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Na vědomost se dává,
že masopust začíná!

BRUSLENÍ
V O2 ARENĚ
19.02.14 15:43

PARK
SRDCE II

NÁDRAŽÍ
PROSEK
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V březnu pouze
v Galerii Harfa!
v Harfě

Xbox
Kinect
turnaj

8.-9.3. 2014

28.-30.3. 2014
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MODULOVÉ
BYDLENÍ
vašim potřebám

www.2bl.cz
•
•
•
•
•
•

Nové byty z II. a III. etapy v prodeji
Energ. náročnost budovy sk. B - úsporné
Ve stand. vybavení bytu VZT s rekuperací
Modulové byty, které se v čase přizpůsobí
Nejlepší dispozice z předchozí etapy
Ideální bydlení pro aktivní rodiny s dětmi

800 340 350

III. etapa v prodeji
navštivte vzorový byt

SC-340328/04

volejte 800 340 350
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DEVÍTKA
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

SLOVO STAROSTY

PŘEČTĚTE SI
Jsem rád, když se i přes
počáteční nedůvěru podaří
prosadit dobrou věc. Tou bezesporu jsou přípravné třídy
pro děti s odkladem povinné
školní docházky. Na devítce
fungují čtvrtým rokem. Do
prvních dvou tříd nastoupili
chlapci a dívky v září 2011
v Základní škole Novoborská.
Další rok se nám je podařilo
otevřít také v základních školách Na Balabence, Litvínovská 500 a Litvínovská 600.
Díky těmto novým místům
v tzv. nultých ročnících jsme
mohli přijmout více nových
dětí do mateřských škol.

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

Historie
Služby

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
redakcedevitky@praha9.cz
Redakční rada:
Předseda: Mgr. Adam Vážanský
Členové: Ing. Zdeněk Davídek, Ing. Marek
Doležal, Mgr. Zuzana Kučerová, Mgr. Tomáš
Portlík, Miloslav Hanuš, Vladimír Zedník,
Bc. Linda Urbášková, Markéta Dostálová
Vaše názory, podněty, náměty nebo příspěvky
a fotografie rádi uvítáme na e-mailu:
redakcedevitky@praha9.cz nebo na
poštovní adrese Městské části Praha 9.

A předškoláčkům, kteří by
mohli mít v první třídě problémy například proto, že se
potýkají s určitým zdravotním
handicapem nebo jsou jen
hravější a méně samostatní
než jejich vrstevníci, jsme
umožnili, aby na sobě zapracovali, dozráli a do kolektivu
první třídy zapadli jako rovnocenní partneři ostatních
dětí. O tom, jaké pokroky děti
v přípravných třídách dělají,
si přečtěte v tomto vydání
Devítky.

Z radnice

8–9

Tipy, rady,
oznámení

10 – 11 Komunitní
plánování
12 – 13 Školství
15 – 18 Teplo za
věrnost
14 – 22 Život
kolem nás
23 – 24 Rokytka
25 – 27 Kultura
28 – 29 Sport

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

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

4–7

30

Inzerce

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

i30 kombi_188x86 mm 2014.pdf 1 6.2.2014 15:28:12
INZERCE
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Komplexní
záruky bez
omezení km

HYUNDAI PRAHA DOMANSKÝ s.r.o., ZDIBY, email.: hyundai@domansky.cz, Tel.: 608 58 58 58
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Z RADNICE
Zastupitel MČ Praha 9 Ing. Radim Šenk, MBA, FCCA (TOP 09)

Když investovat, tak správně
Ing. Radim Šenk, MBA, FCCA (TOP 09), pracuje v Zastupitelstvu Městské části Praha 9
první volební období a stejnou dobu působí také jako místopředseda finančního
výboru, člen rozpočtové komise a komise územního rozvoje.

Pane inženýre, čím se vlastně profesně zabýváte?
V současné době působím na postu náměstka ředitele Ústřední vojenské nemocnice. Mezi mé hlavní
úkoly patří kromě udržení špičkové zdravotní péče i nemocnici ekonomicky stabilizovat. Beru to jako
pokračování své dlouholeté praxe
v restrukturalizacích podniků.
Proč jste se rozhodl kandidovat do
zastupitelstva MČ Praha 9?
Řídím se heslem: Nežít si nad poměry a na úkor budoucích generací. Odpovědnost k mým dětem
byla asi hlavní myšlenka, která mě
posunula do komunální politiky.
A tím „kopancem“ k podání přihlášky pak byly billboardy Jiřího
Paroubka v roce 2009, který sliboval „modré z nebe“ a navíc nezodpovědně shodil vládu ČR uprostřed našeho předsednictví EU!
Nakonec i zkušenosti z nemocnice
mi pomáhají při práci v zastupitelstvu. Na obou stranách Prahy hledáme varianty k dlouhodobému
udržení vyrovnaných rozpočtů,
takže se práce zastupitele a náměstka vhodně doplňují.
Jak vnímáte práci člena zastupitelstva perspektivou prvního
volebního období? Dají se vůbec
ukázat již konkrétní výsledky?
Pracuji jako neuvolněný zastupitel,

tedy zejména v komisích a výboru.
I když jsme na radnici politickými benjamínky, ty 3,5 roku jsme
nelenili a jsou za námi konkrétní
výsledky. Rád bych zdůraznil práci
radní pro školství Mgr. Z. Kučerové a také radního pro výstavbu Ing.
Doležala. Konkrétně jde o navýšení
počtu míst v mateřských školách
cca o jednu třetinu, tedy přes 350
míst, což již dává dobrou šanci na
umístění našich ratolestí. Tato rozšířená kapacita by měla rodičům
umožnit hladší zapojení do pracovních povinností s pocitem, že je
o jejich děti řádně postaráno.
Co považujete za aktuální téma,
které hýbe devítkou?
Jednoznačně pokračování privatizace bytů. Obrovskou práci odvedla privatizační komise pod vedením Mgr. J. Vávry. Po roce práce
dala jednoznačné doporučení
Radě MČ ohledně dalšího postupu, zda se bude zbylý bytový fond
privatizovat a případně za jakých
podmínek. Dnes mají nájemci
jistotu, že skutečně nabídku dostanou, a to dle schválených zásad
pro privatizaci a v letech, která si
sami losem zvolili. Jejich vytrvalé
volání po dokončení privatizace
nebylo marné; každý oprávněný
nájemce dostane šanci za rozumnou cenu svůj byt odkoupit.
Chystá MČ Praha 9 nějaký projekt,
který ovlivní obyvatele v delším
časovém horizontu?

