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Střížkov:

Chystejte si masopustní
masky na pořádný cirkus
KONCERT:
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HOUSLE

GALERIE 9:
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Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok.
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HITY SKUPINY LUCIE -

MUZIKÁL

08.01.15 11:07

HUDBA/LIBRETO

KOLLER KODYM DVOŘÁK P. B. CH. / BELKO

VĚTŠÍ
NEŽ MALÉ
MNOŽSTVÍ LÁSKY

PREKVAPTE NA VALENTYNA LUCIÍ!
Vezměte svého miláčka na představení muzikálu Lucie a mimo nemalého
množství lásky dostanete ještě slevu 25 %.*

* Slevu lze uplatnit pouze v pokladně Hudebního divadla Karlín, Křižíkova 10, Praha 8. Rezervace na tel. 221 868 666 (pokladna)
a 221 868 444, 777, 999 (obchodní oddělení) nebo emailem na objednavky@hdk.cz.
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DEVÍTKA
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

SLOVO STAROSTY

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

Historie
Služby

PŘEČTĚTE SI

V

zimě, více než v kterémkoliv jiném ročním období,
se objevuje problém bezdomovectví. A protože se situace v tomto směru rok od roku
zhoršuje a centrální řešení je
v nedohlednu, přišla Městská
část Praha 9 s vlastním projektem. Jeho cílem je vytvořit
„nocležiště“ pro lidi bez domova, kteří dlouhodobě pobývají na Devítce. Co to všechno
představuje?
Jaké konkrétní připomínky má
Praha 9 k diskutovaným Pražským stavebním standardům,
jež jsou prováděcím předpisem
ke stavebnímu zákonu?
Od začátku roku existuje ve
zdravotnictví pouze jeden regulační poplatek, a to regulač-

Oficiální 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 14/324, 180 49 Praha 9
Tel.: +420 283 091 111
Úřední hodiny:
pondělí–středa 8.00–18.00 hod.

ní poplatek 90
Kč za využití
lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby
v oboru zubní lékařství. Kdo ho
platí a kdo ne?
Na co se musí obyvatelé Vysočan připravit v souvislosti
s květnovým Mistrovstvím světa IIHF v ledním hokeji, které se
bude hrát v O2 Areně v Praze?
To jsou jen některé otázky, na
které najdete odpovědi v únorovém vydání měsíčníku Devítka. A nechybí ani tradiční
pozvánky na kulturní a společenské akce.
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Z RADNICE

Plníme vaše vánoční přání pro Prahu 9
Po Vánocích jsme otevřeli schránky vašich vánočních přání a byli jsme příjemně překvapeni, kolik z vás nám
napsalo. Čekali jsme cokoliv, ale všechna vaše přání byla konstruktivní a některá i splnitelná. Z vánočních schránek
přání pro Prahu 9 jsme od vás přebrali nespočet dopisů plných nejen přání a žádostí, ale také poděkování a přání
všeho nejlepšího do nového roku, za což vám všem velmi děkujeme.

N

ení v našich silách odpovědět na každý dopis zvlášť, a proto přinášíme shrnutí toho
nejdůležitějšího, o co nás v dopisech žádáte za
sebe nebo své děti. Nad každým dopisem jsme se
zastavili, zamysleli a snažili se vymyslet způsob,
jak vyhovět. Ne vždy to samozřejmě bylo možné

a popravdě ve většině případů nám bránil fakt, že
se problém netýká přímo nás, ale jiného subjektu.
Z vašich přání vyplývá, že to co vás nejvíc pálí,
je zeleň a její údržba, údržba komunikací, parkování a problém s bezdomovci.
Jsme rádi, že kromě stesků a připomínek jste nám

také vyjádřili v mnoha případech podporu a poděkovali za naši starost o městskou část a třeba
i za některé konkrétní akce. V případě, že budete
chtít zjistit, jak se zrovna to vaše přání plní, kontaktujte nás na tel.: 283 091 599 a my vás budeme
Linda Urbášková
podrobněji informovat.

Parkování

Obyvatelé Proseka i Vysočan si
v dopisech stěžují na parkování aut patřících nerezidentům.
Auta často stávají na chodnících,
zabírají místo a nelze mezi nimi
procházet. Tento problém si uvědomujeme i my, a proto se dlouhodobě snažíme o zavedení parkovacích zón v naší městské části, které
by to vyřešily.
„Vytvoření zón placeného stání je
jediným způsobem vymezení parkování. O začlenění do takovéhoto
jednotného pražského systému
dopravy v klidu se snažíme již
dlouho,“ konstatuje radní pro dopravu a životní prostředí Prahy 9
Tomáš Holeček a pokračuje: „Parkovací zóny se nám – jak lze soudit
z ohlasů rezidentů – osvědčily kolem O2 areny a Sparta Arény Podvinný mlýn. Jejich vytvoření má
přitom vliv nejen na dopravu v klidu, ale i v pohybu. Pokud bychom
k nim nepřistoupili, budou u stanic MHD na Devítce parkovat lidé,
kteří do Prahy jezdí za prací.
Skladbu zón placeného stání ve
Vysočanech připravujeme tak, aby
se kolem modré zóny vyčleněné
pouze pro stání rezidentů nacházely zóny smíšené, kde mohou
po omezenou dobu své vozidlo
zaparkovat i návštěvníci Prahy 9.
Nicméně konečné rozhodnutí
o podobě parkovacích zón je na
Magistrátu hl. m. Prahy a já jen
doufám, že se nebude dramaticky
lišit od našeho požadavku,“ říká
Tomáš Holeček.
V zásadě platí, že smíšené zóny
budou na hlavních třídách, jako je
Sokolovská, Českomoravská, Kol-

Ilustrační foto: mk

Ilustrační foto: archiv redakce
benova. V současné době může
MČ Praha 9 zaparkovaná auta
pouze kontrolovat, popřípadě prostřednictvím městských strážníků
pokutovat. Tento systém ovšem
není příliš účinný. Na vámi označená problémová místa upozornila Městskou policii, která přislíbila
častější kontroly v těchto místech.

A co na to Městská
policie Prahy 9?

„Běžně dochází k porušování
dopravních značek „Zákaz stá-

RADNICE PRAHY 9:
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ní“, „Zákaz zastavení“, rovněž
se parkuje na chodnících. Dochází i k nerespektování dopravního značení míst pro parkování
rezidentů. Vámi uváděné ulice
(s nejčastějšími případy) doplním
o ulice Pešlova, Paříkova, bratří
Dohalských, Na Břehu, Čihákova,
Zbuzkova, Podnádražní, Špitálská, Zákostelní,“ uvádí k tomuto
problému zástupce ředitele Městské policie Praha 9 Jaroslav Mráz.
„Všechny tyto lokality jsou pravidelně pracovníky Obvodního ře-

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

ditelství Městské policie Praha 9
kontrolovány a zjištěné přestupky
řešeny. Jde-li o počet vyřešených
přestupků, jedná se o stovky případů měsíčně. Do Vysočan téměř
pravidelně velíme jednu motorizovanou a jednu pěší hlídku (tj. 2+2
strážníci). V denní době, zejména
pondělí až pátek, službu posilují
kolegové okrskáři (4 strážníci ve
Vysočanech a 3 strážníci na Jarově). Záměrem vedení ředitelství
Městské policie Praha 9 je posílit
počet strážníků pro výkon služby
okrskové služebny Na Jarově. Naši
pracovníci z této služebny „pokrývají“ službou území zejména Zeleného města, Podbalkání a nádraží
Českých drah Praha Libeň.“

Zeleň

Úklid a údržba zeleně je druhé
téma, které vás trápí. V mnoha
případech si však stěžujete na
neudržovanou zeleň, nebo nepořádek na místech, která bohužel
nepatří Městské části Praha 9, ale
spadají pod správu TSK Praha

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

Kontakty na redakci,
inzerci i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži
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Z RADNICE
nebo soukromých majitelů. Jedná
se například o nepořádek v ulicích
Na Harfě či Kolbenova, kde odbor životního prostředí přislíbil
vyzvat majitele domů k nápravě,
stejně tak Městská policie Praha
9 slíbila zvýšené kontroly těchto
domů. Nebo o neposekanou trávu
před domy v ulici Stoupající. I zde
odbor životního prostředí TSK,
jakožto majitele, pravidelně urguje. Dále v dopisech žádáte údržbu
okolí cyklostezky u Rokytky. Pracovníci úřadu přislíbili prosekání
náletových dřevin v úseku nad
Kolčavkou a Sokolovská, který
spadá do správy MČ Praha 9.
Z konkrétnějších dotazů a přání
vybíráme například požadavek

na likvidaci křídlatky v parku
Podviní, která bude provedena
v teplejším období, v období vegetace. Žádost o deratizaci v ulici Kovanecká byla též předána
a kontrolní oddělení vyzve majitele pozemků k úklidu a deratizaci. Stejně tak všechny ostatní
podněty, které nemohly být vyřešeny naším odborem, protože
nespadají do naší kompetence,
byly předány příslušným institucím, popřípadě soukromým
vlastníkům pozemků.

Nepořádek v ulicích
a bezdomovci

Mnoho vašich přání se týkalo
úklidu ulic. Například vás trá-

pí nepořádek na Náměstí OSN
a přilehlých ulicích.
„Je pravdou, že v ul. U Vinných
sklepů je přes zimu ubytovna pro
osoby bez přístřeší. V 7 hodin
musí klienti ubytovnu opustit
a poté se do večera zdržují „někde“ v Praze. Pokud dojdou pouze
do parku před nemocnici ve Vysočanech či na Náměstí OSN, to
neovlivníme. Kontrola ze strany
policie probíhá pravidelně, ovšem pokud bezdomovec nedělá
nepořádek, není hledaný, nepije
alkohol (na místech uvedených ve
vyhlášce magistrátu), není důvod
pro další opatření,“ říká zástupce
ředitele Městské policie Prahy 9
Jaroslav Mráz.

Chodníky a silnice

Přejete si například zpevnění bahnitého úseku cyklostezky u parku
Podviní.
„S touto částí cyklostezky, bohužel, nemůžeme v současné chvíli
nic dělat, i když bychom velmi
rádi. Na vině je špatná legislativa a nedomyšlené zákony. Tento
konkrétní pozemek vlastní více
vlastníků, z nichž několik již nežije, nebo není známo, kde se vyskytují. Podle zákona však musíme čekat pět let, abychom mohli
tyto pozemky považovat za volné
a abychom mohli stezku dokončit.
A takových případů je samozřejmě
víc,“ popisuje místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský.

Výběrové řízení na pronájem obecních bytů
Městská část Praha 9
vyhlašuje výběrové řízení
na pronájem obecních bytů
za první smluvní nájemné,
a to podle Zásad pro pronajímání bytů za smluvní
nájemné za první měsíc
nájemního vztahu bez služeb v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených
MČ Praha 9 formou výběrového řízení.

T

yto Zásady doznaly oproti
minulým výběrovým řízením
změnu a jejich znění bylo schváleno usnesením Rady MČ č. Us
RMČ 207/14 ze dne 15. 4. 2014.
Znění těchto Zásad je k dispozici
na internetových stránkách MČ
Praha 9 a na oddělení bytovém
Odboru správy majetku Úřadu
MČ Praha 9.
Důvodem ke změně Zásad byla
skutečnost, že na jednání Zastupitelstva MČ Praha 9 konaném
dne 11. 2. 2014 byl schválen prodej všech bytů MČ Praha 9 jejich
oprávněným nájemcům a určeno
pořadí jednotlivých skupin domů,
tak jak budou nabízeny k prodeji
v průběhu let 2015 až 2018. Vítěz
výběrového řízení na pronájem
bytu se tedy uzavřením nájemní
smlouvy k bytu stane oprávněným nájemcem s právem koupit
předmětnou bytovou jednotku za
zvýhodněnou cenu v příslušném
roce. Podle Zásad je tedy minimální výše smluvního nájmu za první
měsíc nájemního vztahu u jed-
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notlivých bytů stanovena individuálně podle stavu, velikosti bytu
a dluhu na bytě váznoucím, roku
prodeje příslušného bytu a ceny,
za kterou bude prodán oprávněnému nájemci.
Starosta MČ Praha 9 vyhlásil výběrové řízení na pronájem bytů
za smluvní nájemné za první
měsíc nájemního vztahu bez služeb v domech ve vlastnictví hl.m.
Prahy svěřených MČ Praha 9 dne
16. 1. 2015. Uzávěrka výběrového
řízení je dne 16. 2. 2015 v 15 hodin. Otevírání obálek je stanoveno
na 19. 2. 2015 v 9 hodin v budově
Úřadu MČ Praha 9.

Jedná se o tyto byty:
1. Byt čís. 31 o velikosti 1+0
v domě č.p. 562, Vysočanská 61,
podl. pl. 42,28 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného za první měsíc nájmu (včetně
dluhu na bytě váznoucím):
360 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/ m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první
měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu
na bytě váznoucím, uhradí budoucí
vítěz formou Dohody o přistoupení
k dluhu)
2. Byt čís. 22 o velikosti 1+0
v domě č.p. 565, Vysočanská 55,
podl. pl. 42,28 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného
za první měsíc nájmu (včetně dluhu na
bytě váznoucím): 350 000 Kč

Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první
měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu
na bytě váznoucím, uhradí budoucí
vítěz formou Dohody o přistoupení
k dluhu)
3. Byt čís. 7 o velikosti 1+0
v domě č.p. 568, Vysočanská 49,
podl. pl. 42,28 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného za první měsíc nájmu (včetně
dluhu na bytě váznoucím):
300 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první
měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu
na bytě váznoucím, uhradí budoucí
vítěz formou Dohody o přistoupení
k dluhu)
4. Byt čís. 13 o velikosti 2+0
v domě č.p. 352, Jablonecká 37,
podl. pl. 47,46 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného za první měsíc nájmu (včetně
dluhu na bytě váznoucím):
330 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první
měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu
na bytě váznoucím, uhradí budoucí
vítěz formou Dohody o přistoupení
k dluhu)
5. Byt čís. 2 o velikosti 3+1
v domě č.p. 565, Vysočanská 55,
podl. pl. 77,03 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč

Stanovená minimální výše nájemného za první měsíc nájmu (včetně
dluhu na bytě váznoucím):
600 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první
měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu
na bytě váznoucím, uhradí budoucí
vítěz formou Dohody o přistoupení
k dluhu)
Prohlídku těchto bytů lze dohodnout ve firmě Tommi holding,
s.r.o., Jablonecká 322/72,
v Praze 9, telefon: 283 880 792,
283 880 840
6. Byt čís. 6 o velikosti 1+1
v domě č.p. 570, Sokolovská 310,
podl. pl. 77,40 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného za první měsíc nájmu (včetně
dluhu na bytě váznoucím):
600 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první
měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu
na bytě váznoucím, uhradí budoucí
vítěz formou Dohody o přistoupení
k dluhu)
Prohlídku tohoto bytu lze dohodnout ve firmě Tommi holding,
s.r.o., U Svobodárny 12/1110
v Praze 9, telefon: 284 815 049.
Podrobné informace podá
Odbor správy majetku Úřadu
MČ Praha 9, Jaroslava Blažková,
telefon: 283 091 221.
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Bezdomovci mimo obytné zóny
Snad nikdo nevzbuzuje
tak rozporuplné emoce
jako bezdomovci. Na jedné
straně se o nich mluví jako
o flákačích, co nechtějí
pracovat, opilcích, zlodějích či v lepším případě
obtěžujících žebrácích.
Druhá skupina vedená
ochranitelskými city je
považuje za oběti systému
a dává jim peníze, jídlo,
oblečení… Hledat, kdo
má pravdu, by znamenalo
posuzovat každého člověka
bez domova individuálně.
Možná by však stačilo,
kdyby se k problematice
sociálně vyloučených osob,
které přebývají v ulicích
měst, obytných zónách
a parcích, čelem postavil
stát a stanovil pravidla, jak
jim pomoci. Zatím „požár
bezdomovectví“ hasí obce
a městské části samy
podle svých sil a možností. A protože se situace
v tomto směru rok od roku
zhoršuje a centrální řešení
je v nedohlednu, přišla
Městská část Praha 9
s vlastním projektem.

Černé skládky na silnici za hotelem Ivka
ještě před několika měsíci…
billboardy s tváří radního a nápisem „Bezdomovci mimo obytné
zóny“ je nepřekvapily, ani nepohoršily. Od těch neinformovaných
si vysloužil nadávky do fašistů
i trestní oznámení za podněcování
k nenávisti vůči skupině osob nebo
k omezování jejich práv.
Cílem projektu je vytvořit „nocležiště“ pro bezdomovce, kteří jsou
zcela bez střechy nad hlavou, ale
dlouhodobě pobývají na Devítce. Nacházela by se mimo obytné
zóny a veřejností využívané plochy a platila by v nich jasně daná
pravidla. Nad jejich dodržováním
bude bdít pověřený hlídač z řad

P

rojekt poprvé prezentoval jeho
iniciátor Tomáš Holeček, radní pro dopravu a životní prostředí
Městské části Praha 9, loni před
komunálními volbami. Mnoho
lidí si ho nechalo vysvětlit, takže

bezdomovců a ten pak bude odpovědný určenému pracovníkovi MČ
Praha 9.
„Impulzem k tomuto projektu
byla čtyřletá zkušenost, kterou
jsem měl s některými lidmi bez
domova. Ve spolupráci s Městskou policií Praha 9 jsme je nutili
k úklidu lokalit, kde se zdržovali.
Ukázalo se, že i když po sobě uklidí, nemají peníze na odvoz odpadu
a nepořádek stále rostl. Rozdali
jsme jim pytle na odpadky, zajistili odvoz a najednou bylo jasné,
že myšlenku ‚bydlíš tu, tak si po
sobě uklízej‘ není tak těžké realizovat,“ vysvětluje Tomáš Holeček.

Tomáš Holeček: Rozdali jsme pytle
na odpadky, zajistili odvoz a najednou bylo jasné, že myšlenku „bydlíš
tu, tak si po sobě uklízej“ není tak
těžké realizovat.

Tuto buňku sdílí pánové Josef a Jaroslav
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„Za čtyři roky bezdomovci sebrali
více než 150 tun odpadu, přičemž
svoz probíhá každý měsíc. Netřeba zdůrazňovat, že uklízí nejen po
sobě, ale i černé skládky, za jejichž
likvidaci jinak městská část vydává více než 300 tisíc korun ročně.“

Na Klíčově už nestraší
narkomané a objevily se
jeskyně

Od hotelu Ivka na Klíčově vede
slepá silnice, která až do loňského
podzimu jako magnet přitahovala
osobní i nákladní auta s nepořádkem – od komunálního odpadu
po sjeté pneumatiky. I když Technická správa komunikací Praha
na podnět Devítky instalovala na
cestu betonové zábrany, černým
skládkám nezabránila. Ležení
narkomanů v přilehlém lese plném náletových dřevin zase znepříjemňovalo pobyt hotelovým
hostům i život místních obyvatel.

