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NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:

OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

www.PRAHA9.cz

ZMĚNY OD LEDNA 2016.
TÝKAJÍ SE EVIDENCE
OBYVATEL, OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH
DOKLADŮ.
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Praha 9:

Podívejte se
do proseckého
podzemí
SPOLEK ZA VESELEJŠÍ STŘÍŽKOV
Vás zve na

14. STŘÍŽKOVSKÝ MASOPUST
6. 2. 2016 od 13:00 v parku Václavka
Letošní ročník se ponese v duchu
tradičního staročeského masopustu.
Můžete se těšit na nové ,,klasické“ masky.
Nebudou chybět živá zvířata,
dobové atrakce pro děti a bohaté občerstvení.
Těšíme se na všechny,
hlavně ale na ty, kteří dorazí v maskách.

POŘÁDÁNO ZA PODPORY MČ PRAHA 9 A SPONZORŮ
www.veselejsi-strizkov.cz

MASOPUST
NA STŘÍŽKOVĚ

KONCERT:
JANA
BEZPALCOVÁ

GALERIE 9:
OTEC A SYN
MUSILOVI
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Vyhrajte sodn8.-20. února

M
Dárcovské centrum Černý Most

Dárcovské centrum Chodov

www.dccm.cz

www.dcch.cz

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

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

Dá

SC-361149/01
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Darování krevní plasmy v obchodních
centrech na Černém Mostě a Chodově

DEVÍTKA
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

SLOVO STAROSTY

V

dohledné době připravujeme
revitalizaci prostoru u Jizerky na Proseku poblíž ulic Jablonecká-Harrachovská. V polovině
ledna proto radnice zorganizovala
veřejné setkání s obyvateli této
části Prahy 9, aby se vyjádřili k navrhovaným změnám a sdělili nám
své představy. Podobně jsme postupovali například při plánování
rekonstrukce prostoru U Knoflíku
v Jablonecké v červnu loňského
roku, nebo jsme v červenci odpovídali na otázky obyvatel Krocínky
týkající se dokončení urbanizace
této části Devítky, či se v listopadu
sešli s obyvateli Proseka u nově
dokončeného parku Srdce. Tady
na otázky našich spoluobčanů
odpovídali podle svých svěřených
kompetencí jednotliví radní. Přesto
jsem se na setkání k revitalizaci
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Historie
Služby

PŘEČTĚTE SI
počítalo s výstavbou podzemních garáží. Místní se
však proti tomuto záměru
postavili a pro parkovací
místa jsme proto společně hledali jiné místo. A podařilo se!
Nebo jiný příklad: úprava parkování v Jablonecké ulici, kde jsme
chtěli, aby už konečně zmizela
nebezpečná „prosecká strkačka“.
Předložili jsme lidem náš záměr,
a třebaže na něho existovaly naprosto protichůdné názory, přesto
se v diskuzích podařilo nalézt řešení. Mohl bych připomenout další
příklady rozumných kompromisů.
Proto je třeba se veřejně bavit
o konkrétních problémech a společně hledat východiska.

u Jizerky z jedněch úst
dozvěděl, že radnice Prahy 9 nepořádá veřejná
setkání s občany. To, že
v jednotlivých lokalitách
diskutujeme s jejími obyvateli
o konkrétních problémech, záměrech, podnětech a nápadech se
snad nepočítá za setkání s občany? Opravdu pozoruhodný názor…
Vážení spoluobčané, ujišťuji vás,
že v těchto veřejných setkáních
budeme pokračovat, protože konstruktivní diskuze nad konkrétními
problémy zatím vždy přinesla ovoce. A budeme rádi, když se do ní
zapojí co nejvíce lidí, kteří budou
navzájem poslouchat své argumenty a snažit se je respektovat.
Jen pro ilustraci: V jednom z prvních návrhů na revitalizaci prostoru v Jablonecké ulici u Knoflíku se
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ROČNÍK FESTIVALU
LEDOVÝCH SOCH
6. – 7. 2. 2016

LEDOVÝ VEČERNÍČEK
LEDOVÉ SOCHY S TÉMATIKOU ČESKÝCH VEČERNÍČKŮ
ZHOTOVENÉ NA STŘEŠE GALERIE HARFA.

ARENY
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Z RADNICE
Slovo zastupitele MČ Praha 9

S investory se snažíme najít konsenzus
Ing. Marek Doležal (TOP
09) je už druhé volební
období místostarostou MČ
Praha 9 odpovědným za
její územní rozvoj a výstavbu. Jeho cílem je podpořit
výstavbu na územích po
bývalých průmyslových
podnicích, tzv. brownfieldech, ve Vysočanech
a Hloubětíně a naopak
usilovat, aby nevznikaly
megalomanské stavby v již
zastavěných místech.
O jednáních radnice s investory,
kteří chtějí stavět v již existující
zástavbě, píšeme seriály článků.
Jste v nich úspěšní?
Zabránili jsme stavbě dvanáctipodlažního „bytového domu
Litvínovská“ v místě mezi ulicemi Teplická, Děčínská a Liberecká, proti které byli obyvatelé
Střížkova. Vybudovat ho chtěla
společnost ODIN Investment na
pozemku, jež ale vlastnila pouze
z 19/36, zbývajících 17/36 patřilo
hlavnímu městu Praha. Po třech
letech vyjednávání se nám podaři-

rope Czech Republic, která bude
stavět na pozemku, kde jsou dnes
bleší trhy, společnost YIT, jež chce
začít realizovat první etapu svého
záměru se 140 bytovými jednotkami, které by měly být dokončeny v roce 2017, a další etapy pak
v roce 2023. Další bytové domy
kolem Kolbenovy ulice staví BCD
Group a Codeco…
Ing. Marek Doležal
lo od investora odkoupit jeho část
pozemku, takže plánovaná stavba
zde vůbec nevznikne. Podobné
úsilí vyvíjíme i v případě dalších
sporných staveb, jako je např. záměr postavit v Bohušovické bytový dům s osmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími, ale je
to běh na dlouho trať.
Naopak do vysočanských brownfieldů, kde byste výstavbu rád viděl, se investoři příliš nehrnou…
Naštěstí je to jen zdání. Území kolem Kolbenovy ulice se už pomalu
začínají rozvíjet. Vznikají první
drobnější bytové projekty u Möbelixu a Rokytky. Složitým řízením
zahrnujícím získání územního
rozhodnutí a stavebního povolení
úspěšně prošly společnost AFI Eu-

Tak to tu během několika let vyroste nové město…
Počítáme, že brownfieldy ve Vysočanech a Hloubětíně by se mohly
stát menší čtvrtí s 35 až 40 tisíci
obyvateli.
A najdou tu lidé všechno, co potřebují k pohodlnému životu?
O to, aby tu jednotlivé projekty
nevznikaly nahodile, ale skutečně spolu postupně vytvořily čtvrť,
v níž obyvatelé najdou všechno od
obchodů, služeb přes školství po
místa ke sportování, zábavě a oddechu, usilujeme už řadu let. Problémem je, že pozemky v brownfieldech vlastní několik investorů
a každý z nich má své vize, projekty… Ale intenzivně s nimi jednáme
a společně se snažíme najít konsenzus. Dobrým příkladem toho je

Okolí Náměstí OSN bude příjemnější
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR
Praha) v těsné spolupráci s městskou částí Praha 9 bude
od ledna 2016 zpracovávat koncepční studii pro úpravu
veřejných prostranství Náměstí OSN a východní části
ul. Sokolovská (od ul. Na Břehu), která poslouží jako
podklad pro budoucí revitalizaci ulice.

S

tudie napomůže ke koordinaci jednotlivých investičních
záměrů, tak aby realizované zásahy odpovídaly významu ulice
a reagovaly na současné potřeby
obyvatel města.
V současné době připravuje Dopravní podnik hl. města Prahy rekonstrukci tramvajové trati v ul. Sokolovská–Kolbenova, která by měla
proběhnout v létě 2017. Rekonstrukce tramvajové trati je vhodnou
příležitostí ke zkvalitnění veřejných
prostranství dle současných požadavků i s výhledem na zvýšení počtu
obyvatel a uživatelů v souvislosti
s plánovanou výstavbou v bývalých
průmyslových areálech.

4

To se může odrazit v úpravě
uspořádání a vybavení veřejných
prostranství: například v úpravě
umístění zastávek MHD, přechodů pro chodce, úpravě šířek
chodníků a vozovky, doplnění
městským mobiliářem, výměnou
materiálu povrchů a přizpůsobení
detailů bezbariérovému užívání.

Město zapojí občany

Cílem koncepční studie je vytvořit podklad pro koordinovanou
rekonstrukci a především do její
přípravy efektivně zapojit obyvatele, spolky a další uživatele, kteří
se v okolí náměstí OSN každý den
pohybují.

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

i přeměna areálu bývalé firmy Odkolek. Investor po mnoha jednáních několikrát změnil studii, aby
nakonec vznikl městotvorný prvek
s vlastním jádrem v dané lokalitě.
Znamená to tedy, že investoři staví
např. i mateřské školy?
Postavit mateřskou školu zamýšlí
např. společnost AFI. S dalšími
investory se nám daří uzavírat
smlouvy, díky nimž získáme finance na vlastní projekty, jako je stavba nové základní školy U Elektry
nebo nástavba jednoho z pavilonů
ZŠ Špitálská.
V příštím roce by měla začít
dlouho očekávaná rekonstrukce
tramvajové trati v Kolbenově ulici
a části Sokolovské od Náměstí
OSN…
A s tím souvisí i naše snaha o změnu Náměstí OSN, které je dnes
stále spíše jen velkou křižovatkou
než vstřícným veřejným prostorem. Úzce spolupracujeme s Institutem plánování a rozvoje hl.
m. Prahy na vytvoření koncepční
studie pro úpravu Náměstí OSN
a zapojit se do ní může každý při
plánovaných únorových veřejných
red
setkáních.
nování a rozvoje. V druhé fázi, která proběhne na jaře 2016, budou
mít občané možnost zkonzultovat
a okomentovat návrh studie zaměřené na úpravu uspořádání a vybavení veřejných prostranství.

Jak se můžete zapojit:

Zapojení občanů bude mít dvě fáze.
V první, která proběhne v únoru
2016, bude zjišťováno hodnocení
současného stavu a potřeby uživatelů náměstí OSN. V této fázi bude
klíčové znát potřeby uživatelů ve
vztahu k rekonstrukci tramvajové trati, včetně umístění zastávek
MHD. Výstupy týkající se rekonstrukce tramvajové trati budou
v těsné návaznosti na první fázi
zapojení občanů předány zpracovateli návrhu rekonstrukce tramvajové trati. Návrh rekonstrukce
tramvajové trati bude vypracován
dopravním podnikem a nebude
dále zpracováván Institutem plá-

Urbanistická procházka
13. 2. – 14:00 hod.
Sraz před podchodem k nádraží
Vysočany, ulice Podnádražní
Projděte se spolu s urbanisty z IPR
Praha a pomozte zhodnotit současný stav veřejných prostranství
náměstí OSN.
Sousedské setkání nad mapou
15. 2. – 18:00 hod.
Kde: Jídelna gymnázia Špitálská,
Špitálská 2
Přijďte spolu s urbanisty z IPR
Praha diskutovat o stavu veřejných prostranství náměstí OSN.
Více informací:
iprpraha.cz/namestiosn
namestiosn@ipr.praha.eu
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Obyvatelé Proseka si řekli, co by chtěli u Jizerky
Jablonecká ulice postupně mění svůj vzhled. Nyní radnice plánuje také revitalizaci prostoru u Jizerky. Na veřejném
setkání se starostou Prahy 9 Janem Jarolímem a místostarostou Tomášem Portlíkem ve středu 13. ledna obyvatelé
této části Proseka řekli své představy, jak by „náměstíčko“ mělo vypadat.

A

rchitektonický návrh úprav
prostoru kolem obchodního
centra Jizerka předložili společně
Markéta Dostálová a Ing. arch.
Alexandr Kroha.
„Chceme investovat do změn v prostoru Jablonecká-Harrachovská,
které by obyvatelé této části Proseka
přivítali, a které by jim zpříjemnily
život. Proto jsme připravili veřejnou
diskuzi nad návrhem studie úprav
tohoto pozemku. Vše, co tu dnes
prezentujeme, není dogma, ale podnět k tomu, abyste i vy přišli se svými
představami,“ zahájil setkání místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
Návrh kromě zvýraznění přístupových tras od stanice metra
a parku Přátelství usiluje o architektonické sjednocení a zpřehlednění celého prostoru a obnovení
„náměstíčka“ jako městotvorného
prvku. Dále počítá s tím, že stáva-

jící pochozí plochy budou nahrazeny různobarevnou betonovou
dlažbou, vzniknou zde nové snadno udržovatelné travnaté plochy,
objeví se tu i jednotlivé stromy
či stromořadí. Chybět nebudou
lavičky, koše, informační panely,
stojany na kola, stožárové hodiny
nebo altán pro rodiče s dětmi.

Co přítomné zajímalo:

• Osvětlení – stávající systém
osvětlení bude zachován, podle
finančních možností budou
vyměněny sloupy osvětlení
nebo jen hlavice svítidel.
• Dopravní řešení – na „náměstíčko“ by měly mít auta zakázaný vjezd, obchody, hernu, popř.
prodejní stánky lze zásobovat,
aniž by sem vozidla musela vjet.
• Zmizí odsud prodejní stánky?
Bude záležet na samotných oby-

Z veřejného setkání k revitalizaci prostoru u Jizerky na Proseku
vatelích této části Proseka, zda
tu budou chtít prodejní stánky
zachovat, ale v nové podobě,
popř. je bez náhrady zrušit.
• Komu patří pozemky u Jizerky,
které mají být revitalizovány?
Hlavnímu městu Praha, které je
svěří do správy MČ Praha 9.
• Kdo bude prostor u Jizerky
po jeho revitalizaci udržovat?
O komunikace se stará hl.
m. Praha nebo MČ Praha 9
prostřednictvím své organizace
Hortus – správa zeleně.
• Zmizí odsud herny? MČ Praha 9 postupně počet heren na
svém území snižuje, za poslední
tři roky jich ubylo 40 procent.

Připomínky, které na
setkání zazněly k plánované
revitalizaci:

Nový vzhled prostoru u Jizerky v Jablonecké, jak byl předložen k diskuzi

Vyhlášení grantových
programů MČ Praha 9
na rok 2016
Připomínáme, že až do 15. února 2016
se můžete ucházet o granty městské
části Praha 9.

G

rantové programy pro rok 2016 pro fyzické a právnické osoby schválilo na svém jednání 24. listopadu
loňského roku zastupitelstvo Devítky. Jsou vyhlášeny ve
čtyřech oblastech.
I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládež
II. Programy v oblasti životního prostředí a kulturní činnosti
III. Programy humanitární a sociální
IV. Programy protidrogové a prevence kriminality
Více na www.praha9.cz
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• Nevzhledné jsou i budovy obchodu Penny a herny Netopýr.
(Objekty však patří soukromým
subjektům.)
• Prostor nejvíce hyzdí nedaleký
chátrající objekt Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR.

(Radnice už několik let marně
usiluje o nápravu stavu.)
• Veřejný prostor by měl být
bezbariérový.
• Navrhovaný architektonický
prvek v podobě pyramidy bude
místem, kde budou přespávat bezdomovci. Místo něho
vytvořit například dětské hřiště.
(Budování dalšího dětského
hřiště v této lokalitě však část
přítomných odmítla.)
• Na „náměstíčku“ by měl být dostatek odpadkových košů a měly
by být pravidelně vyváženy.
Své náměty a připomínky k navrhovanému plánu revitalizace
prostoru u Jizerky můžete do
30. března 2016 zasílat na e-mail:
vpjizerka@seznam.cz. Na dalším veřejném setkání v červnu
budete seznámeni s projektem
zpracovaným podle vašich relevantních námětů. Po projednání
územního rozhodnutí a získání
stavebního povolení by stavební
práce mohly začít nejpozději začátkem příštího roku.
mk

Přijďte na farmářské
trhy na Proseku
Od 15. února se představí farmářské trhy u Polikliniky Prosek
v novém kabátě. Nový provozovatel má bohaté zkušenosti s jejich
vedením i v jiných pražských městských částech.

V

dřevěných stáncích si budete moci od pondělí do pátku
vždy od 8.30 do 17 hodin koupit
pečivo a cukrovinky, sýry, uzeniny,
kuřecí a krůtí maso a sezonní zboží, jako zeleninu a ovoce, květiny.
K dispozici bude občerstvení –
gyros, pizza, káva, čaj…
mk

ilustrační foto: mk

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

5

Z RADNICE

Chcete bydlet v Praze 9 ?
Městská část Praha 9 opět nabízí
k prodeji volné byty, které prodává
ve výběrovém řízení podle schválených pravidel „Zásad prodeje
volných bytů“. Současná nabídka
bytů určených k prodeji do osobního
vlastnictví včetně všech podmínek,
které je nutné splnit k přihlášení
do výběrového řízení, je zveřejněna
na úřední desce.

C

elý proces prodeje bytů počínaje prohlídkami, jakož i právní servis k vyhotovení
kupní smlouvy až po podání návrhu na vklad
vlastnického práva na katastrální úřad zajišťuje městská část Praha 9.
Při prodeji není využíváno služeb realitních kanceláří či jiných zprostředkovatelů, není sepisována ani zpoplatněna rezervační smlouva a vítězi
výběrového řízení jako kupujícímu tak odpadají
náklady na zprostředkovatelské odměny. MČ Praha 9 nevydala nikomu souhlas s inzerováním ani
nabízením těchto bytů k prodeji. K tomuto není
nikdo jiný než městská část Praha 9 oprávněn.

Upozornění
pro uživatele
parkovacích
míst pro
osobní vozidla
osob ZTP
Upozorňujeme uživatele
vyhrazených parkovacích
míst pro osobní vozidla
osob ZTP, že platnost
nemalé části povolení byla
ukončena ke dni 31. prosince 2015, aniž by uživatel požádal o prodloužení.