Asi bych zmínil dokončené majetkové sjednocení pozemků kolem Polikliniky Prosek, které mají
pro MČ Praha 9 velký význam.
Jde o jedno z posledních větších
území v okolí, která nyní radnice
kontroluje. Připravuje se projekt
„bezpečného – sociálního“ bydlení, kde by právě blízkost polikliniky a metra Střížkov měla být
pro spoluobčany výhodou. Daný
projekt je připravován v souladu
s principy Světové zdravotnické
organizace, která podporuje takové sociální aktivity, jež zajistí, aby
starší obyvatelé mohli co nejdéle
žít ve svých domovech, aby se oddálila doba, kdy budou z důvodu
svého zdravotního stavu a případně nesoběstačnosti nuceni přestěhovat se do některého ze specializovaných zařízení.
Bydlíte na sídlišti Střížkov, co vás
jako občana zajímá?
U mě je to především dopravní
situace a dostupnost sídliště, a to
na obou koncích Lovosické ulice. Snad se po plánované úpravě
křižovatky Lovosická x Prosecká
zvýší plynulost dopravy. S obavou
sleduji dokončování tunelu Blanka, který k nám s největší pravděpodobností přivede větší množství
aut, která budou chtít pokračovat
dál na hradeckou dálnici. Praha 9
si nezaslouží být jen tranzitní tepna. Nesmíme připustit stav, kdy
zkracování trasy přes Prosek bude
pro řidiče nejjednodušší a nejrych-

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS

lejší únik před dopravní zácpou.
Bez dokončení Vysočanské radiály
a navazujících velkých křižovatek
se dlouhodobě neobejdeme, otázkou je jen, kdy se tak stane.
Podle čeho se rozhodujete, zda věřit, či nevěřit v politice?
Rozumím tomu, že většina obyvatel nechce mít s politikou nic
společného, poslední vládní kauzy
jsou toho důkazem. Naštěstí to
není případ Prahy 9, kde spíše než
politická příslušnost a rivalita rozhoduje selský rozum, zejména při
rozhodování o velkých investicích.
Proto, prosím, nesuďte zastupitele
podle jejich politické příslušnosti,
ale podle jejich odvedené práce.
Chtěl byste říci něco závěrem?
Každý z nás má ve svém okolí mladé rodiny a seniory, kteří denně
potřebují službu, na niž se mohou
spolehnout.
A nejen tyto skupiny čekají na významné investice do konkrétních
projektů. Některé z nich jsem
stručně představil. Naplnit očekávání veřejnosti ale není snadné. Potřebujeme čas na přípravu,
finanční prostředky a rozvahu.
Dobrou zprávou je, že na významnou část investičních prostředků
již dnes vidíme. Získáme je z postupné privatizace městských bytů
do roku 2018.
Pokud mi to bude umožněno, rád
bych se těchto připravovaných
projektů účastnil a dokončil je.

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

Kontakty na redakci,
inzerci i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži
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Česko-anglická
mateřská škola

• elektromotory • měděné kabely • papír
• počítačový elektrošrot

Josef Zeithamer
Mobil: 602 437 598

www.cajdasrot.cz

U Stavoservisu 527/1, Praha 10
vjezd z Průmyslové ulice,
křižovatka naproti Fashion Aréně
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Fe až 5,40 Kč/kg • Cu až 125 Kč/kg • Al až 29 Kč/kg
Tel.: 775 031 603

Zápis!

Výuka s pomocí interaktivní tabule
Předškolní příprava
Letní provoz
Bio strava
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Vykupujeme: železo • barevné kovy

Z RADNICE

Praha 9 připravuje další udílení cen
Městská část Praha 9 vyhlásila další ročník udílení
čestných cen a čestného občanství. Již pátým rokem tak
oceňuje vzácné osobnosti spojené s regionem, jejich dílo
i přínos pro devátou městskou část.

O

d roku 2010 předává Praha
9 tyto ceny vždy v polovině
září u příležitosti výročí, kdy císař
František Josef I. udělil devítce
právo používat městský znak v podobě, v jaké ho známe dodnes.
„Rozhodli jsme se takto ocenit
významné osobnosti, které se
svým životem, působením nebo

dílem zasloužily o rozvoj naší
městské části. Rádi bychom však
tímto způsobem projevili i úctu
obyčejným občanům a obyvatelům devítky, kteří přispěli nebo
přispívají k tomu, aby se v našem
regionu žilo lépe,“ vysvětluje radní úřadu Prahy 9 Mgr. Adam Vážanský.

Návrhy podávají
sami občané

Hlavní podmínkou pro udělování ocenění je, že návrhy podávají
sami občané městské části, případně instituce prostřednictvím
svých zastupitelů. Tyto návrhy je
možné podávat již nyní, a to do
konce května prostřednictvím
formulářů, které jsou k dispozici
v informačních centrech na vysočanské radnici nebo Poliklinice
Prosek. Ke stažení jsou formuláře
také na webových stránkách www.
praha9.cz, kde občané naleznou

i veškeré
další informace
včetně
pravidel
udílení cen.
K čestným občanům Městské části Praha 9 patří
z minulých let například bývalý
prezident ČR Václav Klaus, spisovatel, scenárista, publicista, muzikolog a pedagog Zdeněk Mahler
nebo zlatý olympionik pětibojař
David Svoboda.
lu

Některé změny v nájemním bydlení, jež přinesl nový občanský zákoník
Od letošního roku platí nový občanský zákoník. Jeho
smyslem je upravit soukromá práva, povinnosti
a postavení osob v jednom kodexu. Některé změny se
dotknou také práv a povinností nájemců a pronajímatelů
bytů. Pojďme se na některé podívat podrobněji.