Odstraněním náletů v lese na Klíčově se znovu ukázaly
i pískovcové jeskyně

Únor 2015

TÉMA MĚSÍCE

Zahradní domek z bývalé zahrádkářské kolonie je dnes
domovem pro pana Vojtěcha a jeho družku Lídu
Situace se změnila, když se na cestě – po dohodě s majitelkou hotelu
Ivka a TSK Praha – objevila vysloužilá stavební buňka se dvěma
novými obyvateli. Pánové Josef
a Jaroslav v lokalitě uklízí, hlídají, aby nevznikaly černé skládky,
a kácí náletové dřeviny. Díky tomu
jsou už znovu vidět i pískovcové
jeskyně ve stráni.
Stavební buňka je jednou z těch,
které MČ Praha 9 pořídila lidem
bez domova.
„Jedna buňka nás přišla zhruba
na deset tisíc korun,“ říká Tomáš
Holeček. „Odvezeme ji na místo a noví majitelé si ji musí sami
zabezpečit, vybavit. Na místech,

kde je to nutné, instalujeme také
toalety.“

Černé skládky zmizely
i u sběrného dvora

„Když jsme se přišli, byl tady takový bordel! Lidi tady vyhodili
všechno. Přitom kousek odtud
je sběrný dvůr, a když tam mají
zavřeno, mohou se nechat věci
u brány,“ kroutí hlavou pan Andrej. V bývalé stavební buňce
nedaleko sídla Pražských služeb
bydlí s družkou Janou a německým ovčákem tři měsíce a černých skládek tu rapidně ubylo. Dá
se říci, že díky jeho přítomnosti
MČ Praha 9 každý měsíc ušet-

Pan Ivan s manželkou Světlanou se starají o pořádek v lokalitě
nad Kolbenovou ulicí
ří za odvoz kontejneru odpadu.
Na úklid zatím čeká les, u něhož
buňka stojí. Vlastní ho hl. m. Praha a dalších dvaadvacet soukromých majitelů. Někteří z nich žijí
v zahraničí – Brazílii, Kolumbii
– a komunikace s nimi na téma
udržování pořádku je nemožná.
Bohužel v současné době je pan
Andrej velmi vážně nemocný, takže černé skládky v lese ještě straší.

Komu dává Devítka šanci?

Snahou deváté městské části je,
aby se lidé bez domova, kteří o to
mají zájem, postupně zpátky začlenili do společnosti. „Nejrůznější výzkumy a studie popisují

mnoho fází tohoto procesu, který
jsme si shrnuli do úkolů – dostat
bezdomovce z ulice do provizorního bydlení, pomoci jim, aby obnovili své sociální a hygienické návyky, znovu začali pracovat, a pak
je poslat do samostatného života,“
lakonicky shrnuje Tomáš Holeček.
Mnohdy se zdá, že nejtěžším úkolem je sehnat pro lidi bez domova
práci. Pět z nich zaměstnala přímo
devátá městská část coby hlídače.
Konkrétní lidi vytipovala ve spolupráci s městskou policií. „Jsou stále
v terénu a mají přehled o všem, co
se děje na Devítce. Například se ve
velkém ztrácela kovová víka ke kanálům a proti zlodějům nepomohly

SC-341889/02
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Díky přítomnosti pana Andreje a jeho družky Jany je pořádek kolem
sídla Pražských služeb

Dostat bezdomovce z ulice do provizorního bydlení, pomoci jim, aby
obnovili své sociální a hygienické
návyky, znovu začali pracovat a pak
je poslat do samostatného života…
ani kamery. Bezdomovci si to vzali
za své. Navíc uklízejí, dohlížejí na
udržování pořádku,“ konstatuje
vedoucí odboru životního prostředí
MČ Praha 9 Pavel Morávek.
„Podobně bychom chtěli další lidi
bez domova využít při udržování
pořádku a jakémsi správcovství
parků, které máme, a těch, které
teprve budujeme,“ dodává Tomáš
Holeček.
Dalším lidem bez domova Devítka práci zprostředkovala. Už
několik let například spolupracuje s Diakonií Broumov, která na
jejím území rozmístila kontejnery
na textil a zaměstnává lidi bez přístřeší, zdravotně handicapované,
ty, kteří opustili nápravná zařízení. Zkušební dobu při práci na
svozu textilu v diakonii úspěšně
absolvoval také pan Vojtěch, takže
nyní se může pochlubit pracovní
smlouvou. S družkou Lídou bydlí v zahradním domku nedaleko
Mladoboleslavské ulice. Také tuto
střechu nad hlavou mají od deváté
městské části, která dřevěný domek koupila od majitele ze zrušené zahrádkářské kolonie. Místo
placení nájemného se oba starají
o pořádek v této lokalitě.
Podobně je na tom pan Ivan, který
s manželkou Světlanou žije ve stavební buňce nedaleko Kolbenovy

ulice. Má to štěstí, že díky přímluvě Devítky pracuje ve firmě CPI.
Uklízí na náměstí OSN ve Vysočanech.
„Snažíme se pomáhat lidem, kteří
o naši pomoc stojí. Ať už svojí vinou nebo hloupostí se dostali do
problémů, neuměli je řešit, skončili na ulici, ale rádi by se začlenili
zpátky do společnosti,“ uzavírá
Tomáš Holeček.

Pod drobnohledem

Dát lidem střechu nad hlavou
a práci, to jsou první kroky k jejich návratu do společnosti. Kroky, které bedlivě sledují strážníci
městské policie i policisté ČR při
pravidelných kontrolách, pracovníci odboru životního prostředí
MČ Praha 9, sociální pracovníci.
„Právě lidé z terénní sociální služby nám zatím dost chybí,“ posteskl
si Tomáš Holeček. „Oslovujeme
proto nejrůznější organizace, které mají s touto službou zkušenosti, aby pomoc pro lidi bez domova
byla komplexní a opravdu účinná.“
A protože lidi nejčastěji přivádějí
na ulici dluhy, počítá MČ Praha
9, že v dohledné době jim bude
zdarma poskytovat právní služby zaměřené na to, aby se dostali
z dluhové pasti a mohli začít nový
život s čistým štítem.

To ještě před několika měsíci byla realita kolem ulice Pod Šancemi
Rád je využije i pan Josef z Klíčova.
Tohoto sedmdesátníka přivedla na
ulici snaha mít vlastní byt. Půjčky
od Providentu nestačily, požádal
tedy o finanční pomoc soukromou
společnost. Lichvářský úrok však
nedokázal z penze splácet a přišel
o všechno. Několik let přespával
ve Vysočanech v autě, než se na
podzim loňského roku mohl nastěhovat do buňky na Klíčově.

jsou obětí, a proto k nim nechceme
jako k obětem přistupovat. Tento
způsob života si volí dobrovolně.
V jejich případě důsledně vyžadujeme dodržování pravidel a norem
platných pro všechny, i když je to sisyfovská práce a bez státní koncepce řešení tohoto problému jen těžko
realizovaná. Většina problematických bezdomovců na Devítce není
z Prahy 9, nebo z Prahy, ale trvale je

Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho
pro tento den. Když ho naučíte ryby
chytat, nasytíte ho na celý život.
Ovčí farma pod Klíčovem

V polovině února směřovaly další tři
stavební buňky na zarostlou a velmi
zanedbanou stráň pod Klíčovem.
Stanou se novým domovem pro tři
páry a základem malého hospodářství se sedmi až deseti ovcemi.
„Věříme, že se díky tomuto našemu
plánu, který podpořil i pražský magistrát, jemuž pozemky patří, podaří
tuto lokalitu postupně vyčistit a zpřístupnit široké veřejnosti. Dnes sem
téměř nikdo nechodí, protože se tu
nemůže cítit bezpečně,“ naznačuje
nejbližší plány Tomáš Holeček.

A co s těmi druhými?

Mnoho bezdomovců však o pomoc druhých nestojí. Třeba jen
proto, že jsou bezdomovci z přesvědčení. Když jsou navíc závislí
na alkoholu či drogách, bývají
s nimi největší potíže. Co s tím?
„Ve spolupráci s městskou policií se
snažíme kontrolovat místa, kde se
tito lidé nachází, a vykazovat je. Ne-

odsud vykázat podle současné legislativy nelze,“ končí Tomáš Holeček.
Boj proti sociálnímu vyloučení
a pomoc lidem, kteří se v pasti chudoby, nezaměstnanosti, nízké vzdělanosti, dluhů a celkově špatných
životních podmínek nacházejí, se
mnohdy zdá jako komplikovaný
a neřešitelný úkol. Sázka na integraci nemusí být populární před
voliči a její výsledky se mohou projevit za období delší, než je jedno
volební. Vyžaduje i dávku odvahy,
protože nikdy nebude záležet jen na
jediném člověku, ale v podstatě na
všech, kteří se procesu začleňování
musí z podstaty řešeného problému věnovat. O to cennější je snaha
se s problematikou bezdomovectví
poprat v duchu staré pravdy: Když
dáte člověku rybu, nakrmíte ho pro
tento den. Když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho na celý život.

Marie Kurková
foto: autorka a Odbor dopravy
a životního prostředí MČ Praha 9
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FINANCE

Sportovní organizace Devítky
mohou požádat o dotaci
„Dobrou zprávou pro naše
sportovce je, že znovu
mohou požádat o dotace
z finančních prostředků
získaných z odvodu z loterií,“ říká místostarosta
Prahy 9 Adam Vážanský
odpovědný kromě jiného
i za oblast sportu. Čas na
podání žádostí o dotace je
do 27. března 2015.

„Č

ást obdržených dotací musí
naše městská část použít
jako účelovou neinvestiční dotaci určenou pouze na podporu
činnosti nestátních neziskových
organizací působících na Devítce,
které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže,“ dodává Adam Vážanský.

Dotační programy
1. Celoroční činnost
Cílem programu je podpořit celoroční činnost nestátních neziskových organizací působících na
území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou
sportovní výchovu mládeže a jsou
registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích,
a dále vybavit subjekty neziskové
sféry materiálem nutným pro celoroční činnost subjektu.
2. Provoz a nájmy
sportovních zařízení
Cílem programu je podpořit činnost sportovních subjektů, udržet
tělovýchovná zařízení v provozu
pro veřejnost formou příspěvku
na úhradu energií, paliv, plynu,
vodného a stočného (hodinou pro
veřejnost je myšlena organizovaná veřejnost = děti a mládež do 19
let). Dále umožnit dětem a mládeži využití sportovních klubů reprezentujících MČ Praha 9.
O dotaci mohou požádat neziskové organizace provozující tělovýchovná zařízení nekomerčního
charakteru na území MČ Praha
9, nebo organizace, které působí v oblasti sportu a tělovýchovy
v MČ Praha 9, sídlí a provozují
svoji činnost v MČ Praha 9, avšak
nevlastní ani neprovozují vlastní

Únor 2015

tělovýchovné zařízení, nebo mají
svými oddíly plně vytížené vlastní
tělovýchovné zařízení. Není určeno pro školy a školská zařízení.
3. Opravy a údržba
sportovních zařízení
Cílem programu je podpořit
činnost sportovních subjektů,
udržení tělovýchovných zařízení v provozu pro veřejnost formou příspěvku na úhradu opravy a údržbu sportovních areálů,
umožnit dětem a mládeži využití
sportovních klubů reprezentujících MČ Praha 9.
Program je určen neziskovým
organizacím provozujícím tělovýchovná zařízení nekomerčního
charakteru na území MČ Praha
9. Prostředky lze použít na vylepšení sportovišť formou opravy či
rekonstrukce vybavenosti sportovních areálů a lze je použít také
jako podíl žadatele na obdržené
dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, ČR
nebo EU (za určitých podmínek).
Program není pro školy a školská
zařízení.

Podmínky pro podání
žádosti o neinvestiční dotaci

1. O dotaci se mohou ucházet
právnické osoby, které působí
na území MČ Prahy 9 v oblasti tělovýchovy a sportu,
patřící k některému z typů,
které vznikly podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších
předpisů, podle zákona č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve
znění pozdějších předpisů.

2. Žadatel musí mít alespoň 20
členů mladších 19 let platících
členské příspěvky (doloženo
potvrzenou evidencí členské
základny k 31.12. předcházejícího roku) a vykonávat pravidelnou činnost s dětmi a mládeží (min. 4x měsíčně).
3. Žadatel musí být členem ve
sportovním svazu či asociaci
a mít aktivní účast ve sportovních soutěžích.
4. Žadatel musí provozovat svou
činnost na území MČ Praha
9 nebo na pozemcích bezprostředně sousedících s MČ
Praha 9, a to déle než 2 roky
k termínu uzávěrky.
5. Příjemce dotace je povinen
uvádět MČ Praha 9 a její znak
na všech svých propagačních
materiálech a na sportovištích, kde příjemce působí.
6. Požadavky musí být realizovány v plné výši, v souladu s účelovostí Smlouvy o poskytnutí
dotace.
7. Žádost o dotaci se podává na
předepsaném formuláři ve 2
vyhotoveních. K žádosti musí
být přiloženo vyplněné „Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu“.
8. Městská část Praha 9 si v případě přidělení dotace vyhrazuje právo neposkytnout finanční prostředky v plné výši,
realizace dotace není nárokovou položkou.
9. Jednotlivé požadavky budou
finančně řešeny v rámci účelové neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha 9 z prostředků
obdržených jako část dílčího

odvodu z loterií a jiných podobných her a vybraným
žadatelům budou finanční
prostředky uvolňovány na základě „Smlouvy o poskytnutí
dotace“ mezi žadatelem a Odborem ekonomickým ÚMČ
Praha 9.
10. Žadatel je povinen provést vyúčtování poskytnuté finanční
dotace do 1. 3. 2016 a předat je
Odboru ekonomickému, Úřadu
MČ Praha 9. Nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit
zpět na účet Úřadu MČ P9.
11. U jednotlivých programů jsou
uvedeny ještě další podmínky
pro podání žádosti.
12. Žadatel musí podat žádost
o neinvestiční dotaci do 27. 3.
2015 do 12.30 hodin včetně.
13. Způsob podání žádosti:
• osobně – podatelna ÚMČ
Praha 9, Sokolovská 14/324,
PSČ 180 49 Praha 9,
otevřeno:
PO, ST: 8.00–18.00,
ÚT, ČT: 8.00–15.30,
PÁ: 8.00–12:30
• poštou – pro dodržení termínu
uzávěrky je rozhodující datum
poštovního razítka

Důležité upozornění:

1. Žádosti nesplňující všechny
podmínky grantového řízení
budou vyřazeny.
2. Zaslané projekty se žadatelům
nevrací.
3. Žadatelé o dotaci jsou povinni
se informovat do 15 dnů po
jednání o výsledku projednání
v Zastupitelstvu MČ Praha 9,
a to na informacích Úřadu MČ
Praha 9 tel.: 283 091 101-2,
nebo na Odboru ekonomickém tel.: 283 091 237. Výsledek o udělení dotace bude též
uveden na webových stránkách MČ Praha 9.
4. V případě schválení dotace
v Radě či Zastupitelstvu MČ
Prahy 9 je žadatel povinen,
a to do 30 dnů, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s MČ
Prahy 9, jinak schválená dotace propadá.
5. Území Městské části Praha 9
tvoří tato katastrální území či
jejich části: Střížkov, Prosek,
Libeň, Vysočany, Hrdlořezy,
Hloubětín.

Konzultační středisko:

Oddělení
kultury,
mládeže
a tělovýchovy tel.: 283 091 523,
nebo 536.
ilustrační foto: mk
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VÝSTAVBA

Pražské stavební předpisy znovu na přetřesu
K 16. lednu letošního
roku pozastavilo Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR platnost Pražských
stavebních standardů,
které jsou prováděcím
předpisem ke stavebnímu
zákonu. Informoval o tom
radní pražského magistrátu Matěj Stropnický na
Zastupitelstvu hl. m. Prahy
22. ledna.

P

ražské stavební standardy
v létě loňského roku schválila
Rada hl. m. Prahy pod vedením
tehdejšího primátora Tomáše Hudečka. Ještě předtím, než v říjnu
vešly v platnost, vzbudily bouřlivou debatu a protestovala proti
nim i devátá městská část.
O stanovisko k této situaci jsme
požádali zástupce MČ Prahy 9
v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a zároveň místostarostu Prahy 9 zodpovědného za výstavbu a územní
rozvoj Marka Doležala.

Sídlištní zástavba na Proseku
„K pražským stavebním standardům vznesla Praha 9 konkrétní
připomínky. Praha není kompaktním městem, které je od Václavského náměstí po Černý Most
stejné. A na to nejsou pražské stavební standardy připraveny. Přesto takové předpisy Praha nutně
potřebuje. Předpisy, které posunou podmínky pro výstavbu do 21.
století a odpovídají požadavkům
metropole světového významu.