V

e vlastním zájmu si zkontrolujte platnost vydaného rozhodnutí a urychleně si podejte žádost o prodloužení (nutno doložit
mj. nový průkaz ZTP, technický
průkaz od vozidla a nový parkovací znak).
Místa, u nichž nebude do 29. února 2015 podána žádost, budou
bez náhrady zrušena. Žádosti na
prodloužení podávejte na Úřad
MČ Praha 9, Sokolovská 14/324,
odbor životního prostředí a dopravy, 2. patro, č. dv. 227.
mp
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6. bytová jednotka č. 707/1 v domě čp. 707,
ulice Pod Strojírnami s dispozicí 1+1
o výměře 52,4 m²

MČ Praha 9 hradí daň z nabytí (dříve daň z převodu nemovitostí), správní poplatek za podání vkladu katastrálnímu úřadu hradí kupující.

7. bytová jednotka č. 767/15 v domě čp. 767,
ulice Pod Strojírnami s dispozicí 2+1
o výměře 64 m²

Nyní MČ Praha 9 zveřejňuje záměr prodeje 10
bytů o různých dispozicích, výměrách, a to na
Střížkově, Proseku, ve Vysočanech a v Libni:

8. bytová jednotka č. 577/17 v domě čp. 577,
ulice Staromlýnská s dispozicí 2+1
o výměře 59,3 m² + balkon

1. bytová jednotka č. 510/8 v domě čp. 510,
ulice Bílinská s dispozicí 3+1
o výměře 54,5 m² + lodžie

9. bytová jednotka č. 306/15 v domě čp. 306,
ulice Spojovací s dispozicí 3+1
o výměře 38,8 m² + balkon

2. bytová jednotka č. 513/9 v domě čp. 513,
ulice Bílinská s dispozicí 3+1
o výměře 54,4 m² + lodžie

10. bytová jednotka č. 635/17 v domě čp. 635,
ulice Kolbenova s dispozicí 2+kk o výměře 51 m²

3. bytová jednotka č. 577/4 v domě čp. 577,
ulice Litoměřická s dispozicí 1+1 o výměře 27 m²
4. bytová jednotka č. 659/19 v domě čp. 659,
ulice Lovosická s dispozicí 2+kk
o výměře 38,8 m² + lodžie
5. bytová jednotka č. 1257/36 v domě čp. 1257,
ulice Kovářská s dispozicí 1+1
o výměře 46,2 m²

Vyhlášené záměry na prodej jednotlivých bytů ve
výběrovém řízení s popisem bytu, termínem jeho
prohlídky, minimální nabídkovou cenou, výší požadované jistiny a všemi podmínkami pro přihlášení
do soutěže včetně „Zásad prodeje volných bytů“,
návrhu kupní smlouvy, formuláře k podání nabídky
a kontaktních osob najdete na úřední desce.
Přejeme hodně štěstí v soutěži a těšíme se,
že se stanete občany naší MČ Prahy 9.
Ing. Kopčilová, vedoucí realitního oddělení,
odbor správy majetku MČ Prahy 9

Kdo si podle vás zaslouží
čestnou cenu MČ Praha 9?
Žijí s typickou skromností
a pokorou a většinou jen
jejich nejbližší okolí ví,
jakými vzácnými osobnostmi jsou, jak významný
život, působení a dílo je
s nimi spojeno a váže se
ke konkrétním oblastem
potřebného rozvoje, proměn a prezentace právě
naší městské části. Určitě
se shodneme, že právě
oni si zaslouží náš zvláštní
projev úcty.

P

ro morální ocenění svých občanů za jejich příkladné a inspirativní počiny má městská část
Praha 9 od roku 2010 nástroj v podobě udělování několika čestných
cen. Vyznamenaným budou i letos
předávány v polovině září na slavnostním zasedání u příležitosti
výročí, kdy císař František Josef I.
udělil Vysočanům právo používat městský znak v podobě, jakou
známe dodnes.
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Výchozí podmínkou pravidel deváté městské části pro udělování
ocenění občanům je, že vlastní
návrhy podávají sami jednotliví
občané, případně instituce prostřednictvím svých zastupitelů.
Žijí mezi námi. Třeba právě vy
je dobře znáte, a proto nejlépe
víte, že si takové ocenění právem zaslouží. A právě vy můžete
iniciovat svým návrhem, podaným do konce května 2016,
ten rozhodující krok k tomu,
abychom je lépe poznali i my
ostatní. A společně získali tolik
potřebné a motivující příklady,

protože ani nám není lhostejná
lokalita, ve které žijeme, a dokážeme si vážit všech výjimečných
osobností.
Podmínky pro udělení ocenění, formulář návrhu na ocenění
a také profily již oceněných občanů najdete na našich webových
stránkách: www.praha9.cz, potřebné formuláře jsou k dispozici
rovněž v informačním centru radnice ve Vysočanech a na Proseku
(tam je také vyplněné můžete
odevzdat). Vaše návrhy budou
projednány na Zastupitelstvu
red
MČ Praha 9.
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Změny na úseku evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů
Od počátku ledna letošního roku došlo se změnou
zákona k několika změnám v přihlašování trvalých
pobytů a vydávání občanských průkazů a cestovních
pasů, včetně změny správních poplatků.
Trvalý pobyt

Při ohlášení změny místa trvalého
pobytu, podání žádosti o sdělení
údajů a v řízení o zrušení údaje
o trvalém pobytu již majitel bytu či
domu nemusí dokládat vlastnictví
nemovitosti výpisem z katastru
nemovitostí – ohlašovna si sama
ověří existenci vlastnického práva
zapsaného v katastru nemovitostí.
Nově je zpoplatněno ukončení trvalého pobytu na území České republiky – správní poplatek 100 Kč
při ohlášení na ohlašovně podle
místa trvalého pobytu a 300 Kč
při ohlášení v zahraničí na zastupitelském úřadu. Rovněž i zrušení
trvalého pobytu je zpoplatněno
částkou 100 Kč za každou osobu
uvedenou v návrhu na zrušení
údaje o místu trvalého pobytu.
Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením fyzickým osobám
evidovaným k trvalému pobytu na
adrese ohlašovny Úřadu městské
části Praha 9, jsou ukládány na
podatelně úřadu. Po uplynutí deseti dnů jsou splněny podmínky
fikce doručení, desátým dnem se
považuje písemnost za doručenou.

Občanské průkazy

Platnost občanského průkazu,
o který po 1. 1. 2015 požádá občan
starší 70 let, se zvyšuje na 35 let.
Novým důvodem pro vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti
1 měsíce se stává i zrušení údaje
o místu trvalého pobytu (správní
poplatek je stejný jako u občanských průkazů vydaných na dobu
1 měsíce z důvodu ztráty, odcizení, poškození či zničení občanského průkazu – 100 Kč).
Z důvodu konce platnosti stávajícího občanského průkazu lze požádat o vydání nového až 6 měsíců
před koncem platnosti.
Za vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji z důvodu
zápisu titulu nebo vědecké hodnosti
anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku
před uplynutím platnosti stávajícího občanského průkazu je nově
zaveden správní poplatek 200 Kč.

Cestovní pasy

Další změnou je vydání cestovního pasu na kterémkoliv obecním

úřadu obce s rozšířenou působností (nejen v místě trvalého pobytu). V případě podání žádosti
na zastupitelském úřadu lze vydaný cestovní pas vyzvednout
nejen na zastupitelském úřadu,
ale i na úřadě obce s rozšířenou
působností podle místa trvalého
pobytu.
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se již nevydává.
Cestovní pas s biometrickými
údaji lze nově vydat i ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů - správní
poplatek je 4000 Kč u občanů

starších 15 let a 2000 Kč u dětí do
15 let. Správní poplatky u cestovních pasů s biometrickými údaji
vydaných ve lhůtě 30 dnů zůstávají ve stejné výši – 600 Kč pro
občany starší 15 let a 100 Kč pro
děti do 15 let.
Nově může cestovní pas převzít
zmocněnec na základě plné moci
s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele.
Podrobnější informace rádi poskytneme na tel.: 283 091 260
nebo e-mailovém kontaktu
pechalovam@praha9.cz.
Mgr. Pavel Sýkora, vedoucí OOS

Václav Gruber oslavil stovku
„Ať jste tady do té stovky,“
často s trochou nadsázky
přejeme oslavencům.
Václav Gruber, který dnes
žije v domově seniorů
v Novovysočanské, toto
výjimečné výročí oslavil
8. ledna 2016.

P

opřát k významnému životnímu jubileu mu přišel i starosta
MČ Praha 9 Jan Jarolím. Oslavenec
sice přijímal gratulanty v posteli,
protože měl před Vánocemi menší
úraz, ale společnost přivítal v dobré náladě a rád si zavzpomínal na
doby, kdy měl o pár křížků méně.
Narodil se v roce 1916 v Chrastavicích u Domažlic jako sedmé
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Ke stým narozeninám poblahopřál Václavu Gruberovi
také starosta Devítky Jan Jarolím
dítě. Obecnou školu navštěvoval
v Chrastavicích a Domažlicích
a obchodní akademii v Praze. Po
jejím absolvování začal praco-

vat jako úředník v Zemské bance
v ulici Na Příkopě. Za druhé světové války byl nasazen do firmy
Graf, a. s. Po válce pracoval v In-

vestiční bance. V roce 1952 musel
nastoupit do Stavebního podniku
Praha, kde pracoval jako dělník.
Ze zdravotních důvodů pak přešel
do podniku IPS, kde byl až do důchodu jako vedoucí ve skladu. Víc
než deset let přesluhoval.
V důchodu pak velkou část roku
trávil na chatě v Jílovém u Prahy
s manželkou Eliškou, s níž se oženil v roce 1949 a společně vychovávali dvě děti – syna a dceru. V Jílovém to měl – jak se svěřil – moc
rád a především tu zahradničil.
V červnu 2007 mu zemřela manželka a on zůstal v bytě na Vinohradech až do roku 2013, od kdy
žije v domově seniorů v Praze 9.
Dnes má tři vnučky, vnuka, tři pravnuky a pravnučku.

text a foto: mk
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Malé nahlédnutí do proseckého podzemí
„Na svém území máme výjimečnou přírodní památku – Prosecké skály. V jejich vnitřku se skrývají podzemní štoly,
v nichž se po celá staletí těžil písek. Dnes je to členitý systém chodeb, který se chystáme postupně otevřít veřejnosti,“
říká starosta městské části Praha 9 Jan Jarolím. Unikátní technická památka prosecké podzemí se štolami Amerika
a Močálka a přírodní památka Prosecké skály by měly být zpřístupněny s přispěním dotace z evropských fondů.

„O

revitalizaci lokality a zpřístupnění proseckého
podzemí jsme z podnětu mnoha
obyvatel Devítky dlouhodobě intenzivně usilovali. Iniciovali jsme
vznik několika studií a geologických průzkumů a snažili se zajistit
prostředky na obnovu této lokality
ze strukturálních fondů EU. Záměr jsme přitom rozdělili na několik etap s tím, že nejprve revitalizujeme naučnou stezku Amerika,
která se nachází na skalách a bude
rozšířena o vyhlídku, potom teprve zpřístupníme podzemí,“ konstatuje Jan Jarolím, pro něhož je
otevření proseckého podzemí jednou „ze srdečních záležitostí“.

který má okrovou až hnědou
barvu, ale při ražbě jsme prošli
místem, které mělo asi metr a půl
a kde se objevil růžový pískovec.
Určitě ve štole zajistíme, aby návštěvníci tuhle geologickou zajímavost měli možnost vidět,“ se
zápalem vysvětluje Jan Jarolím.
„Zajímavé jsou také úzké průrvy,
u nichž se odborníci dosud přou,
kde se tam vzaly. Je možné, že je
udělali lidé v dobách dávno minulých jako větrání.“

Co revitalizace zahrnuje

Inspirace u rakouských
sousedů

„Prosecké podzemí jsem poprvé
viděl brzy po svém nástupu na
vysočanskou radnici, což bylo
v listopadu 1994, nejprve v televizním pořadu a záhy také osobně.
Dostali jsme se do něho z Prahy 8.
Musím říci, že to tam bylo dost

Starosta Prahy 9 Jan Jarolím v proseckém podzemí
divoké, ale během let jsem se do
podzemí ještě asi třikrát rád vrátil,“ vzpomíná Jan Jarolím.
Plán na zpřístupnění skal pak
vznikl o pár let později, když sta-

rosta Devítky viděl podzemí vytěženého solného dolu v rakouském
Salzbergwerku, kterou místní
zpřístupnili turistům.
„Řekli jsme si, proč bychom nemohli realizovat stejný projekt jako
v Rakousku? Po roce 2000 jsme
vybudovali skoro sto metrů dlouhou štolu, která propojuje komplex
Amerika I s Močálkou. To umožňuje vytvořit okruh pro budoucí návštěvníky, což teď připravujeme,“
pokračuje Jan Jarolím.
A jaké zajímavosti může prosecké
podzemí nabídnout? „Například
geologické zajímavosti. Celý masiv je tvořen hlavně pískovcem,

Práce na povrchových úpravách,
které se v současné době dokončují, přijdou na 13,5 milionu korun
včetně DPH. 85 procent z této
částky přitom tvoří dotace z evropských fondů.
A co tedy revitalizace zahrnuje?
Konkrétně se jedná o celkovou obnovu v současnosti nepřístupné,
nevyužívané a zanedbané plochy
po bývalé zahrádkářské kolonii.
Úprava zahrnuje:
• vybudování vyhlídkové terasy
se zázemím
• úpravu vstupního prostoru
zahrnující vybudování komunikací a zpevněných ploch,
12 parkovacích stání, nového
chodníku, chodníkového přejezdu a nového přechodu pro
chodce při ulici Na Vyhlídce
• vybudování nových přípojek
technické infrastruktury (elektřina, voda, kanalizace)

Současný přístup do podzemí je možný původním tubusem, který je asi 18 metrů hluboký. „Součástí plánovaného projektu je vyražení menšího tunelu,
který by začínal v servisní budově a navazoval na současný tubus vedoucí do štol. Do podzemí by se návštěvníci dostávali po kruhovém schodišti
ze servisní budovy,“ vysvětluje Zdeněk Davídek.
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Dlouhá léta prosecké podzemí využívali vandalové, bezdomovci. To je také
jedním z důvodů, proč ho chce radnice otevřít veřejnosti
• vybudování pěší vyhlídkové
trasy po hraně proseckých skal
směrem k ulici Nad Kundratkou jako rozšíření stávající
naučné stezky městské části
(I. severozápadní vlastivědná
stezka)
• parkové, sadové a zahradnické
úpravy území
Realizací projektu dojde k úpravě
veřejného prostranství o celkové
rozloze 9563 m2.
„Ve druhém kroku by naučná stezka Amerika měla navázat na zpřístupnění proseckého podzemí.
Při něm počítáme s vybudováním
šachty do podzemí,“ vysvětluje
radní Prahy 9 Zdeněk Davídek.

„Ve třetí etapě dojde k úpravám
podzemních chodeb a k vytvoření
prohlídkového okruhu včetně zajištění bezpečnosti návštěvníků.“
„Naším cílem je přeměnit tuto
nepřístupnou, zanedbanou a nevyužívanou lokalitu na kvalitní
městský veřejný prostor, který
nejen zlepší životní prostředí Prahy 9 a nabídne jejím obyvatelům
místo pro odpočinek a relaxaci,
ale zároveň bude sloužit širokému spektru návštěvníků. Ostatně
nejlepším způsobem, jak tento
komplex ochránit před vandaly,
je dostat ho pod kontrolu široké
veřejnosti,“ uzavírá starosta Prahy 9 Jan Jarolím.

V současné době se dokončuje povrchová část, tedy vyhlídka s kavárnou.
V suterénu by pak mělo vzniknout informační centrum pro návštěvníky,
odkud se pak dále vydají do podzemí

Tajemné chodby a legendy
H
istorie území Proseka sahá až
do doby kamenné, přesněji do
4. a 3. tisíciletí př. n. l. Rozlévalo se
tu druhohorní moře, díky němuž
zde vznikly drobné uhelné sloje.
Lidé nejdříve těžili spraš a později černé břidlice a jílovce, které
využívali jako stavební keramiku.
Prosecký písek se uplatnil při výrobě skla i jako čisticí prostředek
na dřevěné podlahy nebo na cídění
připálených hrnců. Pozůstatkem
po této těžební činnosti je spletitá

síť chodeb od Proseka po Hloubětín.
Podzemní bludiště plné tajemných
chodeb a jeskyň bylo původně dlouhé až sedm kilometrů. Jedna z legend hovoří o tajné podzemní chodbě, která vedla z Proseka do Staré
Boleslavi. Měla údajně kopírovat
poutní cestu, která spojovala hrob
sv. Václava ve Svatovítském chrámu
s kostelem sv. Václava na Proseku,
Vinoří a Starou Boleslaví. Touto
chodbou prý kráčel i Napoleon.

