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CELOU PRAHU 9!

PLÁNUJETE V PRAZE REKLAMNÍ 
KAMPAŇ? INZERUJTE 
V MĚSÍČNÍKU DEVÍTKA!

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

–  náklad 35 000 výtisků
–  distribuce zdarma do poštovních 

schránek
–  další číslo vychází 

4. února 2013

UniCredit Bank, stabilní banka na českém trhu 
a vítěz prestižní soutěže „Nejlepší banka 2011 – 
cena Hospodářských novin“, je k  dispozici 
svým klientům na  Praze 9 v  galerii Fénix 
s řadou zajímavých produktů a služeb. Zeptali 
jsme se ředitelky pobočky Jany Matuškové 
na služby, které poskytují, i  na podrobnosti 
aktuální nabídky.

Jaké služby nabízíte klientům?
Klienti u  nás najdou kompletní bankovní servis 

včetně nabídky nových produktů občanům, podnika-

telům a menším fi rmám. K dispozici je inteligentní 

bankomat, který umožňuje vkládat bez poplatku pro-

středky na účet 24 hodin denně. Vklad se okamžitě 

připíše, což je možné ihned ověřit pomocí kontroly 

výpisu přímo na bankomatu.

Pokud potřebuji úvěr, co mi můžete nabídnout? 
V případě, že nějaké úvěry již čerpám, mohu u vás 
získat výhodnější podmínky? 

Zájemci si mohou v  UniCredit Bank půjčit na 

cokoliv s výhodnou sazbou již od 5,9 % p. a. PRESTO 

Půjčku je možné čerpat až do výše 500  000  Kč 

včetně (bez spolužadatele až 250 000 Kč), klient si 

může v případě potřeby odložit splátky, úvěr může 

také kdykoliv předčasně splatit. Peníze jsou klien-

tovi k dispozici prakticky ihned po schválení žádosti 

o úvěr. Pro zpracování žádosti o úvěr jsou třeba do-

klady totožnosti, doklad o příjmu a doklady prokazu-

jící adresu. U stávajících klientů je situace ještě jed-

nodušší, potřebují jen jeden doklad totožnosti a úvěr 

už mají obvykle předschválený.

Stávající i  noví klienti UniCredit Bank si mohou 

také sloučit své úvěry, kontokorenty a kreditní karty 

do jedné výhodnější PRESTO Půjčky, a navíc kromě 

úspory získají ihned odměnu ve výši 3 500 Kč. Na-

bídka platí pro všechny žadatele, jejichž hodnota 

sloučených úvěrů přesáhne částku 100 000 Kč (bez 

poplatků za předčasné splacení), kteří zvolí dobu 

splácení nové půjčky minimálně 60 měsíců a  sjed-

nají si pojištění schopnosti splácet spolu s  aktivně 

užívaným účtem v UniCredit Bank, na který jim bude 

odměna ve výši 3 500 Kč připsána.

Pokud bychom si chtěli v bance otevřít nový 
účet, jak si vybereme ten nejvhodnější? 

Záleží na tom, co od svého účtu očekáváte a  jak 

ho budete využívat. V UniCredit Bank si ale vybere 

každý, ať už jste náročný zákazník, nebo si vystačíte 

jen se základními produkty a službami. 

Od letošního října jsme spustili nový koncept 

osobních kont a odměňujeme účtem zdarma klienty, 

kteří jsou aktivní, nechávají si na svůj účet posílat 

peníze, platí kartou za zboží a služby v obchodech či 

na internetu nebo s ní vybírají hotovost.

Jak dlouho funguje 
pobočka UniCredit 
Bank v galerii Fénix? 

V  závěru tohoto 

roku oslavíme spo-

lečně s klienty téměř 

dva roky fungování 

pobočky UniCredit 

Bank v Praze 9. Ráda 

bych tímto poděkova-

la všem našim klien-

tům za jejich přízeň. 

Ceníme si toho a sna-

žíme se pro ně neustále připravovat nové produkty 

a inovace. Chtěla bych popřát všem čtenářům, ať je 

pro ně rok 2013 šťastný a těšíme se na viděnou s ně-

kterými z vás na pobočce.

Děkujeme za rozhovor!

UniCredit Bank Praha 9 – Vysočany
Freyova 945/35 (galerie Fénix)

tel.: 955 962 540, mob.: 601 388 148
e-mail: praha.vysocany@unicreditgroup.cz

UNICREDIT BANK S PŮJČKAMI, 
KTERÉ USNADNÍ ŽIVOT

9026_UCB_Praha_9_PR_clanek_188x130_V03.indd   1 12/19/12   11:15 AM

S
C

-3
2
2
1
1
5
/0

2

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 92

INZERCE

Leden 2013



I N Z E R C E

PŘEČTĚTE SI

Ofi ciální měsíčník
Městské části Praha 9
vydává Devátá rozvojová, a. s., 
pro Městskou část Praha 9 
ve vydavatelství 
Strategic Consulting, s. r. o.,
pod registračním číslem 
MK ČR E 13319
v nákladu 35 000 výtisků.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Sokolovská 324/14, 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: Ing. Zdeněk Davídek, Ing. Marek 
Doležal, Mgr. Zuzana Kučerová, Mgr. Tomáš 
Portlík, Miloslav Hanuš, Vladimír Zedník, 
PhDr. Jitka Fišerová, Markéta Dostálová

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

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

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

SLOVO STAROSTY

Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

Historie
Služby

Vstoupili jsme do roku 2013, což 

– dovolte mi úsměvné ohlédnu-

tí – kromě jiného znamená, že jsme 

přežili konec světa, který předpoví-

daly katastrofi cké vize konce loň-

ského roku. Věřím, že mezi námi 

byla většina těch, kteří tyto prognó-

zy nebrali vážně. S určitým nadhle-

dem bychom měli přijímat i zprávy o 

přetrvávající ekonomické krizi. Ne-

tvrdím, že nás netrápí, ale byl bych 

nerad, kdybychom se jí poddávali. 

Přeji vám, abyste v letošním roce 

měli dost sil a schopností čelit vše-

mu negativnímu, co by vás mohlo 

potkat. Věřím, že s jasnou hlavou, 

pevnou vůlí a umem bude váš život 

spokojený, přinese vám osobní a ži-

votní štěstí, klid v rodině. 

Přelom roků bývá časem, který vy-

bízí k bilancování. Těm dříve naro-

zeným přeji, aby při pohledu zpát-

ky byli se svým životem spokojeni 

a mohli konstatovat, že se jim po-

dařilo naplnit všechno, co si předse-

vzali. Mladým zase dostatek sebe-

refl exe, sebekritičnosti a reálnosti 

pohledu do budoucna. Vám všem do 

nového roku přeji hodně zdraví a op-

timismu.

Ing. Jan Jarolím

starosta MČ Praha 9
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Sokolovská 1955/278,
Praha 9

200 m od Metra 
Českomoravská
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RADNICE PRAHY 9:

JSME TU PRO VÁS

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA: Tel.: +420 283 091 111

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ: Tel.: +420 283 091 101-102

INTERNET: www.praha9.cz

ELEKTRONICKÁ PODATELNA: podatelna@praha9.cz

Kontakty na redakci, 

inzerci i distribuci 

najdete na třetí 

straně v tiráži

Pane starosto, na některých pro-

jektech usilovně pracujete, třeba-

že to není navenek vidět. Můžete 

zmínit alespoň některé?

V rámci ekologických projektů 
zateplujeme budovy. V roce 2011 
jsme zvládli zateplení mateřských 
škol, od loňska připravujeme za-
teplení základních škol Novobor-
ská, Na Balabence, Litvínovská 
500 a Litvínovská 600. A protože 
přitom využíváme peněz z evrop-
ských fondů, je nutná velmi dů-
kladná příprava. Už dnes víme, že 
zateplení budov v Litvínovské 500 
a 600 přijde celkem na 20,5 mil. 
Kč, přitom městská část by se měla 
podílet zhruba 6 až 7 miliony ko-
run. Předpokládané náklady v pří-
padě Balabenky a Novoborské činí 
22,8 mil. Kč, spoluúčast devítky by 
měla být kolem 7 až 8 mil. Kč.

Vaše jméno je často zmiňované 

v souvislosti s jednáními s různý-

mi občanskými sdruženími na de-

vítce, zejména pak na Proseku…

Hlasům těchto občanských sdru-
žení je třeba naslouchat. Techno-
kratický přístup, k němuž máme 
při řízení městské části někdy 
sklon, nemusí odpovídat před-
stavám obyvatel žijících v místě, 
o němž rozhodujeme. Když se 
nám je nepodaří přesvědčit o pro-
spěšnosti určitého projektu z hle-
diska budoucnosti, je třeba spolu 
s nimi hledat kompromisy, třebaže 
se může jednat jen o úzkou zájmo-
vou skupinu.

Jako například na Proseku, kde se 

protichůdné představy týkají pře-

devším místa kolem stanice metra 

Střížkov?

Je důležité, že stanice metra tady 
existuje, třebaže jejím architekto-
nickým řešením je jedna část oby-
vatel nadšena a druhá je proklíná. 
Pro nás to však má za následek, že 
plán urbanizace tohoto místa je do 
značné míry zablokován. Poten-
ciální stavba, která by tu mohla 
vyrůst, může být situována jen 
blíže k obytným domům, což se 
pochopitelně lidem, kteří v nich 
žijí, nelíbí. Musíme tedy hledat 
vzájemně přijatelné řešení, třeba-
že to je velmi obtížné. Na jedné 
straně je třeba názory místních 
lidí v rozumné míře akceptovat, na 
druhou stranu nemůžeme ignoro-
vat práva majitele pozemku, který 
v dobré víře připravoval své pro-
jekty podle toho, co mu umožňuje 
územní plán. V rámci konsenzu 
tedy radnice jedná se soukromými 
vlastníky pozemků o jejich smě-
ně za pozemky v okolí Polikliniky 
Prosek.

Mnohým lidem zejména v Teplické 

ulici se nelíbí ani nový projekt Pla-

za Střížkov.

V tomto případě má Praha 9 svá-
zané ruce. Budoucí Plaza Střížkov 
totiž leží na katastrálním území 
Prahy 8 a její samospráva projekt 
podpořila. Přesto se však odvolá-
váme, protože tento předimenzo-
vaný projekt by nadměrně zatížil 
dynamickou dopravou tuto část 
devítky.

Zatím se může zdát, že podněty, 

které dostáváte od občanských 

sdružení, vedou jen k hledání 

kompromisů. Inspirovaly vás však 

také k realizaci nějakého konkrét-

ního projektu?

K projektu parkovacího domu 
u Billy na Proseku. Na začátku byl 
zdánlivě nereálný návrh obyvatel 
Proseka, abychom postavili gará-
že u Billy, tedy na cizím pozemku. 
Myšlenkou jsme se přesto vážně 
zabývali, protože bylo nutné řešit 
otázku parkování v této části de-
vítky. Není totiž možné, aby auta 
parkovala v ulicích ve dvou řadách 
vedle sebe a mnohdy bránila prů-
jezdu hasičů či záchranářů. Díky 
vstřícnosti vedení hl. m. Prahy 
nám byly svěřeny do správy po-
zemky pronajaté až dosud hlav-
ním městem Bille. Jednali jsme se 
zástupci Billy, s nimiž jsme našli 
cestu, jak zachovat parkovací mís-
ta pro její zákazníky a zároveň vy-
tvořit nová, pracujeme na realizaci 
nadzemních garáží. Předpokládá-
me, že hotovy budou na přelomu 
let 2013 a 2014.

S novým rokem se lidí dotkne zvý-

šení cen za energie, nájemné… 

Platí, že radnice bude stále obyva-

telům ve svých nájemních bytech 

poskytovat slevu na bydlení?

Nájemné v našich bytech jsme sice 
loni – tak jak nám to umožňoval 
zákon – zvedli na maximální míru, 
zároveň jsme však poskytli oby-
vatelům bytů slevu v takové výši, 
že dosavadní nájemné zůstalo za-
chováno. Toto „papírové“ zvýšení 
nájmu je jakousi pojistkou pro bu-
doucí zastupitele devítky pro pří-
pad, že by došlo k nejhorší možné 
variantě vývoje ekonomické situa-
ce. Zatím nám dosavadní nájemné 
stačí pro potřeby nezbytné údržby 
a oprav bytových domů, takže není 

zásadní důvod ho zvyšovat. Navíc 
když víme, že dopad by to mělo ze-
jména na seniory, zdravotně han-
dicapované a rodiny s malými dět-
mi, jejichž rodinné rozpočty jsou 
už tak dost napjaté. Rád bych však 
připomněl, že o výši nájemného 
rozhoduje Zastupitelstvo MČ Pra-
ha 9 a že nájemné v naší městské 
části je jedno z nejnižších v Praze.

Máte stejně dobré zprávy i pro ty, 

kteří si chtějí byty ve vlastnictví 

MČ Praha 9 koupit?

Proces privatizace bytů, jak se 
o jejich prodeji všeobecně hovoří, 
jsme nuceni prozatím pozastavit. 
Musíme se chovat jako dobří hos-
podáři a peníze získané z prodeje 
těchto bytů smysluplně investovat. 
To však vzhledem k současným  
změnám rozpočtového fi nanco-
vání obcí nejsme schopni naplnit. 
Propad našeho rozpočtu je velký 
a mandatorní výdaje, které máme 
zejména díky přenesené působnos-
ti ve státní správě, vzrostly. Navíc 
je třeba, aby si lidé uvědomili, že fi -
nancujeme domovy seniorů, staci-
onář pro postižené Alzheimerovou 
chorobou a dalšími podobnými ne-
mocemi, mateřské a základní školy, 
zvyšujeme počet míst ve školkách... 
Výdaje rostou například i s každou 
novou osvětlenou křižovatkou či 
přechodem pro chodce, dalším pů-
sobením proseckého internetového 
centra, provozováním podchodu 
pod železniční tratí v Hrdlořezech, 
udržováním (zejména) pěších ko-
munikací, které jsou ve správě mj. 
TSK Praha…  Ale toto všechno 
děláme ku prospěchu lidí v naší 
městské části, aby na devítce byli 
co nejspokojenější.  mk

Lidem se snažíme naslouchat a společně 
s nimi hledat přijatelný konsenzus
Se začátkem nového roku většinou bilancujeme, co se v tom uplynulém povedlo, 
co nikoliv… Náš rozhovor se starostou Městské části Praha 9 se však ubíral trochu 
jiným směrem, protože jak Jan Jarolím říká: „Co se nám povedlo a co jsme nestihli, 
vědí naši spoluobčané nejlépe.“

Ing. Jan Jarolím (ODS), starosta MČ Praha 9
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Skloněná, Podkovářská, Kovář-
ská, U Vinných sklepů, Pod 

Šancemi – ulice v Praze 9, v nichž 
se nachází (či nacházely) ubytovny 
a zároveň místa s poměrně vysokou 
pouliční kriminalitou. Například 
co do počtu ukradených či vykra-
dených aut se řadí k nejnebezpeč-
nějším na devítce. To byl také jeden 
z důvodů, proč si na tyto ubytovny 
v průběhu minulých let několikrát 
„posvítila“ policie, a to i cizinecká, 
a proč o jejich odstranění již řadu 
let usiluje Městská část Praha 9. 
„Obyvatelé, kteří v okolí ubytoven 
žijí, na nás delší dobu apelovali, 
abychom zjednali nápravu, posílili 
hlídky městské policie v této části 
Vysočan, obraceli se i na Policii 
ČR nebo psali petice například 
proti tomu, abychom prodlužovali 
smlouvu vlastníkům ubytoven na 
pronájem pozemků městské části, 
na nichž zařízení stojí,“ nastiňuje 
místostarosta Prahy 9 Adam Vá-
žanský.

Soud a exekuce
Jednání MČ Praha 9, na jejichž 
pozemcích ubytovny stojí, s jejich 
vlastníky však nepřineslo žádné 
výsledky, a to i přesto, že ti nemají 
v rukou platné nájemní smlouvy –  
jejich platnost skončila. 
„Podali jsme proto žalobu na kon-
krétní majitele ubytoven a sou-
časně byl dán podnět stavebnímu 
úřadu, aby zahájil správní řízení 
na odstranění těchto dočasných 
staveb. Majitelům ubytoven totiž 
nejen skončila nájemní smlouva 
na pozemky, na nichž budovy sto-
jí, ale zároveň je u konce i život-
nost staveb. Ubytovny jsou totiž 
dočasné stavby a v současné době 
právně neexistují,“ konstatuje 
radní Prahy 9 Tomáš Holeček. 
Je třeba konstatovat, že po podá-
ní soudních žalob, ale i v případě 
stavebního řízení o odstranění 
staveb, majitelé ubytoven poměr-
ně dlouho využívali zdržovací 
taktiku odvolávání. Nakonec však 

Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl 
ve prospěch Městské části Praha 9 
a toto rozhodnutí potvrdil i Měst-
ský soud Praha, kam se žalovaní 
odvolali. Obvodní soud pro Prahu 
2, který rovněž tuto kauzu řeší, za-
tím vyčkával na rozhodnutí měst-
ského soudu. 
V současné době je stavební řízení 
v případě všech pěti problematic-
kých ubytoven v různých fázích od-
volávání vlastníků, skončena byla 
zatím dvě řízení s návrhem na exe-
kuci. První soudní rozhodnutí, pro-
ti němuž již nebylo odvolání, bylo 
vydáno v případě fi rmy Krous, s. r. 
o. A 21. září 2011 došlo k demolici 
ubytovny ve Skloněné ulici. Proto-
že vlastník ubytovny na nařízení 

k odstranění stavby nereagoval, šlo 
bourání objektu na účet radnice. 
Ta však náklady s tím spojené na 
něm dodatečně požaduje. Druhé 
defi nitivní soudní rozhodnutí se 
týká ubytovny v Podkovářské. „Na 
pozemku po ubytovně vznikne dět-
ské hřiště. Územní plán tady bohu-
žel nedovoluje postavit mateřskou 
školu,“ konstatuje místostarosta 
Prahy 9 Marek Doležal.
„I když se dlouho zdálo, že se po 
stížnostech občanů nic neděje, 
jsme rádi, že se věci dávají do 
pohybu. Věřím, že se co nejdří-
ve dočkáme defi nitivního řešení 
i zbývajících problematických za-
řízení,“ uzavírá Adam Vážanský. 

red

Rozpočtové provizorium 
v 1. čtvrtletí 2013
Zastupitelstvo schválilo návrh 
rozpočtového provizoria fi nanční-
ho hospodaření Městské části Pra-
ha 9 v 1. čtvrtletí 2013. Znamená 
to například, že čerpání fi nanč-
ních prostředků na běžné výdaje 
po jeho dobu měsíčně nepřekročí 
jednu dvanáctinu plánovaného 
rozpočtu na rok 2013 vycházejí-
cího ze schváleného rozpočtu na 
rok 2012.

Park Balabenka
Zastupitelstvo souhlasilo s před-
ložením projektové žádosti Park 
Balabenka s celkovým rozpočtem 
26 515 730 Kč v rámci vyhlášené 
výzvy k předkládání projektových 
žádostí v Operačním programu 
Praha – Konkurenceschopnost. 
Zároveň schválilo poskytnutí 
7,5% podílu způsobilých výdajů 

projektu z rozpočtu Městské části 
Prahy 9, tj. 1 913 980 Kč.

Přijetí daru
Zastupitelé schválili přijetí daru ve 
výši 5 000 000 Kč od společnosti 
FIM Development, s. r. o., který je 
účelově vázán na vybudování nové 
mateřské školy nebo rozšíření po-
čtu míst ve stávajících mateřských 
školách v Městské části Praha 9.