Obecně technické předpisy, jež
platily do poloviny loňského roku,
jsou opravdu zastaralé. Bohužel
v současné době ale nevíme, na
čem jsme. O pozastavení platnosti
Pražských stavebních standardů
jsme byli informováni pouze ústně
na jednání pražského zastupitelstva, oficiální vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy devátá městská
část, a pokud vím ani jiné městské
části, nemáme k dispozici, stejně

jako dopis ministerstva pro místní
rozvoj (k 26.1.2015 – pozn. red.).“
V čem konkrétně je tedy podle
vašeho názoru slabina pražských
stavebních předpisů?
„Dostatečně nezohledňují typy zástaveb. Předpisy jsou z větší části
šité na podmínky vnitřního města
s kompaktní zástavbou. Chápu,
že tam jsou např. limity oslunění
a osvětlení nižší, než jaké určovaly

10
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VÝSTAVBA
původní předpisy. Aby i centrum
města zůstalo živé a mohlo se
v něm stavět, třeba v prolukách,
nelze zachovávat velké odstupy
budov od sebe. Proto byly limity oslunění a osvětlení sníženy.
Podobná zástavba jako v centru
Prahy je na Devítce například ve
Vysočanech, Libni. Jedná se o stabilizované město, v němž už téměř
nic nového nemůže vzniknout.
Na Devítce dále máme rozvojové
oblasti, tzv. brownfieldy (ve Vysočanech), kde se naopak dá stavět skoro bez omezení. A pak tu
je sídliště na Proseku, které sice
nepatří ke klasickému urbanismu
(někdy se mluví o urbanismu 70.
let), ale jedná se o styl sídlištní
zástavby, která má svá pravidla.
Kdybychom na ni aplikovaly limity oslunění a osvětlení z pražských
stavebních standardů, došlo by
k nepřípustnému zahušťování stávající zástavby.“
Hovoří se také například o tom, že
podle nových stavebních předpisů
nemají developeři povinnost ke
každému bytu vytvořit jedno parkovací místo jako dosud…
„To je spíše problém, který veřejnost nejvíce vnímá. Pravdou je, že

Jaké by tedy podle vás měly být
pražské stavební předpisy?
„Chápu, že není jednoduché vymyslet předpis tohoto typu. Osobně si myslím, že měly by být tak
obecné a sofistikovaně dovysvětlitelné jako zákon. Nebo by měly
být přijaty v obecné rovině a na
základě dobrých zkušeností doplňovány.“

podle donedávna platných obecně
technických předpisů (OTP) musel developer postavit na každý byt
jedno parkovací místo. Ale to nebylo součástí bytu. Jinými slovy, když
jste si koupili nový byt, automaticky k němu parkovací stání nepatřilo. To jste si museli zaplatit zvlášť.
Většina nových majitelů bytů si
však parkovací stání nekoupilo
a parkuje na ulici. Problém s parkováním tedy OTP řešily ve stylu
chytré Horákyně. Rádi bychom,
a dlouho to už prosazujeme, aby
nový předpis zakotvil, že developer je povinen postavit parkovací
místo, které bude „součástí“ bytu.
Tedy koupíte si byt a v jeho ceně je
již parkovací stání.“

Ovlivní současná diskuze o pražských stavebních standardech
jednání o metropolitním plánu?
„Metropolitní plán je jiná kapitola. Netajím se, že jsem jeho
velikým zastáncem a z hlediska
vývoje Prahy ho považuji za krok
správným směrem. V současné

Zástavba ve Vysočanech představuje stabilizované město

době máme zpracovaný územní plán, plán výstavby a myslím
si, že zatím je čas vrátit se k základním dokumentům o rozvoji
Prahy, zhodnotit je a na tomto
základě říci, kam chceme Prahu
vést – zakonzervujeme ji a město
bude stagnovat, nebo se bude dál
rozvíjet? Za Městskou část Praha
9 mohu říci, že z hlediska územního plánu jsme hodně dopředu,
protože máme zpracovaný vlastní
plán rozvoje.“
Vlastní plán rozvoje, aktivní přístup při hledání přijatelných kompromisů při výstavbě na Devítce…
co čekáte od tohoto přístupu?
„Další rozvoj Prahy 9. Říkám, že
jsme progresivní městskou částí,
která se chce dále rozvíjet. Investoři však často naráží na nesouhlas obyvatel v lokalitě, kde chtějí
stavět. Radnice se proto snaží
zprostředkovat jednání, která by
měla vyústit v oboustranně přijatelný kompromis. Investory potřebujeme. Jenže vzhledem k nejistotě, která v oblasti výstavby v Praze
vládne, se mnozí z nich poohlížejí
po možnostech investování mimo
Prahu. A to pro nás není dobrá
mk
zpráva.“

INZERCE

AKČNÍ ZIMA

V LÉKÁRNÁCH PHARMACENTRUM

50 % 5 %
SLEVA Z DOPLATKU
PRO ZÁKAZNÍKY
NAD 60 LET*
*platí při předložení Klientské
karty u přípravků přímo hrazených
z veřejného zdravotního pojištění.
Výše slevy nesmí překročit
obchodní přirážku lékárny

+

NIŽŠÍ DPH
= NIŽŠÍ CENY
PRO VŠECHNY

Jako jedni z mála jsme snížili ceny
o 5% u léků ze sníženého DPH,
tedy i ve volném prodeji

Y:
VŠECHN LATKEM
O
R
P
C
Í
NAV
M DOP
S NIŽŠÍ
Y
K
É
L
NÉ
*Více informací v lékárně

Lékárna Vysočany (poliklinika)
Sokolovská 304, Praha 9, metro „B“ Vysočanská

Únor 2015
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VYBRA

SC-350058/02

Akce platí
do 31. 3. 2015
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Obuv – nepoškozená
Klíčovská (náměstíčko)
informace k otázkám, souvisejícím
tiskopisy a informační brožury
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
s dodávkami zemního plynu 5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Služeb mobilní kanceláře mohou
Potřebujete parkovat na
INFORMACE
využít i občané přilehlých obcí
tiskopisy
a informační brožury Mobilní kancelář je umístěna
Proseku a nemáte kde?
a částí Prahy.
Služeb mobilní kanceláře mohouv dodávkovém automobilu VW
Samostatné uzavíratelné garáže
Bližší
informace
na
tel.:
267
175
174
Transporter, označeném
logem
Potřebujete parkovat na
využít i občané přilehlých obcí Pražské plynárenské,
(nikoliv
garážová
stání) jsou
a 267Mobilní
175 202, www.ppas.cz
zaparkovaobchodní
kancelář
Pražské
plynárenské
Proseku a nemáte kde?
k pronájmu v garážích v Lovoa částí Prahy.
W
Samostatné uzavíratelné
garáže
sické ulici
Proseku.
Za garáž
Bližší informace na tel.: 267 175 174
m
Pražská
plynárenská, a. s., ve spoluparkovišti
zana
úřadem
MČ Praha
9,
zájemci (nemusí
práci
s dceřinou společností Měření
Sokolovská
324/14.mít trvalé byd(nikoliv
garážová
stání)
jsou
a 267 175 202, www.ppas.cz
vadodávek plynu, a. s., a úřadem MČ
liště na „devítce“) zaplatí měkancelář poskytuje
anského sdružení
k pronájmu v garážích vPraha
Lovo9 nabízí9odběratelům zemního Mobilní
síční nájem
1200 Kč.
Termín
Informační
internetové
centrum
pro
občany
Prahy
zejména
následující
služby:
Pražské středisko Probační a mediační služby (PMS)
nabízí
bezplynu
službu – tzv. mobilní obchodní
ov
sické
ulici
na
Proseku.
Za
garáž
prohlídky
si
lze
domluvit
na tel.:
•
zahájení,
převod
a
ukončení
Adresa:
Internetové
centrum
Prosek,
ZŠ
Litvínovská
500
platně své služby obětem trestné činnosti. Sídlí v Justičním areálu
kancelář. Jejímž prostřednictvím
Pískovcová – Prosecká
odběru
plynu
zájemci (nemusí
mítPraha
trvalé
byd- i potenciální zákazníci
776
616 zemního
616 - Milan
Tuček.
(vchod
z Litoměřické
ul.), 190 00
9stávající
v Praze 10 - Vršovicích, ul. Na Míčánkách
1497/2.
si
chodním
• změny smluvního vztahu
V poradně klienti dostanou informace oTel.:
průběhu
řízení,
Pražské
+420trestního
602
283
/ e-mail: info@icprosek.cz
liště283
na
„devítce“)
zaplatí
mě-plynárenské, a. s., mohou
Jaké věci je možné darovat:
(způsobu placení, zasílací adresy,
vyřídit záležitosti související s odmožnostech
náhrady
škody
a
také
o
svých
právech
dle
zákona.
a zimní Prahy
oblečení 9
– dámské,
jména
atd.) 13:39 Stránka 10
10-15_devitka
20.2.12
síční
nájemslužbu,
1200 Kč. Termín
trum proLetní
občany
běrem zemního plynu bez návštěvy
V
konkrétních
případech
je
pak
možné
zprostředkovat
návaznou
pohotovost
pánské, dětské
•Dětská
převzetí reklamace
kontaktních
míst
v
Praze
2
a
4.
která
bude
odpovídat
potřebám
klientů,
případně
kontakt
na
některého
Uzavíratelné garáže
prohlídky si lze domluvit na tel.:
m
Prosek,
ZŠ Litvínovská
500
Lůžkoviny,
prostěradla, ručníky,
stávka
•ve
výměna,
kontrola a zaplombování
FN
Bulovka
z advokátů z registru pomoci obětem.
Termíny přistavení:v Lovosické
plynoměru
utěrky, záclony
776 616 616 - Milan Tuček.
190 00 Praha
9
se1na
23. 2. 2015 od 14.30 do 17.00 hod.
• informace k otázkám souvisejícím
LátkyPříchozích
– minimálně
m² středisku ujmou probační úředníci vždy v úterý odpoledne
a čtvrtek
dopoledne.
Dětskou
pohotovost
mail:
20.2.12
10
31. 3.
2015 od13:39
8.00 doStránka
11.00 hod.
s dodávkami
zemníhopro
plynu
Domácí
potřeby:
nádobí
bílé i černé,První kontakt je nejlépe učinit telefonicky 10-15_devitka
školy info@icprosek.cz

Pronájem garáží na

Pronájem garáží na Proseku

Poradna pro
Internetové
oběti trestných
činů centrum Prosek

Uzav
v Lov

entrum Prosek

a
u parku)
ZŠ)

na čísle
777 401 022, nebo 251 444 957 a následně se objednat na
skleničky
– nepoškozené
termín.
Peří,konkrétní
péřové a vatové
přikrývky, polštáře a deky
Obuv – nepoškozená

aráží naDětská
Proseku
pohotovost

v Nemocnici na Bulovce

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

cz,

Pro
Pro
Pra

TIPY,
OZNÁMENÍ
vebrožury
všední
•„devítku“
tiskopisyRADY,
azajišťuje
informační

dny, v mobilní
sobotu,
neděli a mohou
v době
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA
PRVNÍ
Služeb
kanceláře
Dětská pohotovost
svátků
Fakultní
nemocnice
využít i občané přilehlých obcí
POMOCI
(LSPP)
Mobilní
obchodní
kancelář
Praž
zastupitelů
Praha
9
ve FN Bulovka Klub
Budínova
2, Praha
8
Mobilní
kancelářMČ
bude
umístěna
aBulovka,
částí Prahy.
DO
Schůzku lze domluvit
NA Fiat
ÚZEMÍ PRAHY
9
v dodávkovém automobilu
Bližší
informace
na
-Libeň.
ném na
pa
Pražská plynárenská, a. s., ve
hod
TIPY,
RADY,
OZNÁMENÍ
telefonicky nebo e-mailem.
Ducato, označeném
logem Pražské
tel.: 267 175 366 a 267 175 202,
Poslanecké
dny:
spolupráci s dceřinou společností

Prahaa9,sv
S

LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
plynárenské, a. s., zaparkovaném na
www.ppas.cz
Dětskou
pohotovost
pro
každou
první středu v Provozovatel
měsíci
pos
Měření
plynu,
a. s.,
Ordinační
hodiny
LSPP
pro
LSPP:dodávek
Poliklinika
POMOCI„devítku“
(LSPP)
6.00
Mobilní
k
a Úřadem
Praha 9 nabízí odzajišťuje
ve
všední
Praha
9,
Jablonecká
322,
děti
ve 440/40,
FNMČ
Bulovka:
Prosek,
Lovosická
NA
ÚZEMÍ
PRAHY
9
Kon
Mobilní obchodní kancelářběratelům
Pražské
plynárenské
e-mail: praha9@veciverejne.cz,
dne
jména
ná
zemního
plynu tzv. mo-

Dětskou pohotovost pro
Praha 9
Pondělí - pátek:
16.00 – 7.00
dny, v sobotu, neděli aodv 14.00
dobědo 16.00.
Praha 9
Devítku zajišťuje ve všední
Provozovatel
zahájení,
bilní obchodní kancelář, jejímž
tel.:
602 219 190,LSPP:
Telefon:
+420 283 881 200
Sobota
a neděle:za Úřadem
nepřetržitě
ném
na
parkovišti
MČ běru zemn
Pražská
dny, v sobotu, neděli a v době
Poliklinikasvátků
Prosek, Fakultní nemocnice plynárenská, a. s., ve
Tel.
prostřednictvím si stávající i poStano
9, Sokolovská
324/14.plyná- změny
spolupráci s dceřinou společností Praha
svátků
Nemocnice Na
Bulovce,
LovosickáBulovka,
440/40, Praha
9
Klub
zastupitelů
MČ
Praha 9
sm
tenciální
zákazníci
Pražské
Budínova
2, Praha
8
DOSPĚLÍ
ve
všední
dny
19.00
Jablo
Telefon:
283 842 224 placení,
Měření dodávek plynu, a. s.,
Budínova 2, Praha 8-Libeň
DOSPĚLÍ ve všední dny
z
renské mohou vyřídit záležitosti,
-Libeň.
- 6.00
o víkendech
266 084ze220 atd.)centr
19:00–6:00
hod., o víkendech
Mobilní
kancelář
poskytuje
a Úřadem MČ Praha 9hod
nabízí
od- hod,
související
s odběrem
zemního
SBĚRNÝ
DVŮR
Ordinační hodiny LSPP pro
Poslanecké
dny:
aPRO
svátcích
od 19:00
Polikre
a svátcích
19.00
hod.
následující
běratelům zemního plynu
tzv. mo- odjména
převzetí
plynu bez
návštěvy služby:
kontaktních
PRAHU
9 hod.
děti v Nemocnici
Na Bulovce:
Uzavíratelné garáže
Krásnou
tradicí
v posledního
Praze
9 se pracovního
stalo
slavnostní
vítání noposledního pracovního dne
Verne
výměna,
k
míst
v
Praze
2
a
4.
zahájení,
převod
a
ukončení
odbilní
obchodní
kancelář,
jejímž
každou
první
středu
v
měsíci
dne
do
Pondělí–pátek:16:00–7:00
Ordinační hodiny LSPP pro
v Lovosické
do 6:00
hod. prvního
plynoměr
vých
občánků,
tedy
nově
narozených
dětí
ve
věku
zhruba
Vyso
Pod
Šancemi
444/1,
Praha
9
Sobota
a
neděle:
nepřetržitě
Regionální
kancelář
TOP
09
běru
zemního
plynu
prostřednictvím
si
stávající
i
po6.00
hod.
prvního
pracovního
Praha 9, Jablonecká 322,
ve581
FN Bulovka: Praha 9
pracovního
dne.
Termíny
přistavení:vztahu
Tel.:
+420děti
284
098
Telefon:
283 842 224
autob
změny
tenciální
zákazníciměsíců
Pražské
čtyř
až sedmi
(nejpozději
dosmluvního
jednoho
roku(způsobu
dítěte).informace
dne. plynáod
14.00
do
16.00.
Tel.:
+420
286
881
s dodávka
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
PROVOZNÍ
DOBA: 518
Pondělí
- pátek:
16.00
– mohou
7.00

266 084 220
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA PRVNÍ
Polik
Kovářská
3, Praha
9 (2.
patro)
placení,
zasílací adresy, jména
renské
vyřídit
záležitosti,
tiskopisy a
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
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Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu 2015
Praha 9 – trasa A
17. 3. út
31. 3. út
1. křižovatka ul. K Šafránce – Na pokraji
19. 5. út
2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou)
16. 6. út
3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
30. 6. út
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
18. 8. út
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
15. 9. út
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U nové školy
29. 9. út
7. U Smetanky (u potravin Lidl)	
17. 11. út			
Praha 9 – trasa B
15. 4. st
1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková
29. 7. st
2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova
21.10. st
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
6. ul. Vysočanská 243
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetinská
8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická

1500–1520
1530–1550
1600–1620
1640–1700
1710–1730
1750–1810
1830–1850

1500–1520
1540–1600
1610–1630
1640–1700
1710–1730
1740–1800
1810–1830
1840–1900

Bezplatná právní poradna – exekuce

Svoz bioodpadu

pokračuje

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

V

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

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

Cena bez DPH
743 Kč
1190 Kč

Cena vč. DPH
900 Kč
1440 Kč

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

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6. 2015
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní
poradna se koná od 14 do 15 hodin v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem
na území MČ Praha 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín,
Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto
službu požádat vám poskytnou pracovníci v infocentru.

Bezplatná právní poradna
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ
Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové problematiky a problematiky mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská ulice 14, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin.
Termín: 4. 2., 11. 2., 18. 2., 25. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 8. 4.,
15. 4., 22. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5. 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. 2015.
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30 hodin pořadová
čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým
pobytem na území Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín,
Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Právní poradenství poskytované na detašovaném pracovišti Úřadu
MČ Praha 9, Poliklinika Prosek. Začátek v 15 hodin.
Termíny:
4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6. 2015.
V infocentru Polikliniky Prosek se v den termínu konání bezplatné právní poradny budou rozdávat od 14.30 hodin pořadová čísla.
Další informace získáte v infocentrech Úřadu MČ Praha 9.
A5_asekol_cervena.indd 2
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Únorová
Vysočanská „V“

Ježkovy tělové
a ušní očistné svíce

Akce pro seniory
z Městské části Praha 9,
kteří mají trvalé bydliště
v působnosti úřadu
Sokolovská 14/324, Praha 9
(zapsáno v občanském
průkazu). Bližší informace
na www.praha9.cz.

Vysočanská „V“ představila v polovině prosince loňského
roku seniorům zajímavého hosta – terapeuta Michala
Ježka, který pracuje s tělovými a ušními očistnými
svícemi. Jejich použití přináší uvolnění v těch místech
těla, kde máte potíže.

12. února 2015 od 14 hodin
Vzpomínkový pořad na založení
trampské osady „Ztracená naděje v roce 1918“
Tramping je ryze český fenomén.
Od dob jeho vzniku (datuje se od
založení 1. trampské osady „Ztracená Naděje“ na jaře 1918) byla
napsána řada písniček. V našem
pořadu vás provedeme tímto obdobím romantiky až po dny dnešní.
Na kytaru zahraje, zazpívá a zavzpomíná: šerif osady „Ztracená
Naděje“ František Hacker, kapelník legendární skupiny K.T.O.
a Waldemara Matušky. Slovem
doprovodí Daniela Vacková.
Vzpomínkový pořad se koná v obřadní síni historické radnice MČ
Praha 9, 2. patro, Sokolovská 14.
Zdarma, omezená kapacitu sálu.

Očistné svíce zkracují dobu
potřebnou na léčení
František Hacker, kapelník
legendární skupiny K.T.O.
a Waldemara Matušky
24. února 2015 od 14 hodin
Vystoupení Jitky Vrbové a Standy
Chmelíka se skupinou Akáty
a Hot jazz Praha.
Vystoupení výrazné představitelky trampské a country hudby,
ale i vynikající interpretky jazzu
a swingu.
Divadlo Gong, Sokolovská ulice,
vstup do sálu od 13.30 hodin.
Zdarma.