Edgar Havránek,
Neznámá Praha:
„Pověst praví, že na Proseku, jehož stáří se odhaduje přes 1000 let, stával klášter, obydlený mnichy, kteří v dobách pronásledování vykopali
pod klášterem podzemní chodby. V chodbách existuje důkaz, dosud je
tam na jednom místě v pískovci vytesán oltář, u něhož prý mniši sloužili mše. Na stěnách klenutí jsou také různé letopočty, bohužel stářím již
zcela nečitelné...“
Více o Proseckých skalách a proseckém podzemí najdete na
Facebooku I Love Prosecké skály.
mk
foto: Miloslav Hanuš a archiv redakce

Močálka

Labyrint tajemných chodeb

Únor 2016

„Předpokládáme, že v podzemí bude vytvořena expozice, která seznámí
s historií proseckého podzemí,“ říká radní Prahy 9 Zdeněk Davídek.
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Obuv – nepoškozená
Klíčovská (náměstíčko)
informace k otázkám, souvisejícím
tiskopisy a informační brožury
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
s dodávkami zemního plynu 5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Služeb mobilní kanceláře mohou
Potřebujete parkovat na
INFORMACE
využít i občané přilehlých obcí
tiskopisy
a informační brožury Mobilní kancelář je umístěna
Proseku a nemáte kde?
a částí Prahy.
Služeb mobilní kanceláře mohouv dodávkovém automobilu VW
Samostatné uzavíratelné garáže
Bližší
informace
na
tel.:
267
175
174
Transporter, označeném
logem
Potřebujete parkovat na
využít i občané přilehlých obcí Pražské plynárenské,
(nikoliv garážová stání) jsou
a 267 175 202, www.ppas.cz
zaparkovaProseku a nemáte kde?
Senátní
kancelář
k pronájmu v garážích v Lovoa částí
Prahy.
W
Business Center Rokytka (4. patro)
Samostatné
uzavíratelné
garáže
sické ulici na Proseku. Za garáž
senátorka
Ing.
Zuzana
Baudyšová
Bližší informace na tel.: 267 175 174
m
Sokolovská 270/201
zájemci (nemusí mít trvalé byd(nikoliv
garážová
stání)
jsou
Praha 9 – Vysočany
a 267 175 202, www.ppas.cz
valiště na „devítce“) zaplatí měkontakt:
jandobes01@seznam.cz
anského sdružení
k pronájmu v garážích
v Lovo-tradicí v Praze 9
Krásnou
síční nájem 1200 Kč. Termín
Informační
internetové
centrum
pro
občany
Prahy
9
jednání s paní senátorkou po
ov
sické ulici
na Proseku.
Za
garáž
prohlídky si lze domluvit na tel.:
předchozí
Adresa: domluvě
Internetové
centrum
Prosek,se
ZŠ
Litvínovská
500 vítání
stalo
slavnostní
Pískovcová – Prosecká
zájemci (nemusí
mítPraha
trvalé
byd776 616 616 - Milan Tuček.
(vchod z Litoměřické
ul.), 190 00
9
nových občánků, tedy nově
chodním
Tel.: +420 602
/ e-mail: info@icprosek.cz
liště283
na283
„devítce“)
zaplatí
měJaké věci je možné darovat:
narozených dětí ve věku
a zimní Prahy
oblečení 9
– dámské,
síční nájem 1200 Kč. Termín
trum proLetní
občany
zhruba čtyř až sedmi měDětská pohotovost
pánské, dětské
Dětská
pohotovost
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Uzavíratelné
prohlídky
si
lze
domluvit
tel.:
m
Prosek,
ZŠ
Litvínovská
500
Lůžkoviny,
prostěradla,
ručníky,
stávka
sícůna(nejpozději
do jednoho garáže
ve FN Bulovka
v Nemocnici
Na Bulovce
POMOCI 776
(LSPP)
utěrky,
záclony
v
Lovosické
616
616
Milan
Tuček.
190 00 Praha
9
roku
dítěte).
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
LátkyDětskou
– minimálně
1 m²
pohotovost
pro
Dětskou pohotovost pro
mail:
Domácí
potřeby:
nádobíve
bílévšední
i černé,
školy info@icprosek.cz
Devítku
zajišťuje
Provozovatel LSPP:

Pronájem garáží na

Pronájem garáží na Proseku

Ke slavnostnímu vítání
občánků
Internetové centrum
Prosek se přihlaste

entrum Prosek

a
u parku)
ZŠ)

T

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

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

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

aráží na Proseku

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

cz,

-Libeň.
hod - 6.00 hod, o víkendech 266 084 220
Mgr. Ing. Aleš
Doležal
SBĚRNÝ
DVŮR
Trojkoalicedny:
Poslanecké
dolezala@praha9.cz
a svátcích od 19.00 hod.
PRO PRAHU 9
Uzavíratelné garáže
každou
první
středu
v
měsíci
posledního pracovního dne do
Ordinační hodiny LSPP pro
v Lovosické
Jan Sládek
Bezplatná
právní
poradna
– exekuce
Pod
Šancemi
444/1,
Praha
9
Regionální
kancelář
TOP 09
6.00
hod. prvního
pracovního
Praha 9, Jablonecká 322,sladekj@praha9.cz děti ve FN Bulovka:
Tel.: +420 284 098 581
Praha 9
dne. sociálně slabším občanům,
Tato
je poskytována
od
14.00 SLUŽBA
do 16.00.
DOBA: - pátek:
Pondělí
16.00
– služba
7.00
LÉKAŘSKÁ
PRVNÍ
Ing. Dana PROVOZNÍ
Balcarová
Kovářská
3, Prahaza9 právní
(2. patro)
kteří nemohou
služby platit a mají trvalý pobyt
pondělí
až
pátek
8.30
–
17.00
POMOCI
(LSPP)
dana-balcarova@kristalka.cz
Telefon: +420 283 881 200
Sobota
a
neděle:
nepřetržitě
Možnost
objednání
na9.
na
území
MČ
Praha
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
Tel.: +420 286 881 518
sobota 8.30 – 15.00
tel.: 602 262 686
Provozovatel LSPP: Poliklinika
Prosek, Lovosická 440/40,
Praha 9

dní
době
ce
ha 8

9
ro

0 – 7.00
etržitě

00

842 224
084 220

Kovářská
3, Praha
9 (2.
Marek
Doležal-Praha
9/TOP
09/patro) sídlí na adrese:
Telefon
Jandovai fax:
4, Praha 9, 1. patro
Možnost
objednání
na
+420 283 891 989
Možnost objednání na
tel.:602
602262262
tel.:
686686
e-mail: odspraha9@seznam.cz

Tel.: +420 286 881 518
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Vaši zastupitelé:

Praha 9
Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Adresa: OVV
ČSSD
Praha
9,
Jablonecká
723,
Praha
9-Prosek
Jablonecká
723,
Praha
Možnost
Telefon:
+420 objednání:
283 882
131 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail:
Senátor
Tomáš Kladívko
e-mail:ovv.praha9@cssd.cz
ovv.praha9@cssd.cz

a9

tel.:
+420
737zaza 250
Klub
ČSSD
děkuje
Klubzastupitelů
zastupitelů
ČSSD 258
pořádá setkání

epnet.cz

Praha 9

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

ha 9

um.cz

Telefon:

Termíny: 10. 2., 24. 2., 9. 3., 23. 3., 13. Strana
4., 27. 4.,
11. 5., 25. 5.,
zelených
2838.842
2246. 2016
6., 22.
Vaši zastupitelé:
266V084
hale220
nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 13.30Ing.
hodin
pořadová
čísla. Právní
Zdeněk
Davídek
poradna se koná od 14 do 15 hodin v 1. Tel.:
patře,
místnost
283
091 328106.
K poskytnutí
služby je třeba doložit doklad
totožnosti
s trvalým pobytem
Možnost
objednání:
e-mail:
davidekz@p9.mepnet.cz
na území
MČKladívko
Praha 9 – Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín,
Senátor
Tomáš
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
(občanský
9).
tel.: Hrdlořezy
+420 737 250
258 průkaz vydán Úřadem MČ Praha
Veškeré informace o provozování právní e-mail:
poradnypetr@pisoft.cz
a o možnosti
o tuto
Praha
9 Ph.D.
MUDr.
Jan Trnka,
službu
požádat
vám
poskytnou
pracovníci
v
infocentru.
Senátorské dny:
e-mail: jantrnka@centrum.cz
každé pondělí od 15.00 – 18.00

všem
spoluobčanům
za pomoc
se zastupiteli
Bc. Jaroslavem
Čermákem
a JUDr.
Dufkem
v úterý 16. února
při
řešeníJanem
problémů
a podnětů
Senátorské
dny:
16 do9.17.30
hodin.
v2016
rámciodPrahy
Setkání
se zastukaždé
pondělí
od 15.00 – 18.00
piteli Milanem
Apeltauerem
a Miloslavem Hanušem se uskuteční 13. března od 16.00 do 17.30.

Hnutí Ing. Zdeněk Davídek
pro Prahu
Tel.: 283 091 328

Březen 2012

Vít Vrbický

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

Bezplatná právní poradna

Tato služba je poskytována
sociálně slabším
občanům,
Klub zastupitelů
za ČSSD
děkujekteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území
všemsespoluobčanům
pomoc
MČ Praha 9. V poradně
zabývají řešením za
bytové
problematiky
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
a problematiky mezilidských
při řešení vztahů.
problémů a podnětů

RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.Právní poradenství vserámci
poskytuje
v budově
Úřadu MČsePraha
9,
Prahy
9. Setkání
zastuv 1. patře,
místnost
106, začátek v 15 hodin.
e-mail: petr@pisoft.cz Sokolovská ulice 14,
Zdeněk Davídek
piteli
Milanem
Apeltauerem
e-mail: davidekz@praha9.cz
17. 2., 24. 2., 2.
3., 9. 3., 16.se
3.,usku23. 3., 6. 4.,
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.Termíny: 3. 2., 10.a2.,Miloslavem
Hanušem
tel.: 602 643 472
13.
4.,
20.
4.,
27.
4.,
4.
5.,
11.
5.,
18.
5.,
25.
5.,
1.
6.,
8.
6., 15. 6., 22. 6.
e-mail: jantrnka@centrum.cz
teční 13. března od 16.00 do 17.30.
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup

Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová

INZERCE V ČASOPISU

STSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

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

Strana svobodných občanů
Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz
www.facebook.com/Svobodni.P9
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V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30
hodin pořadová
Březen
2012
čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým
pobytem na území Prahy 9 – Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek,
Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Další informace získáte v infocentru.

Únor 2016

Uzav
v Lov

LÉK
POM
NA

Pro
Pro
Pra

DO
hod
a sv
pos
6.00
dne

Tel.

Adre
Jablo
Telef
e-ma

Klub
všem
při ře
v rám
piteli
a Mi
tečn

renské mohou vyřídit záležitosti,
související s odběrem zemního
plynu bez návštěvy
kontaktních
INFORMACE
míst v Praze 2 a 4.

Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské

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

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

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

1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji	

15:00–15:20

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

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

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

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

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

Praha 9 – trasa B
29. 10. – So 1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková
2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
6. ul. Vysočanská 243	
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
		8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická

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

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

Internetové centrum P

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

Schůzku lze domluvit
telefonicky nebo e-mailem.

Internetové centrum Prosek

e-mail:
praha9@veciverejne.cz,
Informační internetové centrum pro občany
Prahy
9
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠtel.:
Litvínovská
500
602 219 190,
(vchod z Litoměřické ul.), 190 00 Praha 9
Tel.: +420 725 590 684 / e-mail: info@icprosek.cz

Klub zas

Poslane
každou
Praha 9,
od 14.00
Telefon:

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU 9

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

Termíny přistavení:
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Mobilní kancelář je umístěna
plynárenské, a.automobilu
s., zaparkovaném
v dodávkovém
VW na
parkovišti zaoznačeném
Úřadem MČ logem
Praha 9,
Transporter,
Sokolovská 324/14.
Pražské plynárenské, zaparkova-

placení, z
atd.)
převzetí re
výměna, k
plynoměr
informace
s dodávka
tiskopisy a
Služeb mo
využít i ob
a částí Pr
Bližší info
a 267 175 2

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU 9

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

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

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

Změny v informování
o svozu bioodpadu
10
Telefon i fax:
+420 283 891 989

Region
Praha 9
Kovářs
Možnos
tel.: 602

Možnost
Senátor T
tel.: +420

Senátors
každé po

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PR

Pražské služby, a. s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9
informují zájemce o odvoz bioodpadu:

P

rosíme, aby každý občan, který má odvoz bioodpadu nasmlouvaný,
se sám informoval o aktuálním svozovém dnu v příslušné lokalitě. Tyto seznamy jsou vždy s měsíčním předstihem aktualizovány
na www.psas.cz.
Aktualizace svozových dnů se provádí vždy k 1. 4., kdy začíná sezonní
odvoz, a k 1. 12., kdy začíná celoroční odvoz bioodpadu. V případě
změny v průběhu svozového období bude naše společnost oznamovat
změnu svozového dne letákovou akcí v dotčené lokalitě.
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Vysočanská „V“:
únorový program

Koncert na radnici
plný energie

Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají
trvalé bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324,
Praha 9 (zapsáno v občanském průkazu).

Našli jsme v redakční poště…

16. února 2016 od 14 hodin
Divadlo Gong: Kabaretní vystoupení souboru Grazy Goodies
Odpoledne plné hudby, pohybu,
převleků a zejména pohody. Nejen pro ženy, nikoli pro bručouny.
Vstup do sálu od 13.30 hodin do
naplnění kapacity.

18. února 2016 od 14 hodin
Srí Lanka a její krása
Cestopisná přednáška s projekcí
a ochutnávkou srílanského čaje. Přednáší Zlatuše Knollová z Olomouce.
Zasedací místnost Úřadu MČ
Praha 9, Sokolovská 14, 2. patro,
místnost číslo 205. Vstup zdarma.

Ozdravné pobyty, výlety,
návštěvy divadel…
Ohlédnutí za prací organizace Svazu postižených
civilizačními chorobami Praha 9 a Klubu seniorů
na Proseku v roce 2015.

V

roce 2015 jsme pořádali výlety, návštěvy divadla, kina,
chodili na oblíbené vycházky po
Praze a okolí, které každý měsíc
vedly paní Lukačovičová a Fleišerová. Každý týden vždy ve středu
máme cvičení kardiaků s prvky
jógy. Na jaře a na podzim jsme se
zúčastnili plesu seniorů v Horních
Počernicích. Pořádali jsme posezení s jubilanty a velikonoční a vánoční posezení s občerstvením.

Zájezd na Šumavu

V létě od 27. června do 3. července
2015 pořádal Klub seniorů na Proseku zájezdový pobyt na Šumavu
do Strašině, lesního penzionu
Lazny. Poznali jsme krásná místa – hrad Rabí, město Kašperské
hory, sklárnu Anin, rekreační střediska Kvilda a Churaňov a další
zajímavá místa. Ranních rozcviček jsme se účastnili všichni a rádi
jsme si před snídaní s cvičitelkou
zacvičili.

Rekondiční pobyt
ve Sloupu v Čechách

Na podzim od 26. září do 3. října
2015 pořádal OV SPCCH Praha 9 rekondiční pobyt ve Sloupu
v Čechách. Každý den pod dohledem doktorky Moravcové a pod
vedením cvičitelky Evy Drnkové
jsme si při cvičení zlepšovali kondici. Při odpoledních vycházkách,
které byly rozděleny do čtyř skupin podle možností jednotlivých

Senioři z organizace SPCCH P9
a Klubu seniorů Prosek mají za
sebou další rok bohatý na zážitky
členů, jsme poznali okolí Sloupu,
skalní hrad, divadlo v přírodě,
zámek, kde je nyní ústav sociální
péče a domov důchodců, byli jsme
v Nové Boru ve sklářském muzeu.
Každý večer po zhodnocení dne
jsme si zazpívali a vyprávěli vtipy.

Poděbrady

Posledním naším pobytem v roce
2015 byl tradiční každoroční relaxační pobyt v Poděbradech od
23. do 29. listopadu.

Těšíme se na nové aktivity

Všechny pobyty připravil a vedl
Ivan Georgiev. Vždy měl pro nás
připravený program, zajímavé vycházky, zábavu… Děkujeme za to.
Dík patří také paní doktorce, která
se starala o naše zdraví, a cvičitelkám Evě Drnkové a Jarce Politzerové, jež vedly rozcvičky a cvičení
na lehátkách a židlích. Těšíme se
na další setkávání, pobyty a ostatní aktivity v roce 2016.
text a foto: Z. Jaklová

12 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

O

břadní síň ve vysočanské
radnici vyslechla již dlouhou
řadu krásných koncertů komorní
hudby, ale to, co dokázal svým klavírním mistrovstvím mladý muž
Pavel Pospíšek, bylo ohromující.
Obrovskou energii, kterou předal seniorům, jež si přišli v jedno mrazivé lednové odpoledne koncert tohoto klavírního
virtuosa poslechnout, bylo přijato
s velkým nadšením. Už sestavení skladeb a jejich provedení

a jemné propojování, byl zážitek.
Umělec, pro něhož je hudba jen
„koníčkem“ a který se ještě dovede se svojí radostí ze hry podělit
s posluchači, si zaslouží upřímné
poděkování s přáním hodně další
radosti ve světě hudby.
Velký dík patří i radnici Praha 9
a oddělení kultury, která nám
umožnilo tento jedinečný koncert
prožít.
Nadšená posluchačka a seniorka
Jarmila Vysoudilová

Jubilanti
80 let
Růžena Matušková
Vlasta Jindrová
Rudolf Pechan
Pavel Rotta
Jana Vítkovcová
Miroslav Pazdera
Václav Traxmandl
Dagmar Štěpánková
František Kafka
85 let
Jiří Malý
Božena Baťhová
Jarmila Sýkorová
Miroslav Hrubeš
Vladimír Hanuš
Stanislav Brei
Eva Frolíková
František Pišinger
Zdeňka Procházková –
hodně zdraví ze srdce
přeje syn a celá rodina
Jaroslava Malíková
Vladislav Řepík
Rosalie Šorčíková

92 let
Olga a František Bystřických
Blažena Kurešová
Vladimír Cádrik
93 let
Anna Mudrová
Anna Kučerová
94 let
Václav Pejsar – vše hezké
přejí tvoji přátelé
95 let
Marie Kubů
96 let
Marie Zmrzlá
100 let
Václav Gruber
Blahopřejeme!