Majetková transformace 
bytového fondu Prahy 9
Zastupitelstvo schválilo návrh 
dalšího postupu MČ Praha 9 při 
prodeji bytových jednotek, které 
dosud vlastní v domech, ve kterých 
byl schválen záměr jejich prodeje 
oprávněným nájemcům takto:
I. Oprávněným nájemcům, kteří 
nevyužili možnost odkoupit byto-
vou jednotku na základě závazné 
nabídky učiněné MČ Praha 9 pod-

le schváleného záměru Zastupitel-
stva MČ Praha 9 v termínu stano-
veném zákonem č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, zaslat novou 
nabídku na odkoupení bytové jed-
notky za cenu ve výši 13 000 Kč/
m² s tím, že nabídka je ze strany 
MČ Praha 9 závazná po dobu 
3 měsíců od jejího převzetí. Další 
postup při prodeji se bude řídit 
podle schválených Zásad prodeje 
bytů z majetku MČ Praha 9.
II. Oprávnění nájemci těchto bytů, 
kteří nevyužijí novou nabídku na 
odkoupení bytové jednotky od MČ 
Praha 9 ve stanoveném termínu, 
budou MČ Praha 9 osloveni na-
bídkou na poskytnutí nájmu jiné 
vhodné bytové jednotky v domech
v majetku MČ Praha 9, ve kterých 
dosud nebyl schválen záměr pro-
deje bytů nájemcům s tím, že jim 
bude v případě přestěhování po-
skytnuta vyšší sleva na nájemném, 

než mají doposud, eventuálně 
poskytnut příspěvek na přestě-
hování. Výši a dobu poskytování 
slevy nebo příspěvku stanoví Rada 
MČ Praha 9.
III. Oprávnění nájemci těchto 
bytů, kteří nevyužijí novou nabíd-
ku na odkoupení bytové jednotky 
ve stanoveném termínu, budou 
moci též využít možnosti prove-
dení výměny bytu s jiným opráv-
něným nájemcem bytu v domě ve 
vlastnictví MČ Praha 9, v němž 
nebyl dosud Zastupitelstvem MČ 
Praha 9 schválen záměr prodeje 
bytových jednotek a jehož nájem-
ní vztah vznikl před datem 1. 1. 
2011. Vyslovení souhlasu MČ Pra-
ha 9 s výměnou těchto bytů bude 
podmíněno následným smluvním 
závazkem nového nájemce v byto-
vé jednotce v majetku MČ Praha 9
k odkoupení této bytové jednotky 
za cenu 13 000 Kč/m².  red

Z devítky mizí další problematická 
ubytovna – v Podkovářské

Z 12. Zastupitelstva MČ Praha 9
Zastupitelé devítky se sešli na svém dvanáctém zasedání 27. listopadu 2012.

Po demolici první z pěti problematických ubytoven 
ve Vysočanech ve Skloněné ulici přišla v prosinci 2012 
na řadu další – v Podkovářské ulici.
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Do sociální činnosti Českého 
červeného kříže patří posky-

tování služeb na profesionální 
úrovni. Oblastní spolek ČČK 
Praha 9 je zřizovatelem několika 
sociálních zařízení a služeb, mezi 
které patří i domovy pro seniory. 
Tato zařízení poskytují kromě 
ubytování i zdravotní a sociální 
péči, celodenní stravování, fyzio-
terapii a další odborné služby. 
V rámci odborných služeb pomá-
há sociální pracovnice při jednání 

s úřady, ochranou práv a poskytu-
je sociální poradenství.
V domovech se snažíme klientům 
pomáhat při zvládání běžných 
denních úkonů. Klienti si mohou 
zvolit způsob, jakým budou trávit 
den. Během volného času mohou 
využít aktivity, které v domovech 
nabízíme.

Domov seniorů v Hejnické
Před dvěma lety došlo k rozšíření 
Gerocentra Slunné stáří v Harra-
chovské ulici, a to o osm lůžek. 
A 12. listopadu 2012 jsme otevře-
li odloučené oddělení – Domov 

pro seniory v Hejnické ulici na 
Střížkově. Slavnostního zahájení 
se zúčastnil starosta MČ Praha 9 
Jan Jarolím, místostarosta MČ 
Praha 9 Tomáš Portlík, poslanky-
ně Parlamentu ČR Lenka Kohou-
tová, senátor Tomáš Kladívko, ře-
ditel úřadu ČČK Josef Konečný, 
Magdalena Vávrová z oddělení 
sociální péče Magistrátu hl. m. 

Prahy a další.
Nové oddělení v Hejnické má ka-
pacitu 13 lůžek rozmístěných ve 
čtyřech pokojích, jídelnu, sociální 
zařízení a společenskou místnost 
s knihovnou.
V případě, že najdeme další vhod-
né prostory, jsme připraveni ote-
vřít další centra pro seniory. 

Renata Skribucká

Pomoc našim seniorům
Domov pro seniory Českého červeného kříže Praha 9 
byl otevřen v listopadu 2012 v Hejnické ulici na 
Střížkově v objektu MČ Praha 9.

Už známe nejšikovnější 
zahradnice devítky
Podívejte se na nejkrásnější předzahrádky 
Prahy 9 za rok 2012.

Soutěž O nejkrásnější předzahrádku Prahy 9, kterou již podruhé vypsala 
naše městská část, má své vítěze. Vlastně vítězky, protože – jak se zdá – 
pěstování květin je především výsadou žen.

1. Naďa Dragounová

2. Marie Mourková

3. Jarmila Petráčková a Marie Hüttlová 
 (udělena dvě třetí místa)

Předzahrádka Nadi Dragounové

Předzahrádka Marie Mourkové Předzahrádka Jarmily Petráčkové Předzahrádka Marie Hüttlové

Starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím 
a poslankyně Lenka Kohoutová

Třináct lůžek nového domova pro seniory je rozmístěno ve čtyřech pokojích
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Zvyšování počtu míst v mateř-
ských školách se stalo prio-

ritou Městské části Praha 9. I za 
stávající napjaté fi nanční situace 
se vedení městské části podařilo 
nalézt cestu, jak v nejbližší době 
vytvořit přestavbami stávajících 
a výstavbami nových objektů až 
430 nových míst ve školkách. Ma-
teřská škola v ZŠ Na Balabence je 
první vlaštovkou. 
„V rámci uspokojování poptávky 
po předškolním vzdělávání při-
stoupila naše městská část k inves-
tiční akci přestavby přízemí ZŠ Na 
Balabence na dvě třídy mateřské 
školy. Investici se podařilo zreali-
zovat v mimořádně krátkém termí-
nu pěti měsíců tak, aby k zprovoz-
nění dvou nových tříd mohlo dojít 
už v únoru 2013. Mateřská škola 
doplní v září otevřené přípravné 
třídy, ZŠ a MŠ se tak stane jedi-
nečnou kombinací mateřské školy, 
základní školy a přípravných tříd. 
Děkujeme vedení Základní školy 
Na Balabence na vstřícný a aktivní 
přístup při realizaci této stavby,“ 
uvedla radní pro školství Prahy 9 
Zuzana Kučerová.
Od června do srpna 2012 probíha-
lo statické zajištění objektu vzhle-
dem k dispozičním úpravám. Nad 
mateřskou školou totiž stojí další 
dvě podlaží základní školy. Pro-

to byl stávající objekt podepřen 
pomocnou ocelovou konstrukcí 
a následně došlo k vložení nové 
staticky únosné konstrukce včetně 
základů.
Prostory základní školy byly zre-
konstruovány pro potřeby provo-
zu mateřské školy. Přestavba na 
mateřskou školu si vyžádala bou-
rací práce, novou elektroinstalaci, 
úpravu ústředního topení, nové 
sociální zařízení včetně obkladů 
a dlažby, podhledy v chodbách 
a v zázemí mateřské školy, výměnu 
oken, nové omítky, podlahy a no-

vou barevnou výmalbu. Osazení 
nových oken bylo vyvoláno hygi-
enickými požadavky na osvětlení 
a oslunění v souladu s vyhláškou 
410/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.
V rámci revitalizace vnitřních 
prostor školy bylo stávající atrium 
přebudováno pro potřeby školy 

mateřské. Nevyhovující dláždě-
nou plochu nahradily nové cestič-
ky a zelená plocha. Vytvořen byl 
také prostor pro pískoviště a další 
herní prvky. Předškoláci budou 
mít v jídelně své vlastní zázemí od-
dělené příčkou.
Přejeme dětem radostné školko-
vání.  red

Těší nás, že otevírací hodiny 
i kurzy zůstanou zachovány. 

ICP podle statistik návštěvnos-
ti denně obsloužilo průměrně 
7 osob. Ačkoliv dotace z Evropské 
unie skončila a celkové původní 
náklady na provoz se vyšplhaly na 
částku více než 700 tisíc Kč ročně, 

zajistila městská část  způsob, jak 
udržet i nadále bezplatný provoz 
levněji při zachování stejného re-
žimu a kvality. Od 1. ledna 2013 
přejde správcovství pod Základ-
ní školu Litvínovská 500. Kurzy 
povedou pedagogicky erudovaní 
lektoři vzdělaní v oboru informač-

ních technologií.
ICP bude pro naše spoluobčany 
bezplatně fungovat levněji a navíc 
dopoledne budou moci učebnu 
využívat žáci základní školy. Nový 
provozovatel zahájí provoz 8. led-
na 2013.  
 red

Nová mateřská škola 
v ZŠ Na Balabence 
vyhlašuje zápis

Internetové centrum Prosek pokračuje!

Dvě nové třídy Mateřské 
školy Na Balabence, kterou 
zřídila MČ Praha 9, vznikly 
v mimořádně krátkém čase.

Díky úsilí Městské části Praha 9 se daří i nadále zajišťovat chod Internetového centra Prosek (ICP) pro naše 
spoluobčany, ačkoliv dotace z Evropské unie na jeho další provoz již vypršela.

Informace k zápisu do nové mateřské 
školy v budově ZŠ a MŠ Na Balabence
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Na Balabence Mgr. Božena 
Žižková po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 9 stanoví podle zákona 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zápis do mateřské 
školy takto:

Výdej žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy včetně evidenčního listu je ke 
stažení na webové adrese www.zsbalabenka.cz a www.praha9.cz. 
Výdej žádosti v listinné podobě proběhl 17. 12. 2012 v recepci ZŠ 
a MŠ Na Balabence. Dále budou žádosti v listinné podobě k dispozici 
na recepci Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9.

Příjem vyplněných žádostí
Předem vyplněné žádosti, evidenční listy potvrzené lékařem a veškeré 
přílohy k žádosti zákonní zástupci odevzdají v ZŠ a MŠ Na Balabence 
v pondělí 10. 1. 2013 od 9.00 do 17.00 v budově Základní školy 
a Mateřské školy Na Balabence. Při podání žádosti zákonní zástupci 
předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, u cizích státních pří-
slušníků doklad o legalizovaném pobytu na území MČ Praha 9.

Více informací k zápisu naleznete na webové adrese 
www.zsbalabenka.cz. Předpokládané datum zahájení provozu 
mateřské školy je stanoveno na 11. 2. 2013.

Provoz internetového 
centra pro veřejnost

Pondělí  14–18 hod.
Úterý  14–18 hod.
Středa  13–18 hod.
Čtvrtek  14–18 hod.
Pátek  13–17 hod.

Nově zkolaudované prostory Mateřské školy Na Balabence

Ojedinělý projekt na Balabence – v jedné budově je mateřská škola, přípravné třídy a základní škola
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Programy
1. Cílem programu v oblasti využití 

volného času dětí a mládeže je:

podpořit celoroční činnost sub-• 
jektů pracujících s dětmi a mlá-
deží včetně jejich materiálního 
vybavení
umožnit relaxační a rekreační • 
pobyty dětí a mládeže
podpořit jednorázové akce pro • 
neorganizované děti a mládež, 
např. sportovní, společné využi-
tí volného času dětí a rodičů…

2. Cílem programu na podporu 

provozu, případně příspěvků 

na nájmy veřejně přístupných 

tělovýchovných zařízení v MČ 

Praha 9, je:

podpořit činnost sportovních • 
subjektů a umožnit dětem 
a mládeži více využívat sportov-
ní kluby (ochrana před patolo-
gickými jevy)
udržet tělovýchovná zařízení • 
v provozu pro veřejnost formou 
příspěvku na úhradu energií, 
paliv, plynu, vodného a stočné-
ho atd. v závislosti na kapacitě, 
ekonomické náročnosti a počtu 
provozních hodin určených pro 
veřejnost 

3. Cílem programu v oblasti život-

ního prostředí a kulturní čin-

nosti je:   

podpořit ekologickou výcho-• 
vu, vzdělávací a osvětové akce 
pro děti a dospělé, činnosti 
směřující ke zlepšení životního 
prostředí, dlouhodobé projekty 
(kroužky, zájmové oddíly), spo-
lečné využití volného času dětí 
a rodičů, aktivity směřující ke 
zlepšení a propagaci využití bý-
valých průmyslových areálů
podpořit celoroční kulturní akti-• 
vity, ať se jedná o jednotlivé kul-
turní akce (divadelní, hudební 
atd.) nebo celoroční činnost ne-
profesionálních souborů, pod-
pořit občany, kteří reprezentují 
MČ Praha 9 na regionálních, 
republikových nebo mezinárod-
ních akcích

4. Cílem programů humanitárních 

a sociálních je:  

podpořit poskytovatele sociál-• 
ních služeb, kteří poskytují re-
gistrované sociální služby pro 
seniory, osoby se zdravotním 
postižením a rodiny s dětmi 
podle Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb v Pra-
ze 9 na období 2009–2011
podpořit klubovou činnost seni-• 
orů a osob se zdravotním posti-
žením
podpořit organizace poskytující • 
podporu sociálně znevýhodně-
ným občanům

5. Cílem programů protidrogových 

a prevence kriminality je:  

podpořit dlouhodobé projekty • 
i jednotlivé akce protidrogové 
prevence
podpořit projekty sloužící k pre-• 
venci kriminality v Praze 9
podpořit projekty, které pomá-• 
hají občanům bránit se krimi-
nalitě
podpořit specifi cké programy • 
primární prevence pro školy 
a školská zařízení (projekty ve-
doucí ke snížení patologického 
jednání dětí, vzdělávání peda-
gogických pracovníků a výchov-
ných poradců…)

Podmínky pro 
podání žádosti
1. O grant se mohou ucházet fy-

zické i právnické osoby, které 
působí v MČ Praha 9, jsou re-
gistrovány v souladu s právním 
řádem ČR a splňují všechny 
zákonem předepsané podmínky 
pro příslušnou činnost

2. Maximální počet grantů poda-
ných jedním předkladatelem 
nesmí překročit 5  projektů ve 
všech programech

3. Požadavky musí být realizovány 
v roce 2013 v plné výši, v souladu 
s účelovostí darovací smlouvy

4. Žádost o grant se podává na 
předepsaném formuláři ve 3 vy-

hotoveních:
předepsaný formulář pro pro-• 
gram č. 1, 3, 4, 5 je Formulář č. 1

předepsaný formulář pro pro-• 
gram č. 2 je Formulář č. 2

5. Městská část Praha 9 si v přípa-
dě přidělení grantu vyhrazuje 

právo neposkytnout fi nanční 
prostředky v plné výši, realizace 
grantů není nárokovou polož-
kou

6. Jednotlivé požadavky budou 
fi nančně řešeny v rámci schvá-
leného rozpočtu pro rok 2013 
a vybraným žadatelům budou 
fi nanční prostředky uvolňová-
ny na základě darovacích smluv 
uzavřených mezi žadatelem 
a Úřadem MČ Praha 9

7. Každý požadavek musí být 
zpracován stručně a výstižně 
a musí obsahovat následující 
náležitosti:
cíl, obsah a zdůvodnění žádosti• 
ekonomickou rozvahu (celkovou • 
výši, výši požadovaného grantu, 
položkový rozpis nákladů)
žadatel je povinen provést vyúč-• 
tování poskytnutého fi nančního 
příspěvku do 15. 12. 2013 a pře-
dat jej odboru ekonomickému, 
Úřadu MČ Praha 9
nevyčerpané prostředky je ža-• 
datel povinen vrátit zpět na účet 
Úřadu MČ Praha 9
žadatel je povinen v případě • 
fi nančního krytí akce z jiných 
zdrojů uvést tuto skutečnost ve 
svém požadavku 

8. U jednotlivých programů jsou 
uvedeny ještě další podmínky 
pro podání žádosti

Pamatujte
žádosti nesplňující všechny • 
podmínky grantového řízení 
budou vyřazeny
zaslané projekty se žadatelům • 
nevrací
žadatelé o grant jsou povinni se • 
informovat do 15 dnů po jedná-
ní o výsledku projednání v Radě 
MČ Praha 9 nebo při udělení 

částky nad 50 tisíc Kč v Zastu-
pitelstvu MČ Praha 9, a to na 
informacích ÚMČ Praha 9  tel.: 
283 091 101–2 nebo na odboru 
ekonomickém tel.: 283 091 237. 
Výsledek o udělení grantů bude 
též uveden na webových strán-
kách MČ Praha 9
v případě schválení grantu je • 
žadatel povinen uzavřít darova-
cí smlouvu o poskytnutí grantu  
MČ Praha 9, a to do 30 dnů ode 
dne schválení v radě či zastupi-
telstvu MČ Praha 9, jinak schvá-
lený poskytnutý grant propadá
Městskou část Praha 9 tvoří tato • 
katastrální území či jejich části: 
Střížkov, Prosek, Libeň, Vyso-
čany, Hrdlořezy, Hloubětín

Jak žádost o grant podat?
osobně•  – podatelna ÚMČ Pra-
ha 9, Sokolovská 324/14, Praha 
9-Vysočany, Vysočanská radni-
ce, PSČ 180 49. Otevřeno pon-
dělí a středa 8–18 hod., úterý 
a čtvrtek 8–15:30 hod. a v pátek 
8–12:30 hod.
poštou•  – pro dodržení termínu 
uzávěrky je rozhodující datum 
poštovního razítka

Termín uzávěrky
4. února 2013 ve 18 hodin 

Konzultační středisko:
Oddělení kultury, mládeže a tělo-
výchovy, tel.: 283 091 523 nebo 
536 (program 1., 2., 3./ad 2)
Odbor sociální, tel.: 283 091 435 
(program 4. a 5.)
Odbor životního prostředí a do-
pravy, tel.: 283 091 350 nebo 351 
(program 3./ad 1)
Více na www.praha9.cz 

Ilustrační foto: mk

Grantové programy pro rok 2013 jsou vyhlášeny
Zastupitelstvo devítky na svém jednání 27. listopadu 2012 schválilo grantové programy pro rok 2013 pro fyzické 
a právnické osoby. Až do 4. února 2013 se můžete ucházet o granty Městské části Praha 9 vyhlášené v pěti 
oblastech. Programy se týkají využití volného času dětí a mládeže, podpory provozu (případně příspěvků na nájmy) 
veřejně přístupných tělovýchovných zařízení v MČ Praha 9, dále oblasti životního prostředí a kulturní činnosti, 
humanitární a sociální a oblasti protidrogové a prevence kriminality.