Jubilanti
80 let
Marie Putíková
Věra Mašková
Miloslav Dočekal
Václav Hladký
Marie Fryšová
Maruše Rybáčková
Jiří Kuneš
Jiří Čihula
Alena Bínová
Bohumil Vlasák
jarmila Bílá
Anton Kučera
Mnoho zdraví do dalších
let přejí nejbližší

85 let
Josef Žižka
Bohuslav Landa
Zofia Maršálová
Milada Heverlová
Vladimír Soukup
Jaroslav Zedníček
František Výborný

14

Zděnka Sedláčková
Václav Josefi
Jaroslava Grundová
Jaroslava Horová
Václav Zápotocký
Miroslav Kubík
Eduard Votápek

95 let
Marie Ortcígerová
Anežka Šušlíková
Marie Zmrzlá

90 let
Jiřina Perglerová
Irena Vobořilová
Marie Heřmanová
Anna Dupalová

100 let
Božena Klímová

96 let
Anna Gottwaldová

„P

oužití a aplikace svící pomáhá ve zkrácení doby potřebné na léčení. Je to cesta, jak si
člověk může pomoci sám. Svíce
v rukou laika jsou první pomocí,
jestliže je aplikuje odborník, jedná
se o zázračnou metodu,“ říká Michal Ježek a dodává: „Už staří Slované, Keltové a indiáni používali
stočenou hořící kůru na vytahování zánětů a bolestí z těla. V dnešní
moderní úpravě ji nahradily tělové, ušní a turbo svíce – duté trubičky vyrobené z přírodních materiálů a namočené ve včelím vosku.
Pro zvýšení účinku se přidává kurkuma pro své protizánětlivé účinky. Na podporu léčení a hojení se
mohou použít vonné oleje, jako
levandulový pro zklidnění těla
a duše, eukalyptový pro rozproudění myšlenek a rozmarýnový na
rozproudění energie.“

Jak svíce používáme?

Svíci pálíme přes prodyšný ubrousek tak, aby stála kolmo na místě
těla, kde pálíme. Na horním konci ji zapálíme, necháme vyhořet
k rysce, poté uhasíme do připra-

vené misky s vodou. Pokud nejste
dostatečně zruční nebo chcete svíci aplikovat na hůř dostupné místo, využijte pomoc druhé osoby.
Svíce využívá komínový efekt.
Proto je důležité, aby co nejlépe
doléhala na pokožku v místě, kde
pálíme. Díky podtlaku, který ve
svíci vzniká, se uvolní zablokovaná energie, a tím samoléčebná
energie těla. Důležité je před a po
použití svíce dostatečně pít.

Kdy svíce pomohou?

„Svíce považujeme za výbornou
pomůcku při pooperačních a poúrazových stavech, chronických
zánětech, myomech, cystách,
váčcích, otocích, zastydlé rýmě,
šelestech, bolestech v uších, akné,
svalovém napětí, ledvinových
a žlučových kamenech, křečových žilách,“ vypočítává Michal
Ježek a pokračuje: „Aplikace svící rozproudí energii i v čakrách,
čistí lymfatický systém, ulevuje
při potížích s klouby (artrózy…),
startuje hubnoucí efekt, posiluje
imunitní systém, pomáhá při bolestech hlavy, migrénách, stresu
a psychických potížích.“
Svíce ale nepoužívejte například
na otevřené rány, na sliznicích
(ústa, jazyk, genitálie, oči, …),
u dětí do tří let, při zvýšené teplotě, při alergii na včelí produkty,
opatrnosti je třeba u těhotných
žen. Více o použití očistných svící
najdete na www.michaljezek.cz.
mk
foto: Michaela Vančurová

91 let
Vladimír Cádrik
Marie Brožová
Milada Mastná
92 let
Miloslava Taterová
Anna Mudrová
Růžena Neradová

Blahopřejeme!
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Svíci pálíme přes prodyšný
ubrousek tak, aby stála kolmo
k tělu na místě, kde pálíme

Terapeut Michal Ježek
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Společenské, aktivizační centrum pro seniory
Středisko sociálních služeb Městské části
Praha 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286
582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
2. 2. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–11:00
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:00–12:00
Angličtina, konverzace –
pro středně pokročilé
12:00–13:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00

raha 9, uplynulý
3. 2. 2015 – úterý
diska, na
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
namenal
i náš (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina

Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor
(mírně pokročilí)
11:00–12:00
vní služby,
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
mplikovaly
Praha 9-Vysočany)
13:30–14:30
který vyloučil
Cvičení na židlích pro seniory
o státních
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
4. 2. 2015 – středa
spolupráci

Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Východní cvičení, čínské dechové
s prvky Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce
8:30–9:30
Počítačový kurz
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Z. Pavlovská: Starý
židovský hřbitov, Pražská synagoga
13.00–14:30
Klub šikovných ručiček:
Valentýnské srdce
14:30–16:00
5. 2. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Trénink paměti
11:30–12:30
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Klub důchodců
13:00–16:00
6. 2. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable
9:40–12:00
Návštěva, prohlídka: Hasičské
„zbrojnice“ v Argentinské ul., Praha 7.
Sraz v Centru pro seniory Harrachovká
422/2, Praha 9
9:30–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00
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9. 2. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–11:00
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé12:00–13:00
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Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
Klub seniorů, kardiaků

14:00–15:00
14:00–17:00

10. 2. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Kadeřnice, suchý střih (100Kč)
– nutno objednat
9:00–14:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu:
písně různých žánrů
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
11. 2. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Východní cvičení, čínské dechové
s prvky Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce
8:30–9:30
Počítačový kurz
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Cestovatelská beseda: Království Bhútán
– včetně fotografií
13:30–14:30
Klub šikovných ručiček:
Morenka, šití s sebou
14:30–16:00
12. 2. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
13. 2. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00
Přednáška o rodu Lichtenštejnů
16:00–17:00
16. 2. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–11:00
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé12:00–13:00
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance14:00–15:00
17. 2. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00

Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
18. 2. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Východní cvičení, čínské dechové
s prvky Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce
8:30–9:30
Počítačový kurz
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Božena Němcová
a její manželství
13:30–14:30
Šikovné ručičky: Gelové svíčky, malou
skleničku s sebou
14:30–16:00
19. 2. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
20. 2. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable
9:40–12:00
Výroba ruliček na pletení
velikonočních košíčků
9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00
23. 2. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–11:00
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:00–12:00
Angličtina, konverzace –
pro středně pokročilé
12:00–13:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00

24. 2. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor
(mírně pokročilí)
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
25. 2. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Východní cvičení, čínské dechové
s prvky Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce
8:30–9:30
Počítačový kurz
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie:
Doktorka Navrátilová, Český
egyptologický ústav: Egyptské památky
a jejich starověcí a novověcí návštěvníci
13:30–14:30
Klub šikovných ručiček: Miničepička,
s sebou zbytky vln
14:30–16:00
26. 2. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
27. 2. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable
9:40–12:00
Výroba ruliček na pletení velikonočních
košíčků9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

Napište, co potřebujete,
nebo byste rádi změnili
v sociálních službách Prahy 9
V letošním roce bude vytvářen Plán rozvoje
a udržitelnosti sociálních služeb v Praze 9 pro
další dva roky. Rádi bychom navázali na dobrou
zkušenost z minulých let, kdy se veřejnost
vyjadřovala k potřebám v této oblasti.

P

okud využíváte sociální služby, či máte nápady na jejich rozšíření, útlum, zkvalitnění, změnu apod., zasílejte své postřehy a podněty na kontakt: vokurkovav@praha9.cz. Možno také
v písemné podobě na adresu Úřadu MČ Praha 9, sociální odbor,
Sokolovská 324/14. Sběr připomínek bude ukončen k 1. 3. 2015.
Sociální odbor MČ Praha 9
Děkujeme za spolupráci.
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Jaroslav Satoranský:

V životě mě potkalo velké štěstí. Možná
proto, že jsem se narodil na „zlatou neděli“
Pro obyvatele proseckého
sídliště je to jejich soused.
Pro nás ostatní zůstává
Kubou z Krkonošských
pohádek nebo nejmladším
z rodu Hamrů. S hercem
Jaroslavem Satoranským
jsme se sešli na Proseku,
kde bydlí už více než 40
let, a před zkouškou Čapkova Loupežníka, kterou
měl ve svém mateřském
Vinohradském divadle,
v němž působí od roku
1966.

ka Merunková… Byli jsme takový
prima ročník a já tu strávil krásné
čtyři roky.
A pracoval jste někdy jako rytec?
Po zkouškách na DAMU jsem byl
měsíc zaměstnán v provozovně
družstva Znak u Karlova mostu.
A jelikož jednotlivé věci přicházely již upravené frézou, vypichoval
jsem na nich jen růžky, což nebyla
příliš umělecká práce a moc mě
nebavila.
Prý jste už jako mladík koketoval
s filmem?
Zahrát si ve filmu jsem se pokoušel
poprvé v době, kdy jsem v Braníku
v ochotnickém souboru usedal ke
klavíru. Tehdy se u nás připravoval ve francouzské produkci film
V proudech. Poslal jsem svou fotografii u piána a…nechtěli mě.

Pane Satoranský, v čem vás mohou návštěvníci Vinohradského
divadla vidět?
Nejnověji ve hře Pavla Landovského Hodinový hoteliér. Hraji také
několik postaviček v představení
Hašler…, které na písně Karla Hašlera napsal Pavel Kohout. A dále ve
Zkrocení zlé ženy Williama Shakespeara a komedii Soudce v nesnázích (Arthur Wing Pinero).
Hrajete ale také v jiných divadlech…
V divadle Na Jezerce ve hře Paní
Plukovníková a v Divadle v Řeznické v komorní komediálně laděné hře Ještěrka na slunci o několika dnech na sklonku života Sáry
Bernhardt, skvělé francouzské herečky. Vidět mě v ní můžete s Haničkou Maciuchovou.
Na prknech, co znamenají svět,
jste stál už jako malý kluk, přesto
jste se vyučil rytcem…

Jaroslav Satoranský
přitáhli přes klavír. V té době jsem
se na něj učil hrát a doprovázel
jsem je v pohádce. Později jsem se
na jeviště znovu odvážil a jednoho
z pánů režisérů napadlo, že bych
měl zkusit zkoušky na DAMU. Ale
to už jsem se učil řemeslo.
Sám jste se chtěl učit právě rytcem?
Ne, chtěl jsem být automechanikem, protože mě velmi lákala
auta. Ale ke konci měšťanky jsem

Pocházím z Braníka, kde byl velmi
silný ochotnický divadelní soubor.
V něm hráli moji rodiče, sestra, a já
tam jako kluk také musel.
Pocházím z Braníka, kde byl velmi
silný ochotnický divadelní soubor. V něm hráli moji rodiče, sestra, a já tam jako kluk také musel.
Pak jsem měl období, kdy jsem se
trochu styděl vylézt na jeviště, ale
kamarádi mě do divadla znovu
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na horách nastydl a se zánětem
ledvin jsem téměř na půl roku
skončil v nemocnici. Školu jsem
dodělával „dálkově“. Naštěstí
všechno dobře dopadlo, ale vyučit
se automechanikem mi doktoři
zakázali. Přece jen v té době au-
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tomechanici trávili hodně času
vleže pod vozem. Jeden z herců
ochotnického divadla v Braníku
byl rytec. Krásně maloval, pěkně
hrál a já po jeho vzoru šel do učení do družstva Znak. Rytcem jsem
se učil tři roky. Mým učitelem byl
například Jiří Svoboda, slavný
grafik, který později pracoval pro
Mladou frontu. Rytectví je zkrátka
nejen řemeslo, ale i umění. Zvládl
jsem základy – razítka, razidla,
dřevoryty, ocelotisky, tedy ode všeho trošku. A hned po vyučení jsem
se pokusil o zkoušky na DAMU.
Kdo vás na ně připravoval?
Bývalá herečka Národního divadla a zároveň bývalá profesorka
Pražské konzervatoře Anna Suchánková-Mlynářová. A protože
jsem se narodil na „zlatou neděli“ v roce 1939, měl jsem štěstí
a na DAMU se dostal napoprvé.
K mým spolužákům patřil například Petr Kostka, Jirka Zahajský,
Jirka Hrzán, Jirka Kodet, Růžen-

Film a divadlo jste si ale naostro
vyzkoušel už během studia DAMU.
Ve druhém ročníku jsme alternovali s Petrem Kostkou v Komorním divadle, takže jsme se ocitli
mezi slavnými herci, jako byl třeba
Rudolf Deyl ml., nebo se naší hereckou partnerkou stala Blanka
Bohdanová. Když jsme statovali
v Národním divadle, byli jsme
na jevišti spolu s Karlem Högerem nebo Františkem Smolíkem.
S ním jsem se později setkal v kladenském divadle, kde hostoval
v Našich furiantech.
A ve třetím ročníku nás režisér
Pavel Blumenfeld obsadil ve svém
povídkovém filmu Lidé jako ty
a zahrál jsem si i ve filmech režiséra Václava Kršky Kde řeky mají
slunce a Osení. Přiznávám, že se
mi to velmi líbilo. Ale přišla vojna.
Základní vojenskou službou jste
se jako jiní umělci – jak se říká –
prozpíval v Armádním uměleckém
souboru?
Ne, v roce 1961, když jsem narukoval, byla u nás zostřená opatření v souvislosti s tzv. studenou
válkou a stavbou Berlínské zdi,
takže jsem nastoupil k vojenskému útvaru. Později si ale na mě
v Armádním uměleckém souboru
vzpomněli a já pak dělal konferen-
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Hodinový hoteliér

Zkrocení zlé ženy

V hereckém životě jsem měl velké
štěstí. Ale paradoxně jsem vždycky
chtěl hrát dědky. Snad na to ještě
dojde.
ciéra v celosouborových pořadech
a zpíval v komorních vystoupeních za klavírního doprovodu Karla Růžičky.
Kromě herectví, zpívání, moderování a hraní na klavír jste také
komponoval písničky.
Říkám tomu od všeho trošku. Se
psaním vlastních písniček jsem
začal hned, jak jsem sedl ke klavíru. Učení jsem trochu šidil a raději
jsem šumařil a vymýšlel si svoje
skladby. Později ve Vinohradském
divadle jsme s Jaromírem Hanzlíkem psali písničky pro mou dceru Martinu, která jako dítě hezky
zpívala. Ale na plánovaný dětský
muzikál už nedošlo.

kruté. Ráno jsem vyrážel z domova před osmou hodinou a v noci
jsem si někdy urychloval cestu
domů autobusem, který vozil
brigádníky z kladenských hutí
a končil v Braníku. Po představení
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Jak jste se dostal do Vinohradského divadla?
Po třech letech mého angažmá
v Kladně se ve Vinohradském
divadle měnila herecká sestava.
Odcházel Pepa Abrhám a Jirka
Zahajský a vedení divadla si vzpomnělo na mě. Dostal jsem se spolu
s Járou Hanzlíkem do nádherné

šatny pod jevištěm, kterou jsme
sdíleli společně s Vlastimilem
Brodským, Jiřím Pleskotem a inspicienty.
Kdybyste se ohlédl za svým hereckým působením, zahrál jste si role,
po kterých jste toužil?
Dostával jsem hezké role, hrál po
boku velkých herců, jako byl Jaroslav Marvan, Jaroslav Vojta, Bohuš Záhorský, v angažmá jsem byl
s Jiřinou Bohdalovou. Měl jsem
v životě velké štěstí. Ale paradoxně
jsem vždycky chtěl hrát dědky. Ale
na to snad ještě dojde.
Už více než čtyřicet let bydlíte na
Proseku. Znamená to, že jste viděl
vyrůstat prosecké sídliště?
Na Proseku jsem od roku 1971.
Tehdy jsme se stali členy bytového
družstva a byl nám přidělen byt
v ještě neexistujícím paneláku. Na
prosecké pláně jsme se jezdívali
dívat, jak stavba pokračuje. Jsem
tu moc spokojený a nic bych neměnil. Nechápu, jak někdo může
paneláky pomlouvat.

A vaše nejznámější?
S Jaromírem Hanzlíkem jsme
složili pro našeho kolegu Vlastíka
Brodského šanson o stárnoucím
klaunovi a věnovali jsme mu ho
jako dárek k premiéře. Tehdy totiž
hrál hlavní roli ve hře August, August, August od Pavla Kohouta.
A později tuto písničku zazpíval
Waldemar Matuška v televizním
pořadu Barevný pátek.
I když máte v „herecké pracovní
knížce“ už 49 let psáno Vinohradské divadlo Praha, působil jste
před tím v divadle v Kladně. Vzpomínáte na to rád?
V Kladně jsem byl tři roky v bezvadném angažmá s krásnými rolemi. Bohužel jsem musel denně
dojíždět, co bylo někdy opravdu

jsem se dostavil na místo odjezdu,
zahalil se, abych vypadal jako hutník, a vezl se až domů.

Chodíte tu také na procházky, nebo
Prahu kvůli přírodě opouštíte?
Máme chalupu na Českolipsku,
ale jezdíme na ni většinou přes léto
o divadelních prázdninách. A na
procházky v Praze chodíme se ženou často. Máme pravidelné trasy
– do Tesca v Letňanech, nebo Globusu v Čakovicích. A s nákupem
se vracíme autobusem. Ale vážně
– rádi jdeme do ďáblického lesa,
do Bohnic, Troji…

Loupežník

Udržujete se tak v kondici, nebo
ještě sportujete?
Pravdou je, že ke sportu mám blízko. Jako kluk jsem jezdil závodně
na kanoi a shodou okolností jsme
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OSOBNOST
se v závodech utkávali s bratry
Saudkovými.
A kdo vyhrával?
Myslím, že Saudkové byli lepší. Pak
jsem s partou od divadla hrál nohejbal v loděnici a fotbal v tělocvičně…

dívej, to je ten Kuba z pohádky.“
A děcko vidí jen starého dědka.
Přesto na Krkonošské pohádky
rád vzpomínám. Patří k mému velkému hereckému štěstí.
První díly se točily v roce 1974.
Kromě Františka Peterky, který

Na Proseku jsem od roku 1971.
Na prosecké pláně jsme se jezdívali
dívat, jak stavba pokračuje. Jsem tu
moc spokojený a nic bych neměnil.
Na zelený trávník jste se přece dostal s fotbalovým klubem Amfora,
v němž hrají známé osobnosti ze
světa kultury…
S Amforou jsme hráli zápasy
v mnoha českých městech. Později
jsme jezdili i do zahraničí. Pamatuji se, že první zájezd za hranice
byl do německého Gmundu. S kolegy jsem navštívil i Brazílii nebo
Japonsko. Ale přiznávám se, že
na cestování moc nejsem, i když
s Amforou to bylo příjemné. Když
jsem začal mít pocit, že klubu už
neprospívám po fotbalové stránce, ani z hlediska popularity, skončil jsem po pětatřiceti letech své
členství v něm.
Když mluvíte o popularitě, myslím,
že nezapomenutelný jste třeba
díky roli Kuby v Krkonošských pohádkách.
Když to říkáte… Ale upřímně –
Kuba vypadal jinak než já dnes.
Občas na ulici slyším, jak maminka říká svému potomkovi: „Po-

byl z divadla v Liberci, jsme všichni – Hana Maciuchová, Ilja Prachař a Zdeněk Řehoř – hráli na
Vinohradech. Ráno jsme zkoušeli
v divadle, večer odehráli představení a po něm na nás čekalo auto
a odvezlo nás do trikového ateliéru
na Barrandov. Tam jsme do rána
točili. A druhý den v deset zase čekala zkouška v divadle. Abychom
to vydrželi, dřímali jsme, kde se
dalo, když se přestavovaly kulisy
pro jiný záběr.
Další díly se pak točily až za čtyři
roky. To už mě museli maskéři trochu upravovat. Přece jen mi bylo
40 roků.
Diváci si vás většinou pamatují
v rolích kladných hrdinů. Hrál jste
někdy záporáka?
V televizi jsem si jednou zahrál
vraha a u Jaromila Jireše v Cause
Králík darebáka, který okrádá
svou tetičku. Asi to způsobuje můj
exteriér, že mě do těchto rolí téměř
neobsazují.