88 let
Ludmila Hlásná
90 let
Lubomír Radlík
Dagmar Reichlová
Mária Pekárková
Růžena Břoušková
Rostislav Sochor
91 let
Jana Dušková
Jiřina Perglerová
Irena Vobořilová
Anna Dupalová

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

1. 2. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou (zdarma)
11:30–12:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
– konverzace
12:30–13:30
raha 9, Angličtina
uplynulý
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
diska, na
tance14:00–15:00
namenal
i náš
Country tance
14:00–16:00
Kurz internet – pro úplné začátečníky
15:00–16:00

vní služby,

2. 2. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih
mplikovaly
(nutno objednat, 100 Kč)
9:00–14.00
který vyloučil
Počítačový kurz – pro začátečníky
o státních
9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy – s lektorkou
10:00–11:00
Cvičení na židlích pro seniory
spolupráci
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci 15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
3. 2. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Společenský klub: Canisterapie – včetně
ukázek cvičení s pejskem 13:15–14:30
Dílničky: Valentýnské srdce
z korálků14:45–16:00
4. 2. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, Dis.
(zdarma)9:30–10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

Angličtina – konverzace
12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Klub seniorů, kardiaků
14:00–17:00
Kurz internet – pro úplné začátečníky
15:00–16:00
9. 2. 2016 – úterý
Pedikúra – 60 minut i s masáží
– 180 Kč (nutno objednat) 9:00–14:00
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy – s lektorkou
10:00–11:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu: písně různých žánrů
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
10. 2. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Alice Masaryková
13:15–14:30
Dílničky: Valentýnská přání 14:45–16:00
11. 2. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, Dis.
(zdarma)9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

5. 2. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé8:30–9:30
Možnost využití, vyhledávání na internetu
pro seniory – zdarma
9:40–12:00
Karty – společenské hry
9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00

12. 2. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, scrable
9:40–12:00
Vycházka do galerie Sovovy mlýny –
výstava Toyen, Kupka… 60 Kč.
Sraz v centru pro seniory,
Harrachovská 422/2, Praha v 9:40–12:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00

8. 2. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou (zdarma)
11:30–12:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30

15. 2. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou (zdarma)
11:30–12:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
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Angličtina – konverzace
12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance14:00–15:00
Country tance – začátečníci 15:00–16:00
Country tance
14:00–16:00
Kurz internet – pro úplné začátečníky
15:00–16:00
16. 2. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat, 100 Kč)
9:00–14.00
Počítačový kurz – úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy – s lektorkou
10:00–11:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
17. 2. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub umění: Výklad námětů a symbolů
ve výtvarném umění
13:15–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky:
Náhrdelník – látka + korále 14:45–16:00
18. 2. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, Dis.
(zdarma)9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
19. 2. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Možnost využití, vyhledávání na internetu
pro seniory – zdarma
9:40–12:00
Karty – společenské hry, scrable…
9:40–12:00
Vycházka – Kampa, Sovovy mlýny –
výstava Toyen, Fr. Kupka – 60 Kč
9:30–12:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00
22. 2. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou (zdarma)
11:30–12:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace
12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Country tance – začátečníci 15:00–16:00
Country tance
14:00–16:00
Kurz internet – pro úplné
začátečníky15:00–16:00

23. 2. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
9:00–14.00
Počítačový kurz – úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy – s lektorkou
10:00–11:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
24. 2. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: George Sandová
+ Fryderyk Chopin
13:15–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky:
zvířátka z filcu – šití s sebou14:40–16:00
25. 2. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, Dis.
(zdarma)9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
26. 2. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry
9:40–12:00
Výlet na koňskou farmu Hrádek Mratín.
Prohlídka stájí, beseda s majitelem.
Sraz v centru pro seniory
v 9:20.
Předpokládaný konec
v 13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00
29. 2. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou (zdarma)
11:30–12:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace
12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00
Kurz internet – pro úplné
začátečníky15:00–16:00

Děkujeme
PhDr. Jiřímu Sommerovi, CSc.
za velmi zajímavou cestovatelskou
přednášku a besedu pro naše
klienty.
Společenské, aktivizační
centrum pro seniory
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Zápisy do mateřských škol
MČ Prahy 9 pro školní rok 2016/2017
Začátkem března se konají zápisy do mateřských
škol, které zřizuje MČ Praha 9. Potřebné dokumenty
(formuláře žádosti, evidenční list, pravidla pro
přijímání apod.) jsou k dispozici v mateřských
školách a na jejich webových stránkách.

Z

ápisy do MŠ proběhnou
2. března 2016 od 14 do 18
hodin, v ZŠ a MŠ Na Balabence od
14.30 do 18 hodin, 3. března 2016
od 15 do 17 hodin.
Při přijímání dětí do mateřských
škol nejsou zákonem stanoveny
spádové oblasti. Zákonný zástupPředběžná volná místa
v mateřských školách od září 2016
Mateřská škola

Předpokládaný
počet volných
míst od 9/2016

MŠ Kovářská

33

MŠ Litvínovská 490

45

MŠ Novoborská

45

MŠ Pod Krocínkou

23

MŠ Šluknovská

44

MŠ U Nové školy
MŠ U Vys. pivovaru

45
100

MŠ Veltruská

78

MŠ Balabenka

20

MŠ Kytlická
Celkem

50
484

ce si může zvolit pro své dítě mateřskou školu podle svého uvážení.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce osobně v mateřské škole, do
které chce své dítě umístit. Pokud
se zákonný zástupce nemůže zápisu zúčastnit osobně, může pověřit
plnou mocí jinou osobu. Přítomnost dítěte u zápisu se nevyžaduje.
K předškolnímu vzdělávání se
přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky, tzn. dosáhnou
věku 6 let v období školního roku.
Docházka do mateřské školy není
ze zákona povinná.
K předškolnímu vzdělávání se
přijímají děti, které k 31. 8. před
zahájením daného školního roku
dosáhnou věku nejméně tří let.
Mladší dítě je možno přijmout
pouze v případě volné kapacity.
Je vyžadován trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho z rodičů
(zákonných zástupců) na území
městské části Praha 9 (Vysočany,

Prosek, část Střížkova, část Libně,
část Hrdlořez a část Hloubětína).
Nezbytnou podmínkou pro přijetí
k předškolnímu vzdělávání je dále
dodržení požadavku stanoveného v § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Podle
tohoto ustanovení může předškolní
zařízení přijmout pouze dítě, které
se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad,
že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).
O přijetí dítěte nerozhoduje datum
podání ani pořadí podání žádosti.
Všichni zákonní zástupci, jejichž

Studenti gymnázia vyrazili
s EU za historií do Rumunska
Studenti proseckého
gymnázia Českolipská se
hlásí s reportáží z prvního
výjezdu v rámci projektu
Erasmus+.
Începem!
neboli Jdeme na to!

Výprava České republiky se skládala ze tří profesorek a čtyř studentů. Po klidné cestě nás v Buzău
přivítali noví rumunští přátelé,
kteří nás celý týden hostili ve svých
domovech.
Rumunský tým si pro nás připravil
velmi nabitý program. Především
jsme pracovali na podkladech
celého projektu. V rámci progra-
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Česká skupina před technologickým lyceem v Buzău.
mu proběhlo hlasování o slogan
a logo. Zde jsme slavili úspěch,
náš slogan „Make future by lear-
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ning about the past“ bude v dalších letech oficiálním sloganem
projektu.

dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží
písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte do jimi zvolené MŠ. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti
o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu přijatých
uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení
u každého uchazeče. Seznam se
zveřejňuje na veřejně přístupném
místě ve škole. Registrační číslo
vydá ředitelka mateřské školy při
odevzdání vyplněné žádosti. Zákonný zástupce může podat písemné odvolání proti rozhodnutí
ředitelky mateřské školy ke krajskému úřadu, tj. Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova
35/29, Praha 1.
Samozřejmě projekt neprobíhal
pouze za zdmi místního technologického lycea. První den jsme
byli slavnostně uvítáni na radnici. Vyjeli jsme do blízkého města
Râmnicu Sărat na prohlídku komunistického vězení. Viděli jsme
bahenní sopky, které jsou v Evropě unikátní. Navštívili jsme park
Magura či typický pravoslavný
kostel. Ochutnali jsme rumunskou kuchyni, zhlédli jsme lidové
tance a poslechli lidové písně.
Poslední zastávkou výjezdu byl
bukurešťský parlament. Nakonec jsme se rozloučili s ostatními,
ale především s Rumuny, kteří se
o nás celý týden královsky starali,
a vrátili se do Prahy.
Nyní se pomyslné žezlo předalo
Španělsku. Po únorovém výjezdu
se můžete těšit na další zprávy.
Karolína, Katka, Emma, Vojta
ze septimy A, B
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373
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Jako andílci
Vzezřením i hlasy připomínali
andílky. Ostatně k adventním
koncertům právě toto patří.

A

dventní koncert dětí z mateřské školy
U Vysočanského pivovaru v Praze 9 se
konal 21. prosince loňského roku v obřadní
síni staré vysočanské radnice. České koledy
včetně skladeb Adama Michny z Otradovic

Volná místa pro
děti v Českolipské

a koledy evropských národů nacvičila s dětmi
paní učitelka Ludmila Antonyová. Koncertu
se zúčastnili především rodiče dětí. Svým profesionálním vystoupením zpříjemnili chlapci
a děvčátka předvánoční atmosféru nám všem.
Děti z hudebního kroužku vystupovaly už
4. prosince na předvánočním setkání olympioniků medailistů na Masarykově koleji v Praze 6
a 11. prosince v domově seniorů v Praze 9.

Dětské zařízení v Českolipské

Mimořádně přijímáme přihlášky do
dětských skupin (dříve jeslí), které
provozuje Středisko sociálních
služeb Městské části Praha 9, pro
školní rok 2015/2016 z důvodu
uvolnění kapacity zařízení.

P

řihláška je k dispozici na webových stránkách www.ssspraha9.cz. S dotazy se obraťte na vedoucí zařízení. E-mail: vlachova
@ssspraha9.cz, tel.: 286 884 459.

Z dětských adventních koncertů
INZERCE

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

PREVENCE JE ZÁKLAD
ZÁKROK

AKČNÍ CENA

ZÁKROK

AKČNÍ CENA

Vakcinace pes

390 Kč

Kastrace feny do 10 kg

1 990 Kč

Vakcinace kočka

390 Kč

Kastrace kočka

990 Kč

Odstranění zubního
kamene u psů do 10 kg

990 Kč

Akce se vztahuje
na dopolední
hodiny
a objednané
Akce sepouze
vztahuje
pouze na ordinační
dopolední
ordinační
hodinyklienty
po telefonu nebo
internetu, kteří
uvedou
heslo: ,,PREVENCE
JE ZÁKLAD.“
a objednané
klienty
po telefonu
nebo internetu.

Únor 2016

Bez názvu-1 1

21.11.2015 4:55:25

SC-361116/01

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

SC-351657/04

Naše služby: běžná ošetření, preventivní úkony,
nadstandardní služby – stomatologie, kardiologie, chirurgie, ortopedie.
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Nová koncepce parkování v Praze 9
V letošním roce se i městská část Praha 9 připojí k celoměstskému parkovacímu systému, tzv. zónám placeného
stání (ZPS). V první etapě to budou Libeň a Vysočany, což se dotkne více než tří tisíc rezidentů v této oblasti.

H

lavní město Praha, pokud se
nic nezmění, počítá s rozšířením nového celoměstského parkovacího systému ve vybraných
městských částech včetně Prahy 9
na jaře, nejpozději na podzim letošního roku. Zhotovitel zón placeného stání je již vybrán, jejich
správu zajišťuje Technická správa
komunikací (TSK) Praha.
„Na Devítce počítáme se zavedením
celoměstského parkovacího systému ve třech etapách. První se bude
týkat Libně a Vysočan. Parkovací
zóny nejen navážou na interní zóny,
které už máme, ale je i rozšíříme,“
konstatuje radní pro dopravu Prahy 9 Tomáš Holeček a pokračuje:
„V příštím roce počítáme se zřízením zón placeného stání na Krocínce a v Nových Vysočanech a poslední, třetí etapa bude zahrnovat zóny
placeného stání na Proseku a Střížkově. K jejich realizaci přistoupíme
až po otevření plánovaných parkovacích domů na Proseku.“

Rezidentní a abonentní
parkování

automatu či pomocí mobilní aplikace. Časové omezení je navrženo
max. na 2 hod. parkování.
Současně bude návštěvnické parkování směřováno do úseků smíšeného parkování rezidentů, abonentů a návštěvníků (fialová zóna)
s parkovacími automaty.

V nové koncepci ZPS jsou možnosti pro parkování rezidentů
a abonentů obdobné jako ve stávajících ZPS. Zůstávají zachovány úseky vyhrazeného stání
pro rezidenty a abonenty (modrá
zóna), ale bude umožněna větší
volnost při volbě provozní doby,
tak aby regulace byla směřována zejména do průběhu běžného
pracovního dne.
Nový je koncept smíšených úseků - smíšené parkování rezidentů,
abonentů a návštěvníků (fialová
zóna). V nich mohou rezidenti
a abonenti parkovat se svým parkovacím oprávněním bez omezení
a návštěvníci si parkování zaplatí
v automatu nebo virtuálních parkovacích hodinách. Mimo provozní dobu (pondělí až pátek 8-20
hod.) bude parkování v těchto
zónách bezplatné a bez časového
omezení.

O novém celoměstském
systému parkování:

Návštěvnické parkování –
oranžové a fialové zóny

V nové koncepci ZPS jsou zachovány návštěvnické úseky pouze
pro krátkodobé parkování návštěvníků (oranžová zóna), kde
budou moci návštěvníci v rámci
provozní doby parkovat pouze po
zaplacení ceny do parkovacího

• Zóny placeného stání v rámci
celoměstského parkovacího
systému by se měly nově objevit
v Praze 4, 5, 6 a 9 pravděpodobně na jaře letošního roku.
• Technická správa komunikací Praha navrhuje, aby se
v případě zmíněných velkých
městských částí zvýšila cena
parkovného v případě, že by
řidič parkoval v celé městské
části, nikoliv pouze v oblasti
svého bydliště, a to ze 700 Kč
na 4350 korun. Držitelé ročního předplatného kuponu na

INZERCE

ŽALUZIE-SÍTĚ PROTI HMYZU

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

739 939 734

Lukáš Chudoba, www.prahazaluzie.eu

SC-361118/01

- NONSTOP na tel.č.:

ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mTI new york uvádí muzikál

PRO VELKÝ ZÁJEM PRODLUŽUJEME!

NOVĚ V PRODEJI TERMÍNY ÚNOR-DUBEN 2016 V KONGRESOVÉM CENTRU
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DARK STYLE
Agency
Generální partner

HLAVNÍ partneŘI

producenti

Mamma Mia! tančí
s

www.mammamiamuzikal.cz
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SC-351899/12

SC-351474/04

H. VONDRÁČKOVÁ · a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · d. šinkorová · P. kolář
j. langmajer · R. VOJTEK · j. KRETSCHMEROVÁ · h. KŘÍŽKOVÁ · o. lounová
J. ASTEROVá · m. nosková · A. GONDÍKOVÁ · D. GRÁNSKÝ · i. korolová · A DALŠÍ...

DOPRAVA
MHD budou moci za 700 korun parkovat na území celé
městské části.
• „S tím však nesouhlasíme a na
magistrátu se snažíme prosadit
jednotnou platbu pro naše rezidenty ve výši 700 Kč bez ohledu,
ve které části Prahy 9 bydlí. Nechceme, aby si řidiči k 700korunovému kuponu ještě kupovali
roční jízdenku na MHD nebo
platili 4350 Kč. To je z našeho
pohledu jen způsob, kterým by
magistrát dotoval ztrátovost dopravního podniku,“ vysvětluje
Tomáš Holeček.
• Návštěvníci a obyvatelé
jiných městských částí získají
v nových zónách větší šanci na
legální parkování. Současný
poměr 80:20 mezi modrými
zónami pro rezidenty a dvěma
zónami pro střednědobé a krátkodobé stání automobilů by se
měl změnit zhruba na 50:50.
• Nebudou vydávány parkovací
karty ani lístky u automatu.
Kontrola oprávněnosti parkování bude prováděna prostřednictvím registračních značek
vozidel. Řidič při parkování naťuká do parkovacího automatu

parkování k dispozici skenovací
zařízení poznávacích značek
aut, které ukáže, zda řidič za
stání zaplatil.
• Hodinovou sazbu za návštěvnické parkování bude na svém
území určovat sama městská
část. „Uvažujeme o částce
20–30 korun za hodinu s tím, že
v zónách smíšeného parkování kolem O2 areny a Sparta
arény Praha nebudou zóny od
20 hodin zdarma, jak je to jinak
zvykem, a to se bude v těchto
případech týkat i víkendů, pokud budou v těchto zařízeních
nějaké akce. Důvodem je fakt,
že většina akcí a s tím spojené
problémy s parkováním tu
spadají do večerních a nočních
hodin,“ dodává Tomáš Holeček.
• Přestupky spojené s parkováním bude řešit městská část, na
jejímž území k porušení vyhlášky dojde. Odvolacím orgánem
bude Magistrát hl. m. Prahy.
Tedy nikoliv jako doposud
Ministerstvo dopravy ČR.

Po uzávěrce:

Parkování v korunách
Podmínky, za nichž se bude parkovat v zónách
placeného stání, hl. m. Praha stále konkretizuje.
Po uzávěrce měsíčníku Devítka byly schváleny ceny,
za nichž se bude v zónách parkovat.
• Za elektromobily jejich
majitelé neplatí, ale musí se
zaregistrovat a mít parkovací
oprávnění (nevydávají se
parkovací karty, ale oprávnění),
za jehož registraci uhradí
manipulační poplatek.
• Fyzická osoba, jež si zakoupila
byt v Praze 9, v němž bydlí,
a není zde hlášená k trvalému
pobytu, zaplatí za vozidlo
12 000 Kč.
• Fyzická osoba, která v Praze 9
bydlí v nájmu a není tu hlášena
k trvalému pobytu, nebude
považována za rezidenta, ale
za návštěvníka.

• Rezident, tedy fyzická osoba,
která má v Praze 9 trvalý
pobyt, zaplatí za první vozidlo
1200 Kč ročně, 12 000 Kč
za druhé auto a 24 000 Kč
za třetí.
• Pro seniory nad 65 let
platí snížená cena 800 Kč
(u druhého a třetího vozidla
uhradí 12 000 Kč a 24 000 Kč.)
• Abonenti, tedy fyzické nebo
právnické osoby, které
mají sídlo nebo provozovnu
v Praze 9, zaplatí 12 000 Kč.
• Jednostopá vozidla zpoplatnění
nepodléhají.
SPZ svého vozidla a zaplatí
buď v hotovosti, nebo platební kartou, popř. Opencard.

Strážníci městské policie nebo
jiné oprávněné osoby budou
mít při kontrole oprávněnosti

Další informace k nově připravovaným zónám placeného stání
najdete na www.praha9.cz. mk

INZERCE

Dům v Praze za cenu bytu!!!
PRODEJ

Rodinné domy

Jahodnice

ZAHÁJEN

Nízkoenergetické domy standardu B

Výběr
ze 3 druhů
typových domů
Váš dům může
stát již do 30 dnů
od zahájení
výstavby

+420 604 253 552
+420 725 955 758

SC-361135/01

INZERCE
V ČASOPISU

Únor 2016

KONTAKT

www.rdberoun.cz

volhejnova@rdberoun.cz
vitburanda@rdberoun.cz

SC-351842/01

www.domyjahodnice.cz

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

SPOLEK ZA VESELEJŠÍ STŘÍŽKOV
Vás zve na

14. STŘÍŽKOVSKÝ MASOPUST
6. 2. 2016 od 13:00 v parku Václavka
Letošní ročník se ponese v duchu
tradičního staročeského masopustu.
Můžete se těšit na nové ,,klasické“ masky.
Nebudou chybět živá zvířata,
dobové atrakce pro děti a bohaté občerstvení.
Těšíme se na všechny,
hlavně ale na ty, kteří dorazí v maskách.