P

ředevším od 1. ledna 2014 se
všechny nájemní smlouvy řídí
novým občanským zákoníkem
(NOZ), i ty dříve uzavřené.
Významnou novinkou je možnost
skončení nájmu ze strany pronajímatele bez výpovědní doby
v případě porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem
(§ 2291 NOZ).
Takovým porušením povinností zvlášť závažným způsobem je
především nehrazení nájemného
a nákladů na služby. Nezaplatí-li
tedy nájemce bytu nájemné a náklady na služby za dobu alespoň
tří měsíců, může mu pronajímatel
dát výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby a požadovat, aby mu
nájemce bez zbytečného odkladu
byt odevzdal. To je rozdíl oproti

dosavadní právní úpravě, kdy po
takto podané výpovědi následovala tříměsíční výpovědní lhůta, po
jejímž uplynutí byl nájemce povinen byt vyklidit.
Dalším rozdílem je, že podle nové
právní úpravy již není pronajímatel povinen při vyklizení bytu
poskytnout nájemci přístřeší
(dočasné ubytování a prostor pro
uskladnění nájemníkových věcí).
Nový občanský zákoník zavádí
také větší ohlašovací povinnosti
nájemníků. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících
v bytě bez zbytečného odkladu
pronajímateli. Neučiní-li to ani
do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost. Pronajímatel

bude mít právo požadovat, aby žil
v bytě počet osob přiměřený velikosti bytu, nebo vyhradit si souhlas s přijetím další osoby. To se
netýká partnerů, jejich dětí nebo
dětí osvojených.
Pokud nájemník odjede na delší
dobu pryč, musí to nahlásit vlastníkovi bytu a určit kontaktní osobu.
Ta by majitele v nutných případech
pustila do bytu. Pokud to nájemník neudělá, bude moci v krajních
případech majitel do bytu vstoupit
i bez svolení (například při havárii
vody).
Další změnou oproti dosavadní
právní úpravě je vypuštění institutu výměn bytů z občanského zákoníku. Argumentem tvůrců zákona pro tuto změnu je tvrzení, že trh
s byty plně funguje a nájemce, pokud mu pronajatý byt nevyhovuje,
může nájem ukončit a pronajmout
si (na trhu) byt jiný, vhodnější.
Městská část Praha 9 jako vlastník nájemních bytů odsouhlasila
postup, kdy se na ni nájemci bytů
obrátí se žádostí o „výměnu bytů“.

Pokud budou oba žadatelé nájemci bytů ve vlastnictví MČ Praha 9,
bude Rada MČ Praha 9 po prověření platební morálky a zdůvodnění žádosti schvalovat návrh na
ukončení obou nájmů dohodou
a současně uzavření nájemních
smluv k novým bytům.
Novinkou je také pravidlo přechodu nájmu na dědice pro případ
smrti nájemce. Nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena
nájemcovy domácnosti (nájemce
žije sám), přejdou na jeho dědice.
To znamená, že dědic je povinen
do vyklizení a odevzdání bytu hradit nájemné a zálohy na služby. Za
dluhy na nájemném, které vznikly
před nájemcovou smrtí, odpovídá
společně nájemcův dědic s osobami, které s nájemcem žily ve společné domácnosti až do jeho smrti.
Pronajímatel i dědic pak mohou nájem vypovědět bez uvedení důvodu
s dvouměsíční výpovědní dobou.
Mgr. Zuzana Mikisková
vedoucí bytového odd. odboru
správy majetku MČ Praha 9
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DEJTE DÁREK SVÝM BLÍZKÝM! DEJTE SI DÁREK SAMI!

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
Březen 2014
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Jarní kurzy pro seniory začínají 1. 4. 2014
v Domě dětí a mládeže na Proseku

POČÍTAČ I. - Začínáme s počítačem
POČÍTAČ II. - Práce na počítači pro mírně pokročilé
POČÍTAČ III. - Internet a elektronická komunikace
POČÍTAČ IV. - Speciální aplikace (Word, Excel, PowerPoint)
FOTOGRAFIE I. - Začínáme s digitální fotografií
FOTOGRAFIE II. - Zpracování a úpravy digitální fotografie
KERAMIKA - Keramická tvorba pro začátečníky i pokročilé
RELAX - Relaxačně-zdravotní cvičení s prvky jógy
JAZYK AJ - Angličtina pro mírně pokročilé
JAZYK NJ - Němčina pro mírně pokročilé

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

5

Z RADNICE

V prodeji bytů z majetku devítky je jasno
Zastupitelstvo MČ Praha 9
na svém zasedání
11. února 2014 rozhodlo
o dalším postupu při
prodeji svých bytů
oprávněným nájemcům
do roku 2018.

V

roce 2007 Zastupitelstvo
MČ Praha 9 schválilo zásady
prodeje bytů z majetku MČ Praha
9 jejich nájemcům, tzv. privatizaci. Podle nich do konce loňského
roku schválilo záměry prodeje
1781 bytových jednotek z původního počtu 3738, které devítka
spravovala v roce 2007, a zprivatizovalo 1391 bytů. Prodeje v některých domech stále ještě probíhají,
zejména v Sokolovské ulici čp.
965-968 a 971-974 a v některých
domech vytipovaných původně
k výstavbě půdních bytů.
„Podle usnesení Zastupitelstva
MČ Praha 9 ze září loňského roku
městská část nabídne odkoupení bytu oprávněným nájemcům
ve všech bytových domech, které
dosud nebyly zařazeny do privatizace, a to nejpozději do konce
roku 2018. Záměry prodeje bytů
v domech vytipovaných původně
k výstavbě půdních bytů budou
schváleny do konce roku 2014.
Záměr postupného prodeje 1639
bytů ve zbývajících 62 domech
(číslech popisných) schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 9 dne 11.
2. 2014. Oprávnění nájemci dostanou nabídku k odkoupení bytu
podle schválených zásad prodeje
nejpozději do konce roku 2018.
Umožníme tak nájemcům bytů

získat je do vlastnictví a bydlet
ve svém,“ říká uvolněná členka
Rady MČ Praha 9 Jana Nowaková
Těmínová.

Důležité rozhodnutí
pro roky 2014–2018

Protože nájemci bytů v domech,
které dosud nebyly zařazeny do
privatizace, chtěli vědět, kdy si budou moci byty koupit, byl vytvořen
harmonogram prodeje bytů nejpozději do roku 2018.
„Komise pro privatizaci navrhla
Radě MČ Praha 9 rozdělení domů
s byty pro privatizaci do čtyř skupin podle počtu bytů a lokality, aby
mohla být v každém z roků 2015,
2016, 2017 a 2018 zaslána nabídka k odkoupení bytu oprávněným
nájemcům vždy ve všech domech
jedné skupiny. Ty byly vytvořeny
tak, aby umožňovaly privatizaci
podle stavebně-technických celků
a zároveň měly přibližně stejný

vybraní občané. Zájem postavit
se k osudí totiž projevilo celkem
38 lidí.
Každý ze čtyř losujících vytáhl
z jednoho osudí jednu ze čtyř skupin domů navržených k privatizaci a ze druhého osudí rok, v němž
nájemníci dostanou nabídku k odkoupení „svého“ bytu.

