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NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
NA DEVÍTCE VYRŮSTAJÍ
MALÍ SPORTOVCI. NECHTE
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Veterinární klinika Novovysočanská
s dvacetiletou tradicí stále v provozu!
MVDr. Theodor Hřebík, MVDr. Petr
Škubal, MVDr. Helena Pavelková
s novým týmem veterinárních lékařů
a sestřiček jsou připraveni ošetřit
vaše čtyřnohé i beznohé mazlíčky
v příjemném prostředí se vstřícným
a citlivým personálem.
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Dostatek parkovacích míst zajištěn.
MVDr. T. Hřebík – interní medicína - 601 578 514
MVDr. P. Škubal – chirurgie, ortopedie,
stomatologie - 601 578 740
MVDr. H. Pavelková – kardiologie,
herpetologie - 601 578 704
MVDr. L. Pokorná – interní medicína, endokrinologie, výživa

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

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

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

Partner
muzikálu Čas růží
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz
a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.
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Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

editorial

Historie
Služby

PŘEČTĚTE SI

4 – 5 Z radnice
6 – 8 Výstavba

Vážení spoluobčané,

9 – 13 Sociální služby
14 – 15 Školství

stojíme na prahu roku 2017,
do něhož bych vám rád popřál klid, spokojenost, štěstí,
úspěchy a samozřejmě hodně
zdraví.
Pokud jste do něho vstoupili
s novoročními předsevzetími,
zalistujte lednovým vydáním
Devítky, v němž přinášíme celou řadu tipů na nejrůznější
kurzy, kroužky, jednorázové
sportovní a kulturní akce, které by vám s jejich naplňováním mohly pomoci.
Rovněž se dozvíte informace z posledního jednání zastupitelů městské části
Praha 9, které se uskuteč-

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

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

nilo 29. listopadu loňského
roku, a ohlížíme se za některými akcemi spojenými nejen s uplynulými vánočními
svátky. Mnohé z nich, jako
například bruslení žáků základních škol pod vedením
trenérů juniorské hokejové
Sparty nebo účast ve sportovním poháru pražských škol,
který zahrnoval sportovní
disciplíny trampolíny, freestyle ski&snowboard, sjezdové lyžování a snowboarding,
jsou opravdu inspirující.
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Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

V případě, že vám časopis nedošel do
schránek nebo jste jej obdrželi pozdě, stěžujte
si u svého poštovního doručovatele.
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
NA STŘEŠE GALERIE HARFA
Veřejné bruslení:
Denně 15.00–18.30

Veřejné bruslení pro děti
do 10 let s doprovodem:
Denně 13.00–14.30
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Večerní veřejné bruslení:
Sobota 19.00–20.30
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Zastupitel MČ Praha 9 Ing. Luboš Havránek (ODS)

Privatizace: Nejlepším správcem
majetku je jeho vlastník
Praha 9, tak jako ostatní městské části, přistoupila v minulých letech
k privatizaci bytového fondu ve vlastnictví městské části. Její průběh přiblíží
zastupitel MČ Praha 9 Ing. Luboš Havránek.

Privatizace bytového fondu ve
vlastnictví městské části zahrnuje byty v oblasti Vysočany
a byty v oblasti Prosek. Nejedná
se jenom o geograficky jiné části obvodu Praha 9, ale i o kvalitativně odlišné byty: Vysočany,
to je výhradně tzv. cihlová
zástavba, Prosek naopak zahrnuje převážně byty panelového
typu. Bez rozdílu technologie
výstavby je však o naše byty
a jejich prodej mezi stávajícími
nájemníky veliký zájem. Stejně
tak je zájem i o prodeje bytů
uvolněných k prodeji z předchozích vln privatizace.
Řekněme si několik informací k poslední vlně privatizace bytového fondu městské
části.
O této privatizaci, tedy rozsahu privatizace a stanovení
adres (byly většinou privatizo-

vány celé bytové domy nebo
bloky na dané adrese), o ceně
za byt, stanovené cenou za
1 metr čtvereční bytové plochy
rozhodlo zastupitelstvo. Veřejnost a občané tak byli transparentně seznámeni s pravidly
a zásadami privatizace, tato
pravidla byla podle reakcí zájemců akceptována a byla vůči
stávajícím nájemníkům jistě
i vstřícná. Stávající nájemníci
se pro privatizaci automaticky
stali oprávněnými zájemci
a měli jako první právo se
vyjádřit k nabídce městské
části k odprodeji a měli jistotu,
že jim nebude prodána střecha
nad hlavou.
Vraťme se k bytům určeným
k prodeji.
Byla stanovena zásada a podmínka minimálního souhlasu
počtu nájemníků ve výši 60 %,
aby vůbec k prodeji bytů na
adrese došlo. Dále bylo stanoveno, že privatizace formou
prodeje bude probíhat v průběhu příštích tří let, v letech
2015, 2016 a 2017.

Otázkou bylo stanovit rok
privatizace pro tu kterou
skupinu bytů.
Nebylo možno splnit všem
nájemníkům jejich přání, aby
zrovna jejich byt byl prodán již
v prvním roce, tedy v roce 2015,
a ani by nebylo správné stanovit pořadí privatizace „z úřední
moci“. Starosta městské části
Praha 9 Ing. Jan Jarolím ke stanovení roku privatizace vyzval
veřejnost z řad oprávněných
zájemců a navrhl stanovit pořadí metodou losování. Tímto
transparentním postupem tak
byl stanoven věcný harmonogram privatizace 2015–2017.
Dalším krokem bylo potvrdit
zájem všech občanů o privatizaci již konkrétní skupiny
bytů.
Kritériem, které spustilo nezbytně nutné administrativní
kroky městské části, byl již
zmíněný minimální zájem ve
výši 60 % stávajících nájemníků. V prvním roce této vlny
privatizace 2015 lze konstatovat, že o všechny skupiny bytů

Grantové programy pro rok 2017

A co bude s byty, které nebyly, resp. nebudou prodány?
Nájemníci, kteří nemají zájem
o privatizaci, budou stále
nájemníky bytů v majetku městské části, obrazně řečeno, nic se
pro ně nezmění. Pochopitelně
nesmějí s bytem nijak nakládat.
Narážím na aktivity některých
realitních kanceláří, slibujících
nelegální odkup či pronájem.
Byty uvolněné po těchto nájemcích, budou buď předmětem dalšího pronájmu novým
nájemníkům v rámci nám
všem známého výběrového řízení na pronájem bytu za první
nájemné, nebo budou prodány
ve veřejném výběrovém řízení. Zde jenom podotýkám, že
prodat lze byty pouze v těch
domech, kde proběhla řádná
privatizace.

Dotační program č. 2:
Provoz a nájmy sportovních
zařízení

Městská část Praha 9 vyhlásila grantové programy pro rok 2017 pro právnické
a fyzické osoby a dotační programy SPORT 2017.

Dotační program č. 3:
Opravy a údržba sportovních
zařízení

Granty se týkají těchto programů:

Uzávěrka žádostí je 13. ledna
2017.

I.

Programy v oblasti využití
volného času dětí a mládeže

II. Programy v oblasti životního
prostředí a kulturní činnosti
III. Programy humanitární
a sociální

IV. Programy protidrogové
a prevence kriminality
Uzávěrka žádostí je v pondělí
6. února 2017.

Dotační programy SPORT 2017:
Program účelových neinvestičních dotací určených na
podporu činnosti nestátních

JSME TU PRO VÁS
DE VÍ TKA
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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

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

RADNICE PRAHY 9:

4

byl zájem o privatizaci vyšší
než 60 %. Do tohoto procesu
zasáhlo rozhodnutí vlády
o přenesení povinnosti platby
daně z převodu nemovitostí
z prodávajícího na kupujícího
od listopadu 2016.
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9

Podmínky pro podání žádosti
o grant z rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2017 a dotačních
programů SPORT 2017 najdete
v prosincovém vydání měsíčníku Devítka nebo na
www.praha9.cz. red

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

Kontakty na redakci,
inzerci i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži
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Devítka zatím hospodaří
podle rozpočtového provizoria
Vzhledem k tomu, že dosud nejsou Zastupitelstvem hl. m. Prahy schváleny dotační vztahy se státním rozpočtem a rozpočtem
hl. města Prahy pro letošní rok, nebylo možné, aby rozpočet MČ Praha 9 na rok 2017 byl projednán a schválen v Zastupitelstvu
městské části Praha 9. Proto financování v 1. čtvrtletí letošního roku bude zabezpečeno rozpočtovým provizoriem.
Dohodli se na tom zastupitelé Prahy 9 na svém zasedání 29. listopadu loňského roku.
středky, které byly poskytnuty školám s účelovým určením.
Kapitálové výdaje budou
použity na úhrady faktur investičních akcí – a to včetně
projektových dokumentací, jejichž realizace byla zahájena
v roce 2016 a smluvní vztahy
přecházejí z roku 2016 a fakturace od dodavatelů bude
probíhat počátkem roku 2017.
Finanční prostředky z rezerv
rozpočtu budou uvolňovány
pouze na nepředvídané výdaje, pokud s nimi bude souhlasit Rada městské části Praha 9. red, ilustrační foto: mk

Příjmy rozpočtového provizoria MČ Praha 9 pro počátek
roku představují dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního
rozpočtu, daně z nemovitostí
a vlastní příjmy. Převody z hospodářské činnosti lze plánovat
podle předpokladu vývoje
výnosů z majetku a odpisů
nemovitostí.
Běžné výdaje v navrhovaném rozpočtovém provizoriu jsou zpracovány z údajů schváleného rozpočtu na
rok 2016 upraveného podle
potřeb na rok 2017. U základních a mateřských škol
je snížen o finanční pro-

Změny v zásadách prodeje bytů
Zastupitelé Prahy 9 schválili v listopadu loňského roku změny v Zásadách projede bytů z majetku MČ Praha 9
a Zásadách prodeje volných bytů z majetku MČ Praha 9.
Změny v zásadách prodeje bytů souvisí s tím, že od
1. listopadu 2016 platí nový
zákon, který přenáší povinnost
uhradit daň z nabytí nemovité
věci výhradně na nabyvatele.
MČ Praha 9 tedy nebude hradit daň z nabytí nemovitých
věcí, a proto se tato skutečnost
v NOZ č. 89/2012 Sb. vypouští.
Dále byl upraven článek
„Opatření proti spekulaci“.
V něm bylo uvedeno, že se kupující zavazuje nezřídit k jednotce zástavní právo, kterým by zajišťoval pohledávku
o vyšší hodnotě, než je kupní
cena za jednotku podle kupní
smlouvy. Vzhledem k tomu, že

banky budou poskytovat úvěry
na koupi nemovitosti včetně
částky potřebné k úhradě daně
z nabytí nemovitých věcí, bylo
zde doplněno, že částka zástavního práva může být zvýšená o odpovídající daň z nabytí nemovité věci.
I v případě prodeje volných
bytů byla dosud MČ Praha 9
plátcem této daně, jak výslovně
stálo v podmínkách výběrového
řízení, což často představovalo částky kolem statisíce korun.
Proto je nyní v textu zásad prodeje volných bytů jasně uvedeno, že poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je kupující.
Dále byl upraven a zpřesněn

text týkající se uplatnění lhůt
a fikce doručování pro splnění
povinnosti kupujícího uzavřít
smlouvu a možnosti MČ jako
prodávajícího započíst uhrazenou jistinu na smluvní pokutu.
Současně je v návrhu detailněji propracováno zveřejnění
záměru zpeněžit majetek, tj.
prodat konkrétní bytovou jednotku přímým prodejem tak,
aby bylo dosaženo vždy prodeje za nejvyšší kupní cenu.
A to v případě, že se na záměr
prodeje výběrovým řízením nepřihlásí žádný zájemce, či nedojde k uzavření kupní smlouvy na prodej této jednotky ve
výběrovém řízení. Nebo že zá-

jemcem je vlastník sousední
bytové jednotky v domě a před
privatizací domu žádal o sloučení těchto bytových prostor do jednoho bytu, přičemž
z technických důvodu sloučení
nemohlo proběhnout. red

Finanční a věcné dary
Zastupitelé Prahy 9 jednali na svém zasedání 29. listopadu 2016 také o finančních a věcných darech.
Na přelomu roku nebyla městská část Praha
9 zcela spokojena s předáním cyklostezky
u Rokytky. Proto se po odstranění zjevných
nedostatků dohodla se společností Rokytka
Park B2 Group s.r.o., na finančním vypořádání za nájezd na cyklostezku v místě ragbyoL EDE N

2017

vého klubu Praga, který nechá zbudovat
sama městská část. Zastupitelé Prahy 9
tento záměr, tedy přijetí finančního daru od
společnosti Rokytka Park BS Group, schválili.
Městská část Praha 9 zaplatí termovizní kameru, která je nezbytnou výbavou
DEV Í T K A

/

potřebnou pro efektivní a bezpečný zásah
jednotek hasičské stanice č. 3 Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Tato
stanice se totiž zejména podílí na řešení
krizových a mimořádných událostí na Devítce. red
M A G A Z Í N

M Ě S T S K É

Č Á S T I

P RAHA

9

5

V Ý S TAV B A

Vysočanské nádraží čeká rekonstrukce
Optimalizace traťového úseku
v délce téměř 15 kilometrů
je plánována mezi stanicemi
Mstětice a Praha-Vysočany.
Na tuto rekonstrukci
železniční tratě vydal
v prosinci loňského roku
Odbor výstavby a územního
rozvoje Úřadu MČ Praha 9
územní rozhodnutí.
„Je potřeba zdůraznit, že
v případě nádraží Vysočany
jde primárně o rekonstrukci
kolejové trati, kterou provádí
Správa železniční dopravní
cesty (SŽDC), což je státní
organizace, která má za povinnost hospodařit s železničními dráhami v majetku státu
a také plní funkci vlastníka
a provozovatele dráhy. Zajišťuje hlavně provozuschopnost, modernizaci každé
státní železniční dopravní
cesty,“ říká Marek Doležal,
místostarosta MČ Praha 9,
odpovědný za územní rozvoj.

Plánovaná rekonstrukce trati, jejíž součástí musí být logicky i částečná rekonstrukce
nádraží, byla dvakrát veřejně
projednávána s občany. První
schůzka se konala před necelými dvěma lety. Uspořádala ji
radnice Prahy 9 ve spolupráci s Českými drahami a SŽDC.
Pro toto veřejné projednává-

ní byly tehdy sloučeny dvě
komise MČ Praha 9 – komise územního rozvoje a komise dopravní. Druhou schůzku
organizoval na jaře 2016 Institut plánování a rozvoje (IPR)
hl. města Prahy. Probíhala formou procházky, která začínala u podchodu pod kolejištěm
nádraží Vysočany. Na schůzce

se jednalo především o celkové podobě náměstí OSN a podchod pod kolejištěm nádraží
byl nedílnou součástí plánů
této rekonstrukce.
Formou veřejné architektonické soutěže by chtěl IPR
Praha řešit celkové pojetí nové
nádražní budovy ve Vysočanech. Pokud se má Praha vypo-

INZERCE

NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ AKROBATICKÁ SHOW

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ
CIRKUS
NOVÁ SHOW

GRANDHOTEL HONG KONG

18. a 19. 1. 2017 PRAHA
Kongresové centrum, 19:00

FOTOALBUM KE VSTUPENKÁM ZDARMA
Více informací a vstupenky na
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SC-351899/91

www.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.cz
L E DE N
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výstavba

řádat s problémy s parkováním
v rámci celoměstského systému zón placeného stání, musí
pro mimopražské najít alternativu v dopravě. A protože kapacita autobusové dopravy již
momentálně nestačí, je nutné
posílit příměstskou vlakovou
integrovanou dopravu. V plánu
jsou vlakové intervaly v rozmezí 4–6 minut, budování parkovišť v blízkosti nádraží a tomu
musí odpovídat i úroveň nádražní odbavovací haly.