Paní Plukovníková

Co bych si přál? Ve zdraví
si ještě užít pár let v divadle
nebo alespoň blízko něho.
Takže se ve vašem případě potvrdilo, že si režiséři herce tzv. zaškatulkují a podle toho jim nabízí
role?
Slyšel jsem, že pro roli darebáka
v Cause Králík si mě musel Jaromil
Jireš vybojovat, protože Jaroslav
Dietl, který scénář napsal, nevěřil,
že jsem schopen tuto roli zahrát.
Nakonec ale uznal, že to nebylo
špatné rozhodnutí. Že „i role hajzla se dá hrát s ksichtem klaďáka“.
Je vaše paní také vaším kritikem?
Připomínky má zasvěcené, někdy

i k jiným hercům či inscenacím.
Chodí na všechny moje premiéry a pak si to doma vyslechnu
(úsměv). A to jsme spolu už 54 let.
Nedávno jste oslavil 75. narozeniny. Co byste si přál?
Ve zdraví si ještě užít pár let v divadle nebo alespoň blízko něho.
Děkuji za rozhovor.

Marie Kurková
foto: Jan Dostál, Vinohradské
divadlo, Divadlo Na Jezerce

Hašler
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ŠKOLSTVÍ

Jdete k zápisu do první třídy?
Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2015/2016
proběhnou ve všech pěti základních školách, jejichž
zřizovatelem je MČ Praha 9, ve dnech 4.–5. února 2015.

P

odrobnosti o organizaci zápisů
budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol:
ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ Litvínovská 500, ZŠ
Litvínovská 600, ZŠ Novoborská.

Co je to spádová škola?

Jedná se o tradiční pojmenování
pro základní školu, kam vaše dítě
„patří“ podle obecně závazné
vyhlášky o školských obvodech,
kterou schválilo Zastupitelstvo
hlavního města Prahy dne 11. 9.
2014. Každá škola má svůj školský obvod, který je výčtem spádových ulic (u delších ulic i výčtem
čísel popisných nebo orientačních). Která škola je pro vaše dítě

spádovou, naleznete v příloze
Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol č.
13/2014 Sb. hl. m. Prahy, nebo na
www.praha9.cz.
Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou
než spádovou školu, ředitel školy
je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého
školského obvodu. Vzhledem ke
zvyšujícím se počtům dětí, které
se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, a jelikož
kapacity jednotlivých škol v Praze
9 jsou téměř naplněny, základní
školy budou přijímat pouze žáky,
kteří mají trvalé bydliště v jejich
školském obvodu.

Pro koho je zápis povinný?

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

Jak lze získat odklad plnění
povinné školní docházky?
• Rodič, který žádá pro své
dítě o odklad povinné školní
docházky, se musí i s dítětem
dostavit v řádném termínu
k zápisu.
• Zde požádá o formulář žádosti
o odklad povinné školní docházky.
• Vyplněnou žádost spolu s posudkem příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psy-

chologa doručí zpět vedení školy
nejpozději do 31. května 2015.

Co je potřeba k samotnému
zápisu?

• Dostavte se i se svým dítětem
dne 4. 2. nebo 5. 2. 2015 do
příslušné základní školy.
• Vezměte s sebou svůj OP nebo
jiný doklad totožnosti a rodný
list dítěte.
Ilustrační foto: mk

Nulté hodiny byly utrpením,
ale atmosféra školy je vyvažovala
Na Vysočanském náměstí
v Praze 9 najdete osmileté
Gymnázium J. Seiferta,
o. p. s. Založeno bylo roku
1991. Je fakultní školou
při Pedagogické fakultě UK
a poskytuje úplné střední
vzdělání s maturitou.

P

ro Gymnázium J. Seiferta je
charakteristické, že špičkové
vzdělání ve studijně náročném
prostředí jde ruku v ruce s komorním, až rodinným duchem. A podíváte-li se na seznam úspěšných
absolventů, je zřejmé, že motto
školy není jen planou frází. Zní:
„Naše jedničkáře si vysoké školy
vybírají. Naši dvojkaři si vybírají
vysoké školy. Naši trojkaři jsou
přijímáni na vysoké školy. Naši
čtyřkaři se tu a tam nedostanou na
vysoké školy.“
O škole však nejlépe vypovídají ti,
kteří ji absolvovali. Tak jako například Jan Denemark:
„Abych řekl pravdu, když se ohlédnu zpět na svoje studium na Gymnáziu Jaroslava Seiferta, občas se
mi dost zasteskne. Tahle škola má
svoje vnitřní kouzlo, které pochopitelně objeví jen ten, kdo na škole

Únor 2015

studoval, nebo studuje. Vzhledem
k tomu, v jak malé budově škola
sídlí, a tudíž jak málo studentů na
ní studuje, je mnohem snazší poznat co nejvíce lidí. To se mi líbilo
ze všeho nejvíc. Nechci soudit, ale
na většině středních škol student
pravděpodobně zná dobře jen svou
třídu a pak možná tucet dalších
studentů. Na „Seifertovi“ jsem
vždy dobře znal nejen svůj ročník,
ale vždy i minimálně studenty pěti
ročníků okolo toho mého.
K tomu, abyste se na škole cítili
dobře, je samozřejmě potřeba i vytvoření rodinné atmosféry, o které
jsem psal výše. A zde musím vy-

píchnout fantastické profesory.
Hlavně v pozdějších letech studia
vám většina z nich dává najevo, že
s vámi nejenom kopou v jednom
mančaftu, ale že jste s nimi také
na stejné úrovni a můžete se na ně
kdykoliv obrátit, a to nejenom se
studijním problémem. Já sám jsem
byl humanitně zaměřený a musím
říct, že na humanitní profesorskou
větev budu pořád vzpomínat. Myslím, že v případě mého ročníku
všichni odvedli poctivou práci, která se ukázala nakonec u maturitní
zkoušky, jíž jsme složili s grácií.
Samozřejmě není všechno zlato,
co se třpytí. Protože zrovna nejsem

Vánoční zpívání se konalo zcela v režii studentů.
Nechyběl ani orchestr, ve kterém účinkovali i nejmladší studenti.

Součástí studia na Gymnáziu
J. Seiferta je mnoho doprovodných akcí – jednou z nich byl
například Den sov.
ranní ptáče, bojoval jsem poslední
čtyři roky s nultými hodinami. Se
začátkem školy v 7:35 jsem si vážně nepotykal a cestu jsme si k sobě
bohužel nenašli. Také jsem byl členem odbojové organizace za nepřezouvání se. Tato ilegální organizace měla po celých osm let, kdy
jsem školu navštěvoval, mnoho
příznivců a díky dobrému vedení
dokázala vydržet a přežít i krizové situace. Na závěr svého studia
jsem si v této organizaci vysloužil
post předsedy a úspěšně jsme odráželi nájezdy vedení školy. Ale
vážně: když se nad svým pobytem
na „Seifertovi“ zpětně zamyslím,
mám jednoznačně kladné vzpomínky. Potkal jsem zde celou řadu
velice zajímavých lidí, skutečných
osobností, a to je asi to nejpozitivnější. I když jsem se spíše osm let
soustředil na „nepřezouvací“ odboj, tak jsem se tam i něco naučil.
A to přece na střední škole není
úplně špatné :).“
Více na www.gymjs.cz.
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KULTURA
GONG DĚTEM

www.divadlogong.cz

3. 2. úterý
19:30
Marcela Voborská
a Helena Mašálková
Malá scéna
Posezení u dobrého vína a písniček,
které jinde neuslyšíte, v pořadu Jak
je neznáte. Na kytaru doprovází
Ondřej Paska.
5. 2. čtvrtek
19:30
Ivan Vyskočil: HAPRDÁNS
Malá scéna
Divadlo Vedro
Komický zápas s tragédií pana
Shakespeara nazvaný Haprdáns
neboli Hamlet princ dánský, ve
zkratce. Hrají: M. Kroupa
a Z. Teskeredžić
Režie: Miroslav Pokorný
více: facebook.com/divadlovedro
10. 2. úterý
19:30
Ludvík Pivoňka: Dady Box
Divadelní spolek Post Scriptum
Shovívavá komedie o neuvěřitelných
osudech obstarožních pánů
odložených v mateřské školce.
O jejich blízkých, o nadcházejícím
stáří a o tom, co se může stát,
když se dva z nich jmenují stejně.
Svérázný humor a originální
herecké podání zaručuje
neopakovatelný zážitek. Hrají:
J. P. Krajník, F. Kasík, O. Kovařík
Režie: Ludvík Pivoňka
více: divadlo-postscriptum.
webnode.cz
11. 2. středa
Posezení u cimbálu
Pravidelný pořad příznivců
Slováckého krúžku v Praze.

19:00

12. 2. čtvrtek
19:30
Černá hodinka – Minulost
Malá scéna
Povídka Fráni Šrámka se šansony
Pavly Marianové. Svébytné prolnutí
autorských písní Pavly Marianové
(hudební skupina Klíč) a scénického
čtení povídky z komediantského
prostředí v podání Ivany Krausové,
Filipa Sychry a Davida Krause.
13. 2. pátek
19:30
Vlado Bálint: STO LET V OČISTCI
Malá scéna
Divadlo Artur
Narodit se není jednoduché. Jenomže dokud se nenarodíte, domníváte
se, že je to ta nejjednodušší věc na
světě. Všechno je jinak. Hra jednoho
herce Jindry Kriegela s hudbou
slovenské skupiny No Name.
více: divadloartur.cz
14. 2. sobota
K. Tomanová, J. Kriegel:
SVATÉ NEŘESTI

20

19:30

Divadlo Artur
Komický příběh o tom co se stane,
když se lidé budou chtít stát
lepšími. Hrají: B. Slezáček, B. Polák,
B. Mottlová, J. Kriegel, K. Janáčková
a další.
více: divadloartur.cz
17. 2. úterý
19:30
Nezmaři
Folková legenda se ohlédne za
dvaceti lety svého profesionálního
působení na naší scéně. Posluchači
uslyší nejznámější písničky od
samého počátku jejího působení až
po současnost. V průřezu tvorbou
Nezmarů se postupně dostane na
skladby ze všech 14 řadových alb.
více: nezmari.cz
18. 2. středa
19:30
Prime Time Voice
Jazz Klub Gong
Dámské vokální trio s širokým
pěveckým záběrem zahrnujícím
jazz, latin, filmové písně, folk
v původním aranžmá i autorskou
tvorbu.
19. 2. čtvrtek
19:30
FLERET
Akustický koncert valašské
folkrockové formace ve složení:
Z. Hrachový, D. Filák a S. Bartošík.
více: fleretmusic.cz
20. 2. pátek
19:30
M. Oupic: Tři v háji
Divadlo Artur
Humorně ironický pohled na
v dnešní době tak rozšířenou krizi
středního věku. V režii K. Janáka
účinkují: M. Kuklová, J. Kriegel,
M. Šimůnek, V. Karolyi a G. Ciatti.
více: divadloartur.cz
24. 2. úterý
14:00
Jitka Vrbová a Stanislav Chmelík
– Akáty a Hot Jazz Praha
Program pro seniory Véčka pořádá
MČ OÚ Praha 9.
24. 2. úterý
14:00
M. Oupic a J. Kriegel:
HLEDÁM MILENCE, ZN.: SPĚCHÁ!
Divadlo Artur
Jaroslav, neúspěšný malíř po
padesátce, si po dvacetiletém
manželství našel mladou milenku.
Rád by se rozvedl, ale potřebuje
peníze své ženy. Hodilo by se
mu přistihnout ji při nevěře, aby
z ní vysoudil pořádný balík, jenže
sehnat jí milence nebude snadné.
Černá komedie v režii F. Zvolského.
Účinkují: M. Kuklová, M. Šimůnek,
V. Upír Krejčí, J. Kriegel, B. Mottlová
a M. Rošetzký.
více: divadloartur.cz
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7. 2. sobota
15:00
Janek Lesák: Elektrický Emil
(pro děti od 9 let)
Pohádka podle skutečného příběhu
vysočanské superhvězdy – Emila
Kolbena. Emil se dobře učil. Dokonce tak, že za to dostal 1200 zlatých,
aby mohl podniknout dobrodružnou
cestu do Ameriky. A tam stal se
parťákem největších vynálezců
všech dob.

Dobrodružství Toma Sawyera
(pro děti od 9 let)
Tom je neposedný chlapec s nezkrotnou touhou po dobrodružství,
která ho často přivádí do nesnází.
20. 2. pátek
10:30
PŘEDPREMIÉRA
W. Shakespeare, J. Lesák a kol.:
Romeo & Julie (pro děti od 12 let)
Největší příběh všech dob v unikátní
úpravě pro 2 herce! Hrají: Bára
Jánová, Vratislav Hadraba. Úprava
a režie: Janek Lesák

9. 2. pondělí
10:00
Malá scéna
K. Čapek: Dášeňka, čili život
štěněte (pro děti od 3 let)
Pohádka pro nejmenší děti o tom,
jak se malá Dášenka učí všem psím
dovednostem, aby se pak jako psí
slečna mohla sama vydat do světa.

21. 2. sobota
15:00
J. Lada, M. Pokorný: Trampoty
kmotry lišky (pro děti od 4 let)

10. 2. úterý
10:00
J. Lada, M. Pokorný: Trampoty
kmotry lišky (pro děti od 4 let)
Když se uprostřed lesa ve staré
hájovně strhne mela mezi kmotrou
liškou a dvěma psy Sultánem
a Hektorem, zůstává kdekomu
rozum stát.

26. 2. čtvrtek
10:00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
Příhody Ferdy Mravence
(pro děti od 4 let)
Kdo by neznal Ferdu Mravence
a jeho kamarády z broučího světa
– Brouka Pytlíka, Berušku, Pavouka
Poutníčka nebo Pana Šneka?

11. 2. středa
10:00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi
a kočičce (pro děti od 3 let)
Poetické a veselé vyprávění Josefa
Čapka o trochu nemotorném
pejskovi a způsobné kočičce.

27. 2. pátek
10:00
J. Kolář, M. Pokorný:
Dobrodružství kocoura
Modroočka (pro děti od 4 let)
Poetická hudební pohádka o tom,
jak jeden kočičí kluk poznával svět.

12. 2. čtvrtek
10:00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada
hlavolamu (pro děti od 6 let)
Kultovní klukovský napínavý román
s hororovými prvky převedený na
divadelní prkna. Strhující hledání
tajemného ježka v kleci, válka
o moc v křivolakých uličkách
děsivých Stínadel, boj dobra a zla.

28. 2. sobota
15:00
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
Devatero pohádek (pro děti od 4 let)

13. 2. pátek
9:00
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
Devatero pohádek
(pro děti od 4 let)
Karel Čapek to s dětmi uměl. Rozuměl nejen duším zatoulaných kočiček a pejsků, ale i dětskému světu
plnému fantazie, ztřeštěných situací,
švandovních postaviček, poťapaných
loupežníků, skřítků, bludiček a lehkonohých víl, záhadných kouzelníků,
nafoukaných princezen, nadutých
vašnostů i policajtů k popukání.
14. 2. sobota
15:00
M. Pokorný: Pohádky kocoura
Mikeše (pro děti od 4 let)
Rozpustilá pohádka na motivy
vyprávění Josefa Lady.
16. 2. pondělí
10:00
Janek Lesák: Elektrický Emil
(pro děti od 9 let)
17. 2. úterý
10:00
M. Pokorný: Pohádky kocoura
Mikeše (pro děti od 4 let)
19. 2. čtvrtek
M. Twain, V. Štěpánek:

10:00

25. 2. středa
10:00
Malá scéna
K. Čapek: Dášeňka, čili život
štěněte (pro děti od 3 let)

KLUB KOCOUR
5. 2. čtvrtek
19:30
VERTIGO
Koncert jedné z nejoriginálnějších
českých skupin, která vzešla
z jazzu, ale postupem času se svými
hudebními přesahy dopracovala
ke zcela svébytnému zvuku.
Jeho součástí je kreativita, totální
improvizace, ale též sofistikované
kompozice zasahující místy až do
oblasti soudobé vážné hudby.
více: vertigoquintet.com
12. 2. čtvrtek
19:30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku,
country a dalším hudebním stylům.
více: portrait.cz
20. 2. pátek
19:30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Večer nabitý muzikou zdaleka
nejen folkovou a plný zdaleka
nejen známých hvězd, i když i ty
se najdou. A scéna otevřena i pro
náhodně příchozí, tzv. OPEN-MIC!
více: zasitipisnickari.klanweb.cz
24. 2. úterý
LOUTNA
vlídná píseň

19:30
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KULTURA

Kursy: Dětská jóga
Náš tip: Svatý
Valentýn neřestný

Specializované cviky jógy určené dětem vychází z jejich
přirozenosti. Tou je hravost, vymýšlení příběhů, představivost, zaujímání nejkrkolomějších pozic, jaké si vůbec
dovedete představit, a především touha po zábavě.

J

Už jste vybrali dárek na oslavu sv. Valentýna pro ty, které
máte nejvíce rádi? Kytku vám nebudeme rozmlouvat, ale
nezapomeňte, že nejlepším dárkem je vždycky čas strávený
pospolu. Na svátek všech zamilovaných snad neexistuje
vhodnější představení než to, které si na tento den pro
návštěvníky Divadla Gong připravilo hostující Divadlo Artur.