Transparentní
náhodný výběr

Kdy a které domy
se budou privatizovat

Rozhodnutí z moci úřední o tom,
kdy nájemníci konkrétního domu
dostanou nabídku na odkoupení bytu, který užívají, vyvolává
v mnohých pocity nespravedlnosti. „Proto jsme navrhli určit pořadí
jednotlivých skupin domů k privatizaci v letech 2015-2018 losem
a losovat veřejně při zasedání zastupitelstva 11. února,“ konstatuje Jiří Vávra.
Aby i náhodný výběr byl transparentní, losovali čtyři zase losem

Kdy oprávnění nájemníci dostanou od městské části nabídku
k odkoupení „svého“ bytu, určil los. Byty budou prodávány
za cenu 13 000 Kč/m2.

Zeptali jsme se…
Uvolněné členky Rady MČ Praha 9 odpovědné za privatizaci
bytového fondu Prahy 9 Jany Nowakové Těmínové.
Po privatizaci obecních bytů volá
značná část jejich nájemníků už
delší dobu. Proč k ní takto z gruntu přistupujete až nyní?
„Než jsme k tomuto kroku přistoupili, musel být další prodej
bytů posouzen s ohledem na dopady do rozpočtu a hospodaření
městské části i v příštích letech.
V otázce rychlosti privatizace
a také výše kupní ceny se nejvíce
střetávají zájmy nájemců, kteří

počet bytů,“ vysvětluje předseda
komise pro privatizaci Jiří Vávra
a dodává, že rada souhlasila s rozdělením zbývajících 62 domů do
čtyř skupin zhruba po 400 bytových jednotkách, aby mohly být
v průběhu příštích let nabídnuty
oprávněným nájemníkům k odkoupení.

chtějí byty koupit co nejdříve a co
nejlaciněji, a zájmy ostatních občanů Prahy 9, kteří oprávněně
očekávají, že výnosy z tohoto majetku budou co nejvyšší a budou
použity ve prospěch co největšího
počtu obyvatel městské části. Obě
skupiny chápu. Úkolem rady a zastupitelstva je tyto do jisté míry
protichůdné zájmy sladit. Výsledkem je rozhodnutí nabídnout byty
k prodeji do konce roku 2018 za
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cenu 13.000 Kč za 1 m2 plochy
bytu. Některým nájemcům se
cena zdá vysoká, některým občanům, kteří v bytech městské části
nebydlí, zase nízká. Vychází ale ze
znaleckého ohodnocení bytu obsazeného nájemcem, a zodpovědná městská část nemůže prodávat
laciněji.“
Co se stane s nájemníky, kteří si
nabídnutý byt nechtějí nebo nemohou koupit? Musí se vystěhovat?
„Nemusí, zůstanou v bytě a budou
pokračovat v nájmu za stávajících podmínek. Nikdy se nestalo,
že bychom vystěhovali nájemce

Rok 2015
Domy čp. 561, 562, 563, 564, 565,
566, 567, 568, 569, 570, 571, 572,
573 a 574 na Proseku.
Rok 2016
Domy čp. 352, 353, 354, 355, 356,
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,
364 a 365 na Střížkově.
Rok 2017
Domy čp. 546, 547, 548,549, 550,
551, 552, 553, 554, 555, 351, 352,
353, 354, 329, 330 a 341 na Proseku.
Rok 2018
Domy čp. 264, 288, 459, 292, 297,
699, 460, 461, 462, 744, 807, 608
a 771 ve Vysočanech a 953, 1511,
567 a 1872 v Libni.
Z předpokládaného příjmu z prodeje bytů v každém roce bude
možné koncepčně zajišťovat rozvoj městské části. Plán hospodářské činnosti MČ Praha 9 předpokládá pro rok 2014 příjmy z nájmu
obecních bytů ve výši 116 257 tis.
Kč a příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 42 171 tis.
Kč. Příjmy z prodeje bytů jsou pro
rok 2014 plánovány ve výši zhruba
170 000 tis. Kč.
Foto: Linda Urbášková
proto, že si nekoupil byt. Bytové
jednotky, o které neprojeví zájem
jejich oprávnění nájemci, zůstanou i nadále ve vlastnictví městské
části. To je zakotveno v zásadách
prodeje už od roku 2007 a Zastupitelstvo MČ Praha 9 toto pravidlo
znovu potvrdilo svým usnesením
v září loňského roku. Teprve když
se byt uvolní, je zařazen do výběrového řízení na prodej bytu za
tržní cenu. Volné byty městská
část prodává za cenu 26.000 Kč
až 36.000 Kč za 1 m2 plochy podle
stavu bytu a lokality. Byty obsazené jejich nájemci samozřejmě
nikomu jinému neprodáváme.“
Marie Kurková

Březen 2014

Z RADNICE

Radnice shání peníze na
rozšíření parků na devítce
Parky a zeleň, kterými se devítka může chlubit, většinou
vznikají díky dotacím z evropských peněz nebo hlavního
města Prahy. Také vznik parku Srdce II na Proseku
a úprava veřejného prostoru v Jablonecké ulici je závislá
na tom, zda se MČ Praha 9 podaří finanční prostředky
získat z jiných zdrojů než vlastních.

Z

astupitelstvo MČ Praha 9 souhlasilo na svém zasedání 11.
února 2014, aby byly podány žádosti k získání financí na vytvoření
parku Srdce II a na úpravy veřejného prostoru v Jablonecké ulici
v rámci Operačního programu
Praha – Konkurenceschopnost.