V návrhu nové železniční stanice Vysočany zůstává vnější vzhled portálu bez
změn a je začleněn do konstrukce nové fasády odbavovací budovy. Odbavovací
prostory, pokladny a sociální zázemí pro cestující jsou
umístěny v prostoru části stávajícího podchodu a budou
součástí objektu pro odbavení, který bude bezbariérově
přístupný cestujícím z ulice
Paříkova. mk

INZERCE

SC-362675/04

Vyzkoušejte
i vy náš nový
jídelní
lístek

Nová gynekologická ordinace
na Proseku poskytující
komplexní ambulantní péči
dívkám a ženám v oborech
gynekologie a porodnictví
a dětská gynekologie.
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SC-362652/01

%

SLEVA NA
JÍDLO A PITÍ
Platí při předložení tohoto
ústřižku v Pizza Coloseum
Vysočany do 28. 2. 2017.
Neslučuje se s jinými slevami.
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více informací (smluvní pojišťovny,
ordinační hodiny, ceník)
na www.gyned.cz

www.gyned.cz

Vychutnejte si večer s jedinečnou atmosférou
v naší restauraci ve Vysočanech
Parkování u restaurace

MUDr. Eva Dědicová
Kytlická 779/19 Praha 9 – Prosek
tel.: 727 988 858

Přijímáme nové dospělé
i dětské pacientky!

S NABÍDKOU
ITALSKÝCH
SPECIALIT, VÍN
Z TOSKÁNSKA,
MOŘSKÝCH PLODŮ,
TOSKÁNSKÝCH STEAKŮ
A VYNIKAJÍCÍCH
DEZERTŮ
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V Ý S TAV B A

Základní a mateřská škola U Elektry
MČ Praha 9 připravuje projekt nové Základní a mateřské školy U Elektry. Koncem loňského roku projednával
Magistrát hl. m. Prahy, coby nadřízený orgán, odvolání proti její výstavbě.
Základní škola, kterou chce
MČ Praha 9 postavit na svém
pozemku v sousedství ulice
Sousedíkova, bude pro 1. až
9. ročník, zhruba tedy pro
750 dětí z okolní rezidenční
čtvrti. Projekt navrhuje jednoduchou skeletovou budovu
ve tvaru „U“ otevřenou k jihu.
V postranních křídlech by měly
být umístěny učebny, v severním křídle je plánován vchod,
šatny, zázemí školy včetně
kuchyně a jídelny.
Na studiích a dokumentaci k nové škole vysočanská
radnice intenzivně pracovala poslední dva roky a na podzim je předložila k projednání
v územním řízení.
Proti stavbě školy však
vznesli námitky někteří členové SVJ Sousedíkova a v územním řízení se odvolali. Informovali jsme o tom v říjnovém
vydání Devítky, kde jsme uvedli, že odvolání podalo SVJ Sousedíkova.
„Není pravdou, že SVJ Sousedíkova podalo odvolání proti územnímu rozhodnutí nové
základní a mateřské školy
U Elektry,“ napsali do redakce
předseda výboru SVJ Sousedíkova Miroslav Batěk a jeho
místopředseda Lubomír Tříska. „Odvolání bylo podáno
27 jednotlivci z důvodu chyb
v přípravě projektu a zejména z důvodu neřešení dopadů
navýšení dopravní zátěže vyvolaných umístěním stavby do
lokality bez dalších infrastrukturních opatření. Zástupci SVJ
také nikdy nejednali se zástupci MČ Praha 9 o projektu nové
ZŠ a MŠ U Elektry a jakýchkoli
nápravných opatření vad projektu. SVJ se zajímá o územní
rozvoj v okolí našeho bytového projektu, ale nikdy neargumentovalo v procesu vydání
územního rozhodnutí okolní
bytové výstavby z důvodu ne-
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dostatku školských zařízení.
SVJ Sousedíkova podalo odvolání k jednomu připravovanému projektu okolní bytové
výstavby z důvodů nedodržení
parametrů výstavby, které stanovuje v této oblasti Územní
plán hl. m. Prahy a dalším vadám projektu, kdy dle našeho
názoru příslušný stavební úřad
pochybil a neměl rozhodnutí
o umístění stavby vydat. Argumentace zástupců MČ Praha 9 nás v souvislosti s výstavbou nové ZŠ a MŠ v souvislosti
s příležitostí čerpání finančních prostředků hl. m. Prahy
mrzí a je ji nutné považovat za
zavádějící. Pokud by projekt
byl po dobu dvou uplynulých
let připravován se vší zodpovědností, nemuselo k žádným
odvoláním dojít, má totiž podporu i našich obyvatel.“
Projekt, který byl řádně připravován více než dva roky, byl
odvolacím orgánem při společném územním a stavebním řízení na stavbu ZŠ a MŠ U Elektry
začátkem prosince loňského
roku Magistrátem hl. m. Prahy
vrácen na Stavební úřad MČ
Praha 9. Ten žádnou z námitek
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ČÁ S TI
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odvolatelů nepotvrdil, nicméně územní řízení přerušil s tím,
že projekt stavby školy je třeba
uvést do souladu s vyhláškou č.
268/2009 Sb. Podle ní by u školy mělo být vybudováno 200 (!)
parkovacích míst.
„Takový počet parkovacích
stání je nesmyslný. Podle zkušeností dopravních expertů
vozí své děti do školy (většinou do první nebo druhé třídy)
zhruba 6 procent rodičů a navíc ke škole přijíždí v rozmezí
od 7 do 8 hodin,“ argumentuje

místostarosta Prahy 9 Marek
Doležal a dodává, že v současné době radnice otázku dopravy v klidu u budoucí školy řeší.
Doladit je třeba rovněž trasu
pro pěší ze západní části ulice
Sousedíkova, která by plynule a bezpečně navazovala na
chodník do ZŠ, nebo v projektu detailně charakterizovat všechny dotčené funkční
plochy. „Pak znovu požádáme
stavební úřad o územní a stavební řízení,“ dodává Marek
Doležal. mk
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Středisko sociálních služeb je dnes
ústavem Sociální služby Praha 9
Počínaje 1. lednem 2017 se ústav Sociální služby Praha 9, z. ú., stává pokračovatelem
činnosti příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9,
kdy mj. převezme po příspěvkové organizaci všechny klienty, jimž poskytuje služby,
stávající zaměstnance, uzavřené smlouvy apod. Jednali o tom zastupitelé na svém
12. zastupitelstvu, které se konalo 29. listopadu loňského roku.
Záměr transformace příspěvkové organizace Středisko
sociálních služeb Městské
části Praha 9 na právní formu
ústavu a zakládací listinu
ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú., schválili zastupitelé
Prahy 9 už v červnu na svém
10. jednání.
„Smyslem transformace příspěvkové organizace na ústav
byl přechod na vhodnější právní formu, která eliminuje nevýhody a rizika spojená s právní
formou příspěvkové organizace,
a to jak pro městskou část, tak

pro samotného poskytovatele
sociálních služeb. Ovšem zároveň zachovává postavení městské části Praha 9 jako jediného
zakladatele se strategickým vlivem a nezbytnými kontrolními
mechanismy a možnosti financování činnosti poskytovatele
sociálních služeb z veřejného
rozpočtu,“ vysvětluje radní pro
zdravotnictví a sociální služby
Taťjana Horká.
Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú., byl založen dne 29.
června 2016 a následně 22. července 2016 zapsán do rejstří-

ku ústavů vedeném Městským
soudem v Praze. Tím vznikl
jako právnická osoba de jure.
Na základě rozhodnutí o registraci ze dne 22. srpna 2016
získal ústav oprávnění k poskytování sociálních služeb
podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, a to
pro služby Domov pro seniory,
Pečovatelská služba a Denní
stacionář. Počínaje 1. lednem
letošního roku může ústav
poskytovat také služby Péče
o dítě v dětské skupině podle
zákona č. 247/2014 Sb. Vedle

ilustrační foto: mk

toho je ústav oprávněn provozovat službu Domu s pečovatelskou službou, jakož i další
činnosti, které mu byly svěřeny zakládací listinou.
S transformací příspěvkové
organizace na ústav souhlasili zastupitelé Prahy 9 s podmínkou, že nedojde ke snížení
kvality či zhoršení dostupnosti
poskytovaných služeb občanům. red

V novém Týmu pro mládež má své zastoupení i Praha 9
V Praze 9 zahájí v letošním roce svoji činnost Tým pro mládež. Skupina odborníků v oblasti
kriminality dětí a mladistvých se poprvé setká 13. ledna. Prahu 9 v Týmu bude zastupovat
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Lucie Sedláčková.
Vznik Týmu pro mládež
v Praze iniciuje Probační
a mediační služba. „Jedná se
o druhý běh projektu, který se
v jiných lokalitách ČR ukázal jako úspěšný,“ přibližuje
manažer projektu Milan Hel.
„Každá další spolupráce napříč
organizacemi je přínosná, protože umožňuje rychlejší řešení
problémů a komplexní pohled
na věc,“ dodává. V týmu se tak
budou setkávat policisté, státní zástupce a soudce, zástupci

příslušných městských částí
a magistrátu, pedagogicko-psychologické poradny, ale
také zástupce Výchovného
ústavu a Střediska výchovné
péče Klíčov. Členem Týmu
bude i specialista na mládež
z Probační a mediační služby.
Dialog mezi odborníky není
jediným cílem projektu, je
však prostředkem k realizaci
opatření, která mohou v lokalitě problémy řešit nebo předcházet jejich vzniku. „Spousta

věcí se dá vyřešit od stolu. Pokud ale potřebujeme něco řešit dlouhodobě, je potřeba věc
rozpracovat, na jednotlivých
krocích se domluvit a výsledky
práce pak průběžně vyhodnocovat,“ dodává koordinátorka
Týmu Zuzana Orságová.
Témata k činnosti bude
Tým pro mládež teprve plánovat, ale z předběžného mapování lokality již určité směry
vyplynuly. Kriminalita mládeže sice ve statistikách sta-

bilně klesá, na druhou stranu
je však třeba reagovat na některé relativně nové fenomény související s rozšířením
chytrých telefonů a s prakticky neomezeným přístupem dětí do kyberprostoru.
Konkrétně se jedná o různé
formy kyberšikany, sextingu ap. Problematické je také
užívání alkoholu a jiných návykových látek mezi mladými. Více informací získáte na
webu pmscr.cz/na-spravnou-cestu-ii/. zo

DEJTE DÁREK SVÝM BLÍZKÝM! DEJTE SI DÁREK SAMI!

Jarní kurzy pro seniory začínají 1. 2. 2017
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
L EDE N

2017

KURZY POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ
POČÍTAČ 1 - Začínáme s počítačem
POČÍTAČ 2 - Pokračujeme s počítačem
POČÍTAČ 3 - Internet a elektronická komunikace
POČÍTAČ 4 - Každý něco neví
FOTOGRAFIE 1 - Začínáme s digitální fotografií
KURZY POHYBOVÝCH AKTIVIT
RELAX - Relaxačně-zdravotní cvičení s prvky jógy
KURZY JAZYKŮ
JAZYK AJ - Angličtina pro mírně pokročilé

PŘÍŠTÍ BĚH ZAČNE AŽ 29. 3. 2017
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Význam pohybu pro stárnoucí organismus
Veškerý život se projevuje pohybem, a to bez ohledu na věk. S pohybem jsou spojené
příjemné prožitky – uvolnění, radost, ale i negativní – únava, bolest. Nejen příjemné,
ale i nepříjemné prožitky spojené s pohybem mají pro člověka svůj význam.
Překonáváním zátěže stoupá
jeho odolnost a vůle, člověk
poznává své značné tělesné i psychické rezervy. Kdo
nepozná námahu, nemůže
vychutnat uvolnění ani radost
z vynaloženého úsilí. Toto
obecné zamyšlení je platné
i pro seniorský věk a starší
lidé si ho stále více uvědomují.
Dovolte, abych v této souvislosti uvedl i naši pohybovou
nabídku pro dříve narozené.

Jde o cvičební hodiny na
Proseku v centru pro seniory
v Harrachovské a v proseckém
Sokole. Obě jsou zaměřeny na
zdravotní, pohybové a duševně
relaxační aktivity. Zařazována
jsou čínská zdravotní a decho-

Pohyb posiluje tělesnou zdatnost stárnoucího organismu, ale zejména i jeho
duševní rovnováhu a důvěru stárnoucího
člověka v sebe sama.

Lednová
Vysočanská „V“

19. ledna 2017 ve 14 hodin
Výlet na Srí Lanku II.
S videoprojekcí a ochutnávkou
čajů poutavě vypráví své osobní zážitky paní Knollová z Brna.
Přijďte do zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha 9, 2. patro,
Sokolovská 14. Zdarma.
26. ledna 2017 ve 14.30 hodin
Vystoupení – Pražští Tamburaši
Trochu jiný koncert v obřadní
síni Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14. Omezená kapacita
sálu. Zdarma.

Připravujeme:
16. února 2017 ve 14 hodin
Gong: Co by se vám mohlo líbit
Revue, ve které známý
houslový virtuóz A. Shonert
hraje české, ruské, židovské
a evropské kompozice k pobavení a zamyšlení. Jeho jevištní
partnerka, herečka L. Malkina,
10
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vypráví příběhy z bývalého
Sovětského svazu, Československa a Česka. Na klavír
doprovází Natalia Shonert.
Vstupenky jsou k dispozici v pokladně
Divadla Gong za 20 Kč.

Týdenní hvězdicový zájezd
pro seniory do Jeseníků
Ubytování je v penzionu
U Petra v Jeseníku pouze
ve dvoulůžkových pokojích
s polopenzí formou švédských
stolů. Na programu je např.
výlet na Rejvíz či po hřebenu
k Pradědu, na poutní místo
Mariahilf, prohlídka zámku
Jánský vršek, města Jeseník,
kláštera v Bílé Vodě, lázní
Karlova Studánka a další.
Protože zájezd v termínu
29. května až 4. června je plně
obsazen, zajistila MČ Praha 9
další termín, a to od 22. do 28.
května 2017, aby uspokojila
poptávku. Cena 5900 Kč. (Zatím jsou na zájezd v novém termínu přihlášeni: Věra Jandová,
Andělovi, p. Zahradník, Jana
Müllerová, Eva Kratochvílová,
p. Rejchertová, Konopáskovi,
p. Pauleová, Dana Jenšíková,
Eva Neumannová, Kramatovi,
Marie Veselá.) Máte-li zájem
zúčastnit se tohoto zájezdu,
volejte na tel.: 777 048 304.
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skupinu, ale zejména výrazně
zlepšit kvalitu závěrečné fáze
života, která se v posledním
období výrazně prodlužuje.
Aplikovaný pohybově-relaxační program byl s úspěchem
výzkumně a lékařsky ověřen
ve čtyřletém období na FTVS
UK Praha.
Obecně lze říci, starší lidé si
tuto skutečnost stále více uvědomují, a proto nabídka pohybově-relaxačních aktivit je
v posledním období stále více
žádána a využívána.
PaeDr. Miroslav Štilec, PhD.

ju b ilanti

Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
10. ledna 2017 ve 13 hodin
Vycházka – novoroční špacír
Tajemství pražských věží, Ledňáčkovo tajemství, stavba Karlova mostu, okolí Werichovy
vily, Kampa... Sraz ve 13 hodin
na nábřeží u Národního divadla
proti kavárně Slavie. Zdarma,
průvodce Blanka Čekanová.

vá cvičení, jednoduchá cvičení jógy, obratnostně-relaxační
a rovnovážná cvičení, včetně
cvičení drobných kloubů končetin a okohybných svalů očí.
U každého jedince jsou plně
respektovány jeho tělesné
a zdravotní možnosti!
Základní snahou pohybově-prožitkového procesu je propojit a harmonizovat tělesnou
a duševní úroveň člověka. Současná výzkumná šetření potvrzují, že vybrané pohybové
aktivity mohou značnou část
staršího obyvatelstva dlouhodoběji udržet jako nezávislou
a samostatně o sebe pečující

Zájemci se mohou stále hlásit. Cvičí se
v Kulturně aktivizačním centru pro seniory Harrachovská 422/2, Praha 9 každou
středu od 8.30 do 9.30 hodin. Předcvičuje PaeDr. Miroslav Štilec, PhD.
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80 let
Klára Bártová
Věnceslava Vránová
Justina Szelesová
Václav Pour
Růžena Dejmková
Stanislav Souček
Věra Víchová
Jaroslav Veselý
Klára Bártová
Bohumil Pitrák
Arnošt Říha
Jaroslav Hell
Jiří Česák
Etela Hašková
Jaroslav Kinzl –
mnoho zdraví přeje Jarka
a děti s rodinami
Jaroslav Veselý
Jiřina Novotná
85 let
Jaroslav Pospíšil
Marie Línová
Božena Poseltová
Marie Vondráčková
Natalja Kohoutková
Jindřich Havlík
Arnošt Tauscher
Oldřich Kohout
Josef Remsa
Jiří Routner
Jaroslav Svoboda
Václav Formánek
Emilie Procházková
Anotnie Křivánková
Alena Maťhová
Eva Moulisová
90 let
Zdeňka Chalupská
Emil Bartl
Božena Marešová
Květomila Ouředníčková
René Suška

91 let
Prof. Ing. Jan Škoda, Dr.Sc.
92 let
Milada Benešová
Marie Vlková
Jiřina Perglerová
93 let
Božena Johnová
Společnou cestou…
Diamantovou svatbu – 60 let
společného života – oslavili
22. prosince 2016 na vysočanské
radnici manželé Jarmila a Karel
Weinzettlovi z Proseka.
55 let společného života,
smaragdovou svatbu, oslaví 25. ledna
2017 Jaroslava a Jaroslav Kinzlovi
z Vysočan. Hodně zdraví přejí Petr,
Pavlína a Kateřina.