S

vaté neřesti vyprávějí s humorným nadhledem o několika
lidech, kteří se s pomocí tajemného pana Gabriela snaží zbavit
svých slabostí, a stát se tak lepšími
lidmi. Gabriel za ostatní na sebe
bere jejich neřesti – stává se alkoholikem, gamblerem, posedlým
sexem, workoholikem, kuřákem
cigaret i marihuany, nebo člověkem, který propadl nástrahám
facebooku. Jeho návštěvníkům se

však nikterak neulevuje, dochází
jim, že jediná možnost, jak se stát
opravdu lepšími, spočívá v obyčejném přitakání lásce.
Ve Svatých neřestech můžete vidět
Bořka Slezáčka, Jindřicha Kriegela, Braňa Poláka, Genny Ciatti,
Barboru Mottlovou, Kristýnu Janáčkovou nebo Dominiku Býmovou.
Svaté neřesti se v Divadle Gong
hrají 14. února v 19.30.

óga rozvíjí u dětí koncentraci
a učí je správně dýchat, což
vede k lepšímu sebeovládání.
Děti si osvojí správné držení těla
a cvičení jim pomůže kompenzovat případné nevhodné pohybové
návyky. Oslovuje tělo i duši, působí v komplexním smyslu na dítě
i jeho okolí. Jóga pomáhá dětem
stát se ohebnějšími a silnějšími.
V neposlední řadě jim ulehčí udržet pozornost ve škole, učí je lépe
odpočívat, rozvíjí fantazii, sebevědomí a zlepšuje náladu. Jóga je
dokonalou doplňkovou aktivitou.
Kurs dětské jógy probíhá vždy
v úterý od 15.00 do 15.45 v tělocvičně Obecního domu, Jandova 4, Praha 9, a je vhodný pro děti
od 8 do 14 let.

Kapacita kursu je omezena, místa si můžete zarezervovat na tel.:
777 853 883, 777 902 596, nebo
e-mailem: kursy@kultura9.cz.
Více informací o dalších kursech:
www.kultura9.cz

Pojďte s námi Prahou

Koncert: Židovské housle
Alexandra Shonerta
5. února 2015 od 19 hodin

Židovská hudba pro housle a klavír zazní v podání Alexandra
Shonerta, houslového virtuosa,
laureáta prestižních mezinárodních ocenění, muzikanta s mimořádným talentem a neobyčejnou
schopností improvizace, v obřadní síni vysočanské radnice Praha 9,
Sokolovská 14/324. Bezbariérový
vstup (2. p./výtah). Omezená kapacita sálu. Vstup volný!
Unikátní program, obsahující originální aranže národních melodií,
vlastní skladby Alexandra Shonerta a skladby skladatelů – klasiků
židovské hudby, zachycuje pouť
židovských houslí z Orientu přes
starou Evropu až do současné
Prahy. Pouť s láskou, radostí, pláčem i mystickým vytržením, pouť,
která vytváří most mezi minulostí
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a současností. Alexander Shonert
jako interpret židovské hudby získal uznání i v samotném Izraeli. Je
laureátem světové soutěže židovských umělců v Berlíně.

Jako každoročně i letos pořádáme pro širokou veřejnost
u příležitosti Mezinárodního dne průvodců bezplatné
prohlídky Prahy a dalších měst.

V
Alexandr Shonert

Praze se prohlídky budou konat v sobotu 21. února 2015 od 14 hodin.
Sraz účastníků je před domem U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí 13. Na prohlídky se není třeba předem hlásit.
Letošní trasy povedou ze Staroměstského náměstí na náměstí Republiky. Je jich celkem pět včetně jedné prohlídky pro rodiny s dětmi. Více na
www.asociacepruvodcu.cz.
text a ilustrační foto: Asociace průvodců České republiky
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KULTURA

Mária Kudasová: Obrázky nespavce – fotografie

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

Výstava fotografií Márie
Kudasové pod názvem
Obrázky nespavce se
koná v Galerii 9 od 10.
do 26. února 2015.

M

árii Kudasovou oficiální
uměnověda zaregistrovala již dávno. A náležitě zmatena
množstvím hravé spontánnosti, se
kterou autorka beze sporu tvoří,
zařadila ji do šuplíku s velmi ošemetným názvem ARANŽOVANÁ
FOTOGRAFIE. Stačí jenom trochu pozornější pohled na vystavovaná díla, abychom i necvičeným
okem postřehli, že jejich autorka
žádnou fotografii nearanžuje
a s fotografickým materiálem nijak nemanipuluje.
Ona totiž aranžuje nejroztodivnější objekty už před objektivem.
Předměty, ze kterých s průzračně
čirou radostí skládá své kompozice, mají neuvěřitelný rozsah
jak původu, tak vzhledu. Je to od
smetí až po vznešené artefakty, ale
sympaticky upřednostňuje ty obskurnější. Z tohoto materiálu skládá své přímočaré výjevy, skromné
použití jejich úměrného množství
zaručuje srozumitelnost sdělovaného.
Dalším používaným materiálem
v jejích kompozicích je světlo.
Nepracuje s ním pouze v běžném
fotografickém smyslu jako s pomůckou k efektnímu nasvícení
zobrazovaných objektů. Ona ty
objekty přímo dotváří a světlo používá jako hmotu.
Výsledek její snahy by každého
druhého tvůrce asambláží uchvátil, takže by se k němu choval
s úctou a snažil by se jej uchovat
jako pravou relikvii. Ne tak naše
autorka. Ta je příliš bytostně fotografkou, než aby výsledek její
snahy o finální produkt bylo něco
jiného než právě fotografie.
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Noc snů
Proto po zfotodokumentování
kompozice – které mimochodem
provede s perfektní řemeslnou
zručností – vytvořený objekt nelítostně demontuje, aby jí jeho jednotlivé části mohly v budoucnu posloužit při tvorbě jiné kompozice.
Jistě si sami povšimnete, že vystavená kolekce má totožné, jednotné
a temné pozadí. Je jím zanedbaná
oprýskaná zeď venkovského stavení, která dobře evokuje náznak
dramatické noční oblohy. Nepochybuji, že pro expozici s názvem
„OBRÁZKY NESPAVCE“ je to
řešení více než vhodné.
Pokud jste s to vidět v kusu otlučené
zdi celé nebe, je fajn, že jste s autorkou naladěni na stejnou notu. Ona
zde také předvádí obrázek svisle
situovaných, lehce deformovaných
tub s barvami. Vidí v nich maneký-

Noc módy
ny na módní přehlídce. Já osobně
v tom kvůli charakteristickému postoji jedné z tub spatřuji spíše scénu z japonského divadla kabuki.
Oba v tom tedy shodně nalézáme
jakési noční představení. Netuším,
co v tom naleznete právě vy. Ale
nepochybuji, že někteří z vás právě
jenom vyobrazení deformovaných
tub barev. S tím se nedá nic dělat.
Jsme lidé různí a z mnohých z nás
život vytřískal chuť k spoluúčasti
na dětských hrách.
Takové prosím, aby se po výstavě
rozhlédli nepředpojatě ještě jednou. Možná zjistí, že to dítě, které
by dřímalo v Márii Kudasové, kdyby netrpělo nespavostí, je tvor životem zatraceně poučený – mnohdy až k morbidnímu pohledu na
svět. Ale – a to je důležité – stále si
radostně hraje.

Noc, kde bydlíš

Mám rád fotografie Márie Kudasové. Mária nesleduje žádný vzor,
neohlíží se na žádné předchůdce, je svá. Ta napohled křehká bytost je
velice silná. Její fotografie mají tajemství. Zdržují se v nich neznámá
kouzelná zvířata. A vládne tam zvláštní čas – ne ten náš. Je to pravěk?
Spíš se mi zdá, že je to svět mimo čas. Pohádkový svět, vzbuzující ve
mně chuť vstoupit občas do jeho šerosvitného ovzduší.
Jan Klusák, prosinec 2014

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Vezměte si, prosím, trochu té radosti s sebou. Vždyť to je koneckonců ten nejdůležitější důvod, proč
autorka Mária Kudasová tvoří tak,
jak činí.
Ivo Medek Kopaninský

Další výstavy

Do 5. února 2015 trvá v Galerii 9
výstava grafiky Heleny Horálkové
s názvem Ohlížení.
Historie a současnost Prahy 9
v dokumentech a fotografiích je
stálá expozice v historické budově
radnice.

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro
všechny věkové kategorie,
tvoříme zde pro radost, zábavu,
štěstí, harmonii, uklidnění. Za
krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné,
na chvilku se odreagovat od
denního shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo. Nevěříte?
Vyzkoušejte to.
Vždy ve středu 17–19 hodin.
4. 2. výroba vizitek
11. 2. malování tuší
do klovatiny
18. 2. laminované prostírání/
koláž
25. 2. látkové aplikace

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
25. 2. šperky z látky
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat. Kapacita je ale
omezena provozními možnostmi.
Kurs probíhá přímo ve výstavních
prostorách. Určeno pro všechny
věkové kategorie. Srdečně vás
zveme do prostor galerie.
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i nana
vût‰inû
území
toÏe
na‰e zemû
je bohatá
kámen.
ExiTímje se
stalaneobvykl˘
Vaše provozovna
přebyâech
tomûsta,
spí‰e
zpÛsobMaastricht
tûÏby,
prostují v‰ak
jako holandsk˘
tečnou
a nelze
tudíž
trpěti na
z důvodů
nárotoÏe
na‰e
zemû
jejsou
bohatá
kámen.
Exinebo
PafiíÏ,
kde
ze suroviny
získané
(nevyužití
stují
v‰ak mûsta,lomÛ
jako
holandsk˘provozovny
Maastricht
zdohospodářských
podzemních
postaveny
celé
ãtvrtû.
a pracovní
nebo
PafiíÏ,síly,
kdezbytečné
jsou ze plýtvání
surovinyelektriczískané
zPodzemní
podzemních
postaveny
celé ãtvrtû.
kým
osvětlením,
vytápěním
apod.),
poneãervlomÛ
chání Vašípodzemí
holičské provozovny
v Praze
9,
Prosecké
od dob svého
„znovuPodzemní
objevení“
vãerv
roce
1965vpfiitahuje
Nemocniční
ul.
nadále
provozu. neustáProsecké
podzemí
od dob
svého
„znovulouHospodářský
pozornost
PraÏanÛ
i ONV
cizincÛ.
Svûdãí
referent
v Praze
9
objevení“
v roce
1965
pfiitahuje ãlánkÛ,
neustáo tom dlouhá
fiada
novinov˘ch
zastavuje
proto
z
uvedených
důvodů,
tedy
lou
pozornost
PraÏanÛ
i cizincÛ.
Svûdãí
odborn˘ch
studií
a další
i dokonce
nedávn˘
obv zájmu veřejném,
provozování
Vaší
o
tom
dlouhá
fiada
novinov˘ch
ãlánkÛ,
jev
nového
druhu
Enchytraeus
boživnosti
holičské
vãerva
uvedeném
stanovišti
odborn˘ch
studií
a
i
dokonce
nedávn˘
obhemicus (Oligochaeta),
kter˘
byl zatím
dnem
10. listopadu
1952. Enchytraeus bojev
nového
ãerva
nalezen
zde,druhu
na tomto
jediném místû na
Abyste
se
svoujej
prací
jakokter˘
čsl. občan
rovhemicus
(Oligochaeta),
byl zatím
svûtû.
Objevila
polská
hydrobioloÏka
noměrnězde,
podílel
na zpl¬nění
úkolů
pětilenalezen
na tomto
jediném
místû
na
Elzbieta
Dumnicka
Krakova.
tého plánu, vyzývám Vás, abyste se v uvesvûtû.
Objevila
jej
polská
hydrobioloÏka
Elzbieta
Dumnicka
z Krakova.
dené lhůtě
dostavil
na
referát pracovních
Geologická
stavba
okraje
prosecké
sil ONV v Praze 9, kde budete převeden na
plo‰iny
Geologická
stavba okraje
prosecké
Kfiídové
vrstvy
prosecké
plo‰iny vytváfiejí
na
jiné vhodné
pracoviště.
plo‰iny
jejich
dvacet
metrÛ
Totookrajích
opatřeníprÛmûrnû
je v souladu
s ustanoveKfiídové
vrstvy
prosecké uloÏené
plo‰iny vytváfiejí
na
mocné,
horizontálnû
souvrství,
ním... atd.
jejich
okrajích
prÛmûrnû
ve kterém
pozorujeme
ãastédvacet
partiemetrÛ
tvofieDo
výměru
se
lze
odvolati
do...
atd.
mocné,
horizontálnû
uloÏené souvrství,
né
zvrstven˘mi
Souvrství
Z‰ikmo
důvodu
veřejnéhopískovci.
zájmu odnímá
se
ve
pozorujeme
partie
tvofiese kterém
v‰ak jako
celek podãasté
úhlem
nûkolika
případně
podanému odvolání
odkladný
né
‰ikmo
zvrstven˘mi
Souvrství
stupÀÛ
sklání
smûrem kpískovci.
severu, tedy
hlubúčinek.
se
v‰ak
jako
celek
pod
úhlem
nûkolika
‰ím
partiím
kfiídového
mofie.
Ve
vzdálenosti
A aÏ
k tomu
ještě
připsáno:
stupÀÛ
sklání
smûrem
k severu,
tedy
hlub200
600
m
oddodatečně
okraje
plo‰iny
se jiÏ
setNa
vědomí
s požádáním
o vzdálenosti
převedení
‰ím
partiím
mofie.mocnou
Ve
káváme
s aÏkfiídového
ãtrnáct
metrÛ
polo200
m od okraje
plo‰iny
jiÏ setJ. F.aÏ
do600
pracovního
poměru
„Hygie“,
lid.
hou
bûlohorsk˘ch
opuk,
která
sesejinak
na
káváme
aÏ ãtrnáct
metrÛ
mocnou
polodružstvosplo‰iny
kadeřníků
v Praze
svpřidělením
okrajích
vyskytuje
jen
úlomcích.
hou
bûlohorsk˘ch
se jinak
na
Kfiídové
podloÏí
tvofieno
jílovitû
zvûtdo závodu
„Hygie,jevopuk,
Prazekterá
9, Fučíkova
ul.
okrajích
plo‰iny
vyskytuje
jenavlibeÀského
úlomcích.
ral˘m
ordovikem
letenského
(Následuje
podpis,
číslo jednací
a datum
Kfiídové
podloÏí
je tvofieno
jílovitû zvûtsouvrství.
Podle v˘sledkÛ
detailního
vrt24. října 1952)
ral˘m ordovikem letenského a libeÀského
souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-