POŘÁDÁNO ZA PODPORY MČ PRAHA 9 A SPONZORŮ
www.veselejsi-strizkov.cz
18
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Koncert na radnici

Jana Bezpalcová

Cyklus koncertů komorní hudby v obřadní síni vysočanské radnice pokračuje 11. února 2016 v 19 hodin
vystoupením Jany Bezplacové hrající na akordeon.

A

co uskyšíte? Skladby J. Myslivečka, W. A. Mozarta, B. Martinů, E. Gandolfa, M. Monnota,
E. Piaf aj. Akordeon se představí ve
čtyřech žánrech – klasika, swing,
foxtrot a francouzské melodie.

Představujeme

Jana Bezpalcová studovala hru na
akordeon na konzervatoři v Českých Budějovicích, na VŠMU
v Bratislavě a na Hochschule für
Musik Franz Liszt v německém
Výmaru. Během studií se úspěšně
účastnila mnoha mezinárodních
i národních akordeonových soutěží a absolvovala rovněž četné mistrovské kurzy pořádané v Německu renomovanými akordeonovými
pedagogy a sólisty.
Od roku 2005 žije v Praze a pokračuje v koncertní činnosti v České

Únor 2016

republice i jinde v Evropě. Podílí
se také na nejrůznějších hudebně-literárních a hudebně-divadelních projektech i projektech
zasahujících do oblastí mimo žánr
vážné hudby.
Příležitostně se věnuje i komponování. Některé z jejích skladeb
vydalo německé vydavatelství AUGEMUS Musikverlag a v letech
2011 a 2013 byl nakladatelstvím
chromatika.cz vydán první a druhý díl její „Školy hry na knoflíkový
akordeon“, která je první českou
učebnicí hry na tento nástroj vydanou od padesátých let 20. století.
Koncert se koná v obřadní síni
vysočanské radnice, Praha 9, Sokolovská 324/14. Bezbariérový
vstup, 2. patro/výtah. Omezená
kapacita sálu.
foto: Fr. Chalupa

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

19

KULTURA

www.divadlogong.cz

GONG
2. 2. úterý
19:30
PREMIÉRA
O. Kovařík: VŠIVÁK LÁZEŇSKÝ
Divadelní spolek Post Scriptum
4. 2. čtvrtek
19:30
Zdeněk Izer – FURTLUFTDURCH TOUR
Pražská derniéra zábavné show, která
nenechá vaše bránice v klidu. Zdeněk
Izer vystoupí se svým nezaměnitelným
humorem společně s finalistkou první
řady Superstar Šárkou Vaňkovou.
9. 2. úterý
19:30
NEZMAŘI
Koncert folkové legendy působící už
více než 20 let na naší hudební scéně.
10. 2. středa
19:00
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.
11. 2. čtvrtek
19:30
FLERET
Akusticky laděný koncert vizovické
kapely s osobitým zvukem.
12. 2. pátek
19:00
CENTRUM TANCE
DANCE OF LOVE GALASHOW
Velkolepá show, hvězdní hosté, profesionální i amatérské taneční skupiny,
pestrá přehlídka tanečních stylů: street
dance, bollywood, orient, flamenco,
gypsy, brazilská samba, lady latin dance,
brazilský funk, muzikálový tanec a další.
16. 2. úterý
14:00
CRAZY GOODIES
kabaretní vystoupení
Pro seniory Prahy 9 pořádá MČ Praha 9
17. 2. středa
19:30
Jazz Klub Gong
JAZZ BLUFFERS A DARJA KUNCOVÁ
Radostná, optimistická a pohodová
muzika ve stylu amerických orchestrů
první třetiny minulého století. Hudba
k tanci, poslechu a pro dobrou náladu.
18. 2. čtvrtek
19:30
Malá scéna
M. Voborská a H. Maršálková
v pořadu „JAK JE NEZNÁTE“
Kytara: Ondřej Paska. Posezení
u dobrého vína a písniček, které jinde
neuslyšíte.

19. 2. pátek
19:30
Malá scéna
ČERNÁ HODINKA – MINULOST
Povídka Fráni Šrámka prolnutá šansony
Pavly Marianové (zpěvačka skupiny
Klíč, vítězka ankety Osobnost folku
a country). Účinkují: Pavla Marianová,
Jan Janda, Ivana Krausová, Lukáš
Kunst a David Kraus.
24. 2. středa
19:30
SPIRITUÁL KVINTET
Koncert jedné z prvních českých
folkových skupin, která v loňském roce
oslavila 55 let své existence.
25. 2. čtvrtek
19:30
NEŘEŽ
Koncert folkové skupiny postavené
na základech legendární formace
Nerez jejími původními členy Vítem
Sázavským a Zdeňkem Vřešťálem.
26. 2. pátek
19:30
MALINA BROTHERS
Hudební vystoupení skupiny složené z členů muzikální rodiny Malinů
a basisty Pavla Peroutky. Kapela vyznávající trampskou píseň okořeněnou
bluegrassem se schází jednou ročně ke
krátkému koncertnímu turné. V rámci
pražského koncertu pokřtí novou desku
Malina Brothers & Charlie McCoy.
29. 2. pondělí
19:30
Malá scéna
Divadlo Vedro
A. Imširevič: MOUSEFUCKERS
Děsivá komedie o mimozemšťanech
naší planety.

GONG DĚTEM
3. 2. středa
10:00
Malá scéna
pro děti od 3 let
K. Čapek:
DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
4. 2. čtvrtek
pro děti od 6 let
J. Foglar, O. Lážnovský:
ZÁHADA HLAVOLAMU

10:00

6. 2. sobota
15:00
pro děti od 5 let
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný:
MAUGLÍ

8. 2. pondělí
10:00
pro děti od 5 let
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný:
MAUGLÍ

25. 2. čtvrtek
10:00
pro děti od 9 let
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA

9. 2. úterý
Malá scéna
pro děti od 3 let
J. Menzel, M. Pokorný:
MÍŠA KULIČKA

27. 2. sobota
pro děti od 4 let
J. Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY

9:00

9. 2. úterý
10:30
pro mládež od 12 let
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
ROMEO & JULIE
9. 2. úterý
Malá scéna
pro děti od 3 let
J. Menzel, M. Pokorný:
MÍŠA KULIČKA

14:15

11. 2. čtvrtek
10:00
pro děti od 7 let
J. Verne, V. Pokorný, M. Pokorný:
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
13. 2. sobota
pro děti od 4 let
V. Vančura, M. Pokorný:
KUBULA A KUBA KUBIKULA

15:00

15. 2. pondělí
pro děti od 4 let
V. Vančura, M. Pokorný:
KUBULA A KUBA KUBIKULA

10:00

15:00

KLUB KOCOUR
4. 2. čtvrtek
19:30
SHARP ROOSTERS
Zaručeně čerstvé pražské rockabilly
a rokenrol. Více: bandzone.cz/_83082
11. 2. čtvrtek
SYROVÝ TÓNY
Alternativní folk.
Více: bandzone.cz/syrovytony

19:30

18. 2. čtvrtek
19:30
AKUSTICKÝ ŘEZ
Mrakoplaš Light Orchestra, Marek Dusil
Blend, Eliška Walsh. Trocha jiné muziky
bez proudu.
25. 2. čtvrtek
19:30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
Více: zasitipisnickari.klanweb.cz

16. 2. úterý
10:00
pro děti od 4 let
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
DEVATERO POHÁDEK
17. 2. středa
pro děti od 6 let
J. Foglar, O. Lážnovský:
STÍNADLA SE BOUŘÍ

10:00

18. 2. čtvrtek
pro děti od 9 let
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL

10:00

19. 2. pátek
10:00
pro děti od 4 let
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
20. 2. sobota
pro děti od 9 let
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL

15:00

23. 2. úterý
pro děti od 4 let
J. Kolář, M. Pokorný:
DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA
MODROOČKA

10:00

24. 2. středa
pro děti od 4 let
M. Pokorný:
POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE

10:00

Kursy: Divadelní hodiny pro starší a pokročilé
Kurs je určen pro všechny fanoušky divadelního umění ve věku 55 a více let,
kteří si chtějí splnit v životě přání a stát se hercem nebo herečkou.

S

kladba kursu: 1x týdně 2 hodiny (2x 45 min.), 1x za 14 dní
1 hodina hudební průpravy, podle
potřeby pohybová průprava.
Kurs je zaměřen na základy herec-

20

kého řemesla, dialogy, pantomimu, jsou v něm průběžně absolvována praktická cvičení, procvičuje
se paměť.
Herecké kursy začínají v únoru
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a budou zakončeny v červnu 2016
divadelním představením nebo
pásmem v Divadle Gong.
Cena za pololetí: 1720 Kč
vč. DPH.
dg
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jediném
místûbona
přestávkou.
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rozprašováním
Kfiídové vrstvy
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„reprízových“
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ral˘m
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letenského
Kfiídové
podloÏí
je tvofieno
jílovitûPrahy
zvûtTa se nacházela
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okrajích
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v˘sledkÛ
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Jaroslav Petrbok, kter˘ jiÏ pfied
kalo kino, ale biograf.
osmdesáti lety burcoval odborníky a místProfesor
Petrbok,proseck˘ch
kter˘ jiÏ pfied
ní
patriotyJaroslav
ke zpfiístupnûní
jesKino Odboj
Vysočanech,
v Národním
osmdesáti
letyveburcoval
odborníky
a místkyní vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏe usmívat.
domě
v Paříkově
ulici, muselo
být za nacisní
patrioty
kenaplÀuje.
zpfiístupnûní
proseck˘ch
jesJeho
vize se
tické okupace přejmenovánomÛÏe
a vybráno
bylo
kyní
vefiejnosti,
se
koneãnû
usmívat.
jménovize
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sezákladÛ
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jakýsi obchodní a reklamní trik. Snahou mana
Proseku ãp. 92, které na nûkterém mísjitelů
a provozovatelů
bylo
označit
je tak,
Pfii
kopání
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shledáno,
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Zájemci
při vyhledávání
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rozsáhl˘
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pozdûj‰ích
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vždy od
bách
zavezen˘.
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nalezen
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nákladÏe
pr˘způsobem
vedou aÏ pod
kostel. Bylo pr˘
v nich
ným
zmodernizováno.
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V
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nicKino
protestovat
proti
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zem.
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provozovalo
zahradě
„Ruského
dvora“.
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tûÏba
zdánlivû
skonãila.
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vv místech,
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podlefieãeno,
puklin
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pfiesunula
se
pod
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v místech,
puklin
ãákem.
pískafiÛ
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poãátku
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ãákem.
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pískafiÛ
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nejménû
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tové
války
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kliku
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aÏ
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vyváÏely
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války
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sepodél
tu,na
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vyváÏely
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podzemí
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němých
filmů dnes
a titulků
mezi scénami
bylo
nem, takÏe
funguje
jako trámec
jen
poskrovnu.
Pak
se zatáhlo za řetízky
zpevÀující
okraj
svahu.
unem,
světel,dÛleÏit˘
sál sednes
ztemnil
a na plátno
se vrhl
takÏe
jako trámec
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nov˘funguje
v˘zkum
provedla
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prosvíceného
filmu.
Lidé
v sále
hlasitě
zpevÀující
okraj svahu.
ce 1992
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skupina
SPEA,
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noVelmi
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nov˘ v˘zkum
provedla
ropovzdechli
v očekávání
následujícího.
Av do
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do znaãnû
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závatfií map
-do
mapy
Interprojektu
(1965,
mu.
A
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ãásnutí
rákosky
o desku
stolu vyjádřilo
výstřel,
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archiv
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polygonového
podzemí
chrastění
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povrchovou
ãásod Ladislava
Hrdliãky
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speleolonádobí,
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dosituací,
čehokoliv
dokumentace
podzemí
gické
mapy
(zhotovené
ov‰emtahu
pomocí
pásati
různé
šoupání
apolygonového
vrzání doplňovalo
průběh
od
Hrdliãky
detailnízískat
speleoloma Ladislava
a kompasu)
- byloa moÏné
pohraného
němého
děje.
gické
mapy
(zhotovené
ov‰em
pomocí
pásmûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
o situaci
Moãálce
Po skončení
představení
pan vPonrepo
ma
a kompasu)
- bylo IImoÏné
získat poa Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
neopět
předstoupil
před plátno,
poděkoval
mûrnû
pfiesnou
pfiedstavu chodbu,
o situaci vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
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návštěvu
a
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se
s
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Americe
I.
Amerika
pfiedstavuje
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i na pfiesnosti
jejího II
plánu.
V roce
1995
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sálu a coÏ
znovu
se
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu,
se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchos návštěvníky osobně loučil a s mnohými si
ráÏí
i
na
pfiesnosti
jejího
plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
potřásal
rukou.
to vypadalo
biografu
provedl
Vladimír
Vojífi
vchoV˘voj po
roce Tak
2000
sezabezpeãení
ubíral vcestou
zeu Ponrepů před válkou (před první světovou
dÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiíválkou).
V˘voj
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2000
se ubíraldomkÛ,
cestouazestupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
to
šel pan
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neustále
opakovan˘ch
plánÛ na
zpfiíi Po
na válce
místech,
kde
cedules „Poddolováno“
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doby.
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vchod
do Pragis
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nad
stupnûní
a v˘stavbu
rodinn˘ch
a to
zakazovala
vstup.
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„Poddolováno“
úsilím,
alekde
velice
profesionálnû,
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vstup.
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nedaleko
pÛl˘m
úsilím,
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profesionálnû,
podapřed
vystoupením
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I zvlasteneckými
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nedaleko
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nad
I z 60.
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nad
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se
o
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podzemí
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Amerika
- MoãálprotoÏe
existující
plány mûly
nedokonalé
žených
československých
vlajek.
Když
bylo
ka.
Jednalo
se ovzniku
velice
napínavou
akci,
nebo
vÛbec
Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,
tak28.
října
výročí
republiky,
přibral
existující
mûly
nedokonalé
Ïe
pfii proráÏce
seplány
v˘‰kovû
‰tûrãíkprotoÏe
pianistovi
další hudebníky
a drÏela
tento
„orchenebo
vÛbec Ïádné
zamûfiení,
takkové polohy
mezi v˘‰kové
peruck˘m
a korycanstr“
za
řízení
samotného
ředitele
a
majitele
Ïe
pfiisouvrstvím
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
sk˘m
a ‰tolu
hnala
do
biografu
Viktora Ponrepa,
který
stálnapÛl
na‰tûrãížidli,
kové
polohypodzemí
mezi peruck˘m
a korycanneznáma.
se sami mÛÏete
pfiezahrál
státníVhymnu...
sk˘m
souvrstvím
hnala
napÛl
do
svûdãit,
jak pfiesnûa ãi‰tolu
moÏná
‰Èastnû
situaneznáma. V podzemí se sami mÛÏete pfie-
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ci odhadla.
Po
seznámení s těmito zaznamenanými
svûdãit,
jak pfiesnû se
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno odpoledne
u nás stavili
kolegovzpomínkami posluchače na besedách vlasci
vé odhadla.
z Pragisu, Ïe narazili na silnû zfiícené
tivědného
klubu objevili
vekolegosvých
Jedno
odpoledne
se upamětníci
nás stavili
a opadající
staré podzemní
chodby
a posoukromých archivech další vzpomínky,
vé
z
Pragisu,
Ïe
narazili
na
silnû
zfiícené
tfiebovali
by
zjistit,
oã
se
jedná.
Jako
soukteré
doplňují
tyto podzemní
řádky:
akromá
opadající
staré
poosoba-expert
jsem mûlchodby
zvlá‰tní,a nejMálo
se ví
tom,status,
jak
šelÏe
Viktor
Ponrepo
tfiebovali
byozjistit,
oã se
jedná.
souspí‰
protizákonn˘
jsem Jako
mohl
lézt
skromá
Že zmodernizoval
svá zvlá‰tní,
živá uvítací
osoba-expert
jsem
mûl
neji dobou.
do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam
to horaspí‰
loučící
vystoupení
filmovou
nahrávkou
protizákonn˘
status,
Ïe jsem
mohlotevlézt
níkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
nebo
zavedl
snad
prvníchvíli
dabing
u nás.
Jak
ifiené
do ãerstvû
stafiin,
kam
to horstafiinyobjeven˘ch
kaÏdou
opadávaly
kakníkÛm
tomu bylo
došlo?
Pan
Ponrepoprobûhnout
promítal
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvûčasto
otevmeny,
nutné
poãkat,
do
fiené
stafiiny
opadávaly
kaněmecké
filmykaÏdou
a míst
jejichachvíli
titulky
nebyly
bezpeãnûj‰ích
za chvíli
jsemvždy
byl
meny,
bylosrozumitelné.
poãkat,
probûhnout
do
pro
diváky
Tak
je nejprve
v Americe
I.nutné
A Moãálka
a Amerika
takjen
bybezpeãnûj‰ích
míst aSklidilo
za chvíli
jsem byl
při
promítání předčítal.
to nebývalý
ly propojeny!
v Americe
A Moãálka
a Amerika
taksvé
byohlas,
což hoI. podnítilo
k tomu,
že začal
ly propojeny!
projevy
dramatizovat, domýšlel a doplňoval
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spojení s lidmi a událostmi okolo nás a spo-