Zlatou svatbu – 50 let společného
života – si připomněli 9. prosince
2016 manželé Věra a Jiří Mlčochovi
z Proseka. Vše nej… a pevné nervy
do dalších let přeje dcera s rodinou.
Blahopřejeme!
Manželé Jarmila a Karel Weinzettlovi
děkují za srdečné přijetí na
vysočanské radnici při oslavě jejich
diamantové svatby. Zejména pak
starostovi Prahy 9 Janu Jarolímovi,
místostarostovi Adamu Vážanskému
a všem za milá přání.
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z.ú., Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek, www.ssspraha9.cz,
tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
2. 1. 2017 / pondělí

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Počítačové kurzy /3x mírně pokročilí/
9:00–12:30
Kondiční cvičení s lektorkou – muži /sál Harfica/
10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9), 50 Kč
10:15–11:15
ásti Praha 9, uplynulý
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance /sál Harfica/
m Střediska, na
14:00–15:00
y zaznamenal
i náš
Country tance
14:00–16:00

ultativní služby,

3. 1. 2017 / úterý

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/

12. 1. 2017 / čtvrtek

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

8:15–9:15 13. 1. 2017 / pátek

m zkomplikovaly
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno objednat) 9:00–14.30 Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
bách, který vyloučil
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00 Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
vání o státních

Angličtina (mírně pokročilí)

Angličtina (pokročilí)
oru a spolupráci

Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou /sál Harfica/
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
Country tance – začátečníci
Country tance

4. 1. 2017 / středa

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč
Počítačový kurz – pro začátečníky
Kavárnička pro starší a pokročilé
Klub historie: Císařovna Zita
Dílničky: Dárkové krabičky

9:00–10:00
10:20–11:20
10:30–11:30
11:00–12:00
14:00–15:00
15:00–16:00
16:00–18:00
8:15–9:15
8:30–9:30
10:00–11:00
13:00–16:00
13:00–14:30
14:45–16:00

5. 1. 2017 / čtvrtek

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

1

6. 1. 2017 / pátek

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable, Bomba…
9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje, 200 Kč (nutno obj.) 15:00–20:00

9. 1. 2017 / pondělí

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
Počítačové kurzy /3x mírně pokročilí/
Kondiční cvičení s lektorkou – muži /sál Harfica/
Němčina s Petrou (pokročilí)
Němčina s Petrou (začátečníci)
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9), 50 Kč
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance /Harfica/
Klub seniorů, kardiaků

8:15–9:15
9:00–12:30
10:00–11:00
9:15–10:15
10:30–11:30
10:15–11:15
14:00–15:00
14:00–17:00

10. 1. 2017 / úterý

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 100 Kč)
9:00–14.00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou /sál Harfica/
10:30–11:30
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu pro všechny seniory – písně různých žánrů
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

11. 1. 2017 / středa

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč
Počítačový kurz – pro začátečníky
Kavárnička pro starší a pokročilé
Cestovatelská přednáška, beseda: Gastronomická
procházka regiony Francie
Dílničky: Přívěsky z filcu
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8:15–9:15

8:15–9:15
8:30–9:30
8:30–9:30
9:40–12:00

Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9), 50 Kč
10:15–11:15
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance/sál Harfica/
14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00

24. 1. 2017 / úterý

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

8:15–9:15
9:00–14.00
9:00–10:00
9:00–10:00
10:20–11:20
10:30–11:30
11:00–12:00
14:00–15:00
15:00–16:00
16:00–18:00

Angličtina (pokročilí)
Karty – společenské hry, Scrable …
Návštěva, prohlídka Domu s pečovatelskou službou,
Novovysočanská 861, Praha 9.
Sraz v centru pro seniory, 9:30 hod
9:30–12:00 25. 1. 2017 / středa
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
15:00–20:00 Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
16. 1. 2017 / pondělí
Nově pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno obj.) 9:00–14.30
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15 Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Počítačové kurzy /3x mírně pokročilí/
9:00–12:30 Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Kondiční cvičení s lektorkou – muži /sál Harfica/
10:00–11:00 Klub historie: Přednáška, beseda – Alfons Mucha /včetně foto/
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15 13:10–14:30
14:40–16:00
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30 Dílničky pro šikovné ručičky: Taštička z kartonu
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
10:15–11:15 26. 1. 2017 / čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance /sál Harfica/
14:00–15:00 Cvičení páteře dle Dis. Lenky Krutské, zdarma /sál Harfica/
Country tance
14:00–16:00 9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
17. 1. 2017 / úterý
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15 Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno objednat) 9:00–14.30 Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00 10:15–11:15
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00 Trénink paměti
11:30–12:30
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20 Klub důchodců
13:00–16:00
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou /sál Harfica/
10:30–11:30
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00 27. 1. 2017 / pátek
8:15–9:15
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00 Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:30–9:30
Country tance – začátečníci
15:00–16:00 Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Country tance
16:00–18:00 Angličtina (pokročilí)
Karty – společenské hry
9:40–12:00
18. 1. 2017 / středa
Mini bazar šatstva a doplňků pro seniory…
10:00–13:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15 (Věci můžete přinést od 9:30)
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30 15:00–20:00
Počítačový kurz – pro začátečníky
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00 30. 1. 2017 / pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Přednáška, beseda: Orientace v sociálních službách
9:00–12:30
pro seniory
13:00–14:30 Počítačové kurzy /3x mírně pokročilí/
10:00–11:00
Dílničky pro šikovné ručičky: Náhrdelníky
14:45–16:00 Kondiční cvičení s lektorkou – muži /sál Harfica/
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
19. 1. 2017 / čtvrtek
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15 Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
10:15–11:15
Cvičení páteře dle Dis. Lenky Krutské, zdarma /sál Harfica/
9:30–10:00 Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance /sál Harfica/
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00 14:00–15:00
14:00–16:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20 Country tance
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
31.
1.
2017
/
úterý
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
8:15–9:15
10:15–11:15 Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
Trénink paměti
11:30–12:30 Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno objednat)
Klub důchodců
13:00–16:00 9:00–14.30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
20. 1. 2017 / pátek
10:20–11:20
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15 Angličtina (pokročilí)
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30 Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou /sál Harfica/
10:30–11:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30 Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00 Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Vycházka, komentovaná prohlídka Colloredo-Mansfedského paláce Country tance – začátečníci
15:00–16:00
a ateliéru. Sraz v Harrachovské: 9:30, vstup 30 Kč
9:30–13:00 Country tance
16:00–18:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
15:00–20:00

8:30–9:30
10:00–11:00
13:00–16:00 23. 1. 2017 / pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
13:00–14:30 Počítačové kurzy /3x mírně pokročilí/
14:45–16:00 Kondiční cvičení s lektorkou – muži /sál Harfica/

8:15–9:15
9:00–12:30
10:00–11:00
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Zveme všechny seniory na naše společenské
i aktivizační programy, kurzy, cvičení, besedy, vycházky…
v Kulturně aktivizačním centru pro seniory,
Harrachovská 422/2, Praha 9.
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Alzheimerova nemoc
přichází nenápadně
Zapomínání a problémy
s pamětí většinou připisujeme
na vrub stárnutí. Jenže
to mohou být varovné
příznaky blížící se demence
a její nejčastější formy –
Alzheimerovy choroby.
Alzheimerovu chorobu poprvé
popsal německý psychiatr
a neuropatolog Alois Alzheimer v roce 1907. Po něm je
také nemoc pojmenována.
Na základě několikaletého
pozorování 51leté pacientky
se svérázným onemocněním
mozku došel k závěru, že se
jedná o jednu z forem demence, při které je zvýrazněná
ztráta paměti a časoprostorové
orientace. Tento projev ale
byl doprovázen i zhoršením
rozumových schopností, jako
jsou paměť, řeč, úsudek. Doktor Alzheimer tehdy poprvé
definoval toto neurodegenerativní onemocnění mozku,
jež je způsobeno odumíráním
nervových buněk a způsobuje
tak nevratné změny v mozku.

Co nemoc způsobuje?
Příčiny Alzheimerovy choroby
zatím nejsou zcela objasněny,
ale za jejím vznikem nejspíše
stojí vysoký věk (po 65. roce se
začnou u každého dvacátého
člověka poškozovat mozkové
buňky, po 85. roce u každého
druhého), dědičnost, pohlaví
(ženy jsou ohroženější než
muži), úbytek acetylcholinu
(látky potřebné pro vedení
nervových vzruchů) a časté
mozkové otřesy.

Jak se projevuje?
Nemoc přichází nenápadně
a bez zjevné příčiny. Nejdříve se
u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť, není schopen
se postarat o některé věci
v domácnosti, ztrácí orientaci
časovou i místní, až přestane
být zcela soběstačný. Průběh nemoci a rychlost jejího postupu
jsou ale u každého individuální.

Deset varovných signálů
Ztráty paměti – zpočátku
krátkodobé, v pozdějších
stádiích i dlouhodobé
12
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Mezi klienty denního stacionáře střediska sociálních služeb v Hejnické ulici zavítal v listopadu loňského roku kardinál Dominik Duka

Problémy při vykonávání
běžných denních činností
Poruchy řeči a plynulého
vyjadřování
Poruchy orientace v čase
a prostoru
Zhoršující se úsudek
a problémy s rozhodováním
i v běžných činnostech
Neschopnost abstraktního
myšlení
Problémy při oblékání, přemisťování věcí
Změny osobnosti, nálady
a chování
Ztráta zájmu o zaměstnání
a následně také neschopnost
jej vykonávat
Ztráta iniciativy
Nemoc lze rozdělit do tří vývojových fází – lehká, střední
a těžká forma demence. Přechod mezi jednotlivými stadii
může trvat i několik let. Přitom
platí, že čím mladší je pacient
v době onemocnění chorobou,
tím je její postup rychlejší.

„Zhoršení stavu pacienta
s Alzheimerovou chorobou už
umíme zpomalit díky přesné
diagnostice, včasnému nasazení léků a kvalitní ošetřovatelské péči. Je ale nutné s ní
začít včas. V rané fázi lze výrazně eliminovat rychlost nástupu nemoci, i když ji zatím
neumíme zvrátit či vyléčit,“
konstatuje MUDr. Slavomír Pietrucha, odborník na Alzheimerovu chorobu.
Ředitelka sítě Alzheimercenter Jaroslava Jůzová k tomu
dodává: „Rodiny nemocných
lidí dělají nejčastěji chy-

bu v tom, že se snaží veškerou péči zvládnout samy. Je to
pro ně ale tak náročné, že se
z toho po čase hroutí a u někoho dochází i k trvalému narušení rodinných vztahů či rozvodům. Navíc i časem kvalita
jejich péče klesá, protože klesá i množství energie pečovatelů a jejich ‚nadšení pro věc‘
– zkrátka jim tzv. dojdou baterky. Mnohem rozumnější je
tedy vyhledat specializovaná
centra s komplexní ošetřovatelskou péčí a moderními terapeutickými postupy pro takto
nemocné lidi.“ text a foto: mk

PREDIKCE VÝVOJE POČTU LIDÍ S DEMENCÍ V ČR

Možnosti léčby
Přestože Alzheimer je nevyléčitelnou chorobou, v raném
stádiu nemoci je možné její
projevy částečně ovlivnit.
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Stacionář v Hejnické

Bohužel specializovaných
center pro nemocné trpící
w w w.odsdevitka.cz
klinika Prosek
před
rekonstrukcí…
Čekání
na
nový
kabát
Alzheimerovou nemocí či
podobnými typy chorob je
0 šestouv nejstarší
populaci
celé republice
nedostatek.sociálních služeb. Připravujeme například spolupráci
aze s podílem
seniorů
na
To byl také důvod, proč
s Pixabelly group, a.s. ve
ulaci ve výši 23%.
se městská část Praha 9
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Gymnazisté z Českolipské v Turecku
V rámci projektu Erasmus+ vyjeli od 20. do 26. listopadu loňského roku vybraní studenti Gymnázia Českolipská
z Prahy 9 do města Trabzon, které leží v asijské části Turecka u Černého moře.
Turecko již dávno není necivilizovanou zemí z představ
neinformovaného turisty. Lidé
jsou zde příjemní, ohleduplní
a tolerantní; asi polovina žen
nenosí hidžáb (nebo jinou
formu muslimského oděvu)
a město působí velmi západním dojmem. Turecko používá
již od dvacátých let minulého
století latinku, je náležitě hrdé
na svého prvního prezidenta
a má snahu se Evropě přiblížit.
Přesto tu je kladen velký důraz
na osmanskou tradici.
Do komunitního centra,
kde probíhalo naše seznámení se studenty z dalších zemí
projektu, nám přišla zahrát
tradiční osmanská vojenská
kapela. Poté následoval skutečně velkolepý oběd – pohostinství v Turecku je úplně na
jiné úrovni než u nás; jídlo zde
není jen jídlem, ale i formou
reprezentace a společenského
setkání. Odpoledne jsme ještě
navštívili vyhlídku na pravoslavný klášter postavený vysoko v horách.

Druhý den jsme navštívili
školu našich hostitelů a zúčastnili jsme se zde několika
workshopů na různá témata
evropské historie dvacátého
století. Odpoledne bylo věnováno návštěvě Attaturkova pavilonu a místní mešity (koste-

la z dob Byzance) Hagia Sofia
– jedné ze tří stejnojmenných
mešit v Turecku.
Třetí den jsme navštívili staré město Trabzon a místní muzea, večer jsme pak měli možnost poznat sami město i po
setmění.

více než 4 milionům osob za
účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické
činnosti v zahraničí v období
2014–2020. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů
až po jeden rok.
Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí
mládeže a funkcionáři amatérských sportovních orga-

nizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na
partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních
organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání
a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské
schopnosti a zaměstnanost.