Park Srdce II

Celkové náklady na parkovou
úpravu na Proseku činí 9 945 tisíc
korun, devítka by se na nich podílela částkou necelých 746 tisíc
korun.
Park Srdce II by měl vzniknout na
místě bývalé zahrádkářské kolonie
vedle Prosek Pointu a bude navazovat na první část parku Srdce
vybudovanou v roce 2010. Vytvoří
s ní jednotný celek a doplní zelené
plochy parku Přátelství a zeleň
sousedícího hřbitova.
Protože stávající park Srdce
umožňuje aktivní využití volného
času spíše občanům v produktivním věku a lidem s aktivním
přístupem k životu, nové zelené

plochy by měly být vstřícné především k dětem a jejich rodičům.
Proto je tu navrženo dětské hřiště
pro děti do pěti let ve stylu hmyzího světa, jemuž by měly odpovídat
i herní prvky. Nízké řady zeravů
se stanou bludištěm představujícím chodbičky mravenců. Altán
s lavičkami poskytne přístřeší při
dešti nebo stín v létě. Kompozici
vzrostlých cypřišů a zeravů a dalších vzrostlých, zdravých stromů,
které zbyly z bývalé zahrádkářské
kolonie, doplní nově vysázené
stromy a trvalkové záhony.

Úpravy veřejného
prostoru Jablonecká

Aby veřejný prostor na Proseku
v trianglu Vysočanská – Česká
pošta – Billa tvořil dokončený
celek, je potřeba upravit veřejný
prostor v ulici Jablonecké. Konkrétně by se stavební práce měly
týkat úpravy parkování (je navrženo 183 parkovacích míst), revitalizace zeleně, úpravy stávající
pěší trasy a povrchů chodníků,

nového veřejného osvětlení, odvodnění ploch a vytvoření nových
míst pro kontejnery na komunální
a separovaný odpad. V druhé části
projektu by pak parkové úpravy
měly zahrnovat revitalizaci zeleně
kolem bytových domů, dále nové
chodníky pro pěší, rekonstrukci
dětských hřišť a doplnění prostoru
o fit prvky.
Návrh úpravy veřejného prostoru
v Jablonecké vychází z požadavků místních obyvatel, tak jak vy-

plynuly z rozsáhlého průzkumu
v rámci projektu Agora. Kromě
jiného by měl odstranit mezi řidiči tak nepopulární „proseckou
strkačku“, kdy při výjezdu z místa
stání si musí odtlačit auto, které
jim brání ve výjezdu. Počet parkovacích míst vzroste o čtyřicet.
Plánované náklady na úpravy
v Jablonecké ulici dosahují částky
23 532 tisíc korun, podíl MČ Praha 9 by měl činit necelých 1 765
mk
tisíc korun.
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Mobilní sběr nebezpečných odpadů v r. 2014
Mobilní sběr nebezpečných odpadů pro hlavní město Praha zajišťuje společnost Papkov, s. r. o., V Korytech 179, Praha 10.
Bude probíhat v následujících místech, termínech a časech:

Trasa B

Trasa A

16. 4., 30. 7. a 22. 10.

1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji
2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou)
3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U Nové školy
7. U Smetanky (u potravin Lidl)

15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20
16:40–17:00
17:10–17:30
17:50–18:10
18:30–18:50

VOK v březnu a dubnu
Kompletní rozpis VOK na 2. pololetí 2013 naleznete na webových
stránkách Prahy 9 www.praha9.cz.

Březen
1.3.
3.3.
4.3.
8.3.
10.3.
11.3.
15.3.
17.3.
18.3.
22.3.
24.3.
25.3.
29.3.

8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00

Jablonecká x Šluknovská
Vysočanská 39/576
Pešlova x Paříkova
Lihovarská u č. 11
Bílinská x Litvínovská
Skloněná u č. 8
Pokorného x Jahodnická
Pískovcová
Děčínská - horní parkoviště
Jablonecká u č.p. 715/9
K Lipám x Chrastavská
Nad Krocínkou x Obvodová
Před Mosty x Za Mosty
Kovářská x U Školičky
Vysočanská 113/243
Prosecká 119
Rumburská x Litvínovská
Kovanecká x Podvinný Mlýn
Hrdlořezská u č.p. 64/43
Měšická x Novoborská
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Vysočanská 85/546
Pod Krocínkou proti č. 55
Podkovářská x Poděbradská
Veltruská x Litvínovská
Novoborská x Českolipská

8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Teplická x Litoměřická (roh proti domům)
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Ctěnická x Měšická
Novoborská x Varnsdorfská
Kopečná x Nad Šestikopy
Na Břehu x Mlékárenská
Lihovarská u č. 11
Bílinská x Litvínovská
Zubrnická x Trmická
Prouzova
Jetřichovická proti č. 10
Na Harfě x Českomoravská
Jablonecká x Šluknovská
Českomoravská 21-23
Zakšínská x Zásadská
Vysočanské nám. x Prokopka - NOVÉ!
Děčínská - horní parkoviště
Pískovcová
Vysočanská 39/576
Kovářská x U Školičky
Pokorného x Jahodnická

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

Bezplatná právní poradna
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území
MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové problematiky
a problematiky mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská ulice 14, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin.
Termíny: 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 7. 5., 14.
5., 21. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6. 2014.
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30 hodin pořadová
čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým
pobytem na území Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín,
Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Právní poradenství poskytované na detašovaném pracovišti Úřadu
MČ Praha 9, Poliklinika Prosek. Začátek v 15 hodin.
Termíny: 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6. 2014.
V infocentru Polikliniky Prosek se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30 hodin pořadová
čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým
pobytem na území Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín,
Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Další informace získáte v infocentru.
INZERCE
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15:00–15:20
15:40–16:00
16:10–16:30
16:40–17:00
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18:10–18:30
18:40–19:00
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18. 3., 1. 4., 20. 5., 17. 6., 1. 7., 19. 8., 16. 9., 30. 9. a 18. 11.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Vzdělávací kurzy STUDEO mohou
pomoci handicapovaným získat práci

Občanské sdružení TAP již
třetím projektem financovaným ze strukturálních
fondů umožňuje lidem
s handicapem vzdělávat se
v zajímavých oborech, díky
čemuž může člověk s handicapem získat uplatnění
na trhu práce.