premiérová.
Rozdíl
byl pochopitelně
i ve
ného
prÛzkumu
v nedalek˘ch
LetÀanech,
výši
vstupného.
provádûného krátce po válce Quidem ZáDříve,jevkfiídové
éře nastupujícího
zvukového
rubou,
podloÏí nerovné.
Jak filvymu, byla
kina dělena
ještě navrtÛ,
premiérové
pl˘vá
ze stovek
geologick˘ch
provebiografy,
zvukové
biografy asídli‰tû,
biografy
s doden˘ch
zde
pfii projektování
objevují
provodem
orchestru.
To byloaopatření,
které
se
v nûm údolní
deprese
paleokoryta
dalo příležitost
nebo končícím
zahloubená
aÏ ozačínajícím
nûkolik metrÛ,
ãasto vyplnûná
pfieplaven˘mi
jíly.
hudebníkům
k uplatnění.
Zpravidla čtveřice
Nerovnosti
tehdej‰ího
povrchudoprováfungují
hudebníků (někde
jen klavírista)
jako
nepropustná
bariéra pro
vody prozela promítaný
film hudební
produkcí.
sakující
pískovcov˘m
souvrstvím.
Na konZvláštní
kategorií bylo
promítání dětských
takt
a pískovcÛ
jsouv některých
vázány drobné
filmů.jílÛ
V neděli
dopoledne,
kinech
prameny
tfiebažurnály,
u vysoãanské
esodpoledne,vyvûrající
se promítaly
grotesky
takády,
ve StfiíÏkovské
ulici aãipromítání
v rybníãku
a reportáže,
za nízké vstupné
trpod
V kanalizaãní
‰tole
v ulivalo Kundratkou.
jen krátce. Další
kategorií byly
některé
ci
Nad Kundratkou byl odkryt silnû zjílohrané filmy určené i pro dětské diváky. Tenvatûl˘ povrch podloÏního ordovického
krát se filmy dělily i na kategorii mládeži přísouvrství, kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
stupné. A na dodržování se dost dbalo.
kaolinického
jílu pfiímo pfiecházel do pePamětníci
vzpomínají,
že v Olympii
se
ruckého
souvrství
svrchní kfiídy,
aniÏ ‰lo urchodilo
o přestávce
ven na dvorek plá‰tûm
zakouřit
ãit
hranici
mezi zvûtralinov˘m
Dvůr byl sice uzamčen,
aby sem nemohasi.pfieplaven˘mi
jíly.
li přicházet
o přestávce zaãíná
další lidé
bez vstuKfiídová
sedimentace
peruck˘mi
penek,
ale
to
na
místní
kluky
neplatilo.
Ti
vrstvami; ty jsou vyvinuty jako ‰edé, uhelse jílovce,
snadnonebo
dostali
přes
zeď během
né
jako
mûkké,
na‰edlézačátku
jílovité
představení
a o přestávce
se vmísili
pískovce
o promûnlivé
mocnosti
odmezi
nûvracející
se diváky do sálu.
proto
kolika
decimetrÛ
dvouNěkdy
metrÛ.seNa
tuprováděla
vstupenek,
když dob˘před
to
polohu kontrola
bylo vázáno
jiÏ popsané
vání
kfiídového
uhlípůlky
v oblasti
mezi Klíãovem
spuštěním
druhé
promítání
nastal
av kbelsk˘m
podobn˘
geolosále nějakýleti‰tûm,
rozruch aale
nepokoj.
Jak to
tehgick˘
v˘voj
má i oblastJednoduše;
Strahova apamětníPetfiína.
dy kluci
praktikovali?
Prostfiedí
v dobû
peruck˘ch
ci vzpomínají,
že usazování
jeden šel do
kina hnedvrsod
tev
je nutné
si pfiedstavit
jako ploché
zázačátku
představení,
se vstupenkou,
na níž
zemí
nedalekého
které
je vAniÏse skupina
několikapobfieÏí,
kamarádů
složila.
ten
‰ích
tvofieno
mûlk˘mi
„zvěd“ vpolohách
prvé části promítání
sledoval,
která
sladkovodními
brakick˘mi
moãály
pomísta v hledišti azůstala
neobsazena.
A pak
rostl˘mi
hustou subtropickou vegetací, ve
o tom o přestávce informoval své čekající
které se objevují napfiíklad mangrovy. Ve
kamarády. Ti pak vešli s ostatními do sálu
vy‰‰ích polohách (coÏ je podle dosavadních
na svá vytipovaná místa. Tvářili se jakoby
odkryvÛ
právû oblast pod ulicí Na Vynic, aby je
vzbudili
dojem,v˘voj
že užredukován
tu byli i na neprhlídce)
moãálovit˘
vou
část
promítání.
bo se vÛbec nevyskytuje a na ordovické
Ale někdy
se stalo,
že skutečný
majitel
podloÏí
nasedají
po tenké
pfiechodové
vstupenky
se
opozdil
a
přišel
až
na
druhou
vrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
část promítání. Když zjistil, že jeho místo je
tmelem.
již obsazené,
nastala pochopitelně
„mela“
Právû
na tyto „sladkovodní“
pískovce,
jak
a pak
následovala
kontrola
se
dfiíve
naz˘valy, je
vázánavstupenek.
hlavní ãást proseckého podzemí, a to v pásu sahajícím od
Od biografů
přes
kina a televizi
k poKundratky
aÏ do
hloubûtínsk˘ch
Hutí.
Bílé
perucké
pískovce dosahují mocnosti
čítačům
a internetu
ãtyfi
aÏ ‰esti
metrÛ–a to
mohou
pfiedstavovat
Biograf
a noviny
bylo tenkrát
jediné

kličkou u aparátu a vtom to v sále zašumě-

TûÏba
a mluvil o tom, že nám představí páně EdisoRezavé
korycanské
pískovce
ve vûtnův vynález,
ve kterém
uvidíme byly
živé obrazy.
‰ím
mûfiítku
tûÏeny
jako
více
ãi
ménû
kvaA ujistil nás, že se nemusíme ničeho bát,
že
litní
kámen pravdûpodobnû jiÏ od stfieto jsou jen světla a stíny a žádná kouzla. Pak
dovûku, ale s jistotou nejménû od roku
pozhasínala všechna světla v sále a v nás pa1695, kdy jsou na historické mapû Prosenovalo vzrušení a hlavně zvědavost, zda to
ka zakresleny dva velké lomy ve svahu po
nebudou
jen nějaké
pouťové
kejkle.
Alenáti,
obou
stranách
prosecké
návsi.
Podle
kteří
to
už
viděli,
se
dušovali,
že
je
to
„tak
lezu mincí byly lomy zaloÏeny zfiejmû jiÏ
živé, až nám
běhat
mráz popomûrnû
zádech“.
poãátkem
16.bude
století.
Podobné,
Mezitím lomy
pan Rosenthal
k tajuplnému
rozsáhlé
pokraãujípřešel
pfies Hloubûtín
do
aparátu,arozsvítil
v něm
světlo
a plátno před
Vinofie
na dal‰í
místa
na okrajích
kfiínámi se plo‰in
ozářilo.praÏské
Udivil nás
třepotavý
proud8
dov˘ch
oblasti
- v Praze
který sena
odâertovû
úzkého paprsku,
vycháasvětla,
9 napfiíklad
vr‰ku. Nûkteré
zejícího z aparátu
k plátnu,
rozšipodzemní
chodby,směrem
napfiíklad
v Krocínce
řoval.
Pan Rosenthal
začal votáčet
jakousi
ãi
v Americe
I, pokraãovaly
men‰ím
mû-

tom se před plátno postavil pan Rosenthal

lu s pláÏov˘
knihami sediment,
a přednáškami
jediný zdroj injak
tak pfieplavené
váformací
a
poznávání
světa.
Nechme
proto
té písky sedimentované v tûsném
sousedvzpomínat
pamětníky
ství
pobfieÏní
linie. a zaposlouchejme se
do jejich
vzpomínek
a rozjímání...
Tyto
perucké
pískovce
jsou mûkké, nePrvý
biograf byl
nás, ve kámen
Vysočanech,
jsou
vyuÏitelné
jakoustavební
a na
zaveden dost
pozdě, zatímco
jinde
v Praze
vzduchu
se pomûrnû
rychle
rozpadají.
již bylykusy
běžné.
se, že první
biograf
Men‰í
se Traduje
podle na‰ich
pokusÛ
rozpadnou
jiÏ bûhemDisman
nûkolika
mûsícÛ,
nav Praze provozoval
Šlambor
s uměpfiíklad
pfies zimu.
Jejich ale
písek
je v‰ak
leckým jménem
Ponrepo,
nebude
to velasi
mi
ãist˘,Dávná
dobfie avytfiídûn˘,
pÛsobí
pravda.
dlouholetá
členkadobr˘m
Vlastiestetick˘m
dojmem.
na fiadû
vědného klubu
Prahy 9Proto
Mariebyly
Schneidrová
míst
perucké
jejich
rozpadlé
vzpomínala
na pískovce
vyprávěníãi
svého
tatínka...
deriváty
jakoletech
slévárenské
Někdy vyuÏívány
v šedesátých
se prvnípísky,
pro‰tukové
písky nebo
pro v˘robu
abrazních
mítání oživlých
obrázků
provádělo
asi na
ãisticích
prostfiedkÛ.
Sedimentace
perucjiném principu,
než jaký
používal pozdějk˘ch
pískovcÛ
je
na
fiadû
stfiedoãesk˘ch
ší film. Moc se o tom nemluví ani nepíše…
lokalit
(typick˘ je tfieba Hostibejk u KraTenkrát se tomu zařízení neříkalo biograf,
lup) zakonãena ‰tûrãíkovou polohou, kteale vitograf. Provozovali jej ponejvíce korá ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
čovní umělci po hospodách. Tatínek paní
nástup
nové, mohutnûj‰í mofiské záplavy.
Schneidrové
vyprávěl
o tom,
jaký byl
o spatTato
‰tûrãíková
poloha
je velmi
dobfie
vyření
produkce
vitografu
mezi
lidmi
obrovský
vinuta na fiadû míst v proseckém podzemí,
zájem.
byl žádostiv
„ameale
takéKdekdo
napfiíklad
v lomuspatřit
poblíÏtuprosecrikánskou“
novinku,
kterou
přivezli
v létě
ké vyhlídky.
1896 poloÏené
do Prahy pískovce
prý od samotného
Edisona.
V˘‰e
jsou hrubozrnné,
Bylo tohomogenní,
v hotelu „U ãasto
Černého
koně“
na Příménû
‰ikmo
zvrstvené
prý vzpomínal, narezlou
že musel dlouho
akopě.
majíOtec
charakteristickou
barvu.
čekat, než
nějkorycansk˘m
přišla řada. vrstvám a po¤adíme
jena
k tzv.
vaÏujeme
za sediment
Když na je
něho
přišla řada,mûlkého
zaplatil 30mofie,
krejve
kterém
hrálysedÛleÏitou
carů
a protlačil
s ostatnímiroli
do pfiíbfieÏní
sálu. Tam
proudy,
jejichÏsrovnány
smûry sežidle
bûhem
dal‰ího
byly v řadách
a před
nimi v˘na
voje
a tím ovlivÀovaly
zrstěněpobfieÏí
napnutémûnily
bílé prostěradlo.
Na oknech
nitost
sloÏení pískovcÛ
a smûryKdyž
jejichbyl
vnitfibyly spuštěny
tmavé záclony.
sál
ní
laminace.
naplněn
obecenstvem, zavřely se dveře. Po-

381
199

váci nedovedli pochopit. Vždyť to byla éra

PrÛzkum
ještě v novotou zářícím domě další stavebPodél
prosecké
plo‰iny
nání úpravy.
Odstranil
příčkybyly
mezivelmi
byty, aby
kladnû
vrtánysál,
clony
asi metrpro
od sebe
vzdávznikl velký
z komůrky
služebnou
len˘ch
vrtÛ a ‰achtou
bylo otevfieno
podzařídil pokladnu.
Vstupenky
se prodávaly
zemí
u Ameriky
Odtud dveří.
dál smûrovala
z vyříznuté
horní I.poloviny
Spižírnu
prÛzkumná
‰tolakde
aÏsepodél
uliceskrze
Na poVyproměnil v bufet,
prodávalo
hlídce.
Tato grandiózní
akce nebyla
nidobně vyříznuté
dveře občerstvení.
Z tehdy
kdy
souhrnnû
vyhodnocena,
ãást
materimoderní koupelny odstranil vanu a byla z ní
álÛ byla staÏena jako tajná a postupnû se
šatna pro obecenstvo. Pak už jen stačilo vepoztrácela. Moãálka byla mapována dostavět do sálu promítací kabinu a okna nekonce
nûkolikrát, ale vût‰ina map je dnes
průsvitně zabarvit.
nedostupná.
Jen díky ‰Èastné náhodû byvypadalo
vnitřnípfiedáno
vybavení,nûkolik
které
lo Jak
autorovi
této práce
mohli
návštěvníci
spatřit?
Velmi
jednoduše;
listÛ dobov˘ch map Moãálky a Krocínky od
vpředu byloale
na v˘znamného
stěně napnutépodzemního
bílé plátno,
utajeného,
pod ním vLadislava
jednom Hrdliãky,
rohu klavírkter˘
a v druhém
badatele
jako genásypná
kamnaakcemi
a truhlík
na uhlí. Několik
ofyzik
proslul
v Hitlerovû
Orlím
řad lavicpodzemí
a za nimiPraÏského
židle. A pak
už jennaprohnízdû,
hradu,
Vymítací kabina.
Zajímavé
bylo i osvětlení
‰ehradû,
Karl‰tejnû,
ve ·tûchovicích
i jinplynovými
lampami
umístěnými
mezi okny.
de,
a Proseku
se v 60.
letech intenzivnû
vûnoval.
Před zahájením produkce svítily naplno, ale
Hlavním
problémem
v˘stavby
Proseka
nepak se zatáhlo
za řetízek,
který od
nich visel,
byly
podzemní
chodby, ale ãetné lÛmky
a světlo
se ztlumilo.
a nejménû
drobné cihelny,
byKdyž vešlidvû
návštěvníci
a usadili které
se podle
ly
jiÏ bûhem
prvnívstupného
republikybuď
zaváÏeny
odvýše
zaplaceného
na lavice
padky,
sesedání
vepředu,takÏe
nebo hrozilo
na židle selektivní
dozadu, pohlédl
pan
základÛ.
byla valná
ãást sídli‰tûještě
náŠambor kProto
pokladně,
nepřicházejí-li
kladnû
postavena
na
ro‰tech
a
pol‰táfiích
další návštěvníci. Počkal i na ně. Když bylo
ze
zhutnûného ‰tûrku. V 60. aÏ 80. letech
v sále již plno a na někoho se nedostávalo
bylo prosecké podzemí pomûrnû dobfie známísto, prošel podél lavic, a kde se zdálo, že
mo jeskyÀáfiÛm a místním obyvatelÛm,
nejsou sedící diváci dost těsně usazení, pozejména hochÛm, na jejichÏ vzpomínky je
bídl je adodnes
případně
i sám
pomáhal přitlačomoÏné
ãasto
narazit.
vat
ty
na
kraji,
aby
vybylo
pro další
âást podzemí Moãálky a místo
celá Krocínka
příchozí.
usedlvylity
ke klavíru
pianista,
byly
je‰tûMezitím
v 60. letech
betonem.
Po
zahrál vstupní
tuš a pak
předstoupil
neustál˘ch
propadech
kanalizace
bylopřed
v lepromítací
impozantně
sám pan
– už
tech
1987plátno
aÏ 1989
pfiikroãeno
k raÏbû
ne Šlambor,
alekanalizaãní
nyní již – Viktor
Ponrepo,
270
m dlouhé
‰toly táhnoucí
jakpod
se sám
přezval. Uvítal
se
ulicíumělecky
Nad Kundratkou.
·tola obebyla
censtvo,
o promítaném
kuse
na
návrh informoval
autora raÏena
ruãnû, aby nedoa vysvětlil
scény,
které by
snad
dicházelo
k některé
otfiesÛm,
a posléze
vylita
beto-

Šlambor. Obsadil celé první patro a provedl

ulice
a uličky,
tak se Severní
alespoň Mûsto
někde zpfiinánich
ve
zámûr
vybudovat
vylomil
starý
dům
nebo
několik,
aby
se
tam
‰í novou obsáhlou vlnu zájmu o zdej‰í
pak mohl postavit
nový,
kterýoÏivena
vypadá jako
podzemí.
Pozornost
je je‰tû
prozlatý zubnav Krocínce
umělém chrupu.
Tak tomu vbylo
padem
a na Kundratce
roi na1965
rohui petfiínsk˘m
Karlovy a Liliové
ulice.
místě
ce
sesuvem
veNa
stejném
starých
domů sesepostavila
budova s povûskavárroce.
Objevují
znaãnû zveliãené
nou,
která se pak celého
podle zbořeného
domu
ti
o poddolování
Proseka a chodbách
táhnoucích
se aÏ na
Jen‰tejn
a do
Stataky nazývala
„U Modré
štiky“
a dům
dostal
ré
Boleslavi.
číslo
20. Do něho se přistěhoval Dismas
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se pozvolna ztrácela. A kde zůstaly původní

verního Mûsta se vesmûs tûÏila opuka.
Další
vzpomínka
stejné téma
K
Proseku
se mÛÏena
vztahovat
zápis neurSnad
se vůbec neznali
a přece
potkali
ãitû
lokalizovan˘
k ·ilbochu,
tj. keseZtracené
a podali
nám
o tom
svědectví. aKdo?
Otec
vartû
mezi
Libní
a Prosekem,
datovan˘
paní Schneidrové
z Vysočan
otec není
paní
rokem
1795. Îádn˘
dfiívûj‰íaúdaj
znám,
i kdyÏ
men‰í ãást
chodbic
b˘t
Müllerové
z Proseka.
Oba
dva bylimÛÏe
na prvstar‰í.
ním promítání živých obrazů Edisonovým
TûÏba
na Proseku
probíhala
celépřístrojem
„U Černého
koně“bûhem
Na příkopě
ho
19. století
podle pamûtníkÛ skonãia získali
stejnéazážitky.
la Ze
aÏ po
první svûtové
válce, kdy
jiÏ nebyvzpomínek
paní Müllerové
vyplývá,
že
la
v˘razná
a
poskytovala
spí‰
pfiíleÏitostnou
při promítání hrála reprodukovaná hudba.
práci
Asi tomístním
byl také nezamûstnan˘m.
Edisonův vynález.Prosecké
Program
podzemí
struãnû
zmiÀuje
Filip Poãtašest
ve
trval asi 20 minut.
Bylo promítnuto
sv˘ch
Geologick˘ch
vycházkách
po
praÏsnímků: Korunovace cara, Pradleny pařížském okolí (1897). Dále jej uvádí A. Jiské, Tanečníci, Na plovárně, Pařížské ulice
routek (1927) v knize Obec Prosek. Ve
a Rychlovlak. Pro vystupňování dramatické20.
letech nav‰tûvuje podzemní prostory
účinku byl tento
snímek
promítnut
jako
vhoHloubûtínû
Popelka
Bilianová
a Jaroposlední.
slav Petrbok, kter˘ se ze své funkce konzervátora pfiimlouvá jiÏ poãátkem 20. let
A ještě jedna
snad nejminulého
stoletívzpomínka,
za jejich památkovou
starší: Oa zpfiístupnûní.
kinematografu
Dismaochranu
Potépáně
publikuje
prvse Šlambora
Praze popis nejprve znání,
byÈ struãn˘vvûdeck˘
Jako
kluk jsem
asanačm˘
geograf
Josefsledoval
Kunsk˘všechna
aÏ v roceta1940
a po
ní bourání,
a stavby
Prahy,
nûm
Václavpřestavby
Král v roce
1958.staré
Mezitím
se
s kterou jsemzab˘vá
se tak důvěrně
podzemím
nûkolikznal.
novinov˘ch
zpráv,
napfiíklad
v roce
1909se
mûlo
b˘t v pod
jedNejstarší
židovské
město
ztrácelo
né
chodbû,
podle popisu
odpovídající
krumpáči
a křivolaká
spleť uliček
s domky
Americe
I, objeveno
skladi‰tû
lupiãÛ.
Teprvrstvenými
nejen vedle
sebe, ale
i nad sebou

lo. Lidé rázem poposedali na židlích a zírali
upřeně a někteří i vyděšeně na to, co před
sebou spatřili. To ale nebyly jen obrázky,
jaké někteří z diváků už dříve viděli u potulných kejklířů, kteří provozovali na poutích
„panorámy“. Tyhle obrázky byly živé, vše se
v nich hýbalo. Sice trochu strnule, postavy
někde spíš poskakovaly, než chodily, ale co
naplat – hýbalo se to a bylo to jako podívaná
z oken na živou ulici. Nejvíce vzrušení přinesl snímek lokomotivy, která se řítila směrem
k divákům. Štěstí, že pan Rosenthal znovu
ujistil diváky, že všechno co vidí, jsou jen
Prosecké skály - Moãálka
světla a stíny. Ale přesto všem jistě stoupla
v těle hladina adrenalinu.
fiítku i do korycanského souvrství. Na koPo velkém úspěchu – denně bylo vyprorycanské pískovce nasedají zelené glaudáno – záhy přijel do Prahy ještě jeden podkonitické
jílovce a páskované souvrství jínik, tentokrát
až z Francie
od bratří
Lumièrů
lovcÛ
téÏ zvané
„kanafas“.
Bûlohorské
a ti předváděli
takyjako
„živésouvislé
obrazy“. polohy
Tentokrát
opuky
se objevují
aÏ
to bylo v nûkolik
hotelu „U
Saského
dvora“
Hynejménû
desítek
metrÛ
od vokrabernské
jÛ
plo‰in.ulici.
Ve star˘ch lomech na území Se-