E rasmus +

Erasmus+ je nový vzdělávací
program Evropské unie na
období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu
ve všech sférách vzdělávání,
v odborné přípravě a v oblasti
sportu a mládeže.
Klade si za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny
prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia

Další den jsme zahájili procházkou kolem moře a po městě, také jsme se učili starobylému osmanskému umění
Ebru. Poté jako vždy následoval oběd, možnost navštívit
tradiční turecké lázně a večerní představení, které si pro nás
naši hostitelé připravili.
Poslední den před odletem
jsme nakonec převážně strávili
v Uzungölu, horském letovisku
u jezera, asi dvě hodiny jízdy
od Trabzonu.
Pobyt v Turecku byl jeden
z nejzajímavějších zážitků
mého života; Turci jsou nesmírně milí a pohostinní lidé
a s další návštěvou Turecka
rozhodně váhat nebudu.
Veronika Jirásková, 3. G

Pozor: Změna termínu zápisů
do 1. tříd základních škol
Na rozdíl od předchozích let proběhnou zápisy
do prvních tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 9
na školní rok 2017/2018 podstatně později, konkrétně
ve dnech 4.–5. dubna 2017.
Důvodem je změna ustanovení § 36 odst. 4 školského zákona,
která sjednocuje termín zápisů do prvních tříd všech základních
škol v ČR na období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Bližší informace k zápisům přinese únorové číslo časopisu Devítka. Další konkrétní údaje včetně spádových obvodů jednotlivých škol naleznete na webových stránkách MČ Praha 9 – www.
praha9.cz – v zelené sekci školství – aktuality ve školství a na
webových stránkách jednotlivých škol. mf
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K Vánocům patří betlém
Děti v mateřské škole Novoborská v Praze 9 měly o právě uplynulých Vánocích svůj betlém.
Ano, k Vánocům patří betlém, malý, velký, papírový nebo ze dřeva. Na betlémy
se můžeme zajít podívat do kostela, na
vánoční trhy a výstavy, většina rodin
má svůj malý betlém i doma a některé
se dokonce v rodinách dědí a mají svou
historii. Od konce roku 2016 můžeme
i v naší mateřské škole říkat: „I my máme
ve školce svůj betlém.“
Je velký, dřevěný, barevný, stojí na
seně… a hlavně je náš! Před Vánoci jsme
ho ve středu 7. prosince společně rozsvítili na zahradě před budovou naší školy
za zpěvu vánočních koled a za svitu vánočních světýlek. Světýlka si před samotným slavnostním okamžikem vyrobily
samy děti za pomoci rodičů na vánočních
dílničkách v jednotlivých třídách. Podařilo se nám na chvíli zastavit se v předvánočním shonu a spolu s dětmi se zasnít.
Podívejte se na fotografii.
text a foto: Markéta Pokorná, MŠ Novoborská, Praha 9

MŠ Kytlická získá díky nákupům finanční podporu
Mateřská škola Kytlická v Praze 9 získá do nového roku finanční podporu. Jak vysokou, záleží na tom, jak budou lidé nakupovat.
Princip je jednoduchý. 16. ledna se otevře nová prodejna
Lidl v Kbelské ulici. Firma se
při té příležitosti rozhodla
podpořit místní vzdělávací
instituci a ve spolupráci
s městskou částí Praha 9
a vybrala mateřskou školu
Kytlická. Z každého nákupu
nad 300 korun uskutečněného v tento první den věnuje
mateřské škole 50 korun na
nákup učebních pomůcek.
Lidl v Kbelské ulici se pro
zákazníky uzavřel již 6. června
2016. Od té doby vyrostla na
místě té původní zbrusu nová
prodejna. Na první pohled zaujme dvoupatrovou proskle-

nou architekturou, která zákazníkům nabídne příjemnější
nakupování a zaměstnancům
velkorysé zázemí v patře. Těšit
se mohou na pohodlné parkování, širší uličky, větší nabídku
čerstvých potravin, komfortní
odkládací prostory u pokladen,
ale i na toalety pro zákazníky
s přebalovacím pultem. A nejen na první den otevření Lidl
plánuje speciální akční nabídky, které jsou určeny pouze pro
prodejnu v Kbelské ulici.
Pokud se přijdete přesvědčit
první den otevření a nakoupíte, přispějete i vy k navýšení
finanční podpory pro MŠ Kytlická. text a foto: zh
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Nabízíte či poptáváte nemovitost? Zavolejte!
Přijedu za Vámi nebo si domluvíme schůzku v kanceláři.

Makléř měsíce

SRPEN 2016
SC-362508/02

kanceláře Horizont
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Poliklinika Prosek získala
akreditaci na další tři roky
Poliklinika Prosek a. s.
završila další etapu svého
působení. Po úspěšném
získání certifikace v roce
2010 a reakreditací v roce
2013 prošlo v listopadu
2016 zdravotnické zařízení
opět úspěšně obhajobou
akreditačního auditu podle
Spojené akreditační komise
České republiky.
„Toto ocenění deklaruje, že
práce a postupy zdravotnického zařízení jsou v souladu
s platnými zákony, nařízeními
a vyhláškami. Akreditace byla
Poliklinice Prosek a.s. udělena
na tři roky, tj. do 17. listopadu
2019,“ konstatuje ředitel Polikliniky Prosek Jiří Dufek.

Akreditační standardy Spojené akreditační komise, o.p.s.,
jsou standardem zaměřujícím
se na klíčové procesy zdravotnických zařízení. Představují
jasná doporučení pro zdravotníky a srozumitelná pravidla
pro jejich aplikaci.
Jejich zavedením lze zajistit ve zdravotnickém zařízení
práci a řízení organizace podle nejlepších praktik. Jeden
z hlavních přínosů aplikování
standardů lze spatřit v zavedení pořádku v zařízení – prostřednictvím jasných pravidel
a kontrolních mechanismů vedení zdravotnické dokumentace, nastavení provozu zařízení
do souladu s právními předpisy,
řízení rizik a dalších oblastí.
Příprava Polikliniky Prosek
a.s. k udělení akreditace probíhala podle akreditačních
standardů pro následnou péči,
vydané Spojenou akreditač-

ní komisí v roce 2014. Oblasti upravované akreditačními
standardy jsou např. diagnostická péče, dostupnost a kontinuita poskytované zdravotní

péče, terapeutická péče, kvalita a bezpečí, hygiena prostředí, dodržování práv pacientů,
provoz zdravotnického zařízení apod. red, foto: mk

Pestrá společnost vychovala prvního
asistenčního psa pro chlapce s autismem
Ben, který pochází z USA a do České republiky se s rodinou přistěhoval teprve před několika lety, trpí poruchou autistického
spektra. Border kolie Haley, kterou pro něj vycvičila Pestrá společnost mu bude sloužit jako komunikační most s ostatními
lidmi a zároveň mu bude dělat společnost, aby se nebál být sám.
Porucha autistického spektra
je vrozená porucha mozkových
funkcí, která dítěti neumožňuje do plné míry porozumět
tomu, co vidí, slyší, nebo v každodenním životě prožívá. Duševní vývoj dítěte je narušen
hlavně v oblasti komunikace,
sociálního chování a v představivosti.
Ben chodí do české školy
a už velmi dobře česky rozumí.
Občas se mu ale jeho diagnóza
staví do cesty při komunikaci
s ostatními lidmi. Na druhou
stranu se však často bojí být
sám a společnost své rodiny
potřebuje prakticky bez přestání. V obou případech, a nejen v tom, mu asistenční fenka
Haley pomůže.
„Když jsem se poprvé s Benem a jeho rodinou setkala,
bylo mi jasné, že musíme vybrat veselého a zároveň citlivého a vnímavého pejska. Helenka – jak ji interně říkáme – je
přesně taková a jsem velmi
16
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ráda, že si spolu sedli hned od
začátku a výborně spolupracují,“ říká zkušená trenérka
a jedna ze zakladatelek Pestré
společnosti Míša Perčinová.

Co je úkolem fenky?
Haley bude dělat také klasickou asistenci, především
podávání věcí, a dále aktivní

i pasivní canisterapii. Ben se
například bojí chůze po schodech a sám po nich chodí jen
velmi nerad. Haley se naučila
chodit po schodech sama na
vyzvání, a bude tak pro něj
v tomto velkou motivací. Pes
je totiž pro lidi s autismem
daleko čitelnější než jakýkoliv
člověk. V rámci pasivní canis-

terapie spolu budou polohovat
a zklidňovat Benovu psychiku.
V rámci aktivní canisterapie
se spolu budou učit. Ben je totiž při učení neklidný a zbrklý.
V roli učitele bude své učení
Helence představovat a nenásilnou metodou se tak učit
sám. Jana Augustinová
Co je Pestrá společnost?
Pestrá společnost, o.p.s. se již od roku
2009 zabývá kvalitním bezkotcovým
výcvikem asistenčních psů pro děti
i dospělé se všemi druhy postižení. Od
štěňátek do ukončení výcviku žijí psi
v domácnostech trenérů a výcvik tak
probíhá přirozenou formou. Organizace má kreditovaný bezkotcový výcvik
od mezinárodní organizace Assistance Dogs Europe a je držitelem Značky
spolehlivosti, který udělila po hloubkovém auditu Asociace veřejně prospěšných organizací.
Pejsky z Pestré společnosti a jejich
cvičitele jste mohli v akci vidět při
loňské Mikroklimě v Parku Přátelství
na Proseku.

Ben a Haley
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Studenti vysočanského Gymnázia
Jaroslava Seiferta se znovu „prali s Thálií“
V malostranském Divadle Na Prádle proběhl poslední listopadový víkend – 25. až 27. listopadu 2016 – již třináctý
(ale rozhodně ne nešťastný) ročník studentského divadelního festivalu Pereme se s Thálií. Tradičně ho pořádalo soukromé
osmileté Gymnázium Jaroslava Seiferta sídlící v Nových Vysočanech.

Analogie

S hlavou v oblacích, divadelní hra studentů septimy GJS

Pro své spolužáky, rodiče
i ostatní milovníky studentského divadla si připravili
studenti a absolventi tohoto
soukromého gymnázia řadu
pěkných vystoupení. K bohatému programu přispělo
jako host také Podještědské
gymnázium z Liberce se svým
souborem STOPA.

Nejen v rytmu jazzu
Páteční večer se nesl v rytmu
jazzu. Sešli jsme se v kavárně
Divadla Na Prádle, kde si pro
nás sbor a hudebníci Gymnázia
Jaroslava Seiferta připravili řadu známých písní jako
například „Walk on by“ nebo

„Fly me to the Moon“. Vystoupení sboru bylo prokládáno
hudebními etudami studentů
nižších ročníků. Po skončení
programu v kavárně následovala ve velkém sále divadla hra
Analogie z pera abiturientů
Jana Denemarka a Ondry Hanka ve výborném nastudování
absolventů školy pod režijním
vedením Hanky Ulrichové.

Sobotní divadlo
Sobotní večer zahájil soubor STOPA Podještědského
gymnázia humornou hrou Oslí
vejce na náměty stejnojmenné
italské bajky. Pak již následovaly Příběhy z obchoďáku od

studentů kvarty a divadelní
hra S hlavou v oblacích od
studentů septimy Gymnázia
Jaroslava Seiferta.

Nedělní příběhy
Nedělní program festivalu
Pereme se s Thálií svižně
nastartoval různými typy
krátkých příběhů. Vidět jsme
mohli například Příběhy z příběhů, Příběhy ze života nebo
také Příběh z chaty. Večer
pokračoval autorskou tvorbou.
Příjemnou atmosféru navodila
recitace poezie doprovázená
hrou na kytaru.
Třináctý ročník divadelního
festivalu pak uzavřeli absol-

venti Gymnázia Jaroslava Seiferta divadelní hrou Spolu.
Všechna představení měla
vysokou úroveň. V divadle panovala příjemná a velmi srdečná atmosféra. Celý divadelní festival měla organizačně
na starosti Hanka Ulrichová,
která také režírovala všechna
představení našich studentů.
Za to jí patří náš hluboký obdiv a veliký dík.
Krásný zážitek na prknech
znamenajících svět i v hledišti by nebyl možný bez úřadu
městské části Praha 9, který
festivalu poskytl finanční příspěvek.
Adriana Netopilová – kvinta, Miloš Holas

Vánoční koncert
Další z akcí, která ukázala vysoký umělecký potenciál
studentů Gymnázia J. Seiferta z Nových Vysočan,
byl jejich již patnáctý vánoční koncert.
Hned po nedělním konci divadelního festivalu jsme se v pondělí
28. listopadu 2016 večer znovu sešli v evangelickém chrámu
U Salvátora na další kulturní události, kde Gymnázium Jaroslava Seiferta uspořádalo již patnáctý ročník vánočního koncertu.
Na něm nejprve zaznělo Mozartovo Laudate Dominum v podání
sboru mladších žáků gymnázia a sólistů Istry Šramlové z primy
a bývalé studentky gymnázia Terezy Paděrové, po kterém jsme
vyslechli velice náročnou skladbu – preludium G-dur od Johana
Sebastiana Bacha v podání studenta tercie Josefa Lízra.
Poté již následovala Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou se sbory a sólisty pořádajícího gymnázia a gymnázia Arabská nastudoval a řídil Jiří Polívka. Koncert se velice vydařil a navodil všem krásnou předvánoční atmosféru. text a foto: an
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Studenti Gymnázia J. Seiferta uspořádali vánoční koncert v chrámu U Salvátora
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III. Salon Prahy 9
Přehlídka tvorby výtvarných umělců regionu se uskuteční v Galerii 9 od 5. ledna do 1. února 2017.
Galerie 9, historická budova
vysočanské radnice,
Sokolovská 324/14, Praha 9,
www.galerie9.cz.
Otevřeno v pondělí až čtvrtek
od 10 do 19 hodin, vstup volný.

Je to tu. Salon Prahy 9 se vrací
do prostor Galerie 9 svým třetím ročníkem a vrací se s netušenou vervou. Prvního ročníku
v roce 2010 se účastnilo nadšených 34 výtvarníků z „velké“
Prahy 9, druhé kolo v roce 2014
obeslalo již 40 autorů, a letos?
Tentokrát bylo nutné s lítostí odmítat ty, kteří nestihli
uzávěrku, zásadně zvýšit počet
stran katalogu a zvažovat, jak
se všechny práce do galerie
vejdou. A začít si dělat starosti,
zda historická budova radnice
vydrží tak vysokou koncentraci
energie, vyzařující z děl sedmačtyřiceti svébytných osobností
výtvarného umění.
Výstava jasně dokládá, že
Praha 9 má být na co pyšná.
Výtvarné dění pod jejími střechami je bohaté, pestré, mladé
i vyzrálé, burcující i konejšivé,
inspirující a imponující. Ex-

pozice přináší reprezentativní
přehled tvorby v oborech malby, kresby, grafiky, fotografie,
textilního a oděvního výtvarnictví, sochařství, techartu,
keramiky a umělecké tvorby
z kamene a kovu a nabízí také
ojedinělou příležitost dívat se
sedmačtyřiceti páry pronikavě
vidoucích očí.

Fotografie ze Salonu roku 2014

Své práce z posledních let
představí tito autoři:
Pavel Andrle, Libuše Bartáková, Anna Marie Bukovanská,
Hana Čápová, Zdeňka Čechová, Markéta Černá, Helena
Černochová, Vladimír Čížek,
Jaroslav Dodal, Irena Durmanová, Karel Dvořák, Pavel
Dvořák-Jech, Alexandra Dvořáková, Miloslav Hanuš, Tomáš
Havránek, Hana Jaklová, Marta Jedličková, Přemysl Jindra,
Ludmila Kamberská, Ladislav
Klusák, Jan Kronus, Jiří Jaromír
Kubát, Kateřina Kubešová, Jiří
Kutina, Eva Línková-Žáková,
Mirka Mádrová, Jana Macháčková, Dana Martinková, Dana
Nováková, Dagmar Novotná, Lukáš Obermajer, Jitka
Obermajerová, Jiřina Olivová
a Antonín Břicháček, Jan Plachetka, Marie Pourová, Markéta Přibylová, Karla Ryvolová,
Hana Tesařová, Miroslav Tuka,

Hudba španělské kytary a jejích písní
Cyklus koncertů komorní hudby na vysočanské radnici pokračuje 12. ledna od 19 hodin
koncertem s názvem Hudba španělské kytary a jejích písní.
Pavla Švestková – zpěv
& Filip Moravec – kytara
Koncert jiskrné španělské
hudby provede posluchače
od renesančních začátků
dále skladbami nejvýraznějších skladatelských osobností světa španělské kytary.
Výběr virtuózních sólových
skladeb a písní, které jsou
18
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tak typické svou energií,
afektem a melodikou, dávají
posluchačům nahlédnout
do svébytného světa barev
španělské hudby.
Federico García Lorca byl
nejen uznávaným literátem,
ale ve své domovině též hudebníkem a zpěvákem. Jeho soubor písní Canciones españolas
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antiguas se dodnes těší ve Španělsku velké popularitě a dočkal se mnoha cover verzí.
Koncert se koná v obřadní síni
vysočanské radnice
Praha 9, Sokolovská 14/324.
Bezbariérový vstup (2. p./výtah).
Omezená kapacita sálu. Vstup volný.