Profesor Jaroslav Petrbok, kter˘ jiÏ pfied
osmdesáti
lety burcoval
odborníky a místV dokumentu
č. 1 se píše:
Profesor
Petrbok,proseck˘ch
kter˘ jiÏ pfied
ní
patriotyJaroslav
ke zpfiístupnûní
jesUpozornění:
osmdesáti
lety burcoval
odborníky
a místkyní vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏe usmívat.
Dne
15.
I.
1950
odhlásil
p.
V.Š.,
Praha
ní patrioty
ke
zpfiístupnûní
proseck˘ch
jesJeho
vize se
naplÀuje.
IX.,
Nad
Krocínkou
svou mÛÏe
živnost
holičkyní
vefiejnosti,
se
koneãnû
usmívat.
skou vize
a kadeřnickou.
Je zaměstnán v ČKD
Jeho
sezákladÛ
naplÀuje.
Pfii kopání
k nové ‰kolní budovû
co Proseku
pomocný
alena
živnost
při místom
na
ãp.dělník,
92, které
nûkterém
provozuje
dále
vjsou,
sobotu
ashledáno,
v neděli
ažzde
do
Pfii
kopání
základÛ
k bylo
nové
‰kolní
budovû
tû
velmi
hluboké
Ïe
pozdních
večerních,
používajemíspři
na
Proseku
ãp. 92,
které
nûkterém
b˘val
dostihodin
rozsáhl˘
lom,na
v pozdûj‰ích
dotû
velmi
hlubokéVjsou,
bylonalezen
shledáno,
Ïe
zde
tom
zlevněného
proudu.
Takže je
nejen
bách
zavezen˘.
násypu
hrníãek
b˘val
dosti
rozsáhl˘
lom,zzneužívání
vdoby
pozdûj‰ích
doztráta
na
dani,
alegro‰i
také
se
‰esti
stfiíbrn˘mi
králeelekt.
Vlabách
zavezen˘.
V násypu
nalezen
hrníãek
dislava
z poãátku
16. století.
V pískovnû
proudu.
se Doufám,
‰esti
stfiíbrn˘mi
gro‰i
z doby
Vlapfii
libeÀské
silnici
vybrány
jsoukrále
dlouhé,
že
toto
upozornění
postačí
dislava
z poãátku
16. století.
pískovnû
zkãásti
zasypané
chodby,
které se V
táhnou
hlunápravě.
pfii libeÀské silnici vybrány jsou dlouhé,
boko
pod
pozemky
nad
silnicí.
Bájilo
se,
Pětiletce
zdar!
zÏeãásti
chodby,
které
se
táhnou
hlupr˘zasypané
vedou aÏ
pod kostel.
Bylo
pr˘ v24.
nich
(Následuje
ještě podpis
a datum
5.
boko
pozemky
nad hráti...
silnicí.
Bájilo se,
sly‰et
ipod
varhany
v kostele
1950).
Ïe
pr˘ vedou aÏ pod kostel. Bylo pr˘ v nich
sly‰et iProseck˘ch
varhany v kostele
Okraj
skal a hráti...
ãásti dal‰ích kfiíDruhý plo‰in
dokument
je o dva
roky
mladší:
dov˘ch
je vlastnû
systém
star˘ch
loOkraj
Proseck˘ch
skal abyly
ãásti
dal‰ích
kfiíZáznam.
mÛ
a lÛmkÛ.
Zpoãátku
tûÏeny
skalky
dov˘ch
plo‰in
vlastnû
systém
star˘ch
loříjna
1952jecoÏ
byla
dána
do
provozu
hona1.okraji
svahÛ,
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
mÛ
a lÛmkÛ.
byly tûÏeny
skalky
ale
pozdûji
se Zpoãátku
lomy pfiiblíÏily
k polnostem.
ličská
a kadeřnická
provozovna
družstva
na
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
V„Hygie“
téokraji
chvíli
zaãalicoÏ
majitelé
polí,
a vivsvahÛ,
Praze
9, Fučíkova
ul.zahrad
Provozovale
se lomy
polnostem.
nic
protestovat
protipfiiblíÏily
ukrajování
pozemkÛ
na pozdûji
při
své velikosti
může
plněk vyhovět
poV
chvíli
zaãali majitelé
polí,
zahrad
a via té
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
třebám
místního
obyvatelstva.
Jeví
se
pronic protestovat
proti
ukrajování
pozemkÛ
pfiesunula
se
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
totûÏba
holičská
a kadeřnická
provozovna
J. F.
aje
zdánlivû
skonãila.
nejmûkãí
v místech,
kde Lépe
podlefieãeno,
puklin
v Praze 9, Nemocniční ul. jako přebytečná
pfiesunula
se
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
zatéká
voda.
Tam
je
moÏné
jej
kopat
‰pia znejmûkãí
důvodů
veřejného
zájmu
jest
ji záhodno
je
v místech,
kde
podle
puklin
ãákem.
Generace
pískafiÛ
tak
nejménû
od
uzavříti.
zatéká
voda.
Tam jedo
moÏné
jej druhé
kopat svû‰piroku
1798
aÏ témûfi
poãátku
ãákem.
Generace
pískafiÛ
tak nejménû
od
V Praze
dne
20.podél
října 1952.
tové
války
razily
puklin
chodbice
1798 aÏ
témûfihroudy
do poãátku
druhé píssvûaroku
vyváÏely
z nich
mûkkého
tové
podél
puklin
chodbice
kovce,
kterérazily
nechaly
na de‰ti
rozpadnout.
Třetíválky
doklad
je obsažnější:
a vyváÏely z nich hroudy mûkkého písV
podzemí
vznikl
nepfiehledn˘
labyrint
Výměr.
kovce,
nechaly
navlastnû
de‰ti
rozpadnout.
chodbiãek
sálÛ, Praha
jenÏ
kopírovaly
Pan které
J. F.,aholič,
9, Nemocniční
ul.
V podzemípomûry
vznikl nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
a poblíž
velice Vaší
se podobaly
1. 10. 1952 byl zřízen
holičské
chodbiãek a sálÛ, jenÏ vlastnû kopírovaly
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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JedentakÏe
příběh
jsemfunguje
slyšel vejako
dvoutrámec
podonem,
dnes
bách.
Byla to
historka
zpevÀující
okraj
svahu.o tom, jak před sto
nem,
takÏe
dnes
jako
trámec
Velmi
dÛleÏit˘
nov˘
v˘zkum provedla
v rolety
jakýsi
lapka
a funguje
hrdlořez
v převlečení
zpevÀující
okraj na
svahu.
ceženu
1992 jeskyÀáfiská
skupina
SPEA,
noza
vymámil
starostovi
1) která
Vysočan
Velmi
nov˘
v˘zkum
v rovû zmapovala
celou
Moãálkuprovedla
aaodváÏila
se
nebo
2)dÛleÏit˘
Hrdlořez
přenocování,
pak zavoce
1992
jeskyÀáfiská
skupina
SPEA,
která
nopfiisvé
tom
do znaãnû
míst
závalal
kumpány,
abyrizikov˘ch
vykradli buď
1)vJelínvû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lech
mezive
voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
kův
dvůr
Vysočanech
nebo
2)
zájezdní
pfii
tom
znaãnû
rizikov˘ch
míst
varchiv
závatfií map
-do
mapy
Interprojektu
(1965,
hospodu
vvoln˘mi
Hrdlořezích.
Podobných
histolech
balvany.
Právûsituací,
kombinací
âSS)mezi
s vynesenou
povrchovou
ãásrek
může- mapy
člověkInterprojektu
leckde slyšet tahu
přehršel,
ale
tfií
map
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového
podzemí
věřit
jim
nelze,Hrdliãky
tak povrchovou
jsemajedetailní
pustilsituací,
zespeleolozřetele.
âSS)
s vynesenou
ãásod Ladislava
Zbytečně.
Po(zhotovené
čase
jsem získal
kalendář
MOti
dokumentace
polygonového
tahu
podzemí
gické
mapy
ov‰em
pomocí
pásod
Hrdliãky
a moÏné
detailní
speleoloRAVAN
na obyčejný
rok
1865 a získat
tam
jsem
ma Ladislava
a kompasu)
- bylo
pogické
(zhotovené
ov‰em
pomocí
pásmûrnûmapy
pfiesnou
pfiedstavu
o která
situaci
vpotvrdila
Moãálce
objevil
zajímavou
glosu,
ma
a kompasu)
- bylo IImoÏné
získat
poa Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nevyprávění
hrdlořezských
pamětníků,
i když
mûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
o situaci
vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu,
secelé
odjejí
místo
nelokalizuje
přesně.
Uvádím
aráÏí
Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nei na pfiesnosti
jejíhoa II
plánu.
V roce 1995
pojednání,
bez krácení
poznámek:
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu, coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchoráÏí
i na pfiesnosti
jejího plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
Zprovedl
hrdlořezské černé
kroniky
Vojífi
vchoV˘voj poVladimír
roce 2000
sezabezpeãení
ubíral cestou
zeStrašlivý příběh sdělen byl „Národním
dÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiílistům“
z ajedné
v okolí
PrahydomkÛ,
ležící vsi.
V˘voj
po
roce
2000
se ubíral
cestou
stupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
azeto
Kjména
představenému
tamnějšímu
přišla
mineustálekde
opakovan˘ch
plánÛ
na zpfiíi na
místech,
cedule „Poddolováno“
stupnûní
a v˘stavbu
rodinn˘ch
a to
nulého
roku
jistá dosti
elegantní,
zakazovala
vstup.
Firmû
PragisdomkÛ,
se szlatými
nemail˘m
na úsilím,
místech,
cedule
„Poddolováno“
alekde
velice
profesionálnû,
prsteny
a jiným
skvostem
ozdobenápodaženzakazovala
Firmû
sepovoleno
s nemafiilo ‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛština,
kterážvstup.
žádala,
by Pragis
jí bylo
l˘m
úsilím,
ale velice
profesionálnû,
podavodní
jámy nad
Amerikou
I z 60. let nafárat
přenocovati
u
představeného,
jelikož
již
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
a projít
Amerika
Moãálpříliš
umdlena
jestsystém
a k tomu
ještě- ve
tmě
vodní
jámy nad Amerikounapínavou
I z 60. let nafárat
ka. Jednalo
akci,
velmi
obtížnosebyo jívelice
bylo jíti až do Prahy.
podzemí
a
projít
systém
Amerika
MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
Ač pan představený nemálo se divil tomu,
ka.
Jednalo
se
o
velice
napínavou
nebo
vÛbec Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,akci,
takže
dáma
pěšky
Prahy
jde,
protoÏe
existující
mûlydo
nedokonalé
Ïetak
pfiielegantní
proráÏce
seplány
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãípřece
se nabídl
v v˘‰kové
prvním
patře
domku
nebo
vÛbec
Ïádné
zamûfiení,
takkové polohy
mezi
peruck˘m
a korycansvého
pokojse
obydlí,
rozkázal
však
Ïe
pfiijeden
proráÏce
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
souvrstvím
ak ‰tolu
hnala
napÛl
do
kové
polohy
mezi peruck˘m
a korycanjednomu
z mužských
čeledínů,
by
po celou
neznáma.
V podzemí
se sami mÛÏete
pfiesk˘m
souvrstvím
hnala
napÛl
do
noc
pozornost
měl ana
slečinku.
Tento
uposvûdãit,
jak pfiesnû
ãi‰tolu
moÏná
‰Èastnû
situaneznáma.
V podzemí
se sami
mÛÏete
pfieci odhadla.
slechnuv
pánova
rozkazu,
odebral
se mezi
svûdãit,
jak pfiesnû
ãis moÏná
‰Èastnû
situaJedno
urodinou
nás stavili
kolegotím,
co odpoledne
vzácný
hostse
představeci
vé odhadla.
z Pragisu,
narazili
silnû zfiícené
ného
u večeřeÏeseděl,
do na
příbytku
dámě
Jedno
odpoledne
se u nás stavili kolegoa opadající
staré
povykázaného,
kdež podzemní
se ukryl nachodby
podlazeapod
vé
z Pragisu,
Ïe narazili
silnû
zfiícené
tfiebovali
by zjistit,
oã se na
jedná.
Jako
soupostelí.
Netrvalo
když dámaa naakromá
opadající
staré dlouho,
podzemní
poosoba-expert
jsem mûlchodby
zvlá‰tní, nejsycena
vkročí
do pokoje
na
tfiebovali
by zjistit,
oã sesvého,
jedná.
Jako
spí‰ protizákonn˘
status,
Ïe
jsembedlivě
mohlsoulézt
zámek
uzavřela,
načež
sobě
z kapkromá
osoba-expert
jsem
mûlzapálí
zvlá‰tní,
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam to
horsy
šatu
vytaženýzakazovaly.
doutník,
ovšem
pod
spí‰
protizákonn˘
status, Ïecož
jsem
mohlotevlézt
níkÛm
pfiedpisy
Z ãerstvû
ifiené
do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam vrtalo.
to horpostelí
ukrytému
strážci
mozkem
stafiiny
kaÏdou
chvíli
opadávaly
kaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevAvšak
hrozného
to nic probûhnout
není
za nynější
meny,tak
bylo
nutné
poãkat,
do
fiené
stafiiny
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
míst achvíli
chvíli
jsem
byl
doby,
kdy se kaÏdou
pracuje
o za
emancipaci
krásmeny,
bylo
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
I.nutné
A Moãálka
tak byné
pleti.
Slečinka
však a– Amerika
jak se snadno
bezpeãnûj‰ích
míst a za chvíli jsem byl
ly propojeny!
dá
myslet – pomýšlela také na pohodlí,
v Americe I. A Moãálka a Amerika tak bypročež odloživši šátek, jupku, šaty, krily propojeny!

334
200
200

332
198

Rokytka

ného prÛzkumu v nedalek˘ch LetÀanech,
Poslední doklad
naválce
totoQuidem
téma Záje
provádûného
krátce po
rubou,
je kfiídové podloÏí nerovné. Jak vystručný:
pl˘vá
ze stovek
geologick˘ch
...Odpověď
k dotazu
č. ... atd.vrtÛ, proveden˘ch
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objevují
V. Š.,zde
holič
N. Vysočanech
oznámil
tu
se
nûm
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a 1953
paleokoryta
30.v 7.
1953,
že se dnem
1. 7.
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Š. anebopro
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to
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Aby
mohlo
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být zavedeno
trest.tfieba
řízení,
je zapotřebí
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vyvûrající
u vysoãanské
estakády,
ve StfiíÏkovské
ãi v rybníãku
udati kdy,
komu a zdaulici
za úplatu
Š. resp,
pod
V kanalizaãní
ulijeho Kundratkou.
manželka holičské
práce ve ‰tole
svém vbytě
ci
Nad Kundratkou byl odkryt silnû zjíloprovedl.
vatûl˘
povrch
podloÏního
V Praze
dne 9.
ledna 1954 ordovického
souvrství, kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
kaolinického jílu pfiímo pfiecházel do peA ještě jedno sdělení:
ruckého
souvrství svrchní kfiídy, aniÏ ‰lo ura rekreační
služba hl.plá‰tûm
m. PraãitLázeňská
hranici mezi
zvûtralinov˘m
hy
oznamuje
pod
značkou
č.
470/Tř/M
ze
a pfieplaven˘mi jíly.
dne16. II.sedimentace
1950, že:
Kfiídová
zaãíná peruck˘mi
ve Vašem
obvodě
byla do
komun.
vrstvami;
ty jsou
vyvinuty
jako
‰edé,podniuhelné
nebo jako
na‰edlé
jílovité
ku jílovce,
Kadeřnictví
– hl.mûkké,
m. Prahy,
začleněna
pískovce
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mocnosti
od IX.,
nûprovozovna
Sandman Jarosl.
Praha
kolika
decimetrÛ
do dvou metrÛ. Na tuPaříkova
40.
to A
polohu
vázáno
jiÏ popsané
pak jenbylo
„Pětiletce
zdar!“,
podpis, dob˘razítvání
kfiídového uhlí v oblasti mezi Klíãovem
ko a toť vše...
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gick˘
v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
To se nám
to žilo...
Prostfiedí
v dobû
usazování peruck˘ch vrstev je nutné si pfiedstavit jako ploché zázemí nedalekého pobfieÏí, které je v niÏvybral pro
připo‰íchZ archivních
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které se objevují napfiíklad mangrovy. Ve
vy‰‰ích polohách (coÏ je podle dosavadních
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podloÏí nasedají po tenké pfiechodové
vrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
tmelem.
Právû na tyto „sladkovodní“ pískovce, jak
se dfiíve naz˘valy, je vázána hlavní ãást proseckého podzemí, a to v pásu sahajícím od
Kundratky aÏ do hloubûtínsk˘ch Hutí. Bílé perucké pískovce dosahují mocnosti
ãtyfi aÏ ‰esti metrÛ a mohou pfiedstavovat

sisté nepovažovali za potřebné popisovat
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TûÏba
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lomy pokraãují
pfies
Hloubûtín
do
likož jsem
poznal
chci vykopat
Vinofie
a na
dal‰ítrýzeň
místažízně,
na okrajích
kfiídov˘ch
praÏskéaby
oblasti
v Prazepít8
studnu plo‰in
tak hlubokou,
z ní- mohli
ai jiní“,
9 napfiíklad
na âertovû
vr‰ku.
mne inspiroval,
až jsem
se Nûkteré
rozhodl:
podzemní
chodby,
napfiíklad
v Krocínce
když o Praze
9 nenapsal
nikdo nic,
co bych
ãi
Americe
I, pokraãovaly
v men‰ím
mûsi vmohl
pro své
poučení přečíst,
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a z archivních pramenů a dobového tisku.
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pfiikroãeno
raÏbû
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jsem se
se
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Musel
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Boleslavi.
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já, aby se mohli poučit jiní. Obklopil jsem se
několika starousedlíky a místními rodáky –
prvými byli Josef Piskáček a Josef Jonák.
Následovali další, po čase jsme se sdružili
do vlastivědného kroužku z iniciativy tehdejší vedoucí kulturního odboru Prahy 9
Anny Svobodové. A 6. prosince 1962 vznikl
Vlastivědný klub Prahy 9.
Pak následovalo období hledání a bádání v archivech, muzeích a knihovnách.
Pohovory s rodáky a pamětníky se zápisProsecké
- Moãálka
níkem askály
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i do
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informací.
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pav Hloubûtínû Popelka Bilianová a Jaromětníků, které jsem zaznamenával, ale
slav Petrbok, kter˘ se ze své funkce konsouběžně pfiimlouvá
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dokumenty
zervátora
jiÏ poãátkem
20. let
tehdejšího
stavu
našeho
území.
Tak
vznikly
minulého století za jejich památkovou
tisíce fotografií
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publikujednes
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míst
Prahy popis
9. Z fotografií
ní,
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vûdeck˘
nejprve byly
znáuspořádány
několikrát
m˘
geograf Josef
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1940 a po
nûm
Václav souborech
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1958. Mezitím
se
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podzemím
zab˘vá A
nûkolik
klubových besedách.
navíc senovinov˘ch
hned od pozpráv,
v roce 1909
mûlo b˘tavzajíjedčátku napfiíklad
výsledky bádání
po minulosti
né
chodbû,
podle
popisuv Rokytce,
odpovídající
mavostech
Prahy
9 uváděly
která
Americe I, objeveno skladi‰tû lupiãÛ. Teprse z prapůvodního pouhého záznamníku vý-
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SPOLEK ZA VESELEJŠÍ STŘÍŽKOV
Vás zve na již

13. STŘÍŽKOVSKÝ MASOPUST
(sobota 14. února 2015 od 13:00 hodin v parku Václavka)
KLAUNI - ŽONGLÉŘI - OBČERSTVENÍ - ZVĚŘINEC
Střížkovští komedianti tímto zvou další taškáře, krotitele,
artisty a ostatní kejklíře z řad místních i přespolních
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Tábory a kroužky Domu dětí a mládeže Praha 9
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.
Příměstský tábor
o jarních prázdninách:
Jarňáky se zimními
a pálkovými sporty
2. 3. 2015–6. 3. 2015 (08:00–16:30)
Věk: 8–12 let
Cena: 800 Kč
Co vás čeká: Nevíte, co s volným
časem o jarních prázdninách. Což
takhle jej strávit v kombinaci pálkových a zimních sportovních aktivit.
Na táboře se naučíme hrát stolní
tenis, badminton a squash. Abychom
však jen nepinkali do míčků, tak si
zajdeme zabruslit a hlavně zkusíme
poměrně netradiční sport curling.

Zcela určitě na táboře poznáš nové
kamarády, zahraješ si známé i nové
pohybové hry, a pokud nám počasí
bude přát, určitě se najde čas na
pořádné zimní radovánky, jako je
stavění sněhuláka nebo bobování.

Lakros
Chcete si zkusit sport, jejž vymysleli
Indiáni? Tak si pojďte zahrát lakros!
pondělí 16:00–17:00
Věk: 7–12 let
Cena: 500 Kč/2. pol.

Nabídka letních táborů 2015
je již na webových stránkách!

Muzikálový tanec
Tanči jako filmová hvězda!
čtvrtek 14:30–16:00
Věk: 7–12 let
Cena: 1000 Kč/2. pol.

Nové kroužky na 2. pololetí:
Sporty hrající se přes síť
Zkus si volejbal, nohejbal nebo
třeba ringo.
pondělí 17:00–18:00
Věk: 8–12 let, Cena: 600 Kč/2. pol.

úterý 15:00–16:00
Věk: 10–15 let
Cena: 600 Kč/2. pol.
Další nové kroužky naleznete
na webových stránkách.

Reportér, moderátor
Zkus si být novinářem, moderátorem
nebo reportérem.

Farmářské trhy na
Proseku v novém

ZO chovatelů koček Praha 8
Vás co nejsrdečněji zve na

Mezinárodní
výstavy koček
Hotel DIPLOMAT
Evropská 15, Praha6-Dejvice

14.–15. 2. 2015
www.starshow.eu
Velký doprovodný prodej chovatelských potřeb
a mnoho zajímavých chovatelských přednášek.
INZERCE

Obchodní akademie Praha 9 Satalice
zve na den OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
y_inzerát 64x64.indd 1
11. 2. 2015 od 8:00 do 18:00 hod.

Farmářské trhy u Polikliniky Prosek připomínaly
v posledních měsících spíše tržnici s oblečením, proto
se 20:40
jejich novým provozovatelem stala společnost Rebe
13.11.14
consulting, s. r. o., aby jim navrátila původní význam.

SC-341857/03

O
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d začátku letošního roku tu
můžete koupit pekařské nebo
uzenářské výrobky, od 1. března
by se farmářské trhy na Proseku
měly představit v plném nasazení,
tedy chybět nebude ani zelenina,
ovoce, v menší míře budou k dostání ručně vyráběné produkty ze
dřeva, textilu…
Koncem února se na proseckých
farmářských trzích koná nefalšovaná domácí zabijačka. Termín

této masopustní akce pořádané
ve spolupráci s MČ Praha 9 bude
zveřejněn na letácích a webových
stránkách www.praha9.cz.
Zájemci o prodej na farmářských
trzích na Proseku mohou zavolat
na tel.: 725 309 664 nebo napsat
na e-mail: mirvoj60@gmail.com.
Farmářské trhy jsou v zimních měsících otevřeny od pondělí do pátku od 8 do 15, popřípadě 17 hodin
mk
(podle počasí).