KULTURA

Elektrizující víkendy v Divadle Gong
Vezměte své děti do
vysočanského Divadla
Gong na Aháckou produkci
i o víkendu.

začít pracovat na plné obrátky.
Netrvalo dlouho a vznikla netradiční pohádka podle skutečného
příběhu… ELEKTRICKÝ EMIL.
Stačilo odehrát několik málo představení a každému z Divadla AHA!
bylo jasné, že Emil bude perlou
jeho repertoáru. Pohádka pro odrostlejší dětské diváky, jež vtipnou
formou a s nadhledem představuje mladému publiku život a dílo
vysočanského genia, vyvolává
mezi dětmi, učiteli i rodiči vesměs
nadšené ohlasy. Elektrizující představení pro všechny, kteří si chtějí
plnit své sny, nás provede napínavými příhodami kluka, který se
stal parťákem největších vynálezců
všech dob a pro svou milovanou
dívku Malvínu nechal sestrojit lokomotivu, která nekouří.

N

ajít o sobotách a nedělích smysluplnou zábavu pro naše děti
bývá zvláště v zimních měsících
někdy dost složité. Ten, kdo se nespokojí s tím, že svá dítka posadí
před televizní obrazovku nebo
s nimi po náročném průchodu
svatostánkem konzumu zapadne
do ztemnělých sálů multiplexů,
aby následně přetrpěl hodinu
a půl stále stejných animovaných
filmů, stojí nezřídka před složitým
úkolem. Řešení rodičovského dilematu přitom může být takřka na
dosah ruky, přesněji řečeno v dosahu tramvajové linky 16 nebo jen
pár kroků od stanice metra Českomoravská. A úplně nejpřesněji…
ve vysočanském Divadle Gong,
kde už mnoho sezon má svoji domovskou scénu unikátní Divadlo
AHA!, jehož repertoár je zaměřen
primárně na dětského diváka.

Divadlo AHA!

Ahácká produkce je již delší čas
dobře známá mnohým školám
a školkám, nejen z blízkého okolí Gongu. Ve všední dny jsou tu
představení určená vzdělávacím
institucím prakticky na denním
pořádku, často zamluvená dlouho dopředu. Méně se už ví, že
v Gongu se hrává dětem i v sobotu. Nabídka divadla AHA! přitom
nezapomíná na žádnou věkovou
kategorii. Malí diváci sotva odrostlí plenám už mohou nadšeně
držet palečky Dášeňce při jejích
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Z vystoupení Elektrický Emil
trampotách s objevováním okolního světa. Teenagerům je věnován
už téměř dospělý, ne však nezábavný klasický kus v moderním
provedení Romeo & Julie. A pro
všechny ostatní věkem někde mezi
tím bohatá nabídka nesmrtelných
pohádek a příběhů. Kocoura Mikeše, Míšu Kuličku nebo Mauglího snad netřeba více představovat, i když o překvapení také není
v aháckých inscenacích nouze.

Elektrický Emil

Podívejme se však společně blíže
na původní představení pro děti
od 8 let, které jim přibližuje zábavnou formou jednu z nejdůležitějších postav, jejichž život byl úzce
spjat s Prahou 9.

O tom, zda-li věří mladý divadelní
režisér a dramatik Janek Lesák na
osud, nám není nic známo. Když
však toho času kmenový režisér
Malého divadla České Budějovice
konečně přišel na to, o jaké osobnosti úzce spjaté s pražskými Vysočany by mohl napsat zajímavou
divadelní hru pro děti, musel nepochybně zažívat velkou tvůrčí euforii. Pocit to musel být hezčí o to,
že jeho právě nalezený hrdina musel podobně radostné okamžiky
zažívat při svém bádání taky. Řeč
je totiž o opravdové vysočanské
superhvězdě, průkopníku elektrotechniky v Čechách inženýru Emilu Kolbenovi. Po přečtení několika
stran z Kolbenova barvitého životopisu mohla Jankova fantazie

Co všechno můžete
o sobotních odpolednech
v Gongu vidět?

6. 2. R. KIPLING: MAUGLÍ
13. 2. V. VANČURA:
KUBULA A KUBA KUBIKULA
20. 2. J. LESÁK: ELEKTRICKÝ EMIL
27. 2. J. LADA:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY
5. 3. K. ČAPEK:
DEVATERO POHÁDEK
12. 3. J. ČAPEK:
O PEJSKOVI A KOČIČCE
19. 3. V. VANČURA:
KUBULA A KUBA KUBIKULA
26. 3. J. LADA: POHÁDKY
KOCOURA MIKEŠE
2. 4. J. MENZEL: MÍŠA KULIČKA
9. 4. K. ČAPEK: DÁŠEŇKA ČILI
ŽIVOT ŠTĚNĚTE
dg, foto: Divadlo Gong
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Otec a syn Musilovi

Dílna v Galerii 9 je určena pro
všechny věkové kategorie,
tvoříme zde pro radost, zábavu,
štěstí, harmonii, uklidnění. Za
krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné,
na chvilku se odreagovat od
denního shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo. Vždy ve
středu od 17 do 19 hodin.
Program dílen:
3. 2. embosování
10. 2. papírové krabičky
a krabice
17. 2. kašírování/soška
24. 2. práce s olejovými
křídami

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

Karel Musil st. a Karel
Musil ml. vystavují
grafiku, kresbu a ex libris
v Galerii 9 od 9. února
do 3. března 2016.

V

ýstavou Otec a syn – Karel
Musil + Karel Musil navazuje
Galerie 9 na volný cyklus věnovaný
společným expozicím prací členů výtvarnických rodin. Hledání
společných kořenů, návazností,
bodů styčných i rozcestníků, dialogů, kontrastů a možná i popření v tvorbě partnerů, rodičů, dětí
a vnuků je rozhodně docela vzrušujícím dobrodružstvím. Ale nejen
proto je potřeba tuto výstavu vidět.

Karel Musil ml.:

„Narodil jsem se v severočeském
Liberci 13. ledna 1982. Výtvarné
tvorbě se věnuji již od dětství za
velké podpory mého otce. Dalo
by se říci, že vliv otce byl pro mou
tvorbu stěžejní. Díky němu jsem
se mohl setkávat s uměním takřka
tváří v tvář. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, obor výtvarná výchova pro
ZUŠ. Pedagogickou činnost jsem

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
24. 2. relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat. Kurs probíhá přímo
ve výstavních prostorách,
takže můžete být inspirováni
výtvarnými díly.

Karel Musil st.: Květina
vykonával osm let. V současné
době působím jako výtvarník na
volné noze. Ve své tvorbě se věnuji zejména ex libris, volné grafice,
kresbě a malbě.“

Karel Musil st.:

„Jmenuji se Karel Musil. Je mi
57 let. Narodil jsem se v Liberci,
kde také žiji. O výtvarné umění,
především malířství, jsem se začal

Karel Musil ml.: ex-libris
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Kreativní
dílna Zastav
se a tvoř
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zajímat v 17 letech. Kromě jednoho roku Lidové školy umění (LŠU
v Liberci, ak. malíř Šulc) jsem
však výtvarné umění nikde nestudoval. Jsem autodidakt. Přibližně
devět let jsem kresbě a malbě věnoval většinu volného času. Nyní
se věnuji pouze velice okrajově
kresbě, především tužkou, rudkou apod. Zkusil jsem též několik
prací na PC v programu Malování.

Obsahově mne zajímá především
člověk, jeho lidské vlastnosti, duchovní podstata a jeho sounáležitost s přírodou, krajinou. Principem mých kreseb bývá též humor,
nadsázka a náznak.“

Stálá expozice v historické
budově radnice

Historie a současnost Prahy 9
v dokumentech a fotografiích.

Karel Musil ml.: grafika

Únor 2016
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S únorem nám nastává
tradiční povánoční půst
… ale také i karnevalové a masopustní radovánky.
Ani u nás v Domě dětí a mládeže Praha 9 to nebude jiné.

Č

eká na vás Pohádkový karneval, kde můžete pomoct princi
zachránit princeznu před hrozným
a nenažraným drakem. Sami se tak
stanete panošem či pohádkovou
bytostí a po splnění úkolů vám odměnu dá sama zachráněná princezna. Jestli to bude její ruka, nebo
půl království, to vám neprozradíme… Ale co můžeme říct, že masopustní veselí pořádně oslavíme.

Co je vlastně masopust?
Proč se chodí v maskách
a všude propuká veselí?

Masopust, též nazývaný i karneval, zpravidla začíná 6. ledna, po
svátku Tří králů a oslavy probíhají až do Velikonoc, kdy začíná

dlouhý čtyřicetidenní půst. Masopustní období je spojeno s veselím
a hodováním mezi dvěma postními dobami. Během tohoto období
probíhaly na vesnicích veselice,
zábavy, svatby, zabijačky a hojně
se jedlo a pilo. Masopust vrcholí
Tučným čtvrtkem, kdy by se tradičně měla konat zabijačka a hostina. Tučný čtvrtek je také jakousi
přípravou na následující nejbujařejší tři dny masopustního veselí.
Právě tehdy se poprvé můžeme
setkat s masopustním průvodem
a maškarami. Tento svátek pak
končí o půlnoci v úterý před Popeleční středou, kdy nastává půst.
A pokud jde o masopustní masky, tak
tento zvyk je starší než samotná křes-

ťanská tradice masopustu střední
Evropy. Lidi vždy lákalo na sebe brát
podobu zvířat, a tak i jejich vlastnosti
a sílu. Proti tomuto pohanskému rituálu, který probíhal v období slunovratu, církev brojila a zakazovala jej
vykonávat. Ovšem nakonec pohanské nošení masek i přes četné zákazy splynulo s masopustním veselím
a dnes nám nepřijde, že by to někdy
bylo jinak. Pokud náhodou vyrazíme
na některý z masopustních průvodů,
můžeme zde potkat pestrou škálu
masek, jako je medvěd, brůna (tvor
mezi koněm a žirafou), bába, nevěsta
a mnoho dalších.
Tak vzhůru na masopust a užijte
si karnevalové veselí, třeba
mf
i s princeznou.

Mezinárodní den průvodců LAKUNA a Vladimír Merta
Asociace průvodců ČR zve širokou veřejnost na tradiční
zahrají v Knoflíku
bezplatné prohlídky Prahy u příležitosti Mezinárodního
dne průvodců v sobotu 20. února 2016 od 14 hodin.

S

raz účastníků je u Meeting pointu v Celetné ul. 5, Praha 1. Na prohlídky se není třeba předem hlásit. Letošní trasy povedou ze Staroměstského na Křížovnické náměstí. Je jich celkem pět, včetně jedné
prohlídky pro rodiny s dětmi.
Asociace průvodců České republiky, r. s.
Vinohradská 46, Praha 2, www.asociacepruvodcu.cz

Po výborném předvánočním koncertu kapely Neřež pokračují i letos koncerty v kavárně Knoflík. Únor patří kapele
Lakuna se zpívající akordeonistkou Petrou Hynčíkovou.
Jaký žánr hraje kapela Lakuna?
My jsme si ho pojmenovali jako
„šarmant šanson“. A do toho se
schová jak městská folková poloha, pouliční odrhovačky, tak
i swing a latina. Zásadní je, aby
hudební složka donesla poselství
textu. Rozhodně je to hudba pro
kavárnu jako stvořená.
Takže dáváte přednost spíš komornějším scénám?
To bych netvrdila. Fascinuje mě
právě ta rozmanitost příležitostí
a míst. Hráli jsme už na mnoha
velkých festivalech. Vloni jsme
dobyli dokonce i Zlatou kapličku,
když jsme hráli na TEDx
na Nové scéně Národního divadla. Nejčastěji
nás ale posluchači vídají
v menších klubech.

viní. Žije tady náš bubeník Martin
Rychta, který v minulosti mimochodem odehrál mnoho koncertů
s Vladimírem Mertou. A právě Vladimír Merta bude hostem koncertu
11. února v kavárně Knoflík.
Zveme tedy všechny příznivce
dobré hudby do kavárny Knoflík 11. února od 19.30 hodin,
Jablonecká 724/6. Bližší info na
www.centrumknoflik.cz. Vstupenky k dostání přímo v kavárně či
rezervace na recepce@centrumknoflik.cz. Více o kapele Lakuna
na: www.bandzone.cz/lakuna.
foto: Kapela Lakuna

V Praze hrajete pravidelně. Jaký je váš vztah
k Praze 9?
Nejlepší jaký může být.
S radostí jsme tady hráli
na open air festivalu Pod-
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Opět soutěžíme o vstupenky
na zajímavé akce v O2 areně
Městská část Praha 9 i v letošním roce připravila pro své obyvatele soutěž
o lístky na zajímavé akce, které se budou konat v O2 areně ve Vysočanech na jaře.

O

dpovězte na otázky našeho
vědomostního kvízu o Praze 9
a odpovědi zapište do přiloženého
kuponu, který zašlete na adresu:
Úřad MČ Praha 9, oddělení kultury, Sokolovská 14/324, 180 49
Praha 9. Na obálku napište heslo
„soutěž“. Nebo je můžete vhodit do schránky na recepci úřadu
městské části. Do slosování budou
zahrnuty všechny správné odpovědi, které zašlete nebo doručíte
do 22. února 2016.
Losování výherců se uskuteční
23. února 2016. Výherci, kteří
dostanou po dvou vstupenkách
na některou z jarních akcí v O2
areně, budou kontaktováni telefonicky. Při předání vstupenek

se musí prokázat platným občanským průkazem s trvalým bydlištěm v Praze 9 v působnosti úřadu
Sokolovská 14/324.

Vědomostní kvíz – filmový

Praha 9 mnohokrát sloužila filmařům jako kulisa při natáčení.
1. Jak se jmenoval film o tom, jak
strojvůdce Matys nechce ještě
jít do důchodu a opraví s partou
učedníků starou lokomotivu. Hlavní roli ztvárnil Jaroslav Marvan
a točilo se v ČKD Lokomotivka
a na proseckých stráních.
a) Ocelový dědek
b) Dědek ze železa
c) Železný dědek

Odpovědní kupon:
Ke každé otázce doplňte správnou odpověď v podobě písmene a), b) nebo c):

1 .........
2 .........
3 .........
Jméno a příjmení: ................................................................
Adresa: ...............................................................................................
...............................................................................................
Telefon: .........................................
E-mail (nepovinný údaj): ......................................................
Upozornění: Soutěž je určena pro obyvatele Prahy 9 s trvalým bydlištěm
v působnosti Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324.