Pavel Udržal, Vladimír Veselý,
Jan Vít, Kateřina Vodrážková,
Petr Voříšek, Petr Voska a Jana
Zajacová.
Jako malou ochutnávku nabízíme několik obrázků z vernisáže 2. ročníku v roce 2014.
Není co dodat. Nevidět expozici Salonu Prahy 9 by byla veliká chyba. ek

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

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena
pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro radost,
zábavu, štěstí, harmonii,
uklidnění. Za krátkou dobu
můžete z obyčejných věcí
vytvořit neobyčejné. Vždy
ve středu od 17 do 19 hodin.
11. 1. – koláže
18. 1. – papírové krabičky/zentangle
25. 1. – zdobené misky

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
11. 1. – relaxační kreslení
18. 1. – šperky z drátků

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

L E DE N

2017

kultura

Když poskakují nejen žáby
Kvak a Žbluňk, jeden z nejkrásnějších příběhů o kamarádství pro děti, si odbyl svoji premiéru v Divadle Gong.
Recenzovat divadelní hry určené dětem
má jednu ohromnou výhodu. V hodnocení je nám ku pomoci hlediště plné dětí,
malých divadelních kritiků, kteří nesnesou žádný podfuk a ulejvání herců. V nové
adaptaci slavných příběhů Arnolda Lobela
o nesourodé dvojce žabáků se v hlavních
rolích představují kmenoví herci Divadla
AHA! „zelený“ žabák Jakub Stich a „hnědý“ ropušák Kryštof Nohýnek.
A je to obsazení věru dobré, poněvadž
je představení určeno nejmladším dětem,
a tak musí komika nutně plynout především z akce a fyzické odlišnosti obou
protagonistů. Kvak a Žbluňk však nejsou
odlišní jen fyzicky, každý má také jiné
slabiny i přednosti, nic z toho jim však
nezabraňuje prožívat na pódiu společná
dobrodružství. Pro dospělého diváka je
pak největší radost pozorovat reakce dětí.
Ty jsou mnohdy nepředvídatelné a herci, zvláště při prvních reprízách, nejspíš
vstupují na jeviště připraveni improvizovat podle toho, čím se malí diváci zrovna nechají nejvíce zaujmout. V některých
okamžicích tak na sebe strhává poněkud
nečekaně pozornost žába třetí, kterou
chvílemi představuje obří plyšák, chvílemi
Vratislav Hadraba, jenž se stará o drobné
mezihry ve chvílích, kdy hlavní protagonisté potřebují změnit kostým.

Když funguje herecká chemie
Obrovskou výhodu mají ovšem Nohýnek
a Stich v tom, že ještě na plné obrátky
pracuje fantazie a představivost dětí
v publiku. Nelze si tak nevšimnout, že
když vstupuje poněkud zimomřivý Žbluňk
do pomyslné ledové vody, zajíkají se s ním
i dokonale empatická děvčata a kluci. Nad
to funguje i herecká chemie mezi představiteli obou titulních rolí. Buď tak dobře
hrají, nebo jejich přátelství sahá mnohem
dále než na scénu osvětlenou reflektory.
V ideálním případě platí obojí.

Kvak a Žbluňk od jara až do zimy v Divadle Gong

Povedené je výtvarné pojetí scény. Ač
samo představení nevyžaduje žádných
zvláštních vizuálních nápadů, přesto dostane prostor několik drobných efektů,
které v duši tříletého dítěte nabydou rozměru magična. Ať už je to podzimní scéna
pouštění draka, který se prožene nad hledištěm, či závěrečná melancholická sváteční scéna dovádění ve sněhu.

„Žabáci“ v hledišti
Poněkud méně výrazné, než jak si asi autoři představovali, jsou hudba a písničky,
jež se zatím nepodařilo důrazněji vydělit z představení dostatečně na to, aby
zaujaly hlavně ty nejmenší děti. Možná je

to však jen otázku času, kdy si divadelní
představení, které je živým a tvárným organismem, sedne a doladí se jeho detaily.
Bez pěti minut hodinové představení
ubíhá v dobrém tempu a v živé atmosféře. Na konci se nemůžete ubránit lehkému pobavení, uvědomíte-li si, že Lobel původně vymýšlel žabí příběhy, aby
uklidnil své děti dovádějící na zadní sedačce auta. Myslím, že kdyby viděl, jak
se malí diváci staví na špičky, vyskakují,
šplhají na sedačky a hlasitě povzbuzují jeho Kvaka a Žbluňka, když podstupují
ledovou koupel, bojují s hadicí od pračky
nebo s chutí na zmrzlinu, měl by obrovskou radost. text a foto: dg

Pro každého něco
Celoroční kursy pořádané v Obecním domě ve Vysočanech.
Herecké kursy

Výtvarné kursy

Jazykové kursy

Divadelní kursy pro děti, dospělé i seniory.

Keramika, ruční práce (např.
technika Tilda, candy bags,
qulling, patchwork, fimo, květinové aranže, scrapbooking,
recy-věci).

Angličtina pro věčné začátečníky, angličtina pro děti, španělština, služby logopedického
asistenta, trénink jazykových
dovedností podle Elkonina.

Sportovní kursy
Judo pro děti, jóga pro děti,
jóga pro dospělé, pohybová
výchova, cvičení maminek
s dětmi, cvičení pro ženy, hooping, šachové kroužky.

Hudební kursy
Klavír, zpěv, kytara, zobcová
flétna, příčná flétna, hoboj, alt
a tenor saxofon.
L EDE N
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Obecní dům ve Vysočanech
Jandova 4, Praha 9 (je zajištěn bezbariérový přístup)
Spojení: metro B, tramvaj č. 14 a 16 (Vysočanská)
Bližší informace o probíhajících kursech: divadlogong.cz
Informace a zápis: kursy@divadlogong.cz, 777 853 883, 608 930 306
Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 13–20 hodin
text a ilustrační foto: dg
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Divadlo Gong
GONG
10. 1. úterý / 19:30
Divadelní spolek Post Scriptum
O. Kovařík: HAJZLBÁBY
ANEB TADY SE PTÁM JÁ
Bláznivá komedie s kriminální zápletkou
se zpěvy a tanci odehrávající se na
veřejných záchodcích druhé kategorie
v suterénu výstavního paláce.
Režie: L. Pivoňka
11. 1. středa / 19:00
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.
17. 1. úterý / 19:30
HOP TROP
Koncert jedné z našich předních kapel
věnujících se folkové, trampské a country
písni.
18. 1. středa / 19:30
Jazz klub Gong
J. J. JAZZMEN
Pravý jazz okořeněný zkušenostmi
z New Orleans.

Divadelní spolek Post Scriptum: Hajzlbáby aneb tady se ptám já

20. 1. pátek / 19:30
MALINA BROTHERS
Hudební vystoupení skupiny složené
z členů muzikální rodiny Malinů, doplněné
basistou P. Peroutkou. Kapela vyznávající
trampskou píseň okořeněnou bluegrassem, jejíž prapůvod leží v hospodském
jamování, se schází k zimní Tour 2017.
22. 1. neděle / 9:30, 11:30, 14:30, 17:00
Koncert žáků Hudební školy
Yamaha Knoflík
24. 1. úterý / 19:30
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
uvádějí BUDE TO JINAK!
Proč to bude jinak? Všechny kusy, jež jste
druhdy očekávali, se prostě nevešly, tak
žhavé novinky protkáme písněmi, které
si často žádáte.
25. 1. středa / 19:30
ASONANCE
Koncert skupiny zaměřující se na skotské
a irské lidové balady.

je oslavou ženské sexuality ve vší své
složitosti a tajemnosti.
Hrají: D. Bláhová, M. Sajlerová a J.
Asterová v alternaci s A. Polívkovou.
28. 1. sobota / 18:30
Flirt soutěž a taneční večer
Centra tance
Pořádá Centrum tance k 20letému výročí.
31. 1. úterý / 19:30
Z. Podskalský: LIGA PROTI NEVĚŘE
Situační komedie s detektivní zápletkou.
Účinkují: I. Šmoldas, M. Kuklová, V.
Arichteva a P. Mácha

GONG DĚTEM
7. 1. sobota / 15:00
pro děti od 3 let
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ
KOCOURA MODROOČKA

26. 1. čtvrtek / 19:30
NEZMAŘI
Koncert folkové legendy působící na naší
folkové scéně více než 20 let.

11. 1. středa / 10:00
Malá scéna
pro děti od 3 let
K. Čapek, V. Z. Hutařová:
DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

27. 1. pátek / 19:30
E. Ensler: MONOLOGY VAGÍNY
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední
neprobádané oblasti a zakázané zóny

12. 1. čtvrtek / 10:00
Malá scéna
pro děti od 4 let
J. Menzel, M. Pokorný: MÍŠA KULIČKA

13. 1. pátek / 10:00
pro děti od 5 let
J. Werich, M. Pokorný: LAKOMÁ BARKA
14. 1. sobota / 15:00
pro děti od 5 let
R. Kipling, V. Pokorný: MAUGLÍ

26. 1. čtvrtek / 10:00
pro děti od 6 let
J. Foglar, O. Lážnovský:
STÍNADLA SE BOUŘÍ

16. 1. pondělí / 10:00
Malá scéna
pro děti a mládež od 9 let
V. Štěpánek: (NE)BEZPEČNÁ (KO)MÉDIA

27. 1. pátek / 10:00
pro mládež od 12 let
W. Shakespeare, J. Lesák a kol.:
ROMEO A JULIE

17. 1. úterý / 10:00
pro děti od 9 let
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL

28. 1. sobota / 15:00
pro děti od 4 let
V. Vančura, M. Pokorný:
KUBULA A KUBA KUBIKULA

18. 1. středa / 10:00
pro děti od 5 let
R. Kipling, V. Pokorný: MAUGLÍ
20. 1. pátek / 10:00
pro děti od 3 let
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ
KOCOURA MODROOČKA
21. 1. sobota / 15:00
DERNIÉRA
pro děti od 5 let
J. Lada, M. Pokorný:
POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE
23. 1. pondělí / 10:00
pro děti od 6 let
J. Foglar, O. Lážnovský:
ZÁHADA HLAVOLAMU
24. 1. úterý / 10:00
pro děti od 8 let
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA

www.divadlogong.cz
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K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
DEVATERO POHÁDEK

25. 1. středa / 10:00
pro děti od 5 let

30. 1. pondělí / 10:00
pro děti od 4 let
V. Vančura, M. Pokorný:
KUBULA A KUBA KUBIKULA
31. 1. úterý / 10:00
pro děti od 3 let
A. Lobel, V. Z. Hutařová: KVAK
A ŽBLUŇK OD JARA AŽ DO ZIMY

KLUB KOCOUR
17. 1. úterý / 19:30
FLENDER a spol.
Poeticky laděná vlastní tvorba
z pera Radima Flendera
více: bandzone.cz/flender
19. 1. čtvrtek / 19:30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
více: zasitipisnickari.klanweb.cz
L E DE N
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Starala
se
mÛ
a lÛmkÛ.
Zpoãátku
skalky
ale
pozdûji
sesyna,
lomyale
pfiiblíÏily
kmatku
polnostem.
nejen
o svého
i obyly
svojitûÏeny
Annu
na
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
V
téokraji
chvílisvahÛ,
zaãalicoÏ
majitelé
polí,
zahrad
a viHruškovou.
ale pozdûji
se lomy
k polnostem.
nic
protestovat
protipfiiblíÏily
ukrajování
pozemkÛ
V
té
chvíli
zaãali majitelé
polí,
zahrad
a viaSokol
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
nic protestovat proti ukrajování pozemkÛ
pfiesunula
se
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
Velmi
důležitou
roli
v
rodině
manželů
aje
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
nejmûkãí
vhrál
místech,
podle
puklin
Piskáčkových
Sokol. kde
Podnět
k založení
pfiesunula se pod zem. Peruck˘ pískovec
zatéká
Tam
je
moÏné
‰piSokola voda.
ve Vysočanech
vzešel jej
odkopat
úředníků
je
nejmûkãí
v místech,
kde
puklin
ãákem.
Generace
pískafiÛ
takpodle
nejménû
od
pracujících
ve strojírnách
Kolben
a spol. a od
zatéká
voda.
Tam
je
moÏné
jej
kopat
‰piroku
1798
aÏ témûfi
do
poãátku
druhé
svûmístních živnostníků, kteří podle příkladu
ãákem.
Generace
pískafiÛ
tak
nejménû
od
tové války
razily podél
puklin
chodbice
z jiných
jednot
pomohli
prostřed1798
aÏ
témûfi
dofinančními
poãátku
druhé
svûaroku
vyváÏely
z nich
hroudy
mûkkého
písky k války
tomu, razily
mohl
být puklin
vysočanský
Sokol
tové
podél
chodbice
kovce,
kteréže
nechaly
na de‰ti
rozpadnout.
v roce
1889hroudy
a stal semûkkého
součástí
župy
azaložen
vyváÏely
z vznikl
nich
písV
podzemí
nepfiehledn˘
labyrint
Barákovy.
Nemalou
zásluhu
narozpadnout.
vznik
jednokovce,
které
navlastnû
de‰ti
chodbiãek
anechaly
sálÛ, jenÏ
kopírovaly
ty podzemí
ve Vysočanech
i sousední
sokolské
V
vzniklměly
nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
pomûry
a velice
se podobaly
jednoty v Libni
a v jenÏ
Karlíně.
Hnedkopírovaly
od počátchodbiãek
a sálÛ,
vlastnû
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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Rokytka
Rokytka