Jedním z cílů, pro které devítka vypsala grantové programy, 
je podpořit sportovní aktivity dětí a mládeže
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„Když jsem byl před lety na 
vysočanském oddělení po-

prvé, měl jsem pocit, že vcházím 
do věznice. Jen tu nebylo tolik ka-
trů,“ charakterizoval starý vzhled 
služebny Místního oddělení Poli-
cie ČR ve Vysočanech ředitel kraj-
ského ředitelství Policie ČR Praha 
plk. Martin Vondrášek. „Věřím, 
že dnešní rekonstrukce výrazně 
přispěje ke zkvalitnění služeb pro 
veřejnost i ke zlepšení pracovních 

podmínek policistů.“ Zároveň 
ocenil nevšední a velmi dobrou 
spolupráci s MČ Praha 9, která za 
rekonstrukcí policejní služebny 
stála. 
Služebna vysočanského policejní-
ho oddělení se nachází v budově, 

která patří MČ Praha 9. Rekon-
strukce jejích přízemních prostor 
přišla na 3 100 000 korun. „Chtěli 
jsme, aby obyvatelé devítky, když 
musí na policejní služebnu, vchá-
zeli do důstojných prostor,“ říká 
Adam Vážanský, radní MČ Praha 
9 odpovědný za bezpečnost, a po-
kračuje: „Policejní služebna ve 
Vysočanech byla v hrozném sta-
vu. Lidé, kteří sem přišli oznámit 
přestupek či trestný čin, podat 
svědectví, sami se stali obětí zlo-
dějů, násilníků nebo podvodníků, 
museli sdílet společnou chodbu se 
zadrženými kriminálníky, protože 
tu nebyla ani čekárna. A když mi-
nisterstvo vnitra v rámci projektu 
P 1000 modernizovalo své slu-
žebny, místní oddělení Vysočany 
do něho nebylo zařazeno, protože 
nesplňovalo stanovené parametry. 
Například nemělo dva vchody – 
jeden pro občany-oznamovatele 

a druhý pro zadržené podezřelé.“
Po rekonstrukci má vysočanské 
policejní oddělení samostatnou 
místnost pro sledování a vyhodno-
cování bezpečnostního kamerové-
ho systému, samostatnou čekárnu 
pro občany či zázemí pro hlídko-
vou službu.
Dobrou spolupráci mezi Měst-
skou částí Praha 9 a Policií ČR 
vyzdvihl také starosta devítky Jan 
Jarolím: „Víme, že problematiku 
bezpečnosti lidé vnímají velmi cit-
livě. Proto se už dlouho snažíme 
o úzkou koordinaci s Policií ČR, 
ale i městskou policií. Myslím, že 
výsledky jsou vidět, ať už se jedná 
například o pravidelné kontroly 
v hůře přístupných místech kolem 
Rokytky, které provádí jízdní poli-
cie, či časté kontroly policie a na-
šich úředníků v problematických 
hernách, skladech a ubytovnách.“  
  Text a foto: mk

Nová čekárna pro občany

Zázemí pro hlídkovou službu

Zamřížovaný vchod na policejní 
oddělení je už minulostí…

Policejní služebna ve Vysočanech v novém kabátě
Po mnoha letech byly 
zrekonstruovány přízemní 
prostory služebny Míst-
ního oddělení Policie ČR 
Vysočany v Ocelářské ulici 
1360/30. A přestože po ce-
lou dobu, co stavební prá-
ce probíhaly, nebyl provoz 
na oddělení přerušen, byly 
nově upravené prostory za 
přítomnosti představitelů 
pražské policie a vedení 
Městské části Praha 9 
slavnostně předány do uží-
vání 22. listopadu 2012.

Místnost pro sledování a vyhodnocování bezpečnostního kamerového systému

BEZPEČNOST
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LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LSPP) 
NA ÚZEMÍ PRAHY 9

Provozovatel LSPP: Poliklinika
Prosek, Lovosická 440/40,
Praha 9

DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
hod - 6.00 hod, o víkendech
a svátcích od 19.00 hod.
posledního pracovního dne do
6.00 hod. prvního pracovního
dne.

Tel.: +420 286 881 518

Praha 9

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
všem spoluobčanům za pomoc
při řešení problémů a podnětů
v rámci Prahy 9. Setkání se zastu-
piteli Milanem Apeltauerem 
a Miloslavem Hanušem se usku-
teční 13. března od 16.00 do 17.30. 

Strana zelených 
Vaši zastupitelé:

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

Dětská pohotovost 
ve FN Bulovka

Dětskou pohotovost pro
„devítku“ zajišťuje ve všední
dny, v sobotu, neděli a v době
svátků Fakultní nemocnice
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
-Libeň. 

Ordinační hodiny LSPP pro
děti ve FN Bulovka:
Pondělí - pátek: 16.00 – 7.00
Sobota a neděle: nepřetržitě

Telefon: 283 842 224
266 084 220

Kontejnery občanského sdružení
Diakonie Broumov 
Stanoviště:
Jablonecká (v bývalém obchodním
centru u Prosecké ul.)
Poliklinika Prosek
Verneřická (u pošty)
Vysočanská (prostřední zastávka
autobusu)
Poliklinika Vysočany
Novovysočanská – U Nové školy
Podkovářská – Jana Přibíka
Náměstí OSN – Prouzova (u parku)
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
Klíčovská (náměstíčko)

Pískovcová – Prosecká

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

Klub zastupitelů za ČSSD děkuje 
všem spoluobčanům za pomoc 
při řešení problémů a podnětů 
v rámci Prahy 9. Setkání se zastu-
piteli Pavlem Baudysem a Leošem 
Paclíkem se uskuteční v úterý 
19. června od 16.00 do 17.30.

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 723, Praha 9-Prosek
Telefon: +420 602 459 180
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Klub zastupitelů za ČSSD přeje 
spoluobčanům úspěšný, klidný 
i radostný nový rok 2013. 
První setkání v novém roce se 
zastupiteli Milanem Apeltauerem 
a Miloslavem Hanušem se 
uskuteční v úterý 12. února 2013 
od 16:00 do 17:30 hod.

Vaši zastupitelé:
Ing. Zdeněk Davídek
tel.: 283 091 328
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
e-mail: petr@pisoft.cz
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
e-mail: jantrnka@centrum.cz

Můžete nás navštívit
30. ledna 2013 od 18:00 
na radnici Prahy 9.

www.facebook.com/praha9.zeleni.cz
twitter:@zelenipraha9

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

Telefon i fax: 
+420 283 891 989

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

Senátorské dny: 
každé pondělí od 15.00 – 18.00

Praha 9

Praha 9

Klub zastupitelů MČ Praha 9

Poslanecké dny:
každou první středu v měsíci
Praha 9, Jablonecká 322, 
od 14.00 do 16.00.
Telefon: +420 283 881 200

Regionální kancelář TOP 09
Praha 9
Kovářská 3, Praha 9 (2. patro)
Možnost objednání na 
tel.: 602 262 686

Schůzku lze domluvit
telefonicky nebo e-mailem.

e-mail: praha9@veciverejne.cz,
tel.: 602 219 190, 

SBĚRNÝ DVŮR
PRO  PRAHU 9

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

Klub zastupitelů MČ Praha 9

Poslanecké dny:
každý první čtvrtek v měsíci
Praha 9, Jablonecká 322,
od 16.00 do 18.00.
Telefon: +420 286 028 061

Clinicum, a. s.   Nemocnice Vysočany, Sokolovská 810
Česká spořitelna Prosek   Verneřická 408
Divadlo Gong   Sokolovská 969
Domov seniorů   Novovysočanská 5005
Knihovna Prosek   Mimoňská 645
Mateřská škola   Kovářská 27
Městská policie   Veltruská 576
Nádraží Libeň   Českomoravská 316
Paneria   Sokolovská 608
Poliklinika Prosek   Lovosická 440
Radnice   Sokolovská 324/14
Second hand Market SAHU s. r. o.   Sokolovská 318
SOŠ stavební a zahradnická   Učňovská 1

Distribuční místa Devítky
Pražská plynárenská, a. s., ve 
spolupráci s dceřinou společností 
Měření dodávek plynu, a. s., 
a Úřadem MČ Praha 9 nabízí 
odběratelům zemního plynu službu 
„mobilní obchodní kancelář“. 
Jejím prostřednictvím si stávající 
i potenciální zákazníci Pražské ply-
nárenské mohou vyřídit záležitosti 
související s odběrem zemního 
plynu  bez návštěvy kontaktních 
míst v Praze 2 a 4.

Termíny přistavení:
30. 1. 2013  10:30–13:30 hod.          
4. 3. 2013  14:30–17:00 hod.
4. 4. 2013  8:00–11:00 hod.
9. 5. 2013  12:00–14:30 hod. 
13. 6. 2013  8:00–11:00 hod.  

Mobilní kancelář bude umístěna 
v dodávkovém automobilu VW 
Transporter označeném logem 

Pražské plynárenské, a. s., zapar-
kovaném na parkovišti za  úřadem 
MČ, Sokolovská 324 / 14.  

Mobilní kancelář poskytuje 
zejména následující služby:
• zahájení, převod a ukončení 

odběru zemního plynu
• změny smluvního vztahu (způ-

sobu placení, zasílací adresy, 
jména atd.) 

• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombo-

vání plynoměru
• informace k otázkám, souvisejí-

cím s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury 

Služeb mobilní kanceláře mohou 
využít i občané přilehlých obcí 
a částí Prahy. 
Bližší informace na tel.:
267 175 174 a 267 175 202
www.ppas.cz

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské

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.: +420 602 283 283 / e-mail: info@icprosek.cze-mail: info@icprosek.cz
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Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, změny režimu 
přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) a snížení počtu 
přidělených kontejnerů budou v lednu a únoru velkoobjemové 
kontejnery přistavovány jen v minimálním množství. Kompletní 
rozpis VOK na 1. pololetí 2013 naleznete na webových stránkách 
Prahy 9 www.praha9.cz.

Leden
5. 1. 2013 9.00 – 13.00 Kytlická (parkoviště)

12. 1. 2013 9.00 – 13.00 Jablonecká – Šluknovská

19. 1. 2013 9.00 – 13.00 Nad Krocínkou – Obvodová

26. 1. 2013 9.00 – 13.00 Lihovarská 11

Únor
2. 2. 2013 9.00 – 13.00 K Lipám – Chrastavská

9. 2. 2013 9.00 – 13.00 Pod Krocínkou (proti č. 55)

16. 2. 2013 9.00 – 13.00 Jablonecká 715

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) poskytuje jako 
subdodavatel fi rma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

• VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny 
• Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů
• VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu 

podnikatelskými subjekty!

Do VOK patří: nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, 
velká zrcadla, umyvadla a WC mísy

Do VOK nepatří: lednice, televizory a počítačové monitory, zářivky 
a výbojky, autobaterie a jiné nebezpečné odpady

Velkoobjemové kontejnery v lednu a únoru

Aby bylo od začátku nového roku čisto
Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného 
odpadu v období vánočních a novoročních svátků na území hl. m. Prahy. 
Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění 
nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
Od Štědrého dne až do Silvestra byly zajištěny normální pracovní směny 
jako v běžných pracovních dnech. Na Nový rok je z kritických míst 
vysoké zástavby (sídliště) zajištěn nadstandardní svoz odpadu. 

Svoz směsného odpadu v roce 2013:

1. 1. 2013  svoz neprobíhá, náhradní svoz 
 se uskuteční v následujících dnech

2.–5. 1. 2013 bude probíhat normální svoz 
 s případným časovým posunem (max. 1den)

Svoz tříděného odpadu v roce 2013:

1. 1. 2013 svoz neprobíhá, náhradní svoz 
 proběhne v následujících dnech

2.–5. 1. 2013 bude probíhat normální svoz s případným 
 časovým posunem (max. 1den)

Pražské služby, a. s.
Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, tel.: 284 091 103

Svoz vánočních stromků
Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na 
směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity 
objemu nádob pro ostatní odpad.

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním 
odpadem budou odváženy při pravidelném svozu do 28. 2. 2013.
Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani 
na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných 
v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes 
prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před 
objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.                                       jz

V uplynulých letech komuni-
kovala zejména s vlastníky 

bytových domů a upozorňovala je 
na velice často praktikované, avšak 
nezákonné umisťování sběrných 
nádob komunálního odpadu na 
chodnících a na povinnost uklá-
dat je mimo tento veřejný prostor. 
Z hlediska zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, 
v platném znění, je totiž umístění 
popelnic a kontejnerů (mimo den 
svozu) na chodník, vozovku či sil-
niční vegetaci (zpravidla pruh ze-
leně mezi chodníkem a vozovkou) 
tzv. zvláštním užíváním komuni-
kace – záborem. Na tento zábor 
je potřeba mít povolení (vydává 
OŽPD ÚMČ Praha 9 na základě 
souhlasu vlastníka komunikace – 
zpravidla TSK HMP), ale je nutno 
upozornit, že toto povolení se vy-
dává pouze ve výjimečných přípa-
dech. V prvé řadě je třeba hledat 
místo pro nádoby v objektu, po-
chopitelně v souladu s hygienický-
mi, požárními a dalšími předpisy. 
Je možné využít předimenzované 
vstupní prostory, nepoužívané do-
movní prádelny a sušárny či zmen-
šit kočárkárny a jiné nebytové 
prostory. Toto pochopitelně nelze 
realizovat vždy, ale jde o nejvhod-
nější řešení, které s sebou přináší 
stavební úpravy, a proto je nutné 
začít s přípravou těchto akcí co 
nejdříve (projektová dokumentace 
– vyřízení povolení na stavebním 
úřadě – samotná realizace).
Když takové umístění nebude 
možné, je třeba hledat místa mimo 

objekt, a to na pozemku vlastníka. 
Nejvhodnější se pak jeví situování 
do dvorů či do uzamykatelných pří-
střešků před objekty, pokud tako-
vým prostorem disponují. Pokud 
nepřichází v úvahu ani tato varian-
ta, je nutné hledat vhodné umístění 
tak, aby veřejný prostor utrpěl co 
nejméně, tedy osazením přístřešků 
do zpevněných ploch mimo prostor 
komunikací či do zeleně. Nejzazší-
mi variantami je pak výše citovaný 
zábor pro přístřešek v silniční vege-
taci a zcela mimořádně vyčleněním 
části chodníku.
Tyto varianty pak doporučujeme 
v prvé fázi konzultovat na OŽPD 
– oddělení dopravy a následně 
projednat s vlastníkem (zpravidla 
HMP, zast. odborem evidence, 
správy a využití majetku MHMP) 
z hlediska odkupu části pozemku 
(odkupem se daný prostor vyjme 
ze skupiny místních komunikací 
a nebude třeba řešit každoročně 
povolení zvláštního užívání, jehož 
vydání je zpoplatněno).
V tomto článku nelze specifi ko-
vat všechny varianty a zásady a ke 
každému případu bude přistupo-
váno individuálně podle místních 
podmínek. Vyzýváme nyní s před-
stihem všechny vlastníky nemovi-
tostí, kteří nemají řešeno umístění 
odpadních nádob v souladu s před-
pisy, aby začali pracovat na nápravě 
a nenechávali vše zajít až do fáze, 
kdy začne městská část uplatňovat 
sankce podle citovaného zákona. 

Radní pro oblast životního prostředí
a dopravy MČ Praha 9 Tomáš Holeček

STOP popelnicím
na komunikacích

S
C

-3
2
1
9
3
8
/0

2

odvoz odpadu - kontejnery - písky - štěrky

Tel.: 602 430 404, Web: www.adamek-odpady.cz
E-mail: adamek-odpady@seznam.czp y

adámek
odpady

V souladu se směřováním hlavního města v oblasti vy-
klízení veřejného prostoru od nežádoucích překážek po-
kračuje radnice v boji proti popelnicím na komunikacích. 
Stanovila proto termín pro ukončení tolerance načerno 
umístěných popelnic na konec roku 2013.
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8. ledna 2013 

Exkurze do hotelu Šroubek 

(Evropa) na Václavském náměstí

Prohlídka hotelu spojená s výkladem 
ing. Stěničky, občerstvení v podobě 
kávy a zákusku. Vstup 120 korun 
– připravte si při vstupu přesnou 
částku.
Zájemci, hlaste se u Renáty Píchové 
do 7. ledna včetně. Na prohlídku od 
15.00 jsou ještě volná místa. 
Sraz 15 min před začátkem exkurze. 
První skupina začíná prohlídku ve 
14 hodin, druhá v 15 hodin. Délka 
akce 1,5 hodiny. Pro zájemce bez 
rozdílu bydliště.
 
15. ledna 2013 ve 14 hodin

Odpolední novoroční koncert 

Na skok do Vídně

Arco Kvarteto hraje to nejhezčí 
z Johanna Strausse.
Koncert se koná v obřadní síni 
radnice MČ Praha 9, Sokolovská 
14. Zdarma pro zájemce bez rozdílu 
bydliště 
 
24. ledna 2013 ve 14 hodin

Kino Ládví: Anna Karenina

Filmové představení ruské klasiky 
(premiéra byla 6. prosince 2012). 
Vstup na občanský průkaz s trvalým 
bydlištěm v Praze 9 s působností 
úřadu Sokolovská 14 zdarma. Seni-
oři z jiných městských částí zaplatí 
60 korun. 

Domov zajišťuje komplexní po-
bytové sociální služby pro se-

niory se sníženou soběstačností, 
jejichž situace vyžaduje pravidel-
nou péči jiné osoby. Část kapacity 
je určena pro osoby trpící demencí 
včetně Alzheimerovy choroby. Do-
mov se stará o klienty ve všech sta-
diích demence a přistupuje k nim 
diferencovaně a individuálně. 
Pečovatelský i zdravotnický per-
sonál usiluje o udržení co nejvyšší 
možné míry nezávislosti klientů 
s adekvátní asistencí. V mírněj-
ších stadiích onemocnění se snaží 
o smysluplnou řízenou aktivizaci 
nemocných, avšak bez přetěžo-

vání či nucení k činnostem. Velmi 
důležité je udržení osobní integri-
ty a lidské důstojnosti i v pokroči-
lých stadiích onemocnění. Domov 
rozvíjí komunikaci s nemocnými 
pomocí verbálních i nonverbál-
ních metod  a snaží se posilovat 
orientaci klientů v prostředí a je-
jich ukotvení v realitě. Ve své práci 
se opírá o doporučené postupy 
České Alzheimerovské společnos-
ti a České gerontologické a geria-
trické společnosti.
Domov seniorů se nachází v bez-
prostřední blízkosti stanice metra 
Vysočanská v Praze 9, ale záro-
veň v naprosto klidné, dopravně 
neprůjezdné rezidenční lokalitě 
s výhledem do zeleně. V jeho blíz-
kosti se nachází přírodní park 
Rokytka s pěší bezbariérovou 
promenádou.

Kontakt:

Mgr. Michaela Vojtěchová, sociální 
pracovnice, tel.: 775 065 565, 
e-mail: vojtechova@dsvysocany.cz
Domov seniorů Vysočany,
Bassova 14, 190 00 Praha 9, 
www.dsvysocany.cz 

Text a foto: dv

Vysočanská „V“ v lednu

V lednu dochází 
k rozšíření kapacity 
Domova seniorů Vysočany

Akce pro seniory, kteří trvale bydlí na devítce v působnosti 
Úřadu Městské části Praha 9, Sokolovská 14.

Ojedinělý projekt bydlení pro seniory vzniká 
v Praze 8-Kobylisích. Existující objekt ve Střelničné ulici 
se během několika měsíců promění v unikátní dům 
seniorského bydlení a centrum služeb.

Domov seniorů Vysočany v průběhu ledna zvýší svoji 
kapacitu ze současných 100 lůžek na konečných 116 
lůžek a v současné době přijímá nové přihlášky k pobytu.

Tvůrci domu se inspirovali v ze-
mích západní Evropy, kde po-

dobné projekty úspěšně fungují. 
V komplexu, ve kterém mohou 
získat senioři jednotky 1+kk či 
2+kk, bude fungovat také lékař, 
gerontolog, psycholog, rehabili-
tační personál či restaurace a dal-
ší služby. Rezidence RoSa bude 
současně otevřeným místem se 
sociálním a společenským cent-
rem, kulturním programem i zá-
jmovými aktivitami. 
Každý senior bude mít v projektu 
svoji vlastní nájemní jednotku. 