V

současné době se otevírá
sedm bezplatných kurzů
v těchto oborech: zpracování zvukového záznamu, účetnictví, komunikační dovednosti, anglický

jazyk, základy IT, postprodukce
a reklama. Každý z těchto kurzů
má svou hodinovou dotaci. Samotná výuka probíhá v bezbariérových prostorách v Praze na
Vyšehradě pod vedením kvalifikovaných lektorů, kteří se věnují vyučovanému tématu profesionálně.
Kurzy jsou bezplatné a jsou určené lidem s handicapem, kteří
ukončili základní stupeň vzdělání, jsou starší 15 let a dlouhodobě žijí v Praze. Více informací
o samotných kurzech najdete na
www.studeo.cz/programy nebo
kontaktujte Dana Suchánka na
e-mailové adrese: dan@studeo.cz

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní
vítání nových občánků, tedy nově narozených dětí ve věku zhruba čtyř až sedmi
měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte).

T

radici naše městská část zachovává, mění se však podmínky, za nichž
akt probíhá. Zájem o vítání občánků – dětí narozených od 1. ledna
2013 – musí jejich rodiče projevit sami. To znamená, že je třeba podat
přihlášku. Lze tak učinit v podatelně Úřadu Městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: pichovar@
praha9.cz. Více na www.praha9.cz.

Jubilanti
80 let
Vladimír Janda
Helena Šoltysová
Doc. RNDr. Jiří
Luštinec cs.
Alena Karkulová
Marie Ryšavá
Václav Cellar
František Jahoda
Evžen Černý
Jiří Kapinus
Miluše Pasterčíková
Josef Pokorný
Marta Kajňáková
Josef Kuthan
Josef Pokorný
František Mančal
Jiří Bartůněk
Zdeněk Pek
Zdeňka Makovičková
Václav Haloun
František Kadlec
Eva Macejová
85 let
Milada Fořtová
Emilie Kočová
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Marie Lovecká
Helena Hrdličková
Anna Procházková
Milada Cebeová
Milada Holeštová
Věra Podsedníková
Libuše Dvořáková
Jiří Vondráček
Helena Dvořáková
Zdeněk Koleška
Květuše Boháčová
Jana Nadějová
Josef Senohrábek

Bohumila Myšáková
Hana Filipová
91 let
Vladimír Bazika
Věra Šindlerová
Anna Mudrová
92 let
Olga Sáblíková
Jan Svoboda
Anna Grohová
Helena Krotilová

86 let
Jaroslava Hánová

93 let
Marie Říhová
Rudolf Burdík

88 let
Alois Maťha

94 let
Anežka Šuslíková
Anna Listenová

90 let
Ing. Zdeňka
Laušmanová
Jiřina Škvorová
Milada Mastná
Božena Vostrá
Libuše Šroubková

98 let
Josefína Denková
99 let
Liduška Scholleová
Božena Klímová
Blahopřejeme!
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Vysočanská „V“
v březnu
Akce pro seniory z Městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14, Praha 9.
13. března od 14 hodin
Výprava za indiány Jižní
a Střední Ameriky
Setkání s pedagogem a cestovatelem
Mgr. Drahoslavem Česákem (dokumentární film, promítání fotografií a výstavka
dovezených exponátů) se uskuteční
v zasedací místnosti č. 205 na Úřadu
MČ Praha 9, Sokolovská 14.
Za indiány Jižní a Střední Ameriky podnikl
pedagog a cestovatel Drahoslav Česák již
pět výprav. Třicetiminutový dokumentární
film bude věnován výpravě do amazonských oblastí Peru za indiány Ašaninka
a Mačiguenga, fotografie přiblíží ztracený
svět stolových hor ve Venezuele, pobyt
mezi indiány Shipibo na řece Ucayali
a další.
24. března od 14 hodin
Vystoupení – hudební odpoledne
s Madalenou Joao a jejími hosty
Divadlo Gong Vysočany, vstup do sálu od
13.30 hodin po předložení občanského
průkazu s vyznačeným trvalým pobytem
v Praze 9 v působnosti úřadu Sokolovská
14 (do naplnění kapacity sálu).
27. března od 14 hodin
Vyzkoušejte adventure golf
Sraz zájemců před vstupem do obchodního centra Harfa, Českomoravská ulice, ve
13.45 hodin (u stanice metra Českomoravská). Vstup zdarma. S sebou pohodlné
sportovní oblečení a obuv. Lektor pro
golfisty-začátečníky bude k dispozici.
Adventure golfové hřiště ve Vysočanech
má 18 jamek a velikost 1900 m². Jeho
povrch tvoří umělá speciálně vyvinutá
golfová tráva. Překážky na jednotlivých drahách stejně jako u klasického
golfu tvoří nejrůznější terénní nerovnosti,
vyvýšeniny, přírodní překážky a podobně.
Mezi jednotlivými drahami jsou cestičky
z přírodního kamene, které hráče dovedou
vždy k další dráze v pořadí. Přijďte si užít
golfovou pohodu pod střechu 02 areny.

Aktivity pro seniory
Praha 9 se neustále rozrůstá, proto vám
nabízíme i nové možnosti pro váš volný
čas. Jedná se o nové nabídky pro seniory
na aktivní využití volného času.
1. Aktivity ve Společenském centru pro
seniory v Harrachovské ul. 422/2, informace a kontakt: www.ssspraha9.cz,
tel.: 286 582 298, 724 905 785
2. Centrum Knoflík v Jablonecké ulici
blízko OD Billa, sídlí zde nově Klub lidové
tvorby, kontakt: www.centrumknoflik.cz,
tel.: 605 806 230
3. Senior Partner v Domě dětí a mládeže
na Proseku, informace a nabídka:
www.senior-partner.cz, tel.: 731 520 585
Přijďte aktivně využít volný čas v kolektivu
vrstevníků.
Náš tip:
19. března od 18 hodin
Přednáška
Prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc.
Přirozené myšlení a logika vědy
… v psychologii dost často platí, že
každý se od svého okolí dočká zhruba
takého chování, jaké v něm svými postoji
vyvolává.
Přednáška se koná v ulici U Pošty, číslo 6
(činžovní dům s vestavěnou kaplí),
stanice metra, tram, bus Palmovka.
Týdenní pobyt 16.–23. června
Krásy Beskyd
5100 Kč (8 dní, poznávací zájezd, 7x hotel
Horní Bečva, 7x plná penze, autobus).
Přihlášky bez rozdílu bydliště na tel.:
777 048 301, 777 048 304, 777 048 305.
Pobyt pro seniory
Pakoštane Chorvatsko Vila Elka
9150 Kč (17 dní, pobytový zájezd, 14x polopenze, bus, 30. 5.–15. 6, 13. 6.–29.6.,
12.9.-28.9. 2014). Přihlášky bez rozdílu
pobytu na tel.: 777 048 301,
777 048 304, 777 048 305.