nem,opravdu
takÏe dnes
funguje dostavil
jako trámec
nách
k Piskáčkovým
a KuzpevÀující
okraj svahu.
bišovi
oko
ošetřil.
nem,
takÏe
dnes
jako trámec
Velmi dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum provedla
v roNebyla to však
návštěva u PiskáčzpevÀující
okrajposlední
svahu.
ce 1992 jeskyÀáfiská
skupina SPEA, která nokových
v tento den.
podvečer
dostavili
Velmi
dÛleÏit˘
nov˘Vv˘zkum
provedla
v rovû zmapovala
celou
Moãálku
a se
odváÏila
se
kce
Piskáčkovým
i manželé
Novákovi.
se
1992
skupina
SPEA,
která
nopfii
tomjeskyÀáfiská
do znaãnû
rizikov˘ch
míst
v Ti
závasvû
Jaroslavem
Piskáčkem
přišli
domluvit,
jazmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
kým
způsobem
z Libně
odstraní
kolo,varchiv
které
pfii
tom
znaãnû
rizikov˘ch
míst
závatfií map
-do
mapy
Interprojektu
(1965,
tam
zanechal
Jan Kubiš.
Z jejich
pak
lech
mezi
voln˘mi
balvany.
Právûjednání
kombinací
âSS)
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãásvzešlo
řešení,
syn Miroslav tahu
pro toto
kolo
tfií
map
- mapyžeInterprojektu
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového
podzemí
âSS)
s vynesenou
povrchovou
ãásještě
27.
května
došel
a předal
jejsituací,
hned
jeho
od Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleoloti
dokumentace
polygonového
podzemí
majiteli
Jaroslavu
Smržovi,
odtahu
kterého
měli
gické
mapy
(zhotovené
ov‰em
pomocí
pásod
Hrdliãky
detailnízískat
speleolokolo
parašutisté
zapůjčeno.
ma Ladislava
a kompasu)
- byloa moÏné
pogické
mapy
(zhotovené
ov‰em
pomocí
pásmûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
o situaci
v zatěžkáMoãálce
V den
atentátu
nastala ještě
jedna
ma
a kompasu)
- bylo
moÏné
získatbyla
poa Americe
I.VAmerika
nevací
zkouška.
noci
z 27.II
napfiedstavuje
28. května
mûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
o situaci
vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu,
odspuštěna
policejní
akce, která
neměla
vsehisaráÏí
Americe
I. Amerika
II
pfiedstavuje
nei na pfiesnosti
jejího
plánu.
V roce
1995
torii
Prahy
obdoby.
Zmobilizované
německé
plazivkovitou
chodbu,
coÏsystese
odprovedl
Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchoibezpeãnou,
české policejní
jednotky
prováděly
ráÏí
i na pfiesnosti
jejího plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
maticky
kontroly
po
bytových
domech
s cíprovedl
Vojífi
vchoV˘voj
poVladimír
roce
2000
sezabezpeãení
ubíral
cestou
zelem
vypátrat
vykonavatele
atentátu.
VýsledÛ,
které
v‰ak vyÏaduje
revizi.plánÛ na zpfiíjména
neustále
opakovan˘ch
dek
této
monstrózní
policejní
akce byl chabý
V˘voj poaroce
2000
se ubíraldomkÛ,
cestouazev˘stavbu
rodinn˘ch
to
astupnûní
k vypátrání
parašutistů
nevedl. Noc strávil
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiíi na místech,
kde
cedule „Poddolováno“
Jan
Kubiš au v˘stavbu
rodiny Piskáčkových.
Hned drustupnûní
rodinn˘ch
a to
zakazovala
vstup. Firmû
PragisdomkÛ,
se s nemahý den se však přesunul do krypty kostela sv.
i
na
místech,
cedule
„Poddolováno“
l˘m
úsilím,
alekde
velice
profesionálnû,
podaCyrila
a Metoděje
v Firmû
Resslově
ulici.se s nemazakazovala
vstup.
Pragis
fiilo ‰achtou
lokalizovanou
nedaleko pÛl˘m
úsilím,
ale velice
profesionálnû,
podavodní
jámy nad
Amerikou
I z 60. let nafárat
Zatčení
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
a projít
systém Amerika
- MoãálZvodní
dosavadních
poznatků
jámy nad
I z 60. let
nafárat
ka.vyhodnocování
Jednalo
se Amerikou
o velice
napínavou
akci,
zpodzemí
vyšetřování
atentátu
bylo
zjištěno,
že poa projít
systém
Amerika
- MoãálprotoÏe
existující
plány
mûly
nedokonalé
moc
parašutistům
rodiny, které
ka.
Jednalo
se o poskytovaly
velice
napínavou
akci,
nebo
vÛbec Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,
takprotoÏe
existujícíse
mûly
nedokonalé
byly
vystěhovány
vplány
roce
1938
z českosloÏe pfii
proráÏce
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãínebo
vÛbec
Ïádné
zamûfiení,
takvenského
pohraničí.
A tato indicie
nakonec
kové polohy
mezi v˘‰kové
peruck˘m
a korycanÏe
pfiiksouvrstvím
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãívedla
tomu, že byl
ve čtvrtek
9.napÛl
července
sk˘m
a ‰tolu
hnala
do
kové
polohy
mezi peruck˘m
a korycanzatčen
Václav
Novák
i sse
celou
Tvrneznáma.
V podzemí
samirodinou.
mÛÏete
pfiesk˘m
souvrstvím
a ãi‰tolu
hnala
napÛl
do
svûdãit,
jak pfiesnû
moÏná
‰Èastnû
situadé
podmínky
vyšetřování,
kterému
byla
vyneznáma.
podzemí
se sami
mÛÏetevedly
pfieci odhadla.
stavena
celáV rodina
Václava
Nováka,
jak13.
pfiesnû
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno
se
u nás
stavili
kolegoksvûdãit,
tomu,odpoledne
že
července
je zatčen
Jaroslav
ci
vé odhadla.
z Pragisu, Ïe narazili na silnû zfiícené
Piskáček
přímo
na
svém
pracovišti
v
ČKD.
Jedno
odpoledne
se u nás
kolegoa opadající
staréAntonie
podzemní
chodby
a poJeho
manželka
bylastavili
zatčena
týž
vé
zdoma
Pragisu,
Ïe narazili
silnûJako
zfiícené
tfiebovali
by
zjistit,
oãsvojí
se na
jedná.
souden
společně
se
matkou
Annou
akromá
opadající
staré podzemní
a nejpoosoba-expert
mûlchodby
zvlá‰tní,
Hruškovou.
Zatknoutjsem
zbývalo
ještě jejich
tfiebovali
by zjistit, oã seÏe
jedná.
Jako
souspí‰ protizákonn˘
jsem17.
mohl
lézt
syna
Miroslava. Tenstatus,
byl zatčen
červenkromá
osoba-expert
jsem
mûlažzvlá‰tní,
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam to horce poté, co gestapo zjistilo, že se nachází ve
spí‰
protizákonn˘
status,
Ïe
jsem
mohl
lézt
níkÛm
pfiedpisy zakazovaly.
Z ãerstvû
otevStachách
na Šumavě. Zdestafiin,
byl zatčen
ifiené
do ãerstvû
kamatoodvehorstafiinyobjeven˘ch
kaÏdou chvíli opadávaly
kazen
k výslechům
do
Prahy. Z ãerstvû otevníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
meny,
bylo
nutné
poãkat,
probûhnout do
Gestapo
Piskáčkových
fiené
stafiinyčleny
kaÏdou
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
místrodiny
achvíli
za chvíli
jsem byl
podrobilo
výslechům.
Dalšítak
stopy
meny,
bylotvrdým
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
I.nutné
A Moãálka
a Amerika
byvyšetřování
tak vyústily
14. čerbezpeãnûj‰ích
míst a kzatomu,
chvíližejsem
byl
ly propojeny!
vence
byl zatčen
i blízky spolupracovník
v Americe
I. A Moãálka
a Amerika tak Jabyly propojeny!

426
200
200

424
198

Rokytka

ného
prÛzkumu
LetÀanech,
Václava
Stehlíka vvnedalek˘ch
Rokycanech,
tak v Plzprovádûného
krátce po
válce Quidem
Záni u penzionovaného
policejního
komisaře
rubou,
kfiídové
podloÏí
vyVáclavajeKrále.
Díky
jeho nerovné.
známémuJak
Janu
pl˘vá
ze stovek
geologick˘ch
proveBejblovi
dostávají
parašutisté vrtÛ,
kontakt
na
den˘ch
pfiiaprojektování
sídli‰tû,
objevují
Václavazde
Růtu
přemísťují se
do Prahy,
kde
se
v nûm
deprese
paleokoryta
mělo
být i údolní
jejich vlastní
místoa působení.
zahloubená
o nûkolikpobývají
metrÛ, oba
ãasto
vyNa adrese aÏ
u Růtových
paraplnûná
pfieplaven˘mi
jíly.
šutisté do
5. ledna 1942.
Tehdy alespoň poNerovnosti
tehdej‰ího
fungují
dle Heinze Pannwitze
se povrchu
u Růtových
v bytě
jako
nepropustná
bariéra
pro
vody
pronáhodně objevil Jan Zelenka-Hajský, jejich
sakující pískovcov˘m souvrstvím. Na konsoused, aby si u Václava Růty „objednal
takt jílÛ a pískovcÛ jsou vázány drobné
soupravy poštovních známek“, a Růta ho seprameny
vyvûrající tfieba u vysoãanské esznámil při
této příležitosti
faktem,
že má
takády,
ve StfiíÏkovské
ulicis ãi
v rybníãku
v bytě
ukryty parašutisty.
Od tohoto
data
se
pod
Kundratkou.
V kanalizaãní
‰tole
v ulitak
oba
parašutisté
dostávají
do
plné
péče
ci Nad Kundratkou byl odkryt silnû zjílosokolské
odbojové
organizace.ordovického
vatûl˘
povrch
podloÏního
Jan
Zelenka-Hajský
neprodleně
souvrství, kter˘ metrovou
vrstvou informo‰edého,
val o příchodu
svého známékaolinického
jíluparašutistů
pfiímo pfiecházel
do peho Václava
Nováka.
Tohokfiídy,
důvěrně
ze
ruckého
souvrství
svrchní
aniÏznal
‰lo ursvého
působení
funkci starosty plá‰tûm
Sokolské
ãit
hranici
mezivezvûtralinov˘m
Krušnohorské-Kukáňovy,
neboť v tu
ažupy
pfieplaven˘mi
jíly.
Kfiídová
sedimentace
zaãíná
peruck˘mi
dobu Václav
Novák v župě
vykonával
funkci
vrstvami;
ty jsou vyvinuty
jako
župního náčelníka.
Oba pak
po ‰edé,
záboruuhelčesné
jílovce, nebopohraničí
jako mûkké,
na‰edlé
koslovenského
v roce
1938jílovité
byli ze
pískovce
o promûnlivé
mocnosti
odnašli
nûsvých domovů
vyhnáni a nové
bydliště
kolika
v Praze.decimetrÛ do dvou metrÛ. Na tuto polohu
bylo vázáno
jiÏ popsané
dob˘Václav Novák
pak o této
skutečnosti
řekl
vání
kfiídového
uhlí v aoblasti
mezi
Klíãovem
Jaroslavu
Piskáčkovi
ten mohl
později
proahlásit:
kbelsk˘m
leti‰tûm,
ale podobn˘
geolo„Asi někdy
v lednu
1942 zjistil
jsem
gick˘
v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
od bývalých členů Sokola Nováka a Zelenky,
Prostfiedí v dobû usazování peruck˘ch vrsže v protektorátu se zdržují agenti-parašutev je nutné si pfiedstavit jako ploché zátisté, kteří zde mají provést vojenské úkoly.“
zemí
nedalekého pobfieÏí, které je v niÏOslovení
Piskáčka pravděpodobně
nebylo
‰ích
polohách
tvofieno mûlk˘mi
náhodné.
Vysazení
parašutistů
Josefa
sladkovodními a brakick˘mi moãályGabpočíka a Jana
Kubiše
proběhlo v vegetací,
Nehvizdech
rostl˘mi
hustou
subtropickou
ve
a na tuto
větev členské
základny
župy Barákteré
se objevují
napfiíklad
mangrovy.
Ve
kovy měl
kontakt(coÏ
Jaroslav
Piskáček.
vy‰‰ích
polohách
je podle
dosavadních
Václav právû
Novák oblast
s Janempod
Zelenkou
dospěli
odkryvÛ
ulicí Na
Vyk názoru,
že je potřeba
doredukován
podpory parahlídce)
je moãálovit˘
v˘voj
nešutistů
zahrnout
širší okruh
sokolských
čibo
se vÛbec
nevyskytuje
a na
ordovické
novníků.nasedají
K tomu jim
pomáhá
Jaroslav
podloÏí
poopět
tenké
pfiechodové
vrstvû
pfiímo
bílé pískovce
s kaolinick˘m
Piskáček,
protože
sám seznamuje
s uvedetmelem.
nými skutečnostmi Františka Hejla, jak je
Právû
na tyto
„sladkovodní“
pískovce,projak
uvedeno
v dochovaném
výslechovém
se
dfiíve „V
naz˘valy,
vázána
ãást protokolu.
lednu je
1942
jsemhlavní
se dozvěděl
od
seckého
a toznal
v pásu
Piskáčka,podzemí,
jehož jsem
již sahajícím
delší čas, od
že
Kundratky
aÏ doČechy
hloubûtínsk˘ch
Hutí.
Bív protektorátu
a Morava se
zdržují
lé
perucké pískovce
dosahují
agenti-parašutisté,
kteří
zde mají mocnosti
vyřídit něãtyfi
‰esti metrÛ
mohou pfiedstavovat
jakýaÏ
vojenský
úkol.“aSouběžně
s Františkem

Vše pro parašutisty
TûÏba
Jaroslavkorycanské
Piskáček krátce
poté,byly
co navázal
Rezavé
pískovce
ve vûtkontakt
s
parašutisty,
zapojil
do
celého
‰ím mûfiítku tûÏeny jako více ãi ménû dění
kvakoncem
lednapravdûpodobnû
1942 svého kolegu
litní
kámen
jiÏzeodSokola
stfieJaroslavaale
Smrže.
dovûku,
s jistotou nejménû od roku
Nejdříve
však
potřebamapû
ještěProsedolé1695,
kdy jsou
nabylo
historické
čit zakresleny
zranění rtm.
Josefa
ka
dva
velkéGabčíka
lomy vezpůsobené
svahu po
při vysazení
v Nehvizdech.
ProtoPodle
Jaroslav
obou
stranách
prosecké návsi.
náPiskáček
Josefa
Gabčíkazfiejmû
k MUDr.
lezu
mincípřivedl
byly lomy
zaloÏeny
jiÏ
Stanislavu 16.
Hrubému,
jejich rodinnému
lépoãátkem
století. Podobné,
pomûrnû
rozsáhlé
lomy vpokraãují
pfiespřivedl
Hloubûtín
do
kaři: „Někdy
lednu 1942
ke mně
Vinofie
a na
dal‰í místa
okrajích
kfiímůj starý
pacient,
Jarka na
Piskáček,
muže,
dov˘ch
plo‰in
praÏsképalec
oblasti
v Praze
8
který měl
vyvrtnutý
na - levé
noze.
aOšetřil
9 napfiíklad
âertovû
Nûkteré
jsem jej,na
aniž
jsem sevr‰ku.
na něco
ptal.“
podzemní
Krocínce
Piskáček chodby,
společně napfiíklad
s Novákemv se
do podãi
v Americe
I, pokraãovaly
v men‰ím
mûpory
dvou parašutistů
intenzivně
zapojili.

Hejlem
je dosediment,
informace tak
o přítomnosti
parajak
pláÏov˘
pfieplavené
váté
pískyvsedimentované
tûsnémOktábec.
sousedšutistů
Praze zasvěcen ivAntonín
ství
linie.
TenpobfieÏní
si hned vzal
za úkol pozvat na domluTyto
jsou
mûkké, nevenouperucké
schůzku pískovce
s Novákem
a Piskáčkem
již
jsou
vyuÏitelné
jako stavební
na
do věcí
zasvěceného
Františkakámen
Hejla:a „Já
vzduchu
se pomûrnû
rychle
(Fr. Hejl pozn.
autora) sám
jsemrozpadají.
měl v ledMen‰í
kusy
se podlerozhovor
na‰ich pokusÛ
roznu 1942
telefonický
s Oktábcem,
padnou
jiÏpozval
bûhem
nûkolika
nakterý mne
k poradě.
JámûsícÛ,
jsem navrhl
pfiíklad
pfiesjehož
zimu.jsem
Jejich
písek
Oktábcovi,
znal
létajez v‰ak
ještěvellemi
ãist˘,
dobfie vytfiídûn˘,
pÛsobí
gálně
existujícího
Sokola, aby
se tadobr˘m
porada
estetick˘m
dojmem. Proto byly na fiadû
konala u mne v kanceláři. Během porady
míst perucké pískovce ãi jejich rozpadlé
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Byli si ale jasně vědomi, že jen jejich síly
k podpoře obou parašutistů nestačí. Všechno v té době od potravin po oblečení bylo na
lístky. Proto do okruhu podporovatelů bylo
potřeba zapojit širší okruh lidí. Václav Novák proto zamířil na Mělník, kde mohl aktivovat místní sokolské činovníky.
Jaroslav Piskáček se naopak v lednu roku
1942 vypravil do Neratovic. Zde dobře znal
místního župního starostu obce sokolské Jaroslava Řepu. Ten však byl již 8. října 1941
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Nenechte si ujít Noc hotelů
Noc hotelů je způsob, jakým chce Pražanům jejich město
poděkovat za to, že se o něj ročně dělí s 6,6 milionu
návštěvníků z celého světa (včetně ČR). 27. ledna 2017
budou mít možnost strávit noc v některém z pražských
hotelů za speciální cenu 777 Kč.
Cena zahrnuje nocleh v dvoulůžkovém pokoji včetně snídaně a DPH. Zároveň získáte
50% slevu na plné vstupné pro
okruh B Pražského hradu (Starý královský palác, bazilika
sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála
sv. Víta). Je to příležitost, jak
si Prahu užít coby návštěvník,
i když v ní třeba bydlíte.
„Ekonomický přínos pražských hotelů a cestovního ruchu všeobecně patří k nejvýznamnějším položkám příjmů
hlavního města. Díky turistům má přes 150 tisíc Pražanů svou práci a výplaty. Přesto
obyvatelé Prahy často vnímají turisty a provoz hotelů spíše
negativně. Proto Asociace hotelů a restaurací ČR iniciovala
vznik akce Noc hotelů, kterou
chtějí hoteliéři obyvatelům
Prahy poděkovat za toleranci

a vnímání pozitivního přínosu cestovního ruchu pro celé
město,“ dodává Miroslav Bukva, generální ředitel Clarion
Congress Hotel Prague.
Také Clarion Congress Hotel
Prague ve Freyově ulici v Praze 9 Noc hotelů podporuje. Pro
obyvatele našeho obvodu připravuje zajímavé akce a chce
návštěvníkům přiblížit fungování jednoho z největších hotelů v České republice.
Akci podpořil Magistrát
hlavního města Prahy, Správa
Pražského hradu a řada dalších subjektů. Zapojilo se do
ní téměř 100 pražských hotelů, které pro obyvatele města
připravily zajímavé prezentační akce. Návštěvníci tak budou
mít možnost využít služeb hotelů ve svém okolí za mimořádně výhodných podmínek,

Jste v Praze doma? Rozšiřte si
obzory s Prague City Tourism
a objevte nová místa!

