
talíři, nebo nerozbalitelnými dárky pod vánočním
stromečkem, pražští hasiči
měli plné ruce práce.
A zasahovali i v Praze 9.

Š

tědrý den začal pro pražské
hasiče už v 3:48, kdy v Jungmannově ulici v Praze 2 likvidovali požár matrace v kotelně. Při
požáru došlo ke zranění kotelníka,
který si při požáru popálil ruku
a záda. Příčinou vzniku požáru
byla nedbalost při kouření a požárem vznikla škoda 50 tisíc korun.
24. prosince vyjížděli pražští hasiči celkem k 25 případům, z toho
k šesti požárům a čtyřem planým
poplachům.
Na Boží hod bylo klidněji, vyjeli
pouze k deseti případům, z toho
ke třem požárům. Ten největší
v Lupáčově ulici v Praze 3 si vyžádal evakuaci 34 osob, 2 osoby
byly zachráněny pomocí vyváděcích masek a 4 osoby byly ošetřeny ZZS. Příčinou vzniku požáru
vybavení v pokoji bytu ve čtvrtém
patře byla nedbalost při používání
otevřeného ohně - svíčky. Škoda,
která požárem vznikla, se vyšpl-

Likvidace požáru ve skladu textilií v Kolbenově ulici 26. prosince 2015
hala na 200 tisíc korun, včasným
zásahem byly uchráněny hodnoty
ve výši 2 800 000 Kč.
26. prosince ve 2:22 začal v Praze 9
v Kolbenově ulici v bývalém ČKD
hořet sklad textilií. Na místo byly
vyslány jednotky HZS hl. m. Prahy
ze stanic č. 1, 3, 5 a 10, SDH Letňany, Satalice a Dolní Měcholupy.
Požár likvidovaly 4 vodními proudy. Na základě došetření v dopoledních hodinách byla určena jako
příčina vzniku požáru technická
závada elektroinstalace. Vzniklá

svíčky v Duškově ulici v Praze 5.
Uživatel bytu musel být ošetřen
lékaři, škoda na vybavení bytu je
odhadnutá na 50 tisíc korun, včasným zásahem bylo uchráněno půl
milionu korun.
A co vám přejí pražští hasiči pro
rok 2016? Buďte opatrní, nejvíc
požárů vzniká z nedbalosti!
Pavlína Adamcová
foto: Roman Půta, HZS Praha

škoda je stanovena na 100 tisíc korun, včasným zásahem bylo uchráněno cca 400 tisíc korun.
Ten den vyjeli pražští hasiči k 24 událostem, z toho k 5 ohňům, kdy evakuovali jednoho člověka a 5 lidí zachránili pomocí vyváděcích masek.
Ani neděle 27. prosince se neobešla bez požáru, který byl zaviněn
neopatrností při používání otevřeného ohně. V 3:14 začalo hořet od
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realitní makléř

Probíhá zápis dětí do
soukromé montessori školky
21.12.15
na školní rok 2015/2016.
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Jedinečná příležitost, jak
v harmonickém prostředí rozvíjet
osobnost dítěte. Kontaktujte nás
a přijďte se podívat.

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

HODINOVÝ MANŽEL

21:18

Větší, ale také i drobné
opravy a řemeslnické práce
ve firmě nebo v domácnosti.
Zn. Precizně.

Tel: 737 272 779

Základní škola Heřmánek
Rajmonova 4, Praha 8 - Ládví

otevírá ve školním roce 2016/17 nové
třídy 1. a 6. ročníku.
Dny otevřených dveří:
6. a 13. ledna 2016 (nutné přihlášení).
Součástí je ukázka vyučování matematiky
a českého jazyka ve třídách I. stupně
(nutné přihlášení) a také odpolední
heřmánkový čaj s ředitelkou školy a učiteli.
Termíny zápisů:
20. a 27. ledna 2016 (nutné přihlášení).
Přihlášky a informace na www.prorodinu.cz,
najdete nás také na facebooku.

Leden 2016

SC-351859/01

Albina KASHKAROVA

SC-351475/12

774 849 270

SC-351821/01

Zavolejte mi:

www.klubmontessori.cz
tel.: 604 708 572
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OPRAVY A PRODEJ

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

Postarám se i o Vás
SC-351666/01

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

Tradicřeivost
& tvo

ŠICÍ STROJE

Po celou dobu prodeje bytu na
Proseku pí makléřka projevila
mimořádnou péči, profesionální
přístup a vstřícnost, se kterou jsem
se dlouho nesetkala. Havlíčková

SC-351806/01

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

INZERCE

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

PREVENCE JE ZÁKLAD
ZÁKROK

AKČNÍ CENA

ZÁKROK

AKČNÍ CENA

Vakcinace pes

390 Kč

Kastrace feny do 10 kg

1 990 Kč

Vakcinace kočka

390 Kč

Kastrace kočka

990 Kč

Odstranění zubního
kamene u psů do 10 kg

990 Kč

Akce se vztahuje pouze na dopolední ordinační hodiny
a objednané klienty po telefonu nebo internetu.

Bez názvu-1 1

SC-351474/02

ORDINAČNÍ HODINY:
po–pá 8.00–12.00 a 15.00–19.00; so 8.00–12.00; ne 18.00–20.00

SC-351657/03

Naše služby: běžná ošetření, preventivní úkony,
nadstandardní služby – stomatologie, kardiologie, chirurgie, ortopedie.

21.11.2015 4:55:25

FRANK
WILDHORN
HUDBA

JACK
MURPHY
TEXTY

NORMAN
ALLEN
LIBRETO

GABRIEL
BARRE
REŽIE

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 a v síti TicketArt vč. všech poboček
CK Čedok. www.hdk.cz
Hlavní mediální partner

SC-350285/40

me

Tucnak-Nase_Praha8_188x130_Carmen.indd
Leden
2016

1

17.12.15
17:19
DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA
9

31

Velká

á
W
A
R
d
z
soutěž
ve Sklizenu Fénix

Celý leden nakupujte
zdRAWé potraviny
a SuperFood a vyhrajte

VITAL BLEND
zdRAWá kuchařka

Podmínky soutěže:
Nakupte se zákaznickou kartou, nějvětší nákup (v nejvyšší
částce) vyhrává. Každý pracovní den 1x kuchařka zdRAWě
a největší nákup za celý leden VITAL BLEND.
Průběžné výsledky budeme uvěřejňovat
na Facebooku.

SKLIZENO nC Fénix
Freyova 945/35
190 00 - Praha 9

Po-Pá: 8:00 - 21:00
So:
9:00 - 21:00
Ne:
9:00 - 21:00

v hodno

tě

6.990,K-č

Tel.: 775 553 002
Email: fenix@sklizeno.cz
www.sklizeno.cz

SC-351869/01

k tomu každý den jedna

sklizenofenix