Náš tip:
Národní divadlo v březnu nabízí divákům ve věku 65+
tato představení za zvýhodněné vstupné 100 Kč:
Činohra
Mikve (H. Galron) – 15. 3. 2014 v 19.00
Stavovské divadlo (II. balkon a galerie)
Strakonický dudák (J. K. Tyl)
24. 3. 2014 v 19.00 – Národní divadlo
(II. balkon a galerie)
Čekání na Godota (S. Beckett) – 31. 3.
v 19.00 – Nová scéna (celé hlediště)
Opera
Turandot (G. Puccini) – 7. 3. v 19.00
Státní opera (II. balkon)
Rigoletto (G. Verdi) – 12. 3. v 19.00
Státní opera (II. balkon)
Únos ze serailu (W. A. Mozart)
14. 3. v 19.00 – Stavovské divadlo
(II. balkon a galerie)
Orfeus a Eurydika (Ch. W. Gluck)

16. 3. 2014 v 19.00
Stavovské divadlo (II. balkon a galerie)
Jakobín (A. Dvořák) – 25. 3. 2014
v 19.00 – Národní divadlo (II. balkon a galerie)
Balet
Amerikana III – 14. 3. v 19.00
Státní opera (II. balkon)
Popelka (S. Prokofjev) – 30. 3. v 19.00
Národní divadlo (I. a II. galerie)
Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách Národního divadla. Po předložení
dokladu lze slevu uplatnit až na 2 vstupenky na každé představení v nabídce.
Rezervace: 224 901 319, 419, 410, 438
info@narodni-divadlo.cz
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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
3. 3. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci
– nový kurz
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Počítačový kurz
– pro mírně pokročilé
15:00–16:00
4. 3. 2014 – úterý

raha 9, Zdravotní
uplynulý
cvičení pro seniory 7:45–8:45
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
diska, na
Kondiční
10:00–11:00
namenal
i nášcvičení – muži

Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
vní služby,
Francouzština – lektor
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
mplikovaly
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
který vyloučil
Cvičení na židlích pro seniory
o státních
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
5. 3. 2014 – středa

spolupráci
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Východní cvičení čínské s prvky
Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce
9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé, nový kurz
11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie:
Otto von Bismarck
13:00–14:30
Klub šikovných ručiček: Dekorace
z filcu – šitíčko s sebou
14:30–16:00
6. 3. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9 Vysočany)
10:45–11:45
Trénink paměti – nový kurz 11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
7. 3. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Výtvarná dílna – výroba – novinové ruličky
(na velikonoční košíky)
9:30–12:00
Počítač, internet – možnost
využití pro seniory
9:30–12:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Počítačový kurz
– pro mírně pokročilé
13:00–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00
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10. 3. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci
– nový kurz
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
15:00–16:00
11. 3. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
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7:45–8:45

Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
Francouzština – lektor
11:00–12:00
Počítačový kurz
– pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu – různé žánry,
hudební nástroje
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
12. 3. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Východní cvičení čínské s prvky
Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce
9:00–10:00
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat)
9:00–12:00
Počítačové kurzy
10:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé, nový kurz
11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub šikovných ručiček:
Dárková taška
13:00–14.30
PŘEDNÁŠKU – BESEDU s předsedkyní
České společnosti pro trénování paměti
a mozkový jogging Ing. Danuší Steinovou
15:00–16:30
13. 3. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9 Vysočany)
10:45–11:45
Trénink paměti – nový kurz 11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
14. 3. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Výtvarná dílna – pletení
velikonočních košíčků
9:30–12:00
Počítač, internet – možnost využití
pro seniory
9:30–12:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
13:00–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje –
200 Kč (nutno objednat) 14:00 – 18:00
17. 3. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci
– nový kurz
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
15:00–16:00
18. 3. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
Francouzština – lektor
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně

pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
19. 3. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Východní cvičení čínské s prvky
Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce
9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé, nový kurz
11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Zdena Braunerová
13:00–14:30
Klub šikovných ručiček: Květy (brože)
z organzy – šití s sebou
14:30–16:00
20. 3. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9 Vysočany)
10:45–11:45
Trénink paměti – nový kurz 11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
21. 3. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Výtvarná dílna – výroba – novinové ruličky
(pletení košíků)
9:30–12:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
13:00–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

o J. A. Komenském
Klub šikovných ručiček:
Jarní věneček

13:00–14.00
14:30–16:00

27. 3. 2014 - čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9 Vysočany)
10:45–11:45
Trénink paměti – nový kurz 11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
28. 3. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Výtvarná dílna – výroba – novinové
ruličky (pletení košíků)
9:30–12:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
13:00–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00
31. 3. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci
– nový kurz
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance
14:00–15:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
15:00–16:00

23. 3. 2014 – neděle
Jarní koncert Komorního orchestru –
Archioni Plus Orchestr hraje, díla klasická,
soudobá, hudbu scénickou či filmovou.
V sálu centra pro seniory
od 15:00
24. 3. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci
– nový kurz
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
15:00–16:00
25. 3. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
Francouzština – lektor
11:00–12:00
Počítačový kurz
– pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
26. 3. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Východní cvičení čínské s prvky
Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce
9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé, nový kurz
11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Vyprávění

Všechny seniory Prahy 9
srdečně zveme na jarní koncert

Komorního
orchestru
Archioni Plus
V čele s dirigentem
a skladatelem Michalem
Macourkem

Orchestr hraje jak díla
klasická, tak soudobá, hudbu
scénickou či filmovou. V roce
2013/14 orchestr prezentuje
vlastní abonentní cyklus,
který probíhá v Koncertní
síni Atrium, dále pravidelně
koncertuje v Domově sv.
Karla Boromejského
Vydává vlastní CD
Kontakt: Petra Süsslandová,
manažerka orchestru
telefon: +420 773 630 304
e-mail: info@archioni.cz
Ne 23. 3. 2014 od 15 hod.
V sále centra seniorů Klub
seniorů Prosek – zdarma
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Inkubátor pro prvňáčky,
aneb škola nanečisto
Každý začátek je těžký,
o zvládnutí prvních týdnů
v první třídě nemluvě. Ke
spoustě informací, které je
třeba vstřebat a roztřídit,
se musí prvňáček podřídit
striktnímu školnímu řádu,
neztratit se v labyrintu
neznámé budovy mezi
svou třídou, šatnou,
jídelnou a družinou a najít
si své místo v třídním
kolektivu. To jsou úkoly
téměř jako pro malého
supermana. A když se při
jejich plnění musí potýkat
ještě například se špatnou
výslovností, neschopností
soustředit se, přílišnou
hravostí, neprůbojností,
častými nemocemi nebo
trvalým zdravotním
handicapem, obstojí jen
těžko. Pomoc v tomto
případě nabízejí přípravné
třídy pro děti s odkladem
povinné školní docházky.