Nechte

si poděkovat!

Vycházky Pražské vlastivědy se konají prakticky denně.
Aktuální program naleznete na www.prazskevychazky.cz.

27. 1. 2017

Film
v Praze

Průvodce pražskými
filmovými zážitky

Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout
v našich návštěvnických centrech, kde vám i rádi poradíme.
• Na Můstku – Rytířská 12, Praha 1, otevřeno denně
9.00 – 19.00
• Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1, Praha 1,
otevřeno denně 9.00 – 19.00

www.praguecitytourism.cz

www.prague.eu

nebo se budou moci seznámit
se zajímavostmi z hotelového
průmyslu.

Více informací na
www.NocHotelu.cz

Jak na Nový rok…
… tak po celý rok. Dali jste si novoroční
předsevzetí? My v Domě dětí a mládeže
Praha 9 vám je pomůžeme naplnit. Přihlaste
sebe či své blízké do některého z kroužků pro
děti nebo dospěláky.
Nezkusíte například divadelně zaměřený kroužek
Improvariace, v němž se experimentuje s divadelní
improvizací, jež má pobavit členy souboru a následně i diváky?
Nebo si snad chcete protáhnout těla v kurzu aikida pro dospělé nebo aerobiku?
Jazykové dovednosti zdokonalíte v kurzech angličtiny, francouzštiny, němčiny či ruštiny – tyto kurzy se zaměřují na individuální práci s účastníkem
či skupinou. Je jedno, pokud právě začínáte nebo
jste pokročilý a snažíte se udržet jazykovou úroveň.
A nakonec jsou tu výtvarné kurzy. Rádi malujete
– je tu Zeměmalba. Či raději chcete tvořit z keramiky a naučit se točit na hrnčířském kruhu? Tvarovat
z materiálu a dozvědět se něco o technologii porcelánu? Vyberte si ten svůj kroužek na http://ddmpraha9.cz/krouzky/. mf
Dům dětí a mládeže
Měšická 720, Praha 9-Prosek,
tel.: 286 884 456, fax.: 286 884 457,
gsm.: 605 486 587, e-mail: info@ddmpraha9.cz,
www.ddmpraha9.cz
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Lednový Knoflík
Děti i dospělé čeká také v lednu v Knoflíku pestrý program.
KAVÁRNA
KNOFLÍK

Během dvou hodin se naučíte
jednoduchou sestavu cviků spojenou
s odblokováním páteře, žeber a pánve.
V případě velkého zájmu bude přidáno
další cvičení ve stejný den.

s dětským koutkem
a mini zoo
15. 1. od 16.30 hodin
NEDĚLNÍ DIVADÉLKO – POVĚSTI ČESKÉ
Hravý loutkový příběh na motivy spisů
Dalimila a Aloise Jiráska. Hraje divadlo
Toy Machine.
26. 1. od 19 hodin
KDE ŽENY VLÁDNOU
Cestovatelská beseda s promítáním
o společnostech, kde mají navrch ženy.
Přednáší Kateřina Karásková. Vhodné pro
dospělé a starší zvídavé děti, prosíme
o rezervaci.

24. 1. od 11 hodin
JAK PŘEDCHÁZET ÚRAZŮM
…dětí předškolního (ale i školního)
věku. Přednáška se uskuteční v případě
minimálně 8 rezervovaných účastníků.
Přednáší Mudr. Danuše Antošová.
25. 1. od 9.30 do 15.30 hodin
NEJEN VALENTÝSKÉ FOCENÍ
Focení je určeno především ženám
s dětmi, případně samotným dětem. Čas
focení je omezen na 30 minut, je možné
využít i služeb profesionální vizážistky.
Rezervace předem nutná.
28. 1. od 10 hodin
PŘÍVĚSEK, PRSTÝNEK, NÁRAMEK
Z KORÁLKŮ
Kurz Klubu lidové tvorby Praha pro
dospělé a starší šikovné děti.

KULTURNÍ
A RODINNÉ
CENTRUM
KNOFLÍK
Vyberte si ze široké
nabídky pololetních i jednorázových kurzů
pro děti i dospělé na webových stránkách.
NENECHTE SI UJÍT:

3. 2.
BRICKS 4 KIDZ – JEDNODENNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Tábor s kostičkami lega. Tentokrát na
téma Pokémoni.

14. 1. od 10 hodin
DEKORATIVNÍ DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
ZE SLANÉHO TĚSTA
Kurz Klubu lidové tvorby Praha pro
dospělé a starší šikovné děti.

KNOFLÍK
VYSOČANY

15. 1. od 15 hodin
CVIČENÍ PODLE LUDMILY
MOJŽÍŠOVÉ – OPAKOVÁNÍ
Lekce je určená pro absolventy
dvouhodinového kurzu. V případě velkého
zájmu bude ve stejný den přidána další
hodina.
15. 1. od 16 hodin
WORKSHOP – CVIČENÍ PODLE
LUDMILY MOJŽÍŠOVÉ
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12. 1. od 11 a od 16 hodin
UKÁZKOVÉ HODINY HUDEBNÍ
ŠKOLY YAMAHA
Možnost přihlášení do kurzů na druhé
pololetí. Jedná se o kurz První krůčky
k hudbě 2 pro děti ve věku 2,5 – 3,5 let.
21. 1. od 9.30 do 12 hodin
HRANÍ DESKOVÝCH HER
A OTEVŘENÁ HERNA
Akce pro rodiče s dětmi každého věku.
HUDEBNÍ
ŠKOLA
YAMAHA
KNOFLÍK
22. 1. od 9, 11.30 a 15 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT HUDEBNÍ
ŠKOLY YAMAHA KNOFLÍK
Tradiční koncertování našich malých
i větších muzikantů v Divadle Gong.
23. 1. – 27. 1.
UKÁZKOVÉ HODINY HUDEBNÍ
ŠKOLY YAMAHA
O volných místech na ukázkových
hodinách se informujte na telefonu nebo
emailem. Vybírat můžete z této nabídky:
23. 1. od 11 hodin – ROBÁTKA (od 12 do
18 měsíců věku dítěte)
24. 1. od 11 hodin – PRVNÍ KRŮČKY
K HUDBĚ 1 (od 1,5 do 2,5 let věku dítěte)

24. 1. od 15 hodin – ZPĚV (od 6 do 8 let
věku dítěte, případně dohodou)
26. 1. od 9 hodin – ROBÁTKA (od 4 do 10
měsíců věku dítěte)
27. 1. od 11 hodin – PRVNÍ KŘŮČKY
K HUDBĚ 2 (od 2,5 do 3,5 let věku dítěte)

Knoflík Prosek,
Kavárna Knoflík
Jablonecká 724, Praha 9 Prosek
recepce@centrumknoflik.cz
733 420 721, 605 806 230
Knoflík Vysočany
Čihákova 18, Praha 9 Vysočany
vysocany@centrumknoflik.cz
602 213 795 (herna a dílničky),
777 159 499 (keramika), 605 806 230
Hudební škola Yamaha Knoflík
Marcela Tůmová
yamaha@centrumknoflik.cz
733 420 721
www.centrumknoflik.cz

Každou středu a pátek
od 9 do 12 hodin
OTEVŘENÁ HERNA S MOŽNOSTÍ HLÍDÁNÍ
Vstup do herny možný bez předchozí
rezervace. V případě hlídání dětí
rezervace předem nutná telefonicky.
7. 1. od 9.30 do 12 hodin
HRANÍ DESKOVÝCH HER
A OTEVŘENÁ HERNA
Akce pro rodiče s dětmi každého věku.
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Rybí polévka ve Vysočanech

foto: mk

Na rybí polévku, tradiční pokrm české národní kuchyně při štědrovečerní večeři, zamířilo 22. prosince 2016 do Vysočan
na náměstí OSN mnoho obyvatel Prahy 9. Tradičně zde nejen rybí specialitu rozlévali představitelé městské části Praha 9,
tentokrát místostarostové Marek Doležal a Adam Vážanský. Vánoční atmosféru dokreslovaly i vánoční melodie a písně.

Zpívání na náměstíčku u Knoflíku

foto: jiří houdek

V adventním čase se otevřelo nově zrekonstruované „náměstíčko“ u Knoflíku – prostor mezi ulicemi Jablonecká a Měšická na
Proseku. Poprvé se tu oficiálně sešli zájemci 14. prosince 2016, aby si při neformálním setkání s místostarostou MČ Praha 9
Tomášem Portlíkem nejen řekli a hlavně ukázali, co všechno takový městský prostor může nabídnout – vánoční tvoření,
opečení jablíčka, příjemné zastavení i zapojení se do akce Česko zpívá koledy.
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a 267 175 202, www.ppas.cz

va-

I N F O R M AC E

entrum Prosek

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

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

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

M o b ilní o b chodní kancelá ř

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

úřadem
MČ Praha
9, Sokolovská
renská Servis distribuce, a.s. a úřadem
Dětskou
pohotovost
pro 324/14.
Praha 9 – Vysočany
MČ Praha 9 nabízí odběratelům zemního
kontakt: jandobes01@seznam.cz
„devítku“ zajišťuje ve všední
Mobilní kancelář poskytuje zejména
plynu službu mobilní obchodní kancelář,
Jednání s paní senátorkou
Praha 9
dny, v sobotu,
neděli a v době
následující
služby:
jejímž prostřednictvím si LÉKAŘSKÁ
stávající i poSLUŽBA
PRVNÍ
Dětská
pohotovost
po předchozí domluvě.
• svátků
zahájení,Fakultní
převod anemocnice
ukončení odběru
tenciální zákazníci Pražské plynárenské
POMOCI
zemního plynu
mohou
vyřídit záležitosti
související
zastupitelů
MČ Praha
9 s od-(LSPP)
ve FN Bulovka Klub
Bulovka,
Budínova 2, Praha 8
• změny smluvního
vztahu (způsobu
běrem zemního plynu bezNA
návštěvy
kon- PRAHY
Schůzku lze domluvit
ÚZEMÍ
9
-Libeň.
placení, zasílací adresy, jména atd.)
taktních míst v Praze 2 a 4.
telefonicky nebo e-mailem.
Poslanecké dny:
• převzetí reklamace
Dětskou
pohotovost
pro
• Ordinační
výměna, kontrola
a zaplombování
Termíny
přistavení:
každou
první
středu v Provozovatel
měsíci
Dětská pohotovost
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
hodiny
LSPP pro
LSPP:
Poliklinika
plynoměru
zajišťuje ve Praha
všední
v Nemocnici Na Bulovce
POMOCI„devítku“
(LSPP)
9, Jablonecká 322,
děti
ve
FN
Bulovka:
Prosek,
Lovosická
440/40,
•
informace
k
otázkám,
souvisejícím
25.
1.
2017
od
10.30
do
13.30
hod.
praha9@veciverejne.cz,
NA ÚZEMÍ
PRAHY
9
dood
16.00.
Praha 9 e-mail:
Dětskou pohotovost pro
Pondělí
- pátek:
16.00 – 7.00
dny,
v sobotu,
neděli aodv6.14.00
době
s dodávkami
zemního plynu
3. 2017
14.30 do 17.00
hod. 9
Praha
tel.:
602 219 190,LSPP:
Telefon:
+420
283 881
200 hod.
Devítku zajišťuje ve všední
Provozovatel
• Sobota
tiskopisyaaneděle:
informační brožury
6. 4. 2017
od 8.00
do 11.00
nepřetržitě
svátků Fakultní nemocnice
17. 5. 2017 od 14.30 do 17.00 hod.
dny, v sobotu, neděli a v době
Poliklinika Prosek,
Klub
zastupitelů
MČ
Praha 9
Služeb mobilní
využít
19. 6. 2017
13.30 hod. ve všední
Budínova
2, Praha
8 od 10.30 do DOSPĚLÍ
svátků
Nemocnice Na
Bulovce,
LovosickáBulovka,
440/40, Praha
9
dnykanceláře
19.00 mohou
Telefon:
283Prahy.
842 224
i občané
přilehlých obcí a částí
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
DOSPĚLÍ -Libeň.
ve všední dny
hod - 6.00 hod,
o informace
víkendech
Bližší
na tel.: 267266
175 084
366 220
Mobilní kancelář bude umístěna
SBĚRNÝ
19:00–6:00DVŮR
hod., o víkendech
267 175hod.
202, www.ppas.cz
v dodávkovém automobilu
Fiat
Ducato, oda19.00
Ordinační hodiny
Poslanecké
dny:LSPP pro
a
svátcích
PRO
PRAHU
9
a svátcích od 19:00 hod.
děti v Nemocnici
Na Bulovce:
každou
první středu
v měsíci posledníhoOrdinační
posledního pracovního dne do
hodiny LSPP pro
pracovního dne
Pondělí–pátek:16:00–7:00
Pod
Šancemi
444/1, Praha 9
Regionální kancelář 6.00
TOP 09
hod. prvního pracovního
do
6:00
hod.
prvního
Praha
9,
Jablonecká
322,
Sobota a neděle: nepřetržitě
ve581
FN Bulovka: Praha 9
Tel.:
+420děti
284
098
pracovního
dne.
dne.
Telefon:
283
842
224
K–
ontejnery
na kovové o b aly
od 14.00 do 16.00.
PROVOZNÍ
DOBA:
- pátek:
16.00
7.00
Kovářská
3, Praha 9 (2. patro)
Tel.: +420Pondělí
286
881 518

266 084 220
pondělí ažSobota
pátek 8.30
–
17.00
Telefon:
+420 283
881 200
a neděle: nepřetržitě
Možnost
objednánítříděného
na
Přehled stanovišť
odpadu,286
kde 881
jsou umístěné
Tel.: +420
518
sobota 8.30 – 15.00
tel.:
602 262 686
kontejnery
na kovové obaly:
Strana zelených
Telefon:
283Lihovarská
842 224x Drahobejlova
Zakšínská – obratiště u garáží
Vaši zastupitelé:
Praha 9
Kovářská x U Školičky
Vysočanská 554/69

cz,

266 084 220

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

9

0

Možnost objednání na
tel.: 602 262 686

ha 9

+420 283 891 989

Paříkova 354/5
Skloněná x Novovysočanská
Poděbradská
x Kabešova
Možnost
objednání:
Klíčovská
x
Letňanská
Senátor Tomáš Kladívko
x Českolipská
tel.:Novoborská
+420 737 250
258

Senátorské dny:
každé pondělí od 15.00 – 18.00

Strana zelených
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
10 DEVÍTKA – MAGAZÍN
Vaši zastupitelé:
Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub zastupitelů za ČSSD přeje spoluobčanům úspěšný nový rok 2017. Tradiční
setkání se zastupiteli Miloslavem Hanušem
a Ing. Antonínem Polanským se uskuteční
v Jablonecké ul. 70 v pondělí 9. ledna 2017
od 16 do 17.30.