2. Celovečerní film Partie krásného dragouna v režii J. Sequense ze
seriálu Hříšní lidé města pražského vznikal i v pískovcových skalách na Proseku a okolí. Pojednává
o vykutáleném dragounovi a jeho
bytné, vraždě i svérázném strážci
zákona. Kdo hrál onoho dragouna
podezřelého z vraždy?
a) Jaroslav Marvan
b) Vladimír Menšík
c) Josef Abrhám
3. Také oscarový film Kolja se natáčel i v Zákostelní ulici a ve Špitálské s pohledem na věž u první
vrátnice Kolbenky. Ukazuje několik měsíců před sametovou revolucí v tehdejším Československu,
svatbu s cizinkou ruské národnosti za peníze, přátelství muže
a malého ruského chlapce. Kdo
film režíroval?
a) Jan Svěrák
b) Dušan Klein
c) Hynek Bočan

O jaké lístky soutěžíte?
Superfinále florbalu 2016
17. dubna 2016
Jedinečná sportovní akce opět
v O2 areně. Program: 9.45 Finá-

le Poháru středních škol – dívky,
11.00 Finále Poháru středních
škol – chlapci, 13.00 Superfinále
Extraligy žen, 16.00 Superfinále
Tipsport extraligy mužů.
Stejně jako americký Superbowl
či švédské florbalové finále rozhoduje obě nejvyšší soutěže florbalu
u nás jediný zápas. Diváci mohou
očekávat strhující podívanou.
Není žádné příště, není žádná
možnost opravy! Jeden den! Jedno místo! Dva vítězové!
JANET JACKSON
Unbreakable World Tour
20. dubna 2016

Hudební ikona, několikanásobná
držitelka cen Grammy® a umělkyně, jejíž nahrávky jsou ověnčeny
mnoha platinami Janet Jackson
vystoupí v rámci svého turné poprvé v České republice.
mk

Sokolovská 504/274 • Praha 9 - Vysočany
Tel.: 284 819 062
Biskupcova 5 • Praha 3 - Žižkov
Tel.: 271 775 615
www.papirnovotny.cz • obchod@papirnovotny.cz
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Fotoohlédnutí…

… za setkáním seniorů při akordeonu

České, moravské a slovenské písně 50. a 60. let zahrál seniorům Prahy 9 Karel Richard Marinnov, bývalý člen orchestru Václava Hybše, k odpolední
pohodě ve sklepní restauraci U Pecků ve Staromlýnské 5. Akce Vysočanských „V“ se tu uskutečnila 26. listopadu 2015.

foto: Andrea Hulanová a Tereza Tysovská, SOU služeb Praha 9, www.sousluzeb.cz

… za Českou mší vánoční ve svatyni Krista Krále
Česká mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby zazněla 21. prosince 2015 ve svatyni Krista Krále, římskokatolickém kostele v Kolbenově ulici
v Praze 9. Hrál Symfonický orchestr Prahy 8 s dirigentem Adolfem Melicharem. Sbor RESONANCE vedla Miloslava Pospíšilová, Sbor ZŠ MARJÁNKA Anna Niklová. Sólisté: Blanka Sládková (soprán), Radka Kyralová (alt), Stanislav Mistr (tenor), Ivo Michl (bas).

foto: Sylva Mešinová a Tereza Holíková, SOU služeb Praha 9, www.sousluzeb.cz
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Badmintonisté SK Prosek Praha získali
žákovský titul a sedm medailí z mistrovství ČR
Velmi úspěšná byla pro
prosecké badmintonisty
zkrácená sezona 2015,
jež vyvrcholila v prosinci
republikovými šampionáty
žáků a juniorů.

N

ejvětšího úspěchu dosáhl mezi
žáky v kategorii U15 Václav
Palán. Odchovanec proseckého
klubu se stal mistrem ČR ve čtyřhře chlapců, k tomu přidal ještě
bronzovou medaili v mixu a páté
místo ve dvouhře. Turnaj, který
v posledním předvánočním víkendu hostil Liberec, tak přinesl krásný dárek pro Vaška, jeho trenéry
a celý prosecký tým.
Oceněním skvělé práce s mládeží
v proseckém badmintonovém oddílu je bilance čtyř mládežnických
šampionátů: ve všech kategoriích
se podařilo získat medailové umístění. Mezi mladšími žáky v kategorii do 13 let bodoval třetím místem
ve čtyřhře Adam Šulc, ten navíc
bude ve stejné kategorii soutěžit
i v roce 2016.
Mezi sedmnáctiletými se ke dvěma medailím prosadila Berta
Ausbergerová, když ve dvouhře

Václav Palán
dívek obsadila na mistrovství ČR
v Ostravě třetí místo. O vítězství
bojovala ve čtyřhře dívek, nakonec
z toho byla finálová účast a stříbrná medaile.
Konečně mistrovství ČR juniorů
do 19 let, které v roce 2015 hostil
Most, přineslo dokonce vzájemný
souboj proseckých dívek o cenné kovy. V semifinále dvouhry se
právě Berta Ausbergerová postavila turnajové dvojce Míše Zelin-

Sokol Prosek vás zve
do Rokytnice nad Jizerou
Máte-li rádi západní Krkonoše, můžete využít
k ubytování chatu Tělocvičné jednoty Sokol Prosek
v Rokytnici nad Jizerou.

Ch

atu vlastní TJ Sokol Prosek od přelomu roku
1945/46 a již od samého počátku
se těšila velké oblibě členů. Pořádaly se zde celopražské sokolské
lyžařské závody, schůze cvičitelského sboru i různé společenské
akce. Vše skončilo po roce 1948,
kdy byla řada aktivních členů ze
Sokola vyloučena a chata zkonfiskována. Do majetku Sokola
Prosek byla chata opět vrácena
v roce 1990.
Sokolská chata turistického charakteru s kapacitou 42 míst v osmi
pokojích je určena pro celoroční individuální nebo skupinovou rekreaci nebo sportovní akce. Má velmi
výhodnou polohu, v zimě zhruba 10 minut chůze od Ski areálu
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Studenov (vleky pro děti i dospělé). V letním období lze využít její
skvělé polohy pro pěší turistiku,
cykloturistiku apod.
Chata je vytápěna plynovým
ústředním topením, má nově vybudovaná sociální zařízení, jídelnu, společenskou místnost a lyžárnu. Stravování je individuální,
kuchyně je vybavena potřebným
nádobím, velkými sporáky a lednicemi. Bez problémů zde lze
vařit i pro celou kapacitu chaty.
Před chatou je zhruba deset parkovacích míst, lze zde zaparkovat i s autobusem. Více na www.
sokolprosek.tiger.cz. Bližší informace pro zájemce o pobyt podá
P. Burian, tel.: 603 419 643,
e-mail: burian@okya.cz.
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kové – po třísetové
bitvě z toho bylo
finále a následná
stříbrná medaile
pro Bertu a bronzová pro Míšu.
K tomu je pak
třeba přičíst ještě
druhé místo Berty
ve čtyřhře dívek...
V bilanci cenných
výsledků proseckého badmintonu
v posledních měsících roku 2015
najdeme medaile
z turnaje evropského juniorského okruhu, výhry
a medailová umístění proseckých juniorů v celostátních turnajích dospělých, ale
také dobrý vstup mládežnických
týmů do soutěže družstev starších a mladších žáků. Tak jako každý rok získal také prosecký klub
několik titulů přeborníků Prahy,
celkově se medailová bilance vyšplhala na krásných dvacet cenných kovů.
Stejně důležité jako všechny vrcholné výsledky však zůstává pro

rozvoj badmintonu na Proseku
a vytváření zdravého a motivujícího prostředí rozšíření tréninkových hodin, zvýšení členské základny a neutuchající chuť do hry
a radost z tréninků i závodů počínaje od nejmladších svěřenců. tk

Zleva Michaela Zelinková, Tomáš
Krajča, Berta Ausbergerová

Díky, trenére
Ocenění se dočkala také práce
trenérského týmu SK Prosek.
Hlavní trenér Tomáš Krajča
se dostal mezi 30 nejlepších
v soutěži Díky, trenére, do
které se zapojilo více než
1 500 trenérů z nejrůznějších
sportovních odvětví.

Kdy na hokejovou
Spartu do O2 areny

Hokejová utkání Tipsport Extraligy 2016
Datum
3. 2. 2016

Den
středa

Čas

Soupeř

18:30

PSG Zlín

5. 2. 2016

pátek

18:30

HC Energie Karlovy Vary

17. 2. 2016

středa

18:30

HC Verva Litvínov

21. 2. 2016

neděle

17:00

HC Kometa Brno

28. 2. 2016

neděle

17:00

HC Dynamo Pardubice

4. 3. 2016

pátek

18:30

BK Mladá Boleslav

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

Kryty v Praze 9
Zatímco některé lidi baví titulky v novinách typu,
že místo naší dovolené budou určovat teroristé, jiní
se s obavami ptají po adresách krytů, které by mohli
využít ke své ochraně v případě mimořádných událostí.
Přinášíme proto jejich přehled v Praze 9.

U

krytí obyvatelstva je jedním
ze základních způsobů kolektivní ochrany obyvatelstva při
mimořádných událostech a zajišťuje se v improvizovaných a ve
stálých úkrytech. K zabezpečení
realizace ukrytí se zpracovávají
plány ukrytí.

Stálý úkryt je stavba k ukrytí obyvatelstva vybudovaná investičním
způsobem již v době míru. Zajišťuje ochranu v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.
Stálé úkryty se dělí na stálé tlakově
odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty a ochranné systémy

podzemních dopravních staveb.
Majitelé stálých úkrytů zajišťují
jejich údržbu a revizi v souladu
s platnou normou ČSN 73 9050
z roku 2004 (Údržba stálých úkrytů civilní ochrany).
Improvizovaný úkryt je stavba k ukrytí obyvatelstva a obyvatelstvem svépomocně upravovaná až v případě
nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu
v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů.
Podrobnější informace k přípravě
improvizovaného úkrytu najdete
na webové stránce hasičského záchranného sboru: http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx – Se-

beochrana obyvatelstva ukrytím.
Pro ukrytí obyvatelstva v době
míru (po vzniku závažné mimořádné události nebo krizové situace) se s výjimkou ochranného
systému metra s využitím stálých
úkrytů nepočítá, za branné pohotovosti státu se plánuje jejich použití v plném rozsahu.
Stálé úkryty lze využívat k mírovým
účelům (sklady, šatny, archivy)
za předpokladu respektování kolaudačního rozhodnutí související
s technickými parametry úkrytu.
Před nástupem osob do úkrytů se
tyto úkryty zprovozňují podle Plánu ukrytí obyvatelstva (Krizový
plán).

Přehled stálých tlakově odolných úkrytů na území MČ Praha 9
Adresa - místo

Vlastník úkrytu

Českomoravská-Žel.st. Praha-Libeň

České dráhy, a.s.
Společenství vlastníků jednotek
Čihákova 873/19
Společenství pro dům Drahobejlova
čp. 1601/35, Praha 9 - Libeň
Hlavní město Praha
BC Freyova, a.s.
RLRE Alpha Property , s.r.o.
RLRE Alpha Property , s.r.o.
EIZE s.r.o.
FINERGIS REAL, a.s.
FINERGIS REAL, a.s.
KONSTRUKTIS, a.s.
KONSTRUKTIS, a.s.
KONSTRUKTIS, a.s.
KONSTRUKTIS, a.s.
KONSTRUKTIS, a.s.
Družstvo majitelů bytů Kovářská
POLIKLINIKA Prosek
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
BAYTON Beta, a.s.
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
C&R Developments s.r.o.

Čihákova 873/19
Drahobejlova 1601/35
Drahobejlova 953/19
Freyova 82/27
Klečákova 347/5
Klečákova 347/5
Klečákova 347/5
Kolbenova 159/5
Kolbenova 159/5
Kolbenova 616/34
Kolbenova 616/34
Kolbenova 616/34
Kolbenova 616/34
Kolbenova 616/34
Kovářská 749/19
Lovosická 440/40
Na Balabence 800/7
Na Balabence 800/7
Na Balabence 800/7
Na Vyhlídce 386/3
Nemocniční 582/8
Nemocniční 781/14
Novovysočanská 280/48
Novovysočanská 547
Ocelářská

Kapacita

Adresa - místo

Vlastník úkrytu

120

Pod Balkánem 599

450

150

Pod Strojírnami 552/7

150

Pod Strojírnami 747/6

70
600
450
300
150
600
450
300
600
150
600
300
150
100
100
100
100
150
150
150
150
1000
350

Pod Strojírnami 771/10

Hlavní město Praha
Společenství vlastníků jednotek
domu Pod strojírnami 7
Společenství vlastníků jednotek Pod
Strojírnami 747
Hlavní město Praha

Pod Táborem 6

České dráhy, a.s.

130

Poděbradská 186/56

TESLA Holding a.s.

300

Poděbradská 186/56

TESLA Holding a.s.

300

Poděbradská 186/56

TESLA Holding a.s.

300

Poděbradská 186/56

TESLA Holding a.s.

150

Poděbradská 186/56

TESLA Holding a.s.

300

Poděbradská 633/22

GENEI spol. s r.o.
Společenství vlastníků Sokolovská
1069/254, Praha 9
Hlavní město Praha

150

Hlavní město Praha
Společenství vlastníků jednotek
Sokolovská čp. 892
Hlavní město Praha

150

150

Sokolovská 974//199

Hlavní město Praha
Společenství vlastníků jednotek
Sokolovská čp. 971 a 972
Hlavní město Praha

Soustružnická 486/3

BETATEL s.r.o.

50

Teplická 494/15

GAMATEL s.r.o.
Společenství vlastníků
U Svobodárny 1071/7
Společenství vlastníků
U Svobodárny 1071/7

50

Sokolovská 1069/254
Sokolovská 1439/167
Sokolovská 227/264
Sokolovská 892/236
Sokolovská 965/183
Sokolovská 967/187
Sokolovská 971/193

U Svobodárny 1071/7
U Svobodárny 1071/7

Kapacita
150
150
150

250
150
150
150
150
150

150
150

INZERCE

Maturitní studium Zahradnictví se zaměřením
• FLORISTIKA
• GREENKEEPER � ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH
• PROJEKTOVÁNÍ ZAHRAD

v n
vě ětí
No oub

Hl

Učňovské studium (neplatí se školné)
• ZAHRADNÍK
Střední odborné vzdělání s výučním listem

ě

Učňovské studium (neplatí se školné)
• PRODAVAČ � SE ZAMĚŘENÍM NA PRODEJ KVĚTIN
Střední odborné vzdělání s výučním listem

Střední zahradnická škola a Střední odborná škola s.r.o.
Hloubětínská 78/26, Praha 9-Hloubětín

Únor 2016

Tel.: 267 910 144

www.zahradnickaskola.cz
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SC-361083/02

Dále pořádáme kurzy: Vazačské práce, Florista, Zahradník, GREENKEEPER
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INZERCE
DEJTE DÁREK SVÝM BLÍZKÝM! DEJTE SI DÁREK SAMI!
KURZY POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ
POČÍTAČ 1 - Začínáme s počítačem
POČÍTAČ 2 - Pokračujeme s počítačem
POČÍTAČ 3 - Internet a elektronická komunikace
VIDEO - Začínáme točit video
FOTOGRAFIE - Začínáme s digitální fotografií
KURZY POHYBOVÝCH AKTIVIT
RELAX - Relaxačně-zdravotní cvičení s prvky jógy
WALK - Chodíme s hůlkami
KURZY JAZYKŮ
JAZYK AJ - Angličtina pro mírně pokročilé

Jarní kurzy pro seniory začínají 9. 2. 2016
v Domě dětí a mládeže na Proseku
Přijďte zajímavě a tvůrčím způsobem využít
volný čas v kolektivu vrstevníků se stejnými zájmy!
Přihlášky a informace: www.senior-partner.cz
mobil : 731 520 585
e-mail: prosek@senior-partner.cz
osobně: kancelář DDM na Proseku

NÁSLEDUJÍCÍ BĚH KURZŮ OTEVŘEME AŽ 5. 4. 2016!

SKVĚLÁ
DOVOLENÁ
ZA
SUPER
CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!

od 2.599 Kč

Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!
Podrobné informace najdete na:

SC-361088/02

www.happydovolena.cz

tel.: 737 389 808, 603 513 723, 546 410 267

FA J. MACHÁČ

Albina KASHKAROVA
realitní makléř

PLYNAŘ 13.08.15
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

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

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

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

www.klubmontessori.cz
tel.: 604 708 572

SC-351806/02

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

19:23

INZERCE
V ČASOPISU

HODINOVÝ MANŽEL

Tel: 737 272 779

janmachac66@seznam.cz

SC-351666/02

inzerat_44x30.indd 6

tel.: 777 325 466

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

Základní škola Heřmánek
Rajmonova 4, Praha 8 - Ládví

přijímá ve školním roce 2016/17 žáky
do šestého ročníku (16 žáků ve třídě)
a do přípravné třídy (14 žáků).
U nás najdete lepší vztahy v kolektivu
a osobnější přístup.
Zápis 6. třída: 23. března, 13. dubna
a 1. června 2016.
Zápis přípravná třída: 30. března 2016.
Nutné přihlášení.
Přihlášky a informace na www.prorodinu.cz,
najdete nás také na facebooku.

www.ceskydomov.cz

tel.: 603 786 170
vit.vrbicky@ceskydomov.cz
Únor 2016

SC-361097/01

774 849 270

SC-351821/02

Volejte ještě dnes:

ŠICÍ STROJE

OPRAVY A PRODEJ

SC-351475/03

STĚHOVACÍ VŮZ
S ŘIDIČEM ZDARMA

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

SC-351804/02

kromě jiného pro svoje klienty nabízím

SC-351828/07

NADSTANDARDNÍ SERVIS
OD MAKLÉŘE Z PROSEKA

INZERCE

OPERACE
ŠEDÉHO
ZÁKALU!

VÝPRODEJ

ZAOSTŘETE
NA ŽIVOT!

LOŇSKÝCH MODELŮ
AKCE PLATÍ
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

40% SLEVA
na brýlová skla

40% SLEVA
na obruby

Vyšetření bez objednání.
Nejmodernější operační technologie.
Operační tým s mnohaletými zkušenostmi.
Minimální objednací lhůty.
Možnost výběru nitrooční čočky.

AKCE
Brýle
za 100 Kč!
Po operaci šedého zákalu

SC-361148/01

Oční klinika Horní Počernice,
Obchodní 2694/2, Praha 9
email: info@ocniklinikahp.cz
tel.: 281 865 664, 602 105 355

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKÁ LEGENDA!
Muzikál Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese

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

SC-361122/06

me

Únor
2016
Tucnak-Nase_Praha8_188x130_Dracula.indd
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U CE N TI
PŘ IN ÁŠ EJ Í PR O D
A M IA !
M
M U ZI K ÁL U M AM

VÝPRAVNÝ RODINNÝ MUZIKÁL NA MOTIVY SLAVNÉHO FILMU

OD DUBNA 2016 V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
HVĚZDNÉ OBSAZENÍ • JEDINÝ MUZIKÁL S DĚTSKÝM VSTUPNÝM
PRVNÍ POTVRZENÉ HVĚZDY: JIŘÍ LANGMAJER, JIŘÍ KORN, ROMAN VOJTEK A VÁCLAV KOPTA
SC-351899/11

w w w. AT Z IJ I D U CH OV E M U Z I K A L.c z

činohra
UVÁDÍME
V NÁRODNÍM
DIVADLE

Vítězslav Nezval

MANON LESCAUT
SC-361121/08

Hrajeme od 11. února
www.narodni-divadlo.cz