V rámci rezidence budou moci se-
nioři využít základní služby a na-
víc bude možné rozšířit nabídku 
podle individuálního zájmu. Part-
nerem tohoto projektu je Český 
červený kříž. 
Dokončení rezidence je plánová-
no na první čtvrtletí roku 2014. 
Více informací najdete na www.
rezidencerosa.cz, dozvíte se na 
Zelené lince 800 800 750 nebo při 
setkání, které se uskuteční 16. led-
na 2013 od 15 hodin ve Střelničné 
1680, Praha 8. 

ht

Připravuje se unikátní 
centrum pro seniory – 
Rezidence RoSa

80 let 
Zdeněk Mareš

Josef  Hašek

Jaroslav Radimský

Marie Matoušková

Libuše Zajíčková

Jan Vrzal

Jiří Vobořil

Eva Ryšánková

František Brouk

František Holeček

Drahomíra Stanieková

Helena Kařízková

Ludvík Gréc

Jaroslav Hejkal

Eva Benešovská

Jindřich Peterka

Jaroslav Zikánová

Mária Tončevová

Oldřiška Daníčková

Juliana Šimková

Sylvestra Cempírková

85 let
Josef Plechatý

Ludevít Uhrin

Marta Cicvárková

Eva Broukalová

Věra Rysová

František Vydra

Hana Daňková

Josef Neček

Marie Markvartová

Naděžda Kárníková

Jan Vejtruba

90 let
Elena Červená

91 let
Božena Leksová

Vlasta Semecká

92 let
Miroslava Donnerová

Josef Liška

93 let
Marie Zmrzlá

Marie Ortcígerová

Anežka Šušliková

95 let
Leopoldina Vavrousová

Nikolaj Melník

99 let
Josef Medonos

100 let
František Lebeda

Blahopřejeme!

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

Jubilanti

Domov seniorů Vysočany
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2. 1. 2013 – středa
Speciální zdravotní cvičení pro 
seniory – od 9.00 do 10.00
Bridž pro seniory – od 10.00 
do 12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé – 
od 13.00 do 16.00. Setkání v novém 
roce; Tréninky paměti

3. 1. 2013 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry – od 8.00 do 9.00
Angličtina pro seniory (úplní začáteč-
níci) – lektorka od 9.00 do 10.00
Speciální zdravotní cvičení pro 
seniory – od 9.00 do 10.00
Pilates pro seniory (nové cvičení) 
– od 10.15 do 11.15
Úřední hodiny pro seniory a osoby 
se ZTP – od 12.00 do 13.00
Zadáno pro Klub důchodců (vede 
Květa Karbulková) – od 13.00 
do 16.00

4. 1. 2013 – pátek
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Deskové hry a BAZAR - od 10.00 do 
12.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 
12.00 do 13.00

7. 1. 2013 – pondělí
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Německý jazyk pro seniory - od 
10.15 do 11.15
Úřední hodiny pro seniory a osoby se 
ZTP - od 12.00 do 13.00
Cvičení pro ženy 55+ s prvky orient. 
tance - od 14.00 do 15.00

8. 1. 2013 – úterý 
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 8.00 do 9.00
Angličtina pro seniory (začátečníci) – 
lektorka od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) – 
lektorka od 10.15 do 11.15
Angličtina pro seniory (začátečníci) – 
lektor od 9.45 do 10.45
Cvičení pro muže nejen seniory 55+ 
- od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - 
lektor od 11.00 do 12.00
Francouzština pro seniory – úplní 
začátečníci - od 12.00 do 13.00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby 
se ZPS - od 14.00 do 15.00

9. 1. 2013 – středa
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Bridž pro seniory - od 10.00 do 
12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé - od 
13.00 do 16.00. Ing. Fedoš – Senior 
park; Přednáška – Klub historie; 
Tréninky paměti.

10. 1. 2013 – čtvrtek

Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 8.00 do 9.00
Angličtina pro seniory (úplní začáteč-
níci) – lektorka od 9.00 do 10.00
BAZAR - od 10.00 do 11.00
Pilates pro seniory (nové cvičení) - od 
10.15 do 11.15
Úřední hodiny pro seniory a osoby se 
ZTP - od 12.00 do 13.00
Zadáno pro Klub důchodců (vede 
Květa Karbulková) - od 13.00 do 
16.00

11. 1. 2013 – pátek
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Deskové hry a BAZAR - od 10.00 do 
12.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 
12.00 do 13.00

14. 1. 2013 - pondělí
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Německý jazyk pro seniory - od 
10.15 do 11.15
Úřední hodiny pro seniory a osoby se 
ZTP - od 12.00 do 13.00
Cvičení pro ženy 55+ s prvky orient. 
tance - od 14.00 do 15.00 hodin

15. 1. 2013 – úterý 
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 8.00 do 9.00
Angličtina pro seniory (začátečníci) – 
lektorka od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) – 
lektorka od 10.15 do 11.15
Angličtina pro seniory (začátečníci) – 
lektor od 9.45 do 10.45
Cvičení pro muže nejen seniory 55+ 
- od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - 
lektor od 11.00 do 12.00
Francouzština pro seniory – úplní 
začátečníci od 12.00 do 13.00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby 
se ZPS - od 14.00 do 15.00

16. 1. 2013 – středa
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Bridž pro seniory - od 10.00 do 
12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé - od 
13.00 do 16.00 hodin. Přednáš-
ka – Klub historie; Dílny alias Klub 
šikovných rukou (drátovaná svíčka)

17. 1. 2013 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 8.00 do 9.00
Angličtina pro seniory (úplní začáteč-
níci) – lektorka od 9.00 do 10.00
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Pilates pro seniory (nové cvičení)  - od 
10.15 do 11.15
Úřední hodiny pro seniory - od 12.00 
do 13.00
Zadáno pro Klub důchodců (vede 

Květa Karbulková) - od 13.00 do 
16.00

18. 1. 2013 – pátek
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Deskové hry a BAZAR - od 10.00 do 
12.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 
12.00 do 13.00

21. 1. 2013 - pondělí
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Německý jazyk pro seniory - od 
10.15 do 11.15
Úřední hodiny pro seniory a osoby se 
ZTP - od 12.00 do 13.00
Cvičení pro ženy 55+ s prvky orient. 
tance - od 14.00 do 15.00

22. 1. 2013 – úterý 
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 8.00 do 9.00
Angličtina pro seniory (začátečníci) – 
lektorka od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) – 
lektorka od 10.15 do 11.15
Angličtina pro seniory (začátečníci) – 
lektor od 9.45 do 10.45
Cvičení pro muže nejen seniory 55+ 
- od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) – 
lektor od 11.00 do 12.00
Francouzština pro seniory – úplní 
začátečníci od 12.00 do 13.00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby 
se ZPS - od 14.00 do 15.00

23. 1. 2013 – středa
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Bridž pro seniory - od 10.00 do 
12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé 
- od 13.00 do 16.00. Anna Kordić 
– zpěvačka (písně Jadranu); Dílny 
alias Klub šikovných rukou (květiny z 
čajových sáčků)

24. 1. 2013 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 8.00 do 9.00
Angličtina pro seniory (úplní začáteč-
níci) – lektorka od 9.00 do 10.00
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Pilates pro seniory - od 10.15 do 
11.15
Úřední hodiny pro seniory - od 12.00 
do 13.00
Zadáno pro Klub důchodců (vede 
Květa Karbulková) - od 13.00 do 
16.00

25. 1. 2013 – pátek
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Deskové hry a BAZAR - od 10.00 do 
12.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 

12.00 do 13.00

28. 1. 2013 - pondělí
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Německý jazyk pro seniory - od 
10.15 do 11.15
Úřední hodiny pro seniory a osoby se 
ZTP - od 12.00 do 13.00
Cvičení pro ženy 55+ s prvky orient. 
tance - od 14.00 do 15.00 hodin

29. 1. 2013 – úterý
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 8.00 do 9.00
Angličtina pro seniory (začátečníci) – 
lektorka od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) – 
lektorka od 10.15 do 11.15
Angličtina pro seniory (začátečníci) – 
lektor od 9.45 do 10.45
Cvičení pro muže nejen seniory 55+ 
- od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - 
lektor od 11.00 do 12.00
Francouzština pro seniory – úplní 
začátečníci od 12.00 do 13.00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby 
se ZPS - od 14.00 do 15.00

30. 1. 2013 – středa
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Bridž pro seniory - od 10.00 do 
12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé - od 
13.00 do 16.00. Přednáška – Klub 
historie; Dílny alias Klub šikovných 
rukou (výrobky z čajových sáčků)

31. 1. 2013 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 8.00 do 9.00
Angličtina pro seniory (úplní začáteč-
níci) – lektorka od 9.00 do 10.00
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Pilates pro seniory - od 10.15 do 
11.15
Úřední hodiny pro seniory - od 12.00 
do 13.00
Zadáno pro Klub důchodců (vede 
Květa Karbulková) - od 13.00 do 
16.00

1. 2. 2013 – pátek
Speciální zdravotní cvičení pro senio-
ry - od 9.00 do 10.00
Deskové hry  a BAZAR - od 10.00 do 
12.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 
12.00 do 13.00

POZNÁMKA: 
Služby kadeřnice; služby masérky; 
prodej nového oblečení pro seniorky 
za nízkou cenu – BAZAR.
Zájemci o výuku německého 
a francouzského jazyka, hlaste se, 
prosím, co nejdříve v Klubu seniorů 
v Harrachovské 422/2 na Proseku.

Klub seniorů Prosek v lednu
Společenské centrum pro seniory Prahy 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek, www.ssspraha9.cz, 
telefon: 286 582 298, mobil: 724 905 785 – Mgr. Věra Čápová.
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Základní škola Špitálská

V Základní škole Špitálská umož-
ňujeme vzdělávání a výchovu po-
dle ŠVP ZV Škola – Brána do spo-
kojeného života. Snažíme se vytvo-
řit u každého žáka kladný vztah ke 
vzdělávání a celoživotnímu učení, 
rozvíjet tvořivé myšlení a logické 
uvažování, vést žáky k samostatné 
a otevřené komunikaci. 
Od 1. do 9. ročníku se děti učí ang-
lický jazyk, na druhém stupni se ve 
volitelných předmětech rozhodují 
mezi německým a ruským jazy-
kem. Již druhým rokem pořádáme 
jazykové a poznávací výlety do ně-
mecky mluvících zemí a Anglie. 
Žáci mohou pracovat ve dvou 
učebnách ICT se 46 počítači, tráví 
zde velké přestávky, vyhledávají 
informace, znalosti prohlubují 
v osmi učebnách s interaktivními 
tabulemi. Zúčastňují se mnoha 

soutěží a olympiád. 
Pro žáky se specifi ckými poru-
chami učení a chování nabízíme 
přípravu na vyučování, se začle-
něním cizinců nám pomáhají stu-
denti formou asistence.

Každý první čtvrtek v měsíci vyjíž-
díme na vlastivědný výlet po pa-
mátkách Prahy. 
Třídy prvního stupně každoroč-
ně vyjíždějí na školy v přírodě, 
organizujeme plavecký výcvik 

ve 2. a 3. ročnících, žáci druhého 
stupně vyjíždějí na lyžařský výcvik 
a jednodenní výlety. 
Rodiče našich žáků a budoucích 
prvňáčků mohou navštívit školu 
a zúčastnit se vyučování ve dnech 
otevřených dveří 15. a 16. ledna 
2013. Zápis pro budoucí prvňáč-
ky proběhne 23. a 24. ledna 2013, 
umožňujeme jim vždy od března 
do května navštěvovat kurzy pří-
pravného vyučování v délce šede-
sáti minut týdně.
Svůj volný čas po vyučování mo-
hou trávit v knihovně školy, ve 
sportovních, výtvarných, hudeb-
ních a jazykových kroužcích, kde 
vyučují naši učitelé a odborníci 
z agentury Kroužky s. r. o., se kte-
rými máme vynikající spolupráci. 
Školní družina je organizována 
v pěti odděleních, dvě oddělení jsou 
umístěna v budově zvané Bumbá-
lek a tři v hlavní budově školy. Škol-
ní družina pořádá výlety, dochází 
do Galerie a knihovny Prahy 9, po-
siluje zdraví v solné jeskyni, pořádá 
ranní a odpolední kroužky. 

ředitelka školy
PaedDr. Alena Nídlová

Základní škola a Mateřská 
škola Na Balabence

Pozitivem naší školy je její multi-

funkčnost, především v oblasti ja-

zykového a sportovního vzdělává-

ní, v předškolním vzdělávání dětí 

v přípravných třídách a zapojení 

žáků do různých mimoškolních 

činností. 

Výuka anglického jazyka je reali-
zována od 1. třídy a od 3. ročníku 
se na výuce pravidelně podílí rodilí 
mluvčí. Další specializací je na 
druhém stupni zařazení rozšíře-
né výuky tělesné výchovy. Tomu 
odpovídá i náležité zázemí, školní 
hřiště s umělým povrchem i vyba-
vení tělocvičen. Moderní zařízení 
se netýká pouze sportu, ale i ostat-
ních učeben. Ve škole pracujeme 
ve dvou počítačových učebnách 
a osmi učebnách vybavených in-
teraktivními tabulemi. 
Od září 2012 máme na škole dvě 
zcela zaplněné přípravné třídy, 
kde jsou děti pod vedením zkuše-
ných pedagogů připravovány na 
vstup do základního vzdělávání. 
Velmi nám také záleží na tom, jak 
naši žáci tráví volný čas. 

Škola nabízí velké množství zájmo-
vých kroužků – počítačový, výtvar-
ný, hra na fl étnu, anglický jazyk, 
aerobik, vaření, míčové hry, drama-
tický kroužek. Zvláštní pozornost 
věnujeme žákům – cizincům, pro 
ně otevíráme pravidelně kroužek 
Čeština pro cizince. Výuka je obo-
hacena i o projektové dny, tradici 
mají školy v přírodě v Krkonoších.
Na prezentaci školy se mohou po-
dílet žáci prostřednictvím účasti 

na sportovních soutěžích a kultur-
ních vystoupeních. Z mnoha akcí 
bychom rádi vyzdvihli den otevře-
ných dveří, Školní těšení pro bu-
doucí prvňáčky, akademii v Gon-
gu. Samozřejmostí je fungování 
školní družiny. V nově zrekonstru-
ované jídelně je nabízen výběr ze 
dvou jídel. Od února 2013 počí-
táme s otevřením dvou tříd nové 
mateřské školy. Škola disponuje 
plně kvalifi kovaným učitelským 

sborem, který je zárukou kvalitní-
ho vzdělávání. 
Naše škola vzdělává podle škol-
ního vzdělávacího programu 
s motivačním názvem Škola klíč 
k budoucnosti, který Česká škol-
ní inspekce ohodnotila pozitivně 
i proto, že naším cílem je nejen 
kvalitní výuka, ale i smysluplné 
vyplnění volného času žáků. 

ředitelka školy
Mgr. Božena Žižková

Představujeme pět základních 
Zápisy prvňáčků pro školní 
rok 2013/2014 se blíží. 
Představujeme vám proto 
základní školy devítky.

Základní škola, Špitálská 789, Praha 9-Vysočany

Základní škola, Na Balabence 800, Praha 9-Libeň
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Základní škola Litvínovská 
500 – Sluníčková

Půjdete-li směrem k ZŠ Litví-

novská 500, již z dálky se na vás 

usmívá sluneční znamení na bu-

dově. Podle něho má název také 

náš Školní vzdělávací program – 

Sluníčko.  

Letošní novinkou bylo otevření 
dvou přípravných tříd, ve kterých 
se vzdělávají vybraní předškoláci. 
Osvojují si dopolední režim škol-
ního vyučování. Připravují se na 
úspěšný vstup do první třídy, a to 
pomocí didaktických her realizo-
vaných v kratších vzdělávacích 
úsecích. Předškoláci z partnerské 
MŠ mají možnost několikrát na-
vštívit školu a vyzkoušet si práci ve 
školní lavici. Pravidelně po zápisu 
připravujeme program Prvňáček, 
který zahrnuje tři setkání předško-
láčků s paní učitelkou. 
Rodičům každoročně nabízíme 
nahlédnutí do výuky. Vyučová-
ní obohacujeme nejrůznějšími 
zážitkovými akcemi (noční zoo, 
výtvarné dílny v pražských gale-
riích, noční hry a spaní ve škole, 

vaříme si sami, tvoříme kroniku 
třídy, staráme se o třídního mas-
kota, návštěvy divadel, dopravní 
hřiště). 
Druhým rokem úspěšně procháze-
jí žáci na prvním stupni základním 
kurzem taneční výchovy. Anglic-
kému jazyku se žáci vyučují již od 
prvního ročníku. Dvakrát týdně 
vedou výuku rodilí mluvčí. Žáci na 
druhém stupni si v 7. ročníku volí 
další cizí jazyk – francouzský, ně-
mecký, ruský nebo španělský. 
Pedagogové naší školy organizují 
projektové dny napříč všemi roč-
níky. Podporují tím spolupráci 
a ohleduplnost všech zúčastně-
ných. V rámci výuky starší žáci 
v každém ročníku absolvují ně-
kolikadenní výjezd k průřezové-
mu tématu (environmentální, 
multikulturní, mediální výchova, 
výchova demokratického občana 
a osobnostně-sociální výchova). 
Rozvíjet své zájmy mohou ve 
dvouhodinových blocích povinně 
volitelných předmětů, jejichž na-
bídka se každoročně částečně ob-
měňuje. Dále se zúčastňují mnoha 
soutěží (např. Matematický klo-

kan, Karlovarský skřivan, Pražské 
poetické setkání, Brána historie, 
Sportovní hry Prahy 9). 
Vysoké procento žáků je přijímáno 
na víceletá gymnázia. Pedagogové 
spolupracují s poradenským tý-
mem školy na prevenci rizikového 
chování, využívají odborníků z po-
raden, na základě dotací získaných 
z grantů se žáci zdarma účastní 
nejrůznějších aktivit a besed (Poli-
cie ČR, Život bez závislostí). 

Z nabízených kroužků vybíráme 
sportovní hry, mažoretky, anglický 
jazyk, divadlo, pěvecký sbor, kera-
mika, turistický kroužek, čeština 
pro cizince. Více informací nalez-
nete na www.litvinovska500.cz, 
kde si můžete prohlédnout stránky 
jednotlivých tříd, jež jsou pravidel-
ně aktualizovány třídními učiteli.  
 

ředitelka školy
Ing. Jaroslava Davidová

Základní škola 
Litvínovská 600

ZŠ Litvínovská 600 již desátým 

rokem nabízí žákům rozšířenou 

výuku informatiky a výpočetní 

techniky.