Hnutí
Pro Prahu
Ing. Zdeněk Davídek

Habartická 500/48
Ing. Zdeněk Davídek
Litvínovská x Střížkovská
Tel.: 283 091 328
Bílinská
x Litvínovská
e-mail:
davidekz@p9.mepnet.cz
Jablonecká
714/40
RNDr. Petr
Pišoft, Ph.D.

e-mail: petr@pisoft.cz
Praha
9 Ph.D.
MUDr. Jan
Trnka,
e-mail: jantrnka@centrum.cz

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 723, Praha 9-Prosek
Telefon: +420 283 882 131
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
Tel.: 283 091 328
všem spoluobčanům za pomoc
Zdeněk Davídek
Možnost objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
při řešení problémů a podnětů
e-mail: davidekz@praha9.cz
Senátor Tomáš Kladívko
tel.: 602 643RNDr.
472 Petr Pišoft, Ph.D.
v rámci PrahyPROVOZNÍ
9. Setkání
se zastuPod Šancemi 44/1, Praha 9
DOBA:
tel.: +420 737 250 258
e-mail: petr@pisoft.cz Tel.: +420 284 098 581
piteli Milanempondělí
Apeltauerem
až pátek: 8:30–17:00 hod.
sobota:
8:30–15:00
hod.
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
a
Miloslavem
Hanušem
se uskuSenátorské dny:
Mgr. Ing. Aleš Doležale-mail: jantrnka@centrum.cz
Trojkoalice
Na území hl. m. Prahy
probíhá
odpadu
občanů.
teční
13.objednávkový
března odsvoz
16.00
do od
17.30.
každé pondělí od 15.00 – 18.00
dolezala@praha9.cz

9

Sběrný dvůr pro Prahu 9

Jedná se o nadstandardní placenou službu. Odvoz je možno si objednat
u provozovatelů sběrných dvorů hl. m. Prahy. Odvézt je možné veškerý
odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města
Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za
ujeté kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře
je pro fyzické
Březen
2012
osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze
pneumatiky (od 25 Kč za kus) a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna).

Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

TSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

INZERCE V ČASOPISU

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

26
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Uzaví
v Lov

Strana svobodných občanů
Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz
www.facebook.com/Svobodni.P9
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Internetové centrum Prosek
Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500
(vchod z Litoměřické ul.), 190 00 Praha 9
Tel.: +420 725 590 684 / e-mail: info@icprosek.cz
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Přijďte na farmářské
trhy na Proseku
Farmářské trhy u Polikliniky Prosek se konají od pondělí
do pátku vždy od 8.30 do 16 hodin.

Pražané mohou
odevzdávat použité
potravinářské oleje a tuky
Praha zavedla sběr použitých rostlinných olejů a tuků.
Použitý olej mohou občané odevzdávat ve všech sběrných
dvorech. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných plastových
obalech nejlépe v PET lahvích.
Hlavní město uzavřelo smlouvu se společností Viking group
s.r.o., která zajišťuje na všech
20 sběrných dvorech hl. m.
Prahy sběr použitých potravinářských olejů a tuků.

Co s olejem z fritovacího hrnce
nebo pánve?
Na každém sběrném dvoře je
umístěna nádoba s nálepkou
označující, že jde o nádoby
určené k odkládání použitých
kuchyňských olejů z domácností.
Podmínkou je, aby oleje
zbavené zbytků jídla byly
v uzavíratelných obalech,
avšak v žádném případě ne
skleněných, ale pouze v plastových obalech: PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo
kanystrech.

2. Vyléváním použitého oleje do záchodů či umývadel dochází k postupnému ulpívání oleje na stoupačkách nebo
v odpadových trubkách a následnému přilepování nečistot – vlasů, chlupů aj. na stěnách. Snižuje se průchodnost
a v krajním případě může dojít
až k ucpání stoupaček a kanalizace.

Co z toho bude mít občan?

A co na to hlodavci?

Ušetří své peníze a hlavně
své životní prostředí. Sběr
a přistavení nádob je ze strany
Viking group s.r.o. totiž realizován zdarma a město navíc
získá finanční odměnu podle
vysbíraného množství, kterou
může investovat do dalšího
rozvoje městského odpadového systému.

Čisté kanály a stoupačky se
nebudou určitě líbit hlodavcům. Jejich kolonie sužují
život občanů Prahy a zvyšují
náklady na deratizaci.

Jak sbírat kuchyňský olej?

V dřevěných stáncích si tu můžete koupit pečivo a cukrovinky,
sýry, uzeniny, kuřecí a krůtí maso a sezonní zboží jako zeleninu a ovoce, květiny… K dispozici je občerstvení – gyros, pizza,
káva, čaj…

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní vítání nových
občánků, tedy nově narozených dětí ve věku zhruba čtyř až
sedmi měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte).
O slavnostní akt
však musí projevit
zájem sami rodiče. To
znamená, že je třeba
podat přihlášku. Lze
tak učinit v podatelně
Úřadu městské části
Praha 9, Sokolovská
14/324, nebo prostřednictvím e-mailu na
adresu: cornejovar@
praha9.cz.
L EDE N

2017

Proč sbírat a nevylévat olej do
kanálu?
Sbíráním tohoto odpadu je šetřena už tak těžce zkoušená kanalizační síť před nežádoucím
zanesením. Současná praxe při
jeho zbavování vedla ke dvěma
nežádoucím jevům:
1. Vyhazováním PET láhví
s olejem do komunálního odpadu, dochází často k otevření
či narušení láhve a jejímu vylití. Olej pak je roznášen v okolí
kontejnerů, které je jím znečištěno a je zdrojem nepříjemného zápachu.

Jedinečná možnost a pět much
jednou ranou!
Nyní mají Pražané jedinečnou
možnost se preventivně bránit
ucpané stoupačce, mastnému
kanálu, spokojeným hlodavcům, loužím tuku u popelnic
- to vše na straně jedné a na
straně druhé poskytnout použitý olej pro další ekologické
využití. Váš olej je zpracován
a transformován na celou
škálu ekologicky šetrných výrobků, které odlehčují přírodě
a našemu městu od zamoření
ropnými produkty.
Tato služba je na území hl.
m. Prahy novinkou a doufáme, že ji občané budou hojně
využívat. Děkujeme všem, že
třídíte.

V elkoo b jemové kontejnery
V lednu a únoru bude služba přistavování kontejnerů
na velkoobjemový odpad přerušena.
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S P O R T

Freestyle pohár hl. města
Prahy má svého vítěze
Nejlepší účastníky soutěže o Freestyle pohár hl. m. Prahy, který se konal ve sportovní hale Freestyle Kolbenka ve Vysočanech,
ocenil 13. prosince 2016 starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím, který byl zároveň čestným předsedou soutěže.
Unikátní soutěž, která zahrnovala sportovní klání v disciplínách trampolíny, freestyle
ski&snowboard, sjezdové
lyžování a snowboarding,
byla určena pro žáky druhého
stupně základních škol hl. m.
Prahy. Celkem se do ní přihlásilo 19 škol, z nichž každá
delegovala desetičlenný tým.
První kolo soutěže se konalo
27. září. Do druhého kola postoupili reprezentanti dvanácti
základních škol, v semifinále
se pak utkala polovina z nich.
Z finálové pětice nakonec
13. prosince vzešla tři nejúspěšnější družstva.
1. Soukromé gymnázium Arcus
Praha 9, s.r.o.
2. Základní škola Karla Čapka,
Kodaňská 16, Praha 10
3. Ekoškola ZŠ a MŠ Chmelnice, ZŠ K Lučinám 18/2500
„Freestylový pohár letos získali reprezentanti soukromého gymnázia Arcus z Prahy 9,
nicméně vítězem je každý,

Disciplíny, v nichž se soutěžilo:
Trampolíny
dovednostní soutěže v parku
s bezpečnými, zapuštěnými
trampolínami
Freestyle ski&snb
soutěž ve skocích a dalších
freestylových prvcích pod dohledem
profesionálních trenérů

kdo se v této soutěži dobře bavil a díky ní si našel cestu ke
sportu,“ gratuloval všem účastníkům soutěže starosta Prahy 9 Jan Jarolím.

Videa z jednotlivých utkání
najdete na youtube: https://
www.youtube.com/playlist?list=PL_v5v8EuRGLSXYU24zWmaH5QUmV8GkufC text a foto: mk

Sjezdové lyžování a snowboarding
soutěžní slalom a dovedností soutěže
na nekonečné sjezdovce Maxxtracks
Všechny sportovní dovednosti si můžete
sami vyzkoušet ve sportovní hale
Freestyle Kolbenka, Kolbenova 898/11,
Praha 9, www.freestylekolbenka.cz,
tel.: 222 523 036.
• Prezidentem Freestyle poháru
byl olympionik ze ZOH Soči 2014
Marek Skála
• Účast škol byla financována
z grantu hl. m. Prahy

Nejlepší účastníky Freestyle poháru ocenil starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím.
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Žáci základních škol bruslili
s trenéry Sparty v O2 areně
Mnoholetá tradice bruslení žáků základních škol provozovaných MČ Praha 9 pokračovala i koncem loňského roku.
V prosinci – 2. a 13. – se na ledě O 2 areny vystřídala více než stovka školáků, které trénovali trenéři hokejové Sparty.
„Jsem rád, že naši snahu dostat
děti od počítačů a tabletů na
sportoviště podpořila také
hokejová Sparta, která už
druhou sezonu působí v naší
městské části,“ konstatoval
místostarosta Prahy 9 odpovědný za kultura a sport Adam
Vážanský.
„Domluvit tuto spolupráci
s devátou městskou částí nebylo nic těžkého. Už proto, že
podobný projekt má HC Sparta
v Praze 7, kde bruslení pod vedením našich kvalifikovaných
trenérů je určeno pro děti ze
základních škol celé Prahy,“
dodává za HC Sparta Praha Jan
Rachota. Přítomnost sparťanského zástupce při bruslení
žáků jsme využili k položení
několika otázek.
Pane Rachoto, využíváte podobné akce, jako je bruslení
pod vedením sparťanských
trenérů, také k hledání nových hokejových talentů?
Protože na ledové ploše teď
s dětmi vidíte trenéry mládeže,
kteří také organizují nábory mladých hokejistů, mají
pochopitelně oči na stopkách,
aby jim žádný skrytý talent
neunikl.
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Jak si stojí Sparta v této
sezoně?
Na mezinárodním poli je
v letošní sezoně Sparta velmi
úspěšná. Postoupila mezi
čtyři nejlepší celky Champions
Hockey Leaque, kde se střetne
se švédskými Växjö Lakers.
Domácí duel odehraje Sparta
v O2 areně v úterý 17. ledna od
18.30 hodin a vstupenky na
něj jsou již v prodeji. V domácí lize se před play-off zatím

pohybujeme zhruba tam, kde
bychom chtěli být po skončení
základní části, tedy do čtvrtého místa.

s dětmi a v hledišti je to vidět.
Přestěhování do O2 areny hodnotíme jako dobrý krok pro
budoucnost Sparty.

Jak se vám líbí na Devítce
v O2 areně?
Líbí, protože jsme se přesunuli
do jedné z nejmodernějších
hal v Evropě a cestu si sem našli noví fanoušci. Naše členská
základna se rozrostla o mladé
příznivce – studenty, rodiny

A co skalní fanoušci?
Ne všichni se s přesunem na
Devítku smířili, ale většina
z nich ho hodnotí pozitivně.
A jak už jsem odpovídal –
vychováváme si nové generace
skalních příznivců. mk
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S P O R T

Tržní odhad ceny bytu

ZDARMA A NEZÁVAZNĚ.
Zavolejte mi:

774 849 270
Albina KASHKAROVA

realitní makléř
Od února mají rodiče druhou šanci vybrat svým dětem
vhodnou mimoškolní aktivitu. Pro všechny, kterých se to
týká a potřebují pomoci s rozhodováním, jaký sport pro své
inzerat_44x30_devitka.indd 11
dítě zvolit, nabízíme v tenisové škole Tallent v průběhu ledna
ukázkové hodiny zdarma.

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

SC-362597/01

BYT NA PROSEKU?

Chcete vědět, kolik stojí?

SC-362643/01

Ukázkové hodiny
tenisu v lednu zdarma

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

POTŘEBUJETE PRODAT

Samostatná účetní nabízí vedení
ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
EVIDENCE, DPH, zpracování
DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ, aj.

19.12.16 23:36

Mgr. Jana Tíková

SC-362612/01

T. 732 727 214, www.udapo.cz
PVJ-2015_44x30 10.1.2015 15:45 S
udapo@email.cz

Naše škola se výuce tenisu
věnuje již 22 let a k bílému
sportu přivedla již tisíce dětí.
Víme proto, že je rok od roku
stále těžší děti rozpohybovat
a odvést jejich pozornost od
televize. Nabízíme jim sport,
který přemění apatii a obezitu
ve zdraví a radost. Budoucnost
našich dětí nám není lhostejná a proto se zapojujeme i do
mnoha projektů, jako například Praha Sportovní.

A proč právě tenis?
Spousta dětí se nehodí pro kolektivní sporty, nejsou dostatečně dravé a větších kolektivů se zaleknou. Tenis je ideální
variantou, děti se učí vytrvalosti, soustředěnosti a umění
fair – play. Zároveň podporuje
zdravý rozvoj dítěte, jeho pohybové i psychické vlastnosti.
Navíc je to ideální sport, který

rekreačně lze
hrát celý život.
Naše škola nemá
za cíl vychovávat pouze nové
Kvitové a Berdychy. V rámci
skupinové výuky pracujeme
s dětmi od 4 do 15 let i v Praze
9 bez ohledu na to, zda mají,
nebo nemají talent. Učíme i lenochy a počítačové týpky.

Kde nás najdete:
Máme 28 středisek po celé
Praze, děti nemusejí daleko
dojíždět. Podrobné informace
o termínech a místech ukázek,
ale i samotných kurzech získáte na tel.: 777 260 262, nebo
na www.tallent.cz případně
info@tallent.cz.
Druhé pololetí školního roku
2016/17 začíná 6. února 2017,
za včasné přihlášení sleva
30 % nebo raketa Head zdarma. pr

INZERCE V ČASOPISU

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

NAŠE PRAHA

Chcete spojit svůj profesní úspěch s největším a nejčtenějším časopisem v Praze?

časopis všech Pražanů

www.nasepraha.cz

Staňte se MANAGEREM INZERCE
časopisu Naše Praha.
Podle bydliště Vám vybereme místní mutaci, kterou budete zastupovat.
Jsme jedno z významných vydavatelství v České republice, působící na trhu již 17 let.
POPIS PRACOVNÍ POZICE:
Vyhledávaní a oslovování budoucích
i stávajících zákazníků, nabídka a prodej
reklamy v titulu s největším počtem
výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů a doporučení řešení jejich dalšího
rozvoje pomocí našich medií. Tvorba
cenových nabídek, reporting, běžná
administrativa.
POŽADUJEME:
Zkušenost z aktivního obchodu, čistý
trestní rejstřík, zájem pohybovat se mezi
úspěšnými podnikateli a zajímavými lidmi.

Minimálně středoškolské vzdělání. Uživatelskou znalost práce na PC, ŽL.
NABÍZÍME:
Adaptační program pro nově nastupující.
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci obchodní
sítě i celé společnosti. Zastupování největší
inzertní sítě v ČR, Český domov. Kvalitní
podporu, ověřené produkty, know-how.
Dynamický kolektiv.
Chcete se stát členem našeho týmu?
Své životopisy posílejte na
e-mail: nabor@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz
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SC-362725/12

SC-362675/03

SC-350033/01

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MYTÍ OKEN
Tel.: 724 006 275

I N Z E RC E
KA

N
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O
N

Navštivte muzikál ALENKA V KRAJI ZÁZRAKŮ
od tvůrců Kapka medu pro Verunku
a Sněhová královna

SC-361914/15

SC-362709/03

www.muzikalyprodeti.cz

VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
V KO N G R E S OV É M C E N T R U P R A H A

ZNÁMÉ PÍSNĚ JAROSLAVA UHLÍŘE A ZDEŇK A SVĚR ÁK A
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další...
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HUDBA

STEPHEN FLAHERTY

SCÉNÁŘ

THOMAS MEEHAN A SYLVESTER STALLONE

TEXTY

LYNN AHRENS

PŘEKLAD

MICHAEL PROSTĚJOVSKÝ

REŽIE

CHRISTOPH DREWITZ

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA OD 3. BŘEZNA 2017
KRYŠTOF MICHAL, JAN KŘÍŽ, HANA HOLIŠOVÁ, MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ
ROMAN VOJTEK, MICHAELA NOSKOVÁ, MILAN ŠTEINDLER, ROBERT ZÁRUBA A DALŠÍ
WW W. RO CK YP RAHA.C Z
Perfect
Distribution
HLAVNÍ PARTNER
Perfect
Distribution

Bílé logo pro užití na tmavém podkladu bez podkladové plochy:

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
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