Únor 2015
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Až na výjimku skončily regulační
poplatky ve zdravotnictví
Od ledna letošního roku
se ve zdravotnictví kromě
regulačního poplatku za
využití lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby u zubaře neplatí
žádné poplatky.

N

ěkteří lékaři přesto od pacientů třicetikorunový poplatek
vybírají s tím, že se jedná o sponzorský dar pro ordinaci. Zajímali
jsme se, jak je to s třicetikorunovým příspěvkem na Poliklinice
Prosek, která patří Městské části
Praha 9.
„S informacemi o ukončení výběru poplatků se seznámili všichni lékaři pracující na poliklinice
a nemám žádnou informaci, že by
některý jednotlivec regulační poplatek po 1. lednu 2015 požadoval
po pacientovi. Rozhodně na Poliklinice Prosek nedošlo u žádného
lékaře k záměně výběru regulačního poplatku za sponzorský dar ve
výši 30 korun,“ konstatoval ředitel
Polikliniky Prosek Ing. Jiří Dufek.

Co těší pacienty, to
ekonomům ve zdravotnictví
dělá vrásky

Škrtnutí třicetikorunového regulačního poplatku udělalo radost
pacientům, zdravotnická zařízení

však nejásají, některá z nich upozorňují i na finanční problémy, do
nichž se mohou dostat. Opravdu
bude zrušení tohoto poplatku pro
zdravotníky tak citelné?
„Fakt, že se regulační poplatek
ve výši 30 korun už nevybírá, samozřejmě zasáhne všechny zdravotnické subjekty, tedy i naši společnost Polikliniku Prosek, a. s.,“
reaguje její ředitel Jiří Dufek. „Vyhláška o výši hrazených služeb pro
rok 2015 sice stanoví kompenzaci
ze strany zdravotních pojišťoven ve
stejné výši jednotlivým zdravotnickým subjektům pro letošní rok, ale
je regulována maximální úhradou
podle referenčního období roku
2013. Současně si je třeba uvědomit, že tato úhrada regulačního poplatku není prováděna ve stejném
čase jako dosud, ale mnohem později. To může některým zdravotnickým subjektům zkomplikovat
cash-flow (tok peněžní hotovosti).
Poliklinika Prosek provozuje rovněž lékárnu, kde je situace v úhradě regulačního poplatku složitější.
Uvedená vyhláška o výši hrazených služeb na rok 2015 přiznává
lékárnám kompenzaci na recept
jen 12 korun místo třiceti. Uvedený rozdíl půjde k tíži společnosti.“

Jaké existují po 1. lednu
2015 regulační poplatky
a kdo je neplatí?

Od ledna 2015 existuje pouze
jeden regulační poplatek, a to regulační poplatek 90 korun za využití lékařské pohotovostní služby
nebo pohotovostní služby v oboru
zubní lékařství. Tento regulační
poplatek se neplatí, pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující
lékař shledal, že stav pacienta vyžaduje hospitalizaci.
Regulační poplatek za pohotovost
musí platit všichni pojištěnci, za
děti samozřejmě jejich zákonní
zástupci. Ovšem i podle předchozí
právní úpravy se za děti regulační
poplatek ve výši 90 Kč za pohotovostní službu platil. Ohledně dětí
se tedy vlastně nic nemění.

Regulační poplatek za
pohotovost neplatí:

• pojištěnci umístění v dětských
domovech pro děti do 3 let
věku, ve školských zařízeních
pro výkon ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy nebo
umístění k výkonu ústavní
výchovy v domovech pro osoby
se zdravotním postižením, dále
pojištěnci umístění na základě
rozhodnutí soudu v zařízeních
pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo pojištěnci
svěření rozhodnutím soudu do
pěstounské péče, poručnické
péče nebo péče jiné osoby podle
občanského zákoníku.

• pojištěnci, kterým jsou poskytovány pobytové sociální
služby v domovech pro osoby
se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech
se zvláštním režimem nebo
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče, pokud u nich po
úhradě za ubytování a stravu
činí stanovený zůstatek ve výši
alespoň 15 % příjmu méně než
800 Kč nebo pokud nemají žádný příjem (tuto skutečnost musí
doložit potvrzením od poskytovatele sociálních služeb).
• pojištěnci, kteří se prokážou
dokladem vydaným orgánem
pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je jim poskytována
podle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Uvedená potvrzení
nesmí být starší než 30 dnů.

Za návštěvní službu se
regulační poplatek jako za
pohotovost neplatí

Podle předchozí právní úpravy se
do konce roku 2014 na návštěvní
službu poskytnutou praktickým
lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost u pacienta
po dovršení 18 let věku vztahoval
30korunový poplatek – ty ale byly
všechny zrušeny. Za návštěvní
službu u dítěte do 18 let se regulační poplatek neplatil.
mk a VZP ČR

Biskupcova 5 • Praha 3 - Žižkov
Tel.: 271 775 615
www.papirnovotny.cz • obchod@papirnovotny.cz
Únor 2015

Platí od 1. 7. 2014–31. 10. 2014

Sokolovská 504/274 • Praha 9 - Vysočany
Tel.: 284 819 062
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ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ
POTŘEBY

PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO
KUPÓNU VÁM VRÁTÍME

L ET

PRODEJ
NA FAKTURU
10%
ROZVOZ
ZBOŽÍ
Z CENY NÁKUPU NAD 500 Kč
ZDARMA
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Lázně pro diabetiky v roce 2015
Od začátku letošního roku platí nový indikační seznam.
Zajímali jsme se proto, zda se změnily podmínky pro
lázeňskou péči u diabetiků.

O

hledně lázeňských pobytů
u diagnózy diabetes mellitus
se s účinností nového indikačního seznamu, tedy od počátku
roku 2015, prakticky nic nezměnilo. Stejně jako podle dosavadní
vyhlášky MZ č. 267/2012 Sb.,
o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, již neprobíhají tzv. edukační
lázeňské pobyty, při kterých se
pacienti s nově diagnostikovaným diabetem učili stravovacím
návykům a správné životosprávě.
I podle nového Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, který je přílohou zákona č. 48/1997 Sb., je však diabetes
samozřejmě nadále indikací, u níž
je možno poskytnout lázeňskou lé-

zmíněnými komplikacemi. Podmínkou pro úhradu opakovaného
pobytu je (stejně jako podle předchozího indikačního seznamu)
u obezity při BMI vyšším než 30
snížení hmotnosti od posledního
léčebného pobytu o 5 % a při BMI
vyšším než 35 o 10 %.

čebně rehabilitační péči, je-li tato
péče nezbytnou součástí léčebného procesu. Je třeba ale upozornit,
že kontraindikací lázeňské léčby je
prokazatelné nedodržování léčebného režimu.

Pro dětské pacienty s diabetem
je u základního i opakovaného
pobytu poskytována komplexní péče a délka pobytu je 28 dní
s možností prodloužení (se souhlasem revizního lékaře). K opakovanému lázeňskému pobytu
mohou být děti indikovány 1x
během kalendářního roku.

Délku lázeňské léčby nový indikační seznam v případě diabetu
nemění. Komplexní lázeňská
léčebně rehabilitační péče (základní pobyt na 21 dní) může být
poskytnuta, resp. schválena pouze
u stavů s komplikacemi (neuropatie, mikroangiopatie a makroangiopatie), ostatním pacientům může
být jako základní pobyt hrazena
jen péče příspěvková (též na 21
dní). Případný opakovaný pobyt
(na 21 nebo 14 dní), vždy už jen
formou příspěvkové péče, může
být hrazen pouze pacientům se

Lázeňskou péči musí diabetikovi
doporučit na základě zdravotního stavu jeho ošetřující lékař, a to
lékař odbornosti diabetologie
a endokrinologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Na
základě tohoto doporučení pak
registrující praktický lékař (nebo

ošetřující lékař při hospitalizaci)
podá řádně vyplněný návrh na
lázeňskou péči ke schválení na
smluvně a místně jemu příslušné
regionální pracoviště VZP pro
správu agendy léčebně rehabilitační péče.
Revizní lékař VZP posoudí oprávněnost nároku na úhradu z prostředků veřejného zdravotního
pojištění, zejména podle podmínek indikačního seznamu. V odůvodněných případech může místo
navrhované komplexní lázeňské
péče schválit úhradu příspěvkové formy lázeňské péče, u které je
z veřejného zdravotního pojištění
hrazena zdravotní péče a pacient
si hradí ubytování a stravování.
Pokud zdravotní stav pacienta
prokazatelně vyžaduje poskytnutí lázeňské péče a jsou splněny
všechny stanovené podmínky pro
úhradu, je návrh revizním lékařem
potvrzen pro požadovaný nebo
VZP ČR
příslušný typ péče.

INZERCE

RICK
WAKEMAN

(UK)

ex YES

23. 2. | 20:00 | OLOMOUC

KONGRESOVÝ SÁL CLARION CONGRESS HOTEL
Jeremenkova 36, Olomouc
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Vstupné – sektory na číslované sezení v cenách 690 Kč, 790 Kč, 890 Kč
V prodeji v Bounty Rock Cafe a v síti Ticketstream.
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Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji
zamotá životem ve Vysočanech
Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 přivítá Praha
a Ostrava od 1. do 17. května 2015. Zápasy světového
šampionátu se budou hrát ve dvou arénách: v O2 areně
v Praze a v ČEZ Aréně v Ostravě. Zápasy ve Vysočanech
se dotknou i obyvatel žijících u místa dějiště mistrovství.

„T

ato velmi významná sportovní akce poměrně zásadně
ovlivní také režim života ve Vysočanech, a to nejen v místech sousedících s O2 arenou. Hokejisté,
kteří hrají zápasy v Praze – kromě
české reprezentace – budou bydlet v Clarion Congress hotelu ve
Freyově ulici a je třeba pro ně zajistit příjezdové trasy do areny,“
říká místostarosta Prahy 9 Adam
Vážanský.
„Spolupracujeme
s organizátory obou sportovních
šampionátů, vedením O2 areny,
Městskou policií Prahy, Policií
ČR a dalšími. O všech omezeních
a přijatých opatřeních budeme
včas informovat na stránkách měsíčníku Devítka a webových stránkách Prahy 9.“

Na co se musí obyvatelé
Vysočan připravit?

Dopravní změny:
Do ulic kolem O2 areny (jejich
seznam je ještě upřesňován) bude
možné ve dnech zápasů vjet jen
s kartou opravňující k rezidenčnímu stání. Ověřte si proto, zda
máte „modré karty“ k parkování.
Prokázat se jimi budou muset i řidiči, kteří mají vlastní parkovací
stání. Karty totiž budou sloužit

jako povolení k vjezdu a toto nařízení se týká i firemních vozů. Kartami se budou řidiči prokazovat
od 14 hodin, ale pokud zaparkují
auto ve sledovaných ulicích dříve
a neoznačí ho parkovací kartou,
bude jejich vozidlo odtaženo.
Městská hromadná doprava:
Ze stanice metra Českomoravská
se bude ve dnech konání zápasů
MS v ledním hokeji vystupovat
pouze k O2 areně (tedy z eskalátorů vyjíždějících z metra směrem
doprava). Vstup do stanice Českomoravská bude z opačné strany od
ulice Drahobejlova.
Autobusové nádraží u stanice metra Českomoravská bude zrušeno.
Autobusy budou končit v ulici
K Moravině, kam nebude možné
vjíždět osobními vozy.

rovství světa, setkat se s fanoušky
z jiných zemí, kteří mají v oblibě
lední hokej. Fanzóna bude umístěna na parkoviště u O2 areny.
Akce ve fanzóně nejsou omezeny
jen na promítání na velkoplošných
obrazovkách. Budou připravovány v kontextu s dalšími sportovními, kulturními a slavnostními
událostmi. Fanzóna bude zahrnovat: pódium, koncertní plochu,
obchody se suvenýry, partnerské
a sponzorské stánky, obchody
s hokejovým merchandisingem
a mnoho dalších zajímavých věcí,
včetně těch pro rodiny s dětmi.
Vstup do fanzóny je zdarma.
„S ohledem na obyvatele v této lokalitě však trváme na tom, aby provoz fanzóny byl ukončen vždy ve 22
hodin,“ dodává Adam Vážanský.

Mistrovství v ledním hokeji

Podle herního systému MSLH
IIHF 2015 se v jednotlivých dějištích šampionátu odehrají zápasy

základních
skupin a dvě
čtvrtfinále.
Závěrečné
souboje - semifinále, zápas o 3.
místo a finále – budou
k vidění v O2 Areně v Praze.

A koho uvidíte v základních
skupinách?
Skupina A (Praha):
Švédsko, Kanada, Česká republika, Švýcarsko, Lotyšsko, Francie,
Německo, Rakousko
Skupina B (Ostrava):
Finsko, Rusko, USA, Slovensko, Norsko, Bělorusko, Slovinsko, Dánsko
Veškeré podrobnosti k šampionátu lze nalézt na oficiální webové
stránce www.iihfworlds2015.com,
která byla uvedena do provozu ve
dvou jazykových mutacích – české
mk
a anglické.

Nákupní galerie Fénix a Harfa:
Očekávejte zvýšená bezpečnostní
opatření včetně pyrotechnických
kontrol a omezení parkování.
Fanzóna:
Fanzóna je místo pro fanoušky,
kde mohou strávit čas a zažít kvalitní zábavu před a po skončení
hokejového utkání v rámci mist-

Cvičení seniorů
v Sokole Prosek
Tělocvičná jednota Sokol Prosek vás zve na cvičení
seniorů, které je každý čtvrtek od 9.30 hodin.
Cvičení vede odborník doc. Štilec.

C

vičení jsou obsahově zaměřena na zdravotní a pohybově relaxační aktivity, čínská zdravotní a dechová cvičení, jednoduchá cvičení
jógy, cvičení obratnostní, rovnovážná a psychosomatická.
Tento program aktivního stylu života seniorů byl výzkumně ověřen a je
s úspěchem používán v oblasti aktivizace seniorské populace. Jeho předností je posílení nejen tělesné zdatnosti, ale zejména duševní rovnováhy
a důvěry stárnoucího člověka v sebe sama.
Najdete nás v ulici Na Proseku vedle kostela sv. Václava.
RNDr. Otakar Mach
Těšíme se na vaši účast.

Únor 2015
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Rekonstrukce Hlavního nádraží
si vyžádá omezení vlaků PID
Od 2. února 2015 došlo z důvodu zahájení rekonstrukce
haly nad nástupišti pražského Hlavního nádraží
k dlouhodobému omezení provozu vlaků Pražské
integrované dopravy.

B

ohužel i přes záporné stanovisko organizace ROPID dostaly
před regionálními vlaky přednost
dálkové i nedotované komerční
vlaky. Dojde tak zejména k rozdělení linky S7 Beroun – Úvaly,
takže již nebude možné cestovat
přímo bez přestupu mezi východní a jihozápadní částí Prahy jako
dosud. Výluka se bude týkat osobních vlaků od Úval a Radotína
a také integrovaných rychlíků od
Kralup nad Vltavou. Další omezení lze očekávat od 2. března 2015,
kdy začne další etapa modernizace železničního koridoru v úseku
Praha-Běchovice – Úvaly.

covních dnů v intervalu 30 minut
jako náhrada za zkrácené vlaky
linky S7. Jeden ranní spěšný vlak
od Nymburka přes Poříčany bude
odkloněn na Hlavní nádraží.
S7: Vlaky vedené do/z Úval budou ve směru od Prahy-Radotína,
resp. Řevnic ukončeny ve stanici
Praha hlavní nádraží. Ve větvi do
Úval budou tyto vlaky odkloněny
na Masarykovo nádraží a označeny jako linka S1. Jeden pár vlaků
v ranní a jeden v odpolední špičce
bude od Berouna zkrácen do stanice Praha-Smíchov.
R4: Drtivá většina rychlíků od Děčína bude odkloněna do stanice
Praha-Masarykovo nádraží. Tyto
vlaky zároveň nepojedou přes stanici Praha-Holešovice. Jako náhradu bude možné využít stanici
Praha-Podbaba, kde rychlíky nově
zastavují od prosince 2014.

Změny na jednotlivých
vlakových linkách:

S1: V úseku Praha Masarykovo
nádraží – Úvaly budou zavedeny
vložené vlaky ve špičkách praINZERCE

STUDIO
TRIJANA

OPRAVY A PRODEJ

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

SC-341370/05

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

Barvová typologie – šátková
metoda, Make Up Artist,
denní a večerní líčení,
poradenství líčení zralé pleti 40+
www.trijana.cz
Habartická 498, Praha 9
trijana@seznam.cz, tel.: 731 164 050

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

INZERCE V ČASOPISU
30

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Zdravotní cvičení pro děti od 0 do 6 let, dětské oslavy,
hlídání dětí, příměstské tábory, doučování
Krátkého 250/4, Praha 9, Vysočany
www.detskazeme.cz | tel.: 608 938 232
Pomocí Bicom®-biorezonance řešíme:
• Anti-nikotinová terapie (1 sezení)
• Anti-alkoholová terapie (2 sezení)
• Bolesti všeho druhu (3–6 sezení)
• Alergie i mimo sezónu (5–8 sezení)
• Imunita (3–5 sezení)

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ
SC-341768/03

www.cvikr.cz

SC-341526/04

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

SC-341839/02

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO

19.01.15 21:45

SC-350063/01

ŠICÍ STROJE

inzerat_44x30.indd 2

www.klubmontessori.cz
tel.: 604 708 572

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

SC-350065/01

albina.kashkarova@re-max.cz

www.hospodyne.cz
tel.: 603 452 284

SC-341939/02

ALBINA
KASHKAROVA

RE/MAX Alfa

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

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

Vít Vrbický | tel.: 603 786 170 | vit.vrbicky@ceskydomov.cz
Únor 2015

SC-341731/03

774 849 270

Realitní makléř pro Střížkov a Prosek

SC-340991/06

s dovozem

ZAVOLEJTE MI:

SC-341818/02

dobře, rychle, bezpečně?

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

Tradicřeivost
& tvo

RUČNÍ ŽEHLENÍ

POTŘEBUJETE PRODAT BYT

WWW.HCSPARTA.CZ

11/2/ 2015 od 18.30

15/2/2015 od 15.00

22/2/2015 od 17.00

SC-341347/11

Předprodej vstupenek na www.ticketportal.cz
a Zákaznickém centru Tipsport areny.
Více informací naleznete na www.hcsparta.cz.

L
E
I
DAN

12. 9. 2015

PRAHA
WWW.LANDA2015.CZ

VSTUPENKY

OD 390 KČ JIŽ V PRODEJI

SC-341912/33

LETIŠTĚ LETŇANY