Umožňujeme žákům již od 1. roč-
níku získávat základní dovednosti 
v práci na PC a v každém dalším 
ročníku rozšiřujeme jejich doved-
nosti. Škola má tři učebny ICT 
s celkem 70 počítači. Povinný před-
mět informatika vyučujeme od 5. 
ročníku. Od 6. ročníku probíhá vý-
uka dvě hodiny týdně. V 7. ročníku 
pak žáci pokračují podle vlastní 
volby ve výuce informatiky s dvou-
hodinovou či jednohodinovou 
týdenní dotací. Jednohodinová 
dotace je doplněna další hodinou 
sportovních her. Atraktivitu vy-
učování a aktivizaci žáků umožňu-
jí i interaktivní tabule, které jsou 
ve třinácti učebnách. Počínaje 7. 
ročníkem škola nabízí možnost 
získat základy dalšího cizího jazy-
ka (německého, ruského).
Od letošního školního roku se za-
čínají všichni žáci učit angličtinu 
již od 1. ročníku. Výuka probíhá 

částečně pod vedením rodilých 
mluvčích. Pro kvalitní výuku ja-
zyků škola využívá jazykovou la-
boratoř.
Tělesná výchova probíhá ve dvou 
tělocvičnách nebo ve sportovním 
areálu na školní zahradě. 
ZŠ každoročně organizuje školy 
v přírodě, lyžařský kurz, plavecký 
výcvik, poznávací zájezd do Lon-
dýna, prázdninový pobyt v Ně-
mecku, adaptační kurz pro žáky 6. 
ročníku a pro 8. ročník kurz zdra-

vého životního stylu. 
Svým individuálním přístupem 
k žákům se všichni pedagogové 
snaží rozvíjet specifi cké nadání 
každého dítěte. V tom jim pomáhá 
i naše speciální pedagožka, která 
pracuje jak s nadanými žáky, tak 
s žáky se SPUCH. Těm nabízí i in-
dividuální nápravy a logopedickou 
poradnu.
Pro odpoledne nabízíme zájmové 
kroužky. Mezi nejžádanější patří 
keramický, hudebně-dramatický, 

fl orbal, cvičení pro radost nebo tu-
ristický. Žáci od 1. do 3. třídy mo-
hou navštěvovat školní družinu.
Pro nejstarší děti spádových ma-
teřských škol pořádáme adaptač-
ní a přípravné hodiny a pro žáky 
zapsané do 1. ročníku Kurz pro 
předškoláky. Poprvé jsme letos 
otevřeli přípravnou třídu pro žáky 
s odkladem základní školní do-
cházky. 

ředitelka školy
RNDr. Věra Cyprichová

 škol Prahy 9

Základní škola, Litvínovská 500, Praha 9-Prosek

Základní škola, Litvínovská 600, Praha 9-Prosek

Oprava  V prosincovém vydání Devítky jsme chybně zveřejnili 
data zápisu prvňáčků v Základní škole Litvínovská 500 na Proseku. 
Správné termíny zápisu jsou:

13. února (13–19 hod.) a 14. února (13–18 hod.)
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Základní škola Novoborská

„Důsledným uplatňováním pro-

fesionálních schopností každého 

pedagoga, nepodléháním líbivým 

trendům vzdalujícím výuku jejímu 

skutečnému poslání a za aktivní 

podpory rodičů, v niž věříme, za-

stavit u žáků této školy klesající 

vzdělanost, která se stala celo-

státním problémem“ – to je hlav-

ní výchovně-vzdělávací cíl školy 

v roce 2012/2013.

Škola s mottem „Šance pro všech-
ny, vždy a ve všem“ ve svém vzdě-
lávacím programu pamatuje na 
všechny děti bez rozdílu, učí je 
pochopení učiva v souvislostech; 
systémem hodnocení nejen zna-
lostí, ale také dovedností se snaží 
podpořit jejich individualitu.
Bezbariérový přístup umožňuje 
výuku i handicapovaným dětem, 
fungují zde přípravné třídy, škol-
ní psycholožka, speciální peda-
gogové – na prvním i druhém 
stupni, výchovný poradce, spo-
lupráce s OPPP, školní družina, 

mnoho zájmových kroužků pro 
smysluplné využití volného času, 
adaptační kurzy pro budoucí 
prvňáčky či školní jídelna, která 

nabízí výběr ze tří jídel.
Škola má moderní vybavení – po-
čítačové pracovny, zrekonstruo-
vané a moderně vybavené třídy, 

výtvarný ateliér, keramickou 
dílnu, sportovní areál, relaxační 
prostory…
Od nultého ročníku se děti sezna-
mují s prvky cizích jazyků, od 3. 
třídy mají povinný anglický jazyk 
a od 7. ročníku přibírají jako druhý 
němčinu nebo ruštinu. Ke znalosti 
angličtiny nepochybně přispívají 
i hodiny vedené rodilými mluvčí-
mi. Výuka je od 7. ročníku doplně-
na volitelnými předměty.
Během celé školní docházky absol-
vují žáci řadu exkurzí, výletů, škol 
v přírodě, plavecký výcvik, besedy 
k rozvíjení znalostí a dalších do-
vedností, mezi ně patří i čtenářské, 
fi nanční, vztahové… Proto také již 
léta podporují „adoptované“ děti 
z rozvojových zemí. Peníze na 
jejich studium získávají pravidel-
ným sběrem starého papíru.
Žáci jsou schopni úspěšně repre-
zentovat svou školu v nejrůzněj-
ších soutěžích a olympiádách, ale 
také zvládnout přechod na střední 
školy. V tom jim pomáhá systém 
výuky v 9. ročníku, který je ukon-
čen obhajobami absolventských 
prací. 

ředitelka školy
Mgr. Věra Lodrová

Základní škola, Novoborská 371, Praha 9-Střížkov
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NEJVĚTŠÍ ČESKÉ LYŽAŘSKÉ 
HVĚZDY TADY TRÉNOVALY 
NA SVÉ NEJRYCHLEJŠÍ ČASY. 

ZKUSÍTE JE PORAZIT?
Připravit, pozor, start! Chyťte stopu českých 

lyžařkých hvězd. Dlouhé chvíle plné snažení se jim 
vrátily v podobě olympijských medailí. Za jejich 

úspěchem stojí jistě i zdejší pohostinnost a nádherná 
krajina, která je každý den nabíjela vítěznou energií. 

Nyní tyto kopce rády přivítají i vás. Odstartujte 
a jeďte zažít příběh své rodinné dovolené právě sem.

Česká republika. Místo pro váš příběh.

www.kudyznudy.cz

1578_12_1_CzechTourism_inz 188x130mm_Krkonose.indd   1 5.11.2012   10:36:48
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Zápis do osmi mateřských škol 
zřizovaných Městskou částí 

Praha 9 – MŠ Kovářská, MŠ Litví-
novská, MŠ Novoborská, MŠ Pod 
Krocínkou, MŠ Šluknovská, MŠ 
U Nové školy, MŠ U Vysočanského 
pivovaru, MŠ Veltruská – se usku-
teční 13. února 2013 od 14 do 19 

hodin a 14. února 2013 od 15 do 17 

hodin v budovách mateřských škol. 
Pravidla přijímání spolu s formulá-
řem žádosti o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání a evidenčním 
listem budou zveřejněna na webo-
vých stránkách všech osmi mateř-
ských škol.  red

Zápisy do mateřských škol 
zřizovaných Městskou částí Praha 9

… pro školní rok 2013/2014 s nástupem dětí v září 2013

I N Z E R C E

I N Z E R C E

Hlídání dětí U Švadlenky
Potřebujete pohlídat svého potomka? Nabízíme hodinové 
hlídání dětí – od 50 korun za hodinu. 

Bližší informace na adrese v ulici Bratří Dohalských 144, 
Praha 9-Vysočany, tel.: 777 542 660, 
e-mail: smejkalova.jirina@centrum.cz.
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ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ REPREZENTANTI BOJUJÍ V KHL

NEJLEPŠÍ HOKEJOVÁ LIGA EVROPY

út - 8 / 1 / 2013
19:00 hod. Tipsport Arena

HC LEV PRAHA VS.

HC LEV PRAHA TRAKTOR ČELJABINSKVS.čt - 10 / 1 /2013
19:00 hod. Tipsport Arena

čt - 15 / 1 /2013
19:00 hod. O2 Arena

HC LEV PRAHA HC SLOVAN BRATISLAVAVS.

ne - 6 / 1 / 2013
17:00 hod. Tipsport Arena

HC LEV PRAHA 
AVTOMOBILIST
JEKATĚRINBURG

METALLURG
MAGNITOGORSK

VS.

www.levpraha.cz
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ŠKOLIČKA V MATEŘSKÉM CENTRU ,,SRDÍČKA“ČKA V MATEŘSKÉM CENTRU ,,SRD
Pro děti 2–6 let

MMalý kolektiv (10 dětí), nadstandardníníMalý kolektiv (10 dětí) nadstandardn
individuální přístup.

Motivovovaný a kvalifikovaný pedagogickkýý tým.
Rodidinnn á atmosféra, pestrá škála akkttivit

a volitelných kroužků.
Vícece n a www.mc-srdicka.cz
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Myslíte si, že by se měl Přemysl 

vrátit po 800 letech na Hrad?

Myslím, že by to byl hezký symbol. 
Navíc se nám za Přemyslovců ne-
žilo špatně.

Jaký je váš názor na evropskou 

integraci?

Musíme být členem funkčního 
evropského společenství. EU se 
ale tomuto ideálu mílovými kroky 
vzdaluje. Musí se vrátit k naplňo-
vání čtyř základních svobod – vol-
ného pohybu osob, zboží, služeb 
a kapitálu. Zejména v oblasti slu-
žeb má EU co dohánět.

Měly by se rozšířit pravomoci 

prezidenta?

Ne. Máme parlamentní demokra-
cii a ústava dává prezidentovi do-
statek pravomocí.

Budete vetovat zákony?

Věřím, že budu schopen s vládou 
a parlamentem diskutovat natolik, 
aby vetování nebylo nutné.

Jak se zachováte, pokud v parla-

mentních volbách vyhraje levice?

Jmenuji premiérem člověka, který 
sestaví fungující demokratickou 
vládu na základě toho, jak rozhod-
li občané ve volbách. Nebudu ale 
jmenovat vládu, která se bude byť 
skrytě opírat o podporu komunis-
tů. Pokud by to hrozilo, inicioval 
bych jednání všech demokratic-
kých stran a hledal možnosti, co 
dál. Nevěřím, že by jednání demo-

kratických stran mohla selhat.

Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka 

na 40 let komunismu?

Rok 1968, snad jako u všech, kteří 

si ho pamatují. Já tehdy právě na-
stupoval do liberecké nemocnice 
a jenom pár dní potom jsem zažil 
válečnou medicínu. Zachraňovali 
jsme Čechy, kteří zrovna měli tu 
smůlu, že stáli v cestě rudým tan-
kům, které k nám přijely rozbít 
naděje na svobodu a utužit komu-
nismus.

Máte nějaké politické 

historické vzory?

Za první republiky jsme měli hlav-
ně T. G. Masaryka. Z rozhovorů 
s pamětníky a zejména se svým 
otcem snad o té době i něco vím. 
Teď první republiku mnozí vzývají 
a Masarykem se doslova zaštiťují, 
avšak na hodnoty, které se tehdy 
nosily, zapomínají. Hlavně na to, 
že kromě práv jsou povinnosti. 

Několik let působil jako zastu-
pitel v Praze 2. V roce 2010 se 

vrátil do velké politiky a byl zvolen 
do zastupitelstva hlavního města 
Prahy, kde ostře vystoupil proti 
vznikající koalici. V současnosti 
je senátorem Parlamentu České 
republiky, kde pokračuje v man-
dátu, který před ním vykonával 
jeho otec.
„O funkci prezidenta České re-
publiky se ucházím proto, že mne 
nominovala Česká strana sociálně 
demokratická a já tuto nominaci 
přijal. Podporu jsem získal neje-
nom od strany, ale i od lidí, kteří 

se podepsali pod moji petici a kteří 
sdílí sociálně demokratické hod-
noty, jako je rovný přístup ke zdra-
votním službám, rovný přístup ke 
vzdělání, zájem na boji s korupcí 

a klientelismem a zájem na tom, 
aby zákony platily pro všechny 
stejně. Kandiduji na prezidenta, 
abych reprezentoval tyto hodno-
ty z pozice prezidenta a abych byl 

prezidentem všech občanů, kteří 
mají ,blbou‘ náladu ze současného 
politického dění.
Jako prezident se chci více účast-
nit společenské diskuze než Vác-
lav Klaus, chci být moderátorem 
diskuze mezi občanskou společ-
ností a vládou, která má možnost 
měnit věci v této zemi. Pokud by se 
mi dostal na stůl například zákon 
o důchodové reformě, která tu-
neluje důchodový systém, zákon 
o majetkovém vyrovnání státu 
s církvemi, zákon o zavedení škol-
ného na vysokých školách, pak 
bych takový zákon nepodepsal 
a jasně bych řekl důvody, proč 
ne. Chci být jasnou opozicí všem 
hloupým nápadům, které se sna-
ží prosazovat tato vláda premiéra 
Nečase.“
Jiří Dienstbier je známý tím, že se 
nebojí říkat lidem pravdu do očí. 
Jestli bude zvolen prezidentem, 
tomu mohou pomoci i občané naší 
městské části. Poslední průzkumy 
naznačují, že šanci na poslání prv-
ního muže republiky má… 
 mh

Přemysl Sobotka: „Demokracie je pro mě posvátná“

Jiří Dienstbier, kandidát na prezidenta České republiky

Za Přemysla Sobotku se ODS postavila v primárkách a nominovala ho do přímé volby prezidenta České republiky. 
„Za Přemyslů na Hradě bylo Čechům nejlíp,“ říká ke své kandidatuře s úsměvem Přemysl Sobotka.

Jiří Dienstbier je právník, 
senátor a místopředseda 
ČSSD. Kandiduje v prezi-
dentských volbách 2013. 
Pomáhal zorganizovat 
manifestaci 17. 11. 1989 
a poté jako zástupce stu-
dentů zasedl ve Sněmovně 
lidu Federálního shromáž-
dění.

MUDr. Přemysl Sobotka
kandidát na prezidenta České republiky
• zakládající člen OF i ODS, čtyřikrát zvolen senátorem
• od roku 1996 místopředsedou Senátu; 2004–2010 předsedou
• pracoval jako chirurg a rentgenolog; od roku 1991 primářem
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UŽ PRVNÍ KOLO 

VOLBY ROZHODUJE!

Stojím 
o podporu 
slušných 
a čestných lidí
Karel Schwarzenberg 
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I přesto, že se jednalo o festival 
nesoutěžní, byl o něj velký zá-

jem jak ze strany účastníků, tak 
ze strany návštěvníků. A i když se 
nesoutěžilo o žádné ocenění, byla 
nervozita z představitelů znát. 
O to lepší pocity pak mohli zažít 
při bouřlivých potlescích publika. 
Pořadatelské gymnázium lákalo 
návštěvníky na studentský mu-
zikál Jenny vyprávějící o hledání 
lásky a štěstí ve sklepích Amste-
rodamu. Velkým překvapením 
pro návštěvníky kavárny divadla 
bylo vystoupení studentek tercie, 
jež se stylizovaly do ročních ob-
dobí, aby se mohly hádat o to, jak 
po sobě budou navazovat. Vše si 
připravily samy. Zlatým hřebem 
sobotního večera, jak poznamenal 
nejeden z diváků, byla Gogolova 
Ženitba. Celému vystoupení do-
minoval leckdy i hurónský smích 
z přeplněného hlediště, což snad 
může sloužit jako vizitka toho, jak 
dobře studenti tuto hru nastudo-
vali. A pravděpodobně by se diváci 
smáli i více, kdyby je několik hodin 
předtím nerozesmávalo i kabaret-
ně pojaté představení studentek 
kvinty.
Samozřejmě by se nemohlo jednat 
o festival, kdyby na něm nevystu-
povala i další gymnázia, a to sou-
bory Gymnázia Nad Kavalírkou, 
u kterého stojí za zmínku zejména 

vystoupení studentského sboru 
Besharmonie, jenž zazpíval něko-
lik známých i neznámých melodií, 
Gymnázia Ch. Dopplera, gymná-
zia PORG a Gymnázia J. Nerudy. 
Studenti poslední jmenované ško-
ly vtrhli spolu se souborem Holé 
neštěstí na scénu jako poslední 
a předvedli hru L. Smoljaka Fan-
tom Realistického divadla Zdeňka 
Nejedlého. Hra typickým cimrma-
novským stylem humoru spoleh-
livě rozesmála zaplněné hlediště, 
navodila dokonale podle mnohých 

diváků atmosféru 50. let a stala se 
pomyslnou třešničkou na dortu.
Studenti se tedy prali s Thálií tyto 
tři kulturou nabitými dny srdnatě 
a neohroženě. Ta jim nedala nic 
zadarmo. Avšak o to cennější ví-
tězství nad ní pak bylo. Nic by se 
nemohlo konat bez podpory. Thá-
lie proto byla velice vděčná za to, 
že celý festival fi nančně zaštítil 
Magistrát hl. m. Prahy a MČ Pra-
ha 9. I studenti děkují a těší se na 
další ročník, tentokrát již desátý. 

Ondřej Hanko, sexta GJS

V Elektroskanzenu Šlovice, 
regionálním muzeu a galerii 

Křivoklátska předali jejich před-
stavitelé 8. září 2012 vnukovi 
Emila Kolbena Ing. Jindřichu Kol-
benovi, CSc., medaili Leonarda da 
Vinci jako dík za jeho spolupráci 
s Asociací strojních inženýrů ČR 
a za celoživotní přínos k vývoji 
letadlových turbínových motorů. 
Slavnostního aktu se zúčastnili 
také členové ČKD – Ing. Vašek 
a Ing. Herbert a bývalý generál-

ní ředitel holdingu ČKD Ing. Jan 
Havelka. Ten zhodnotil význam 
zakladatele Elektrotechnického 
závodu Emila Kolbena, závodu vy-
budovaného ve Vysočanech, a jeho 
význam pro rozvoj elektrotechnic-
kého průmyslu. Byla to krásná 
vzpomínka na významného pod-
nikatele světového formátu.
 

Ing. Václav Daněk, CSc.

Tajemník Asociace strojních 
inženýrů ČR

Studenti se poprali s Thálií v Divadle na prádle

Oslava 150. narozenin Emila Kolbena

Již podeváté se od pátku 23. do neděle 25. listopadu 2012 konal v malostranském Divadle na prádle nesoutěžní 
divadelní festival Pereme se s Thálií, který je každoročně organizován Gymnáziem Jaroslava Seiferta z Prahy 9.

150. výročí narození Emila Kolbena, jednoho z nej-
významnějších českých elektrotechniků, zakladatele 
továrny Kolben a spol. a podnikatele, který významnou 
měrou přispěl k rozvoji Vysočan, si připomněla i Asocia-
ce strojních inženýrů ČR.

Přivítání Ing. Jindřicha Kolbena, CSc., s chotí

Fantom Realistického divadla Zdeňka Nejedlého

Studentský sbor Besharmonie

Z Gogolovy Ženitby

Muzikál Jenny
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 být V

rch
otovy Ja-

n
ovice, G

olčů
v Jen

íkov, K
ard

ašova Ř
e-

čice, O
d

olen
ova, vlastn

ě p
o staročesku

 
O

d
olen

a V
od

a, H
avlíčků

v B
rod

, Jin
d
ři-

ch
ů

v H
rad

ec, K
arlovy V

ary, F
ran

tiškovy, 
K

on
stan

tin
ovy a Jan

ské L
ázn

ě, K
arlova 

S
tu

d
án

ka n
ebo K

arlín
, K

lán
ovice, P

et-
rov, K

arlov, Josefov, A
d

am
ov –

 tak p
roč 

bych
om

 m
y n

em
oh

li m
ít K

olben
ovy V

y-
sočan

y. D
r. h

. c. In
ž. E

m
il K

olben
 by si 

to zaslou
žil.

V
raťm

e se do časů, kdy u nás založil továrnu. 
B

ylo to roku 1896. Jak tenkrát V
ysočany vypa-

daly? B
yla to nevelká vesnice s více než 4000 

obyvateli, vzdálena přes hodinu chůze od Prahy. 
Její předností bylo, že ležela „na dráze“ a protí-
naly ji dvě důležité silnice. A

 v sousední Libni 
se rozvíjel prům

ysl. B
ezprostředně u hranic 

s V
ysočany to byla První Č

eskom
oravská stro-

jírna. Zatím
co ve V

ysočanech výrobní činnost 
reprezentovaly pouze četné řem

eslnické dílny, 
cukrovar, pivovar a zejm

éna zem
ědělské used-

losti, některé s vinicem
i, po založení K

olbenovy 
elektrotechnické továrny nastalo oživení. 

K
olben poznal, že je zde výhodné m

ísto pro 
podnikání; volné plochy pro budování provozo-
ven, železnice v m

ístě, elektrická tram
vaj zave-

dena až k hranicím
 V

ysočan a pohodlné spojení 
s Prahou po silnici i po dráze. N

ápadu se cho-
pili i jiní a V

ysočany začali oživovat. Zakládaly 
se nové továrny a továrničky –

 na hospodářské 
stroje Theodora U

m
ratha, na polní dráhy O

ren-

stein &
 K

oppel, na gram
ofony, drátěná pletiva, 

Žižkova továrna m
lecích kam

enů, G
um

ovka, 
B

ratří Tauberové, sladovna a další m
enší pod-

niky. Stěhovali se sem
 za prací lidé z okolí. 

B
yty pro ně nestačily, vybudovali si prozatím

ní 
nouzové kolonie, než si nahospodaří na vlastní 
dom

ek. V
ysočany se vzm

áhaly. Pouhých šest let 
po založení K

olbenovy továrny dosáhly již své-
ho povýšení na m

ěsto, prodloužení tram
vaje až 

do m
ěsta a dalšího růstu obyvatelů. Továrna se 

připojila k Č
eskom

oravské strojírně, a pom
ohla 

tak ke vzniku Č
K

D
, koupila prázdný svah a úze-

m
í bývalé K

rocínky rozparcelovala pro rodinné 
dom

ky svých zam
ěstnanců. V

ysočany se staly, 
řečeno dnešním

i slovy, dobrou adresou.
V

 začátku tohoto rozm
achu stál nepochybně 

i E
m

il K
olben se svou m

yšlenkou a nápadem
 

zřídit svou továrnu právě zde. A
 to je i jedním

 
z důvodů, proč v současné době M

ěstská část 
Praha 9 usiluje o vybudování důstojného po-
m

níku k uctění K
olbenovy pam

átky.

často zam
ěňován se sv. A

kakiem
, biskupem

 
m

elitenským
, bývá zpodob ňován i jako biskup.

S
v. B

arbora, patronka horníků a přím
luv-

kyně v hodině sm
rti.

S
v. B

lažej (†316), biskup z pontského m
ěsta 

Sebasty (M
egalopolis) přím

luvce při nem
ocech 

krčních. Patron řem
esel souvisejících s větry –

 
větrného m

lynářství, pištců, pozounérů. N
a den 

sv. B
lažeje chodívali ve 14. století žáci na koledu 

k dobrým
 lidem

.
S

v. C
yriak

, řím
ský m

učedník ze 4. století, 
jáhen papeže M

arcella; podle legendy uzdravil 
dém

ony posedlou dceru císaře D
iokleciána A

r-
tem

idu. Je zobrazován v jáhenské dalm
atice se 

spoutaným
 drakem

 či dém
onem

, někdy s m
e-

čem
 jako alm

užník. B
yl vzýván jako ochránce 

před zlým
i duchy.

S
v. D

iviš, přím
luvce při bolestech hlavy 

a v boji.
S

v. E
rasm

u
s, ochránce lodníků a soustruž-

níků, vzývaný též při bolestech břišních, kolice 
a křečích.

S
v. E

u
stach

, patron lovců.
S

v. Jiljí, patron lovců, dobytka, pastýřů, 
kojících m

atek, vzývaný též při suchu, požáru, 
bouři, neště stí a opuštěnosti.

S
v. Jiří (†303), plukovník řím

ské arm
ády, 

ochránce pevností a patron rytířů a vojáků.
S

v. K
ateřin

a A
lexan

d
rijská (†307), m

u-
čednice, patronka vzdělání a učenosti všeobec-
ně a K

arlovy univerzity, dále patronka studen-
tů, vědců, knihtiskařů, ale i kolářů a vozků.

S
v. K

ryštof (C
hristoforos)

S
v. M

arkéta A
n

tošská, patronka rodiček, 
rolníků, chův, dívek a neplodných žen.

S
v. P

an
taleon

, m
učedník ze 4. století, lékař 

z N
ikom

edie; po m
nohých m

ukách byl přivázán 
k olivě a poté sťat. B

ývá zobrazován v dlouhém
 

plášti, přivázán k olivě, ruce m
á obvykle přibi-

ty k hlavě dlouhým
i hřeby; někdy drží v ruce 

am
pulku. Je patronem

 lékařů, vzývaný též při 
bolestech hlavy a při souchotinách.

S
v. V

ít, ochránce m
ládeže, vzývaný při roz-

m
anitých onem

ocněních. Č
ást z jeho ostatků je 

uložena v chrám
u sv. V

íta na Pražském
 hradě. 

Je nejstarším
 patronem

 zem
ě Č

eské.
N
ěkdy se vyskytuje m

ísto sv. C
yriaka nebo sv. 

E
rasm

a patron zajatců a dobytka sv. L
in

h
art, 

m
ísto sv. D

iviše sv. M
iku

láš z M
yry, (kolem

 
350 –

 kolem
 450), m

yrský biskup, patron ná-
m

ořníků a rybářů, m
ísto sv. Pantaleona proti-

m
orový patron.
S

v. R
och

. V
zácněji také (jako patnáctý svatý 

pom
ocník).

P
an

n
a M

aria, sv. O
svald

, patroni dobytka 
sv. M

agn
u

s a sv. Q
u

irin
u

s a patron tesařů 
a od počátku 17. století i český patron sv. W

olf-
gan

g.

Č
trnáct svatých pom

ocníků bývá většinou zob-
razováno volně rozčleněno do skupinek sedících 
na obláčcích, uprostřed nich nejčastěji osam

o-
cený sv. K

ryštof, nebo jsou někdy zpodobňová-
ni sam

ostatně. Tato skupina světců se dostala 
i do dom

ovních znam
ení. V

 Ječné ulici v Praze 
stával dům

 u Č
trnácti pom

ocníků.
A

 ještě dodatek, který však se školní kaplí 
nesouvisí: pod vchodovým

i schody do budo-
vy býval odlišnou dlažbou vyznačen letopočet 
1854, který připom

ínal rok zahájení vyučování 
v prvé vysočanské škole, adaptované v zakou-
peném

 dom
ě čp. 60 v tehdejší K

rálovské třídě, 
dnes Sokolovské ulici. Ta byla v devadesátých 
letech 

m
inulého 

století 
zbořena. 

V
yučování 

bylo započato v den jm
enin císařovny A

lžběty 
19. listopadu 1854.

B
udova školy, ve které je dnes anglické gym

-
názium

, byla postavena z dobrovolných sbírek 
občanů podobně jako i N

árodní divadlo.
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Všechny kurzy probíhají v bez-
bariérové budově Obecního 

domu ve Vysočanech u stanice 
metra B Vysočanská. Tělocvična 
je vybavena šatnami, sprchami a 
vším potřebným náčiním, kera-
mický a výtvarný ateliér poskytuje 
veškeré potřeby a pomůcky i po-
hodlí pro tvůrčí práci ve vyučova-
ných oborech.

Umění
Herecké kurzy pro zájemce od 15 

let, 1x týdně 4 hod. Cena za polo-
letí 3500 Kč pro dospělé a 2500 Kč 
pro děti. 
Klavír, kytara, zpěv, zobcová fl ét-

na, saxofon, housle – pro děti 
i dospělé, začátečníky i pokročilé, 
individuální hodiny, rozvrh podle 
dohody s lektorem, 1 vyučovací 
hodina týdně, cena za pololetí pro 
děti 3150 Kč (150 Kč za hodinu), 

pro dospělé 5250 Kč (250 Kč za 
hodinu). 
Keramika pro děti i dospělé – začá-
tečníky i pokročilé, odborné vedení 
zajištěno, možnost točení na kru-
hu, cena za lekci (2 hodiny čistého 
času) pro předškolní děti 120 Kč, 
školní děti 140 Kč, dospělí 200 Kč.
• pondělí: 15.00 – 19.00 hod. pro 
děti a dospělé
• čtvrtek: 15.00 – 19.00 hod. pro 
děti a dospělé
Výtvarná výchova – výuka různých 
dekorativních technik pro děti 
i dospělé. 
Cena za lekci (2 hodiny čistého 
času), školní děti 120 Kč, dospělí 
180 Kč. 
• středa: 17.00–19.00 hod. pro 
děti a dospělé

Sport
Judo pro děti – začátečníky i po-

kročilé, pondělí 16.00 – 17.30 
hod., cena za pololetí 1500 Kč. 
Jóga pro dospělé – úterý 16.30 
– 17.30 hod. začátečníci, 17.30 
– 18.30 hod. mírně pokročilí 
a pokročilí, cena za lekci 100 Kč, 
senioři 90 Kč, možnost zakoupení 
permanentek.
Pohybová výchova pro děti 4 až 

6 let – středa 16.30 – 17.30. hod., 
získání základních pohybových 
prvků hravou formou (tanečky, zá-
klady gymnastiky, improvizace na 
hudbu), cena za pololetí 1100 Kč .
Cvičení pro ženy AEROBIK MIX - 
pondělí 19.00 - 20.00. hod., cena 
za lekci 100 Kč, možnost zakoupe-
ní permanentek.
Cvičení pro ženy BODYSTYLING - 
čtvrtek 19.00 - 20.00. hod,. cena 
za lekci 100 Kč, možnost zakoupe-
ní permanentek.
Cvičení maminek s dětmi ve věku 

2 až 5 let - středa 10.00 – 11.00 
hod., písničky, říkadla, překáž-
kové dráhy, rozvoj komunikace 
v dětském kolektivu, cena za lekci 
100 Kč, možnost zakoupení per-
manentek, které platí také na cvi-
čení pro ženy.
 
Výše uvedené kurzy se uskuteční 
pouze v případě, že počet přihlá-
šených zájemců bude dostatečný 
vzhledem ke stanovenému mini-
málnímu počtu osob.
Ceny kurzů pro dospělé jsou uve-
deny vč. 20% DPH.
Bližší informace a zápis: Divadlo 
Gong – kulturní a vzdělávací spo-
lečenské centrum, Praha 9, Jando-
va 207/4, mob.: 777 853 883, tel.: 
283 89 04 40, e-mail: kursy@kul-
tura9.cz, www.kultura9.cz. Úřed-
ní hodiny: pondělí až čtvrtek 13.00 
– 18.00, středa 9.00 – 18.00. 

Při cvičení MUDr. Smíška 
s elastickým lanem si můžete 

protáhnout partie, které ztratily 
pružnost, posílit oslabené svaly, 
a ulevit si tak od bolestí zad. Cviče-
ní je skvělá kompenzace sedavého 
zaměstnání, vhodná pro všechny 

věkové kategorie. 
Ráda přivítám ve středu v 18:30 na 
hodině pro začátečníky a v 19:15 
pro mírně pokročilé. Více infor-
mací naleznete na www.osobni-
trenerka.com. 

Andrea Špinarová

Předvánoční čas v Praze 9 odstartovalo rozsvěcování vánočních stro-
mů. Na Střížkově se tak dělo 2. prosince 2012 v režii Spolku za vese-

lejší Střížkov ve spolupráci s MČ Praha 9. Jak tu bylo příjemně, ukazují 
fotografi e Luboše Josefa Marka. Další si můžete prohlédnout v galerii na 
internetových stránkách www.bohemia-werbung.cz.     

Když veselejší, tak ještě veselej-
ší. Členové spolku za veselejší 

Střížkov si na nic nehrají, oni ve-
selí jsou a radost, která jim jde ze 
srdce, rozdávají kolem sebe plný-
mi hrstmi. 
Pro zábavu a veselí svých bliž-
ních a přátel nafotili s fotografem 
Lubošem J. Markem a stylistkou 
Jiřinou Chrtkovou ve fotoateliéru 
reklamní agentury BOHEMIA 
WERBUNG, s. r. o., na Střížkově 
kalendář na rok 2013. Na obrázku 

je zadní strana kalendáře spol-
ku, posuďte sami, i při focení byli 
veselí a někteří ještě veselejší... 
Kalendář si můžete prohlédnout 
na internetových stránkách www.
bohemia-werbung.cz. 

Umělecké a sportovní kurzy pro vás

Kurzy SM systém 
– prevence a léčba 
bolestí zad

Členové Spolku za veselejší 
Střížkov nafotili kalendář

Z rozsvěcování vánočního 
stromu na Střížkově

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

Již třetí pololetí kurzů SM systém 
v Obecním domě, Jandova ulice 
207/4, ve Vysočanech startuje ve 
středu 9. ledna 2013.

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 23

ŽIVOT KOLEM NÁS

Leden 2013



DIVADLO GONG

9. 1. středa 19:00
Posezení u cimbálu – pořádá Slovác-
ký krúžek v Praze

15. 1. úterý 19:30
Brej den, pane doktor 
– Divadelní spolek Post Scriptum
Hra motivovaná kalifornskými novelami 
Johna Steinbecka Na Plechárně a Ze-
lený čtvrtek vykresluje fi gurky z okraje 
lidské společnosti kdesi na jihoame-
rickém předměstí, daleko od reklam 
a přetechnizovaného světa. 

16. 1. středa 19:30 
Jazz klub Gong
Polydor sextet a Eva Emmingerová

17. 1. čtvrtek 19:30
Malá scéna s dobrým vínem
Domluvili jsme vám rande s HEIDI...!
Sympatická, vtipná a oblíbená zpěvač-
ka a moderátorka, která zná lidi jako 
své boty, je hostem scenáristy Pavla 
Cmírala a agentury La Maison. 

19. 1. sobota 9:30 a 15:30
Koncert žáků hudební školy Yamaha 
při KMC Knofl ík
Součástí programu bude i vyhlášení 
výsledků výtvarné soutěže Namaluj si 
písničku. Pořádá KMC Knofl ík, Praha 9
www.yamahaknofl ik.webnode.cz

22. 1. úterý 19:30
Asonance – koncert

24. 1. čtvrtek 19:30
Malá scéna
Slawomir Mrožek: Tancovačka
Divadlo AHA!
Alegorie o hledání a tápání mladé 
generace v bludišti současného světa.
V režii M. Pokorného hrají: R. Klučka, 
V. Hadraba a M. Mazal

29. 1. úterý 19:00
Novoroční tančírna
Luas Dancing school vás zve: Nestůjte, 
neseďte, tančete s námi irské tance 
a americký clogging! Nevíte, o co se 
jedná? Stačí přijít a vyzkoušet si vše 
s námi!
www.luasdance.cz  

30. 1. čtvrtek 19:30
Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers házejí perly swingu
Protagonisté se tentokrát rozhodli na-
bídnout ty vůbec nejkrásnější hudební 
perly, jež nám světový swing 30. a 40. 
let zanechal.

KLUB KOCOUR

17.1. čtvrtek 19:30
JIŘÍ ŠÁMAL – tajemný večer 
s tajemnými tóny hangdrumu. 
Křest CD – Magic sound of Hangdrum.

22.1. úterý
THE PLÁKY – www.theplaky.webzdar-
ma.cz. Poctivej nářez.

29. 1. úterý
JAUVAJS – www.jauvajs.cz.
Irská tradiční hudba s folkovými prvky.

Pozor změna!
Klub Kocour se sloučí v lednu 2013 
s letní scénou Dvoreček a bude fungo-
vat celoročně na adrese Obecní dům, 
Jandova 4, Praha 9. Začátky v 19:30 
hod., vstupné 60 Kč.

GONG DĚTEM

10. 1. čtvrtek 10:00
Malá scéna: Divadlo Pro malý 
J. Werich: LAKOMÁ BARKA

Lakotili, škudlili a byli lakomí… jak 
směšné je takové počínání, uvidíme ve 
veselé pohádce s herci a loutkami.
Hrají: M. Lážnovská a K. Zima, výprava: 
R. Dubovský a J. Škvrna. Režie: K. Zima 
a O. Lážnovský. Pro děti od 3 let.

12. 1. sobota 15:00
Divadlo AHA!
J. Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY ANEB 
KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Uprostřed lesa se strhne mela mezi 
Kmotrou Liškou a psy Sultánem a Hek-
torem. Pohádkový dědeček má plné 
ruce práce, aby dokázal, že nejchytřejší 
je ten, kdo umí v nesnázích nabíd-
nout pomocnou tlapku a být dobrým 
kamarádem. Hrají: P. Zeman-Bečková, 
V. Hadraba, R. Klučka a J. Stich. Drama-
tizace, texty písní a režie: M. Pokorný. 
Pro děti od 4 let.

14. 1. pondělí 10:00
Divadlo AHA!
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽ-
STVÍ KOCOURKA MODROOČKA
Poetická hudební pohádka o tom, jak 
kočičí kluk poznával svět.
Hudba: P. Zeman, choreografi e: 
P. Štěpánek, výprava a masky: M. Král, 
as. režie: K. Viktorinová, světla a zvuk: 
M. Puha. Hrají: G. K. Hašek, P. Bečková, 
N. Topinková/K. Viktorinová, K. Nohý-
nek, V. Hadraba, R. Klučka. Dramatiza-
ce, texty písní a režie: M. Pokorný. 
Pro děti od 3 let.

15. 1. úterý 10:00
Malá scéna: Divadlo Pro malý
A. Lobel: KVAK A ŽBLUŇK JSOU 
KAMARÁDI
Úsměvné příběhy dvou kamarádů 
o přátelství a o tom, jak je důležité mít 
někoho rád a někomu pomáhat.
Hrají: M. Zimová a M. Matejka. Hudební 
spolupráce: J. Vondráček. 
Pro děti od 3 let

16. 1. středa 10:00
Malá scéna: Divadlo Pro malý 
OTESÁNEK
Nové zpracování klasické pohádky 
o zvláštním klukovi, který neměl nikdy 
dost. Scéna: R. Dubovský, hrají: K. Ku-
drnáčová, K. Zima. Pro děti od 4 let.

17. 1. čtvrtek 10:00
Divadlo AHA!
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: 
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Kdo by neznal Ferdu Mravence a jeho 
kamarády z broučičího světa?
Scéna: R. Dubovský a J. Škvrna; kostý-
my: Z. Hadrabová; hudba: P. Moravec; 
hrají: V. Hadraba, R. Klučka, J. Škvrna, 
Z. Hadrabová, K. Nohýnek a M. Mazal. 
Úprava, texty písní a režie: M. Pokorný. 
Pro děti od 4 let.

18. 1. pátek 10:00
Divadlo AHA!
M. Twain, V. Štěpánek: 
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
Dnes již klasické příběhy neposedného 
kluka, který žije se svou svéráznou 
tetičkou Polly a se svým nerozlučným 
kamarádem Huckem Finnem prožívá 
nejrůznější zapeklité situace.
Hrají: V. Hadraba, K. Nohýnek, J. Stich, 
V. Svobodová a N. Topinková. Režie: 
V. Štěpánek. Pro děti od 9 let.

21. 1. pondělí 10:00
Divadlo AHA!
M. Twain, V. Štěpánek: 
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
Pro děti od 9 let.

22. 1. úterý 10:00
Malá scéna: Divadlo Pro malý
POHÁDKA O ROBINSONOVI
Příběh o přátelství, samotě a potřebě 
mít někoho blízkého je tentokrát 
„otevřenou hrou“ také pro diváky, kteří 
se stanou spolutvůrci při osídlování 
ostrova.
Spolu s loutkami účinkují M. Zimová 
a M. Matejka. Pro děti od 3 let.

23. 1. středa 10:00
Divadlo AHA!
M. Pokorný: PĚT ŽENICHŮ 
PRO PRINCEZNU
Co všechno se seběhlo kolem hledání 
ženicha a jak to všechno dopadlo 
uvidíme v nové pohádce.
Výprava: Z. Hadrabová a M. Stichová, 
hrají: J. Stich, V. Stasiowská, V. Svobo-
dová a M. Mazal. Režie: M. Pokorný. 
Pro děti od 4 let.

24. 1. čtvrtek 10:00 
Divadlo AHA!
J. Verne, V. Pokorný: 
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Dobrodružný příběh, který se točí 
kolem veliké sázky a kolem pozoru-
hodné a nebezpečné cesty anglického 
džentlmena Foga.
Dramaturgie: V. Pokorný; scéna: 
K. a J. Čapkovi; projekce a animace: 
M. Chwistková a T. Polenský; produkce 
a kostýmy: M. Král; hudba: P. Zeman; 
choreografi e: R. Vizváry. Hrají: M. Mazal, 
R. Klučka, K. Nohýnek, V. Svobodová/A. 
Blažková, O. Černý a P. Kalous. Režie: 
M. Pokorný. Pro děti od 7 let.

26. 1. sobota 15:00
Divadlo AHA!
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽ-
STVÍ KOCOURKA MODROOČKA
Pro děti od 3 let.

28. 1. pondělí  10:00
Malá scéna: Divadlo Pro malý 
K. Zima: O HLOUPÉM HONZOVI
Poslyšte příběh o mládenci jménem 
Jan. Hrají: K. Zima, J. Škvrna a E. Kode-
šová. Scéna a loutky: R. Marek. 
Pro děti od 3 let.

29. 1. úterý 10:00
Divadlo AHA!
W. Shakespeare: 
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ 
aneb COKOLI CHCETE
Komedie rozmanitých chutí a vůní…
Překlad: J. Josek; dramaturgie: M. Po-
korný; výprava: M. Roszkopfová; hudba: 
T. Alferi; výroba kostýmů: M. Stichová; 
produkce: S. Takáčová. Hrají: M. Mazal, 
K. Nohýnek, J. Stich, Z. Velen j.h., 
V. Hadraba, J. Škvrna j.h, J. Slánský 
j.h., P. Zeman-Bečková, N. Topinková, 
V. Stasiowská. Režie a úprava textu: 
V. Herajtová. Pro mládež od 12 let

30. 1. středa 10:00
Divadlo AHA!
R. Kipling, V. Pokorný: MAUGLÍ
Dramatizace dnes již klasického 
dobrodružného příběhu z indické 
džungle, kde lidské mládě Mauglí žije 
ve společenství zvířat s osobitými 
charakterovými rysy.
Úprava, texty písní a režie: M. Pokorný; 
hudba: P. Zeman; choreografi e: 
S. Balabán; kostýmy, loutky a výtvarná 
spolupráce: B. Wojtkowiak; scéna 
a výtv. spolupráce: Z. Hadrabová; 
produkce a as. režie:  S. Takáčová. 
Hrají: V. Hadraba, P. Zeman-Bečková/T. 
Krchovová, R. Klučka, M. Mazal, V. 
Stasiowská/V. Svobodová, J. Stich, 
K. Nohýnek. Pro děti od 5 let.
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Střední odborné učiliště 
gastronomie a podnikání
Za Černým mostem 3/362, 198 00 Praha 9
státní škola s dlouholetou tradicí
e-mail: sougastropraha9@seznam.cz, www.sougastro.cz
Tel.: 281 028 990, 281 028  904, 281 028 956, 724 909 426, Fax: 281 940 783

Dny otevřených dveří: úterý 30. 10. 2012, 27. 11. 2012, 8.1. 2013, 22.1. 2013, 
5.2.2013, 12.2. 2013, vždy od 14.00 do 18.00 hodin, sobota 1. 12. 2012, 
12. 1. 2013, 26.1. 2013 vždy od 10.00 do 15.00 hodin.

Nabízíme 
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 

 Hotelnictví a turismus  Obchodník 
Obory středního vzdělání s výučním listem

 Pekař 
 Cukrář 
 Kuchař – číšník 
 Kuchař  Řezník – uzenář

 Číšník 
 Prodavač  květin
 Aranžér a propagace

Nástavbové studium s maturitní zkouškou
 Podnikání 

Možnost ubytování v Domově mládeže
Veškeré informace, s možností prohlídky školy,

 poskytne informační kancelář:  281 028 956, 724 909 426.

8.1. 2013, 22.1. 2013, 
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Dagmar Novotná se narodila 
16. listopadu 1950 v Mělníku. 

Vystudovala Pedagogickou fakul-
tu Univerzity Karlovy, obor mate-
matika a výtvarná výchova. Malbu 
studovala u profesora L. Leitgeba. 
Pracuje jako učitelka na základní 
škole v Čakovicích, didakticky pů-
sobí v oboru výtvarná výchova. Je 
vdaná, má dva syny, akademické-
ho sochaře a violistu.
Celý život ji výtvarná činnost pro-
vází v široké škále. Jsou to malby, 
tisky, textilní tvorba, monotypy 
a malba na dřevo. Tematicky jde 
o krajinu, zátiší, portréty v realis-
tické i abstraktní podobě – kombi-
nace obrazotvornosti a prožívané 
reality v symbolické podobě. 
Její dílo je zastoupeno v soukro-
mých sbírkách. Od roku 2000, kdy 
začala své práce vystavovat, má na 
kontě patnáct samostatných vý-
stav. V roce 2006 vystavovala v Ga-
lerii 9 poprvé – se svým synem, so-
chařem Vítem Novotným. Po šesti 
letech se do Galerie 9 vrací s novým 
souborem prací a rodinnou sestavu 
tentokrát doplní i její vnuk – foto-
graf Kryštof Novotný. 

V Galerii 9 v lednu uvidíte:

Do  3. 1. 2013

Robin Kaloč: 
Krajina světla – obrazy a grafi ka

8. 1.–24. 1. 2013

Vlídná nostalgie:
Dagmar Novotná – obrazy, Vít 
Novotný – objekty, Kryštof Novotný 
– fotografi e

Od 30. 1. 2013

Milan Křenek: obrazy

Historie a současnost Prahy 9 

v dokumentech a fotografi ích

Stálá expozice v historické budově 
radnice

Dagmar Novotná – obrazy,
Vít Novotný – objekty 
a Kryštof Novotný – fotogra-
fie. To je obsahem výstavy, 
která se od 8. do 24. ledna 
2013 koná v Galerii 9.

Z tvorby Dagmar Novotné

Vlídná nostalgie
Galerie 9 
Sokolovská 324/14 
Praha 9

Otevřeno: pondělí až čtvrtek 
od 10 do 19 hodin. V prosinci 2012 
je otevřeno pouze do 20. 12. 
a poté až 2. ledna 2013.
Tel.: 236 041 292.

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 obyčej-
ných věcí vytvořit neobyčejné, 
na chvilku se odreagovat od 
denního shonu a ještě si odnést 
vlastní umělecké dílo. Vždy ve 
středu od 17.00 do 19.00.

2. 1. malba temperou
9. 1. quilling - tvoříme 
 z papírových proužků
16. 1. japonské skládání
 papíru/kusudama
23. 1. výroba lapače snů
30. 1. vitráž z hedvábného
 papíru

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin

2. 1. základy šitého 
 patchworku

K účasti na dílně se nemusíte 
objednávat. Kurz probíhá přímo 
ve výstavních prostorách, takže 
můžete být inspirováni výtvar-
nými díly.

Místa utrpení, smrti a hrdinství…
… je název výstavy, která se od 12. února do 29. března 2013 bude konat 
ve vstupní hale vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9.

Ota Kraus, osvětimský vězeň 
a spoluautor knihy Továrna na smrt 
byl i autorem scénáře první čes-
koslovenské expozice v 16. bloku 
osvětimského koncentračního 
tábora v roce 1950, ale i scénáře 
rozšířené expozice otevřené v roce 
1970, dvacet pět let po osvobození 
Osvětimi. Po dalších deseti letech 
přišel s myšlenkou otevřít stálou 
výstavu s tematikou osvětimského 
tábora umístěnou v Českosloven-
sku a snadno dostupnou mládeži 
a generacím narozeným po válce. 
Získat fi nanční prostředky na její 
realizaci se však nepodařilo. Po 
roce 1989 uvažoval o výstavě 
putující po okresních muzeích, 
kulturních domech, knihovnách, 

školách i městských úřadech. 
Své síly a čas věnoval prosazení 
této myšlenky až do konce svého 
života. 
Historická skupina Osvětim při 
Sdružení osvobozených politic-
kých vězňů a pozůstalých po něm 
převzala štafetu a s přispěním 
svých členů získala podporu nejen 
v České republice, ale i v zahraničí. 
Klíčovým pro realizaci se staly 
granty Česko-německého fondu 
budoucnosti a Nadačního fondu 
obětem holocaustu, přispěla i Fe-
derace židovských obcí a Židovská 
obec Praha. 
Výstavní soubor 28 mobilních pa-
nelů má trvale platnou historickou 
i výchovnou hodnotu. Seznamuje 

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

Kam na 
koncert?
31. ledna od 19 hodin
Julie Svěcená – housle, 
Václav Mácha – klavír
Program: Beethoven, Brahms, 
Sarasate, Dvořák 
Koncert se uskuteční v obřadní 
síni vysočanské radnice 
v Praze 9, Sokolovská 324/14. 
Bezbariérový vstup (2. p./výtah). 
Omezená kapacita sálu.

Poděkování
Gong 27. listopadu 2012 patřil 
členům Integrovaného záchran-
ného systému. Právě jim totiž 
bylo určeno představení Dívčí 
válka. Akci organizovala MČ 
Praha 9 a současně za podporu 
děkuje VOZP a. s.

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 25

KULTURA

Leden 2013



Výtvarnice a animátorka 
Šárka Váchová
Šárka Váchová, výtvarnice a ani-
mátorka představuje fi lmové 
i divadelní pohádky, oblíbený se-
riál Kostičky i večerníčkové série 
„Chaloupka na vršku“ a „Vánoční 
koleda“, kde autorka zachytila ne-
jen vánoční a novoroční zvyky na 
českém venkově, ale i kouzlo lido-
vého řemesla.
Výstava, která nabízí setkání 
s loutkářským uměním z bezpro-
střední blízkosti, je doplněna tvůr-
čími dílnami pro děti i rodiče, které 
se konají pod vedením odborného 
lektora vždy v sobotu a v neděli od 
11 hodin. Výstava je doplněna fi l-
movou projekcí.
Vhodné pro MŠ i ZŠ (na předcho-
zí objednávku).
Výstava trvá do 3. března 2013.

Stanislav Holý: Krajina her 
Od Studia Kamarád ke Krajině 
her, aneb kde si hrají Jů, Hele a je-
jich kamarádi.
Rozsáhlá interaktivní výstava je 
připravena ve spolupráci s praž-
skou Galerií U Prstenu a Českou 
televizí. Monumentální barevné 
dekorace jsou doplněné originál-
ními televizními postavami Jů, 
Hele, Tryskomyši, Haryho Šoume-
na, Šamšuly i kohouta Eda, jak je 
děti znají ze Studia Kamarád z díl-

ny výtvarníka Stanislava Holého.
Výstava trvá do 27. ledna 2013

Natoč si svůj vlastní fi lm
Sobota, 19. ledna 2013 začátek ve 
14 hodin - Animační dílna pro ro-
diče a děti v rámci výstavy Krajina 
her.
Seznámíte se s přípravou námětu, 
scénáře, technického scénáře, vý-
tvarného materiálu, se samotnou 
animací a natáčením, střihem a ob-
razovou i zvukovou postprodukcí. 
Vyzkoušíte si různé technologie 
a techniky animace, můžete se na 
chvíli stát režisérem, výtvarníkem, 
scénáristou i animátorem a vše pak 
uplatníte při vlastní tvorbě animo-
vaného fi lmu.
Nutná rezervace místa na telefo-
nu: 601 555 079, Mgr. Beáta Ti-
sucká.

Zámecká kavárna – 
literární kavárna
U kávy s posluchači …
Úterý, 15. ledna 2013 ve 14 hod. 
setkání s herečkou, recitátorkou 
i spisovatelkou Zdenkou Pro-
cházkovou nad její vzpomínkovou 
knihou „Na jevišti mezi Prahou 
a Vídni“, která zaznamenala velký 
ohlas při jejím rozhlasovém zpra-
cování.
Úterý, 15. ledna 2013 v 19 hod. 
Setkání se současnou českou poezií 

Radek Malý – básník, autor kní-
žek pro děti a překladatel z něm-
činy a redaktor, nositel Ceny Jiřího 
Ortena (2002), Magnesia Litera 
(2005), Výroční ceny nadace Čes-
ký literární fond (2008).
Marie Šťastná, básnířka, nositel-
ka prestižní Ceny Jiřího Ortena 
(2004) a Drážďanské ceny lyriky 
(2010).
Překlady z německé poezie před-
nese Zdenka Procházková.

Jarní prázdniny 
ve Ctěnicích
V týdnu od 28. ledna do 1. února 
2013 proběhnou jarní prázdniny 
ve Ctěnicích, jejichž obsahem bude 
krátké povídání o Masopustu plné 
říkadel, pranostik, hádanek a také 
výroba tradičních masopustních 
masek. Dílničky probíhají v rámci 
výstavy Šárky Váchové. Vhodné 
pro 1. stupeň ZŠ. 
Nutná rezervace na tel: 
601 555 080, Bc. Radka Oudová.
 

Dívka roku
28. 1. 2013, 18 hod.
Věk: 13–15 let
Přihlas se do soutěže inteligence a 
krásy a staň se Dívkou roku! Před-
stav porotě své kvality, postup do 
dalšího kola a získej nové zážitky a 
zkušenosti. Základní kolo je neve-
řejné, proto se nemáš čeho bát.

Dobrodružství 
s Bořkem Stavitelem
27. 1. 2013, 16 hod.
Věk: 2–6 let + rodiče
Pojďme pomoci Bořkovi a jeho ka-
marádce Týně postavit nové hřiště 
pro děti!  Budeme bagrovat s Bé-

ďou a Maxem, válcovat s Rolíkem, 
zvedat s Lůďou a kolečkovat s Jul-
čou. Když nám mamka s taťkou 
pomůžou, stihneme si na novém 
hřišti i chvilku pohrát.

Zimní pobytové tábory

Thorovo kladivo

Zbytky-Zásada (Jizerské hory)
17.–24. 2. 2013
Věk: 8–13 let
Cena: 3300 Kč (v případě získání 
grantu MHMP bude cena snížena 
na částku 3000 Kč)
Letošním zimním táborem se 
budou proplétat severské legen-

dy. Země je jedním z devíti světů 
hvězdného stromu Yggdrasil. 
Dalšími světy jsou například Jo-
tunheim – země ledových obrů, 
nebo Asgard – říše bohů. Po Odi-
nově vítězství nad Jotunheimem 
vládne mezi těmito světy křehký 
mír. Nyní by se měl vlády nad As-
gardem ujmout Odinův starší syn 
Thor. Zveme vás na korunovaci.

Pláně

Špindlerův Mlýn (Krkonoše)
16.–23. 2. 2013
Věk: 6–15 let
Cena: 4100 Kč do 11 let včetně, 
4400 Kč od 12 let (v případě získá-

ní grantu MHMP bude cena sní-
žena na částku 3600 Kč do 11 let, 
4100 Kč od 12 let)
Během pestrého programu se děti 
budou učit lyžovat na sjezdových 
lyžích a také se společně vydáme 
na běžkách na výlet na nejbližší vr-
cholky Krkonoš. Dále se dozví for-
mou her a z vyprávění něco o his-
torii lyžování, českých horách, 
přípravě lyží, novinkách lyžařské-
ho sportu, zdravovědě a horolezec-
tví. Ani tentokrát nebude chybět 
zábava v podobě celotáborové hry, 
karnevalu a soutěží. 

Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9- Vinoř, www.zamekctenice.cz, 
e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz. Informace na tel.: 286 001 366.

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.

Přijďte se bavit do zámku Ctěnice

Leden v Domě dětí a mládeže na Proseku

Z výstavy Šárky Váchové, scéna z večerníčku Vánoční koleda
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Každoročně se tohoto sou-
středění zúčastňuje více než 

40 dětí. Pro letošní rok však Ško-
la taekwondo Dan-gun, která na 
Proseku působí od roku 1991, po-
prvé otevře toto soustředění i pro 
širokou veřejnost, a to pro děti ve 
věku 6 až 13 let. 
Soustředění se bude konat v ter-
mínu 6. až 13. července 2013 v re-
kreačně sportovním areálu Tesla 
Vršov v Horním Bradle. Areál se 
nachází na Českomoravské vy-
sočině na úpatí CHKO Železné 
hory, na břehu řeky Chrudimky 
nedaleko Sečské přehrady, upro-
střed lesů a nezasažené přírody. 
Součástí areálu jsou dva venkovní 

bazény, z nichž jeden je vyhřívaný, 
tělocvična, posilovna, travnaté 
fotbalové hřiště, čtyři antuková 
hřiště, tenisové hřiště, stolní te-
nis atd. Děti zde budou jedenkrát 
denně cvičit základy taekwonda 
a po zbytek dne se budou věnovat 
aktivitám tak jako na jiném letním 
táboře. Hry, sportovní soutěže, 
zdravověda, poznávání přírody, 
koupání v bazénu a v neposlední 
řadě výlety např. do skanzenu Ve-
selý kopec nebo na zámek Žleby či 
do kutnohorských dolů jim vyplní 
denní program. 
Taekwondo se v prosecké škole 
netrénuje jen jako sport, ale trenéři 
zde svým svěřencům vštěpují i zá-

sady taekwonda, jako je zdvořilost, 
čestnost, vytrvalost, sebeovládání, 
nezkrotný duch a ve stejném smys-
lu bude probíhat i letní tábor. 
Na tábor se můžete přihlašovat 
již nyní podobně jako do prosecké 
školy, která pořádá 30. ledna 2013 
v Gymnáziu Litoměřická 726, 
Praha 9-Prosek od 17:00 do 19:00 

hodin nábor nových členů – dětí 
i dospělých. Na letní tábor tedy 
můžete jet již jako řádní členové 
oddílu. Bližší informace o škole, 
trénincích a fotografi e z předešlých 
letních soustředěních naleznete na 
www.dangun.taekwondo.cz nebo 
volejte na 603 246 433. 

Text a foto: pp

V nabídce je oblíbený a velmi 
prospěšný pilates, zábavná 

zumba, blahodárná jóga, nebo 
body stretch. Lektor z Backstage 
také pravidelně vede kurzy pila-
tes pro seniory v Klubu seniorů 
v Praze 9.
Není důležité vychovávat profesi-
onální tanečníky, ale zájemce mo-
tivovat, předat jim nadšení z pohy-
bu, rozvinout u nich představivost, 
estetické cítění, cílevědomost, sys-
tematičnost a zdravé sebevědomí. 
Pro dospělé i děti je neméně důle-
žitý prospěšný vliv tance na držení 
těla, vypracování postavy a budo-
vání zdravé kondice.
Pohyb je ovšem ideální také pro 
relaxaci a aktivní odpočinek. Za-
čnete-li s tancováním, uvidíte, že 
při něm zapomenete na všechny 
své starosti. 
Tanec také učí děti trpělivosti, řádu 
a být týmovým hráčem. Všechny 
tyto vlastnosti se jim budou hodit v 
budoucích letech, ať už budou dě-

lat cokoliv. Je prokázáno, že děti, 
které navštěvují pohybové kurzy 
již v raném věku, se umí lépe zařa-
dit do kolektivu a lépe se vyrovná-
vat se stresovými situacemi.
Ukázkové hodiny dětských lekcí se 
konají 14. až 19. ledna 2013 v Peš-
lově 10, Praha 9-Vysočany. Více na 
www.centrumbackstage.cz. 

Češky budou na turnaji obhajovat bronz z minulého evropského šam-
pionátu, který se konal ve skotském Stirlingu. Svěřenkyně trenéra 

Christophera Fausta však mají před sebou velkou výzvu v podobě těž-
kého turnaje, který se hraje systémem „každý s každým“. Soupeřkami 
jim budou hráčky Rakouska, Běloruska, Portugalska, Švédska, Ruska 
a Polska. 
Domácí halové hokejistky se budou moci opřít o několik medailistek 
z  předchozího šampionátu. Za zmínku stojí zejména ostřílená česká 
reprezentantka Barbora Čecháková. Aktuálně jedna z největších bran-
kářských nadějí světového pozemního hokeje, která bude základním 
stavebním kamenem národního týmu, se na turnaj velmi těší. „Bude to 
pro nás velká výzva, nicméně do boje před českým publikem půjdeme 
s otevřenou myslí a na hřišti necháme vše. Laťku máme nastavenou po-
měrně dost vysoko, ale v domácím prostředí nemůžeme myslet na nic 
jiného než na medaili,“ svěřila se mladá česká hvězdička.
Nám nezbývá než přijít podpořit Češky do hlediště a pomoci jim svými 
hlasivkami na cestě za evropskou juniorskou medailí.        Text a foto: pk

Letní tábor s proseckým taekwondem

Tanec v Backstage není 
jen pro nadané, ale 
především pro nadšené

Mistrovství Evropy juniorek 
v halovém pozemním 
hokeji v Podviní

Přestože máme leden, mnozí rodiče již nyní plánují 
prázdninové aktivity pro své děti. Máme pro vás 
inspiraci. I v roce 2013 bude prosecká Škola taekwondo 
Dan-gun pořádat letní soustředění – již po jednadvacáté.

Taneční centrum Backstage usiluje o to, aby Praha 9 
měla kvalitní a zajímavou nabídku tanečních kurzů 
pro děti. Na své si tu však přijdou i dospělí. 

Elitní divize mistrovství Evropy juniorek v halovém 
pozemním hokeji se uskuteční ve dnech 25.–27. února 
2013 ve víceúčelové hale Aréna Sparta Podvinný mlýn.

Z letního tábora mladých proseckých taekwondistů
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Nemocnice s poliklinikou Vysočany jako 
moderní a dynamicky se rozvíjející zařízení

Přímo v areálu Nemocnice s po-
liklinikou se nachází i labora-

toře a lékárna, které zajišťují kom-
plexnost poskytovaných služeb 
a zvyšují komfort pacientům. Ti 
navíc ocení také skvělou dopravní 
dostupnost metrem, tramvají, au-
tobusem a vlakem.
Do budoucna zůstává hlavním 
cílem modernizace a rozšiřování 
zdravotnického zařízení o nové 
ordinace a specializace stejně jako 
neustálé zkvalitňování poskyto-
vané zdravotní péče a vstřícný 

přístup k pacientovi. Díky tomu 
v Nemocnici s poliklinikou Vyso-
čany platí, že „Pacient je u nás na 
prvním místě.“

Oddělení jednodenní 
chirurgie
V Nemocnici s poliklinikou Vyso-
čany - Clinicum bylo po rozsáhlé 
rekonstrukci otevřeno nové lůžko-
vé oddělení jednodenní chirurgie. 
Požádali jsme o rozhovor jeho pri-
máře MUDr. Jiřího Fencla.

Pane doktore, před nedávnem jste 

se stal novým primářem chirur-

gického oddělení. Mohl byste při-

blížit, co vlastně pojem jednodenní 

chirurgie obnáší?

Jde o chirurgickou operační léčbu 
v lokální či celkové anestezii. Pa-
cient přichází do zdravotnického 
zařízení až v den plánovaného vý-
konu a do 24 hodin (tedy jednoho 
dne) může být propuštěn do do-
mácího ošetřování.

Jaké výhody přináší jednodenní 

chirurgie pacientům a čím se lišíte 

od běžných chirurgických odděle-

ní ve velkých nemocnicích?

Operace v režimu jednodenní chi-
rurgie umožňují rychlou rekon-
valescenci. Klient není stresován 
delším pobytem mimo domov 
a rodinu. Domnívám se, že větši-
na chirurgických oddělení v Praze 
poskytuje péči na vysoké odborné 
úrovni. Na našem pracovišti kla-
deme důraz na komunikaci a psy-
chickou podporu klienta a jeho 

blízkých a na minimalizaci nepří-
jemných pocitů spojených s chi-
rurgickým výkonem a hospitali-
zací. Snažíme se vždy respektovat 
rozhodnutí a přání klienta, pokud 
to umožňuje jeho zdravotní stav.

Jaké druhy chirurgických výkonů 

jsou u vás prováděny?

Seznam je rozsáhlý, ale namátkou 
jsou to laparoskopické operace 
tříselných i břišních kýl, operace 
žlučníku, slepého střeva a dále 
operace křečových žil, hemoroidů 
a jiných nezhoubných onemocně-
ní konečníku, operace nezhoub-
ných kožních nebo tukových ná-
dorů apod.

Jsou výkony na vašem oddělení 

hrazeny z veřejného pojištění ne-

boli bez doplatku?

Ano, výkony i hospitalizace jsou 
hrazeny ze zdravotního pojištění. 
Klienti mohou využít i nadstan-
dardních služeb jako je připojení 
na internet nebo jednolůžkový po-
koj. Na tyto služby pacient doplácí 
předem stanovenou částku.

Je nutné mít bydliště ve spádové 

oblasti, nebo alespoň v Praze?

Ne, na našem pracovišti přijímá-
me klienty z celé republiky, nevy-
žadujeme ani doporučení od prak-
tického lékaře.

Co musí udělat pacient, aby byl 

přijat k léčbě a případně i k ope-

raci na Vašem oddělení?

Pokud se domníváte, že Váš zdra-

votní stav není pořádku, je možné 
navštívit naši chirurgickou ambu-
lanci. Zde Vás vyšetří specialista 
a rozhodne, zda jde o problém, 
který je vhodné řešit chirurgicky 
v rámci jednodenní chirurgie. V ta-
kovém případě Vás může rovnou 
objednat k operaci v termínu, který 
Vám bude nejlépe vyhovovat.

Jaké jsou čekací doby na vyšetře-

ní, případně na operaci?

V našich chirurgických ambulan-
cích objednáváme na vyšetření do 
několika dnů a termín k operaci 
nabízíme do měsíce. Optimaliza-
ce objednacího systému umožnila 
zamezit taktéž dlouhému čekání 
klientů v čekárně a rovněž mů-
žeme vyhovět přání klienta stran 
konkrétního termínu výkonu.
Více informací nejen o odděle-
ní jednodenní chirurgie, ale také 
o všech ambulantních pracovištích 
Nemocnice s poliklinikou Vyso-
čany zjistíte na: www.clinicum.cz 
nebo telefonním čísle 266 006 103.

Oddělení radiodiagnostiky 
a zobrazovacích metod
Komplexnost poskytovaných 
služeb Nemocnice s Poliklinikou 
Vysočany je zajištěna rovněž pří-
tomností špičkového Oddělení 
radiodiagnostiky a zobrazovacích 
metod, které nabízí široké spekt-
rum diagnostických vyšetření za 
použití všech základních zobrazo-
vacích metod.
Oddělení je plně digitalizované 
a patří mezi nejlépe vybavená zaří-
zení ambulantního typu v hlavním 
městě. „Na Praze 9 a v její spádové 
oblasti jsme jediným ambulant-
ním pracovištěm vybaveným CT 
přístrojem a našim klientům nabí-
zíme nadstandardně krátké objed-
nací lhůty,“ zdůrazňuje primářka 
oddělení MUDr. Darka Kučerová.
Po rekonstrukci veškerých prostor 
bylo na konci letošního léta praco-
viště dovybaveno nejmodernějším 
64-řadým CT přístrojem s výrazně 
sníženou dávkou radiace. „Mo-
dernizace oddělení tím ale nekon-
čí, v příštích dnech proběhne také 
instalace nového rentgenového 
přístroje, který splňuje nejnároč-
nější požadavky nejen na kvalitu 
vyšetření, ale představuje také mi-
nimální radiační zátěž pro klien-

Nemocnice s poliklini-
kou Vysočany poskytuje 
komplexní zdravotní péči 
svým pacientům již 58 let. 
Jde o moderní nestátní 
zdravotnické zařízení, 
které nabízí nejen široké 
spektrum specializovaných 
ambulancí včetně plicního 
a kalmetizace, dialyzační-
ho střediska s nefrologic-
kou ambulancí a moderní-
ho diagnostického oddělení 
vybaveného CT přístrojem, 
ale disponuje také lůžko-
vým zázemím jednodenní 
chirurgické péče a lůžky 
následné péče. Pro svoji 
vysokou odbornou úroveň 
a lidský přístup k pacien-
tům je vyhledáváno nejen 
Pražany, ale také klienty ze 
vzdálenějších částí České 
republiky.

MUDr. Jiří Fencl
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ITALSKÉ 
BEZLEPKOVÉ 
POTRAVINY
NOVĚ NA ČESKÉM TRHU
ŠPIČKOVÁ KVALITA A CHUŤ  
60 DRUHŮ VÝROBKŮ

Prodejna: Zenklova 611/156, Praha 8,
mezi tram. zastávkou Bulovka a Vosmíkových  

tel.: +420 603 195 776
e-mail: celiakie-life@atlas.cz

e-shop: www.celiakie-life.cz
Po předložení tohoto kuponu sleva 5% z nákupu.

Platí do konce února 2013.

Cukrárna-kavárna Prosek
Jablonecká 724

Přijímáme objednávky na více jak 300 druhů 
poctivých cukrářských celých dortů (pravá 
šlehačka) libovolných tvarů, minidezertů aj.

Objednáváme přes 20 druhů obložených 
chlebíčků. Dále vaříme mnoho druhů kávy 
(Segafredo), vyrábíme italskou zmrzlinu.

Celý leden slavnostní větrníky s pravou šlehačkou za 20 Kč!
S tímto výstřižkem sleva 10% z ceny celého dortu, nebo konzumace 

akčního karamelového poháru za 30 Kč (platnost do konce března 2013).
Objednávky + otevřeno každý den min. 900–1800 hod.

Tel.: 286 884 273 (Vybrané laskominy možno objednat i po telefonu)
www.cukrarna-kavarna.cz
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ty,“ pokračuje MUDr. Kučerová.
Vedle krátkých objednacích lhůt, 
kvalitního vyšetření na nejmo-
dernějších přístrojích, profesio-
nálního přístupu personálu a pří-
jemného prostředí je benefi tem 
pro klienty také skvělá dopravní 
dostupnost pracoviště.
Doporučující lékaře pak potěší 
nejen vysoká kvalita prováděných 
vyšetření, ale také propojení od-
dělení s ostatními zdravotnickými 
zařízeními pomocí mezinemoc-
niční sítě, resp. přístup ke sním-
kové dokumentaci včetně popisů 
pomocí zabezpečeného vzdálené-
ho přístupu.
A jaká vyšetření můžete na odděle-
ní podstoupit?
CT vyšetření:

Všechny základní typy vyšetře-• 
ní (mozek, skelet, krk, hrudní, 

břišní a pánevní orgány), ale 
také specializovaná vyšetření 
cévního systému (MDCT angi-
ografi e), vyšetření tlustého stře-
va (CT irrigografi e) a tenkého 
střeva (CT enterografi e)

Skiagrafi e (rentgen):

Všechna vyšetření včetně • 
snímků skeletu (páteř, kon-
četiny, lebka), plic, vedlejších 
dutin nosních, pyramid, břicha 
a měkkých tkání

Ultrazvuk (sono):

Veškerá základní vyšetření včet-• 
ně břicha a malé pánve (vyjma 
gynekologických), štítné žlázy, 
kolenních kloubů, měkkých 
tkání a cév (včetně Dopplera)
Provádíme také vyšetření prsou • 
pro samoplátkyně (300 Kč)

Na vyšetření je nutné se objednat 
(s výjimkou RTG vyšetření), a to 

telefonicky na čísle 266 006 186 
nebo osobně přímo na recepci 
oddělení. K vyšetření je potřeba 
žádanka od doporučujícího lékaře 
(vyjma vyšetření prsů pro samo-
plátkyně). Více informací na www.
clinicum.cz.

První plicní ambulance
První plicní ambulance působí 
v objektu Polikliniky Vysočany 
více než rok. Za tuto dobu se po-
vedlo zkvalitnit poskytovanou péči 
a to jak po stránce personální, tak 
po stránce přístrojového vybavení. 
Prostory První plicní ambulance 
prošly kompletní rekonstrukcí 
a nabízejí komfort v moderním 
prostředí.
Zabýváme se diagnostikou a léč-
bou onemocnění plic, průdušek 
a celého dýchacího ústrojí. Tato 
onemocnění se projevují kašlem, 
dechovými potížemi, pískáním 
při dýchání a dušností. Součástí 
plicní ordinace je také dispen-
zarizace chronických plicních 
onemocnění, spirometrie, body-
pletysmografi e, vyšetření plicní 
difuze, analýza NO ve vydecho-
vaném vzduchu, oxymetrie a oč-
kování proti tuberkulóze. V indi-
kovaných případech podáváme 
infuzní a inhalační léčbu. 
Cílem našeho pracoviště je po-
skytovat špičkovou individuál-
ní péči v příjemném prostředí. 
Všichni naši lékaři prošli univer-
zitními pracovišti a podílí se na 
výuce jak studentů medicíny, tak 
na dalším vzdělávání ostatních 
plicních lékařů.

Prováděná vyšetření:

komplexní vyšetření funkce plic • 
(spirometrie, křivka průtok/ob-
jem, celotělová bodypletysmo-
grafi e)
vyšetření plicní difuze• 
analýza NO ve vydechovaném • 

vzduchu (FENO)
bronchodilatační testy• 
měření nasycení hemoglobinu • 
kyslíkem (oxymetrie)
tuberkulinový kožní test• 
rentgen hrudníku v přilehlém • 
zařízení a odborné posouzení 
nálezu na RTG hrudníku
preventivní prohlídka• 
infuzní léčba – podávání teofyli-• 
nů a kortikoidů 
inhalační léčba – inhalace Ven-• 
tolinu, Berodualu, Berotecu, 
Atroventu, Mucosolvanu a Vin-
centky 
léčba, kontrola a dohled nad TB • 
(státní dohled nad TB)
BCG vakcinace a kalmetizace• 

Trpíte-li dýchacími potížemi, 
neváhejte nás kontaktovat na te-
lefonu 266 006 378. Tým našich 
odborných lékařů vám rád pomů-
že ve velmi krátké objednací lhůtě. 
Naši ordinační dobu, profi ly léka-
řů a další podrobnosti najdete na 
adrese www.prvniplicni.cz. 

První plicní 
ambulance s.r.o.
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MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUN. NÁBYTKU

tel.: 123 456 789, 987 654 321

Ing. Josef Novák
SOUDNÍ ZNALEC A ODHADCE

CENY NEMOVITOSTÍ,
PORUCHY STAVEB

tel.: 123 456 789, e-mail:pepa@seznam.cz

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

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

ZEDNICKÉ, 
OBKLADAČSKÉ 
PRÁCE

LOGOLOGO

Čtenáři podle věku

Čtenáři podle vzdělání

50 –59 let
22%

30 –39 let
17%

20 –29 let
7%

12 –19 let
3%70 –79 let

8%

40 – 49 let
20%

60 – 69 let
23%

základní
17%

vysokoškolské
14%

středoškolské 

40%

středoškolské bez 
maturity

29%

Speciální inzerce
pro živnostníky

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

UKÁZKA:

FOTMÁTY:

CENA 
ZA JEDNO 
OPAKOVÁNÍ 
BEZ DPH:

1/32
44 x 30 mm

700 Kč 500 Kč

1/48
44 x 20 mm
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Přípravné přijímací zkoušky 
„ZKUS SI TO“ pro žáky 5. ročníku

každý pátek 15–18 hod. 
v ZŠ Špitálská 789 Praha 9, 

M-Vysočanská
Info: 724 512 382

KOUPÍM BYT
do velikosti 90 m2 na Praze 9, nebo 

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

Tel.: 777 985 460  |  Nejsem RK

Realitní poradce 
z Proseka
tel: 774 849 270

www.bydlimenaproseku.cz

Byt 2+1 na prodej v ul. Litvínovská

REZE
RVO

VÁN
O

PLYNAŘ–INSTALATÉR–TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Tel.: 603 937 032, Vladimír Tymeš

PROVÁDÍME VYKLÍZECÍ PRÁCE 
VŠEHO DRUHU, STĚHOVÁNÍ PO CELÉ PRAZE 

A OKOLÍ, AUTODOPRAVA, ZIMNÍ ÚDRŽBA OBJEKTŮ 
(ODLEHČENÍ STŘECH OD SNĚHU AP.),  

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKO-LAKÝRNICKÉ PRÁCE.

e-mail: profiglobal@seznam.cz
tel.: 725 166 632, 773 176 317

Výživové poradenství
Odborná pomoc při hubnutí  
bez následného jo-jo efektu,  

úprava jídelníčku.
www.vyzivovaporadna.unas.cz

tel.: 731 952 650

Čalounictví
 ČALOUNICKÉ POTŘEBY   MATRACE NA MÍRU   KOŽENKY 

 POTAHOVÉ LÁTKY, MOLITAN   OSTATNÍ ČALOUNICKÉ POTŘEBY
U Pošty 1, Praha 8 Libeň  |  Po–Pá 8:30–13 hod. 

tel.: 284 822 181 (14–18 hod.)

Hledám pronájem bytu 
pro 2 osoby v Praze hlavně u dobré 

MHD do 12.000 Kč i s poplatky. 
Za nabídky předem děkuji.

Tel.: 605 845 088

www.hodinovymanzeljano.cz

Drobné a větší opravy a 
řemeslné práce v domácnosti. 

Precizně. Tel.: 775 507 600

Účetnictví a daně
levně a kvalitně

firma  H. Komersová - Vilikusová
Tel.: 283 871 129

hela.vilik@volny.cz

Soukromá zubní ordinace

Mudr. Zuzana Střelcová
ve Vysočanské poliklinice

oznamuje příjem nových pacientů.

Smlouvy s pojišťovnami.
tel.: 266 006 189
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Poděbradská 777/9a, Praha 9
tel.: 601 371 819

e-mail: smolicek@smolicek.com
www.smolicek.com

DĚTSKÝ NÁBYTEK
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PŘEDPRODE J: WWW.TICKET-ART.CZ, WWW.TICKETPORTAL.CZ

NEJVĚTŠÍ HITYV PŮVODNÍ SESTAVĚ

26. 3. PRAHA TIPSPORT ARENA

TOUR 2013

19.3. BRNO,  20.3. BRATISLAVA, 21.3. PARDUBICE, 22.3. OSTRAVA, 24.3. ÚSTÍ N. L.

23.3. PRAHA, Kongresové centrum

The Epic Chants Tour 2013

Svetove hity ve stylu gregorianskych choralu´ ´ ´ °ˇ ´

CONQUEST OF PARADISE (Vangelis) - HELLS BELLS (AC/DC) - 
MY HEART WILL GO ON (Céline Dion) - CARMINA BURANA (Carl Orff )

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: WWW.TICKET-ART.CZ
WWW.GREGORIAN.CZ

24. 3. Praha - 28. 3. Brno
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