„U

nás fungují přípravné
třídy od roku 2011,“ říká
radní MČ Praha 9 pro školství
Zuzana Kučerová, která na devítce stála u jejich zrodu. „První dvě
třídy vznikly v září 2011 v ZŠ Novoborská. Protože sklízely úspěchy u rodičů i dětí, rozhodli jsme
se je rozšířit do dalších základních

Ve škole jsou jako doma

Děti z přípravných tříd v ZŠ Na Balabence
škol. V září 2012 se otevíraly přípravky také v ZŠ Na Balabence,
ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Litvínovská 600. Na přípravných třídách,
neboli nultých ročnících, je nejlepší to, že dětem pomohou dozrát
a zažít pocit úspěchu. V přípravné
třídě se děti rozhodně nenudí.
Jsou samostatnější, získají návyk
na pravidelnou školní práci, a tak
určitý náskok do první třídy.“

Pro koho jsou přípravky?

O přípravných třídách koluje značné množství předsudků – jsou prý
pro nepřizpůsobivé děti, děti ze sociálně vyloučených rodin, děti těžko vychovatelné… Pravdou je, že
jsou vhodným startovacím můstkem pro děti s odkladem povinné
školní docházky a pětileté předškoláky. Ideální jsou pro děti s logopedickými problémy, pro děti opožděné v psychomotorickém vývoji, pro
děti nesoustředěné, nesamostatné
a uplakané. Pomáhají tam, kde

Mgr. Jana Kejhová a radní Zuzana Kučerová (vpravo)
s dětmi v přípravné třídě ZŠ Novoborská
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tiňuje konkrétní náplň výuky v přípravné třídě učitelka Mgr. Hana
Frajtová ze ZŠ Na Balabence.
Děti v přípravkách sice nedostávají známky, ale třídní učitelky
je průběžně hodnotí v osobních
záznamech a na jejich základě
pak vznikají pololetní a závěrečná
hodnocení.
„A děti samozřejmě dostávají razítka do notýsku, když pěkně pracují,“ dodává Hana Frajtová. „Je
to pro ně motivující. Dokonce tak,
že se dožadují i domácích úkolů,
když je náhodou nedostanou.“
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školka už pomoci nemůže. Třídy
nabídnou kolektiv se sníženým
počtem dětí (maximálně 15), individuální péči šitou na míru každému dítěti, možnost využití školního
stravování a školní družiny.
„Přípravné třídy považuji za rozumné východisko pro děti z různých důvodů pro školu nepřipravené, nicméně pro mateřskou
školu již odrostlé. Není třeba řešit
například odpolední spaní, somatické rozdíly, motivaci ke vzdělávání,“ konstatuje PhDr. Petr
Klíma, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3
a 9.

Jak se děti učí?

Výuka probíhá ve výukových blocích a je proložena svačinou, relaxacemi a vycházkami. Děti se
vzdělávají v rozumové výchově,
procvičují matematické představy, zlepšují komunikační dovednosti, jemnou i hrubou motoriku,
učí se udržet pozornost, postarat
se o sebe bez pomoci druhých, poznávají barvy, tvary, písmena, číslice, malují, zpívají, recitují, cvičí,
jsou podporovány ve vlastním
tvořivém a samostatném myšlení
a projevu, vzájemné spolupráci
nejen ve své třídě.
„Nesuplujeme první třídu, což
znamená, že s dětmi nepíšeme,
nečteme, nepočítáme, ale snažíme
se, aby si vytvořily představu o čísle, věděly, co je méně, více, dokázaly určit počet, přiřazovat čísla,
v ,hodinách´ češtiny se snažíme
rozšířit jejich slovní zásobu, dbáme na správné vyslovování,“ nas-

Na devítce se dětem v přípravných
třídách věnují pedagožky s vysokoškolským vzděláním, často se
zaměřením na speciální pedagogiku. A výsledky jsou vidět už po pár
týdnech či měsících.
„V říjnu k nám přišel chlapeček,
který nezvládal nároky první třídy,
nedokázal se začlenit do dětského
kolektivu. Dnes patří k aktivním
žáčkům a lituje, že se do školy
nechodí také v sobotu a neděli.
Adaptovaly se i děti, které v září
plakaly, třebaže s nimi maminky
chodily do třídy. Teď tvoří to živější jádro kolektivu,“ usmívá se
Mgr. Magdaléna Kašová, která
učí v přípravné třídě v ZŠ Na Balabence. Na základě dvouletých
zkušeností s dětmi v přípravce
může hodnotit i letošní prvňáčky,
které na vstup do opravdové školy
připravila: „Vidím, že jsou v určité
výhodě oproti dětem, které přišly
ze školky. Znají školní prostředí,
což jim dodává sebedůvěru a to se
odráží i v jejich práci. Učení je nepřekvapuje, dokážou se soustředit
na nové informace, protože mají
základní školní návyky.“
S jejím tvrzením souhlasí i Mgr.
Dagmar Přibylová, učitelka přípravné třídy v ZŠ Litvínovská 500.
Také ona připravuje „nulťáky“
druhým rokem: „Děti, které jsem
učila loni, letos zapadly bez problémů do kolektivu prvňáčků, což
je vlastně posláním přípravných
tříd. V nultém ročníku pracujeme
na odstranění jejich handicapů,
jež by jim zvládnutí první třídy, ale
někdy celé základní školní docházky komplikovaly nebo dokonce
znemožnily. A jsem ráda, že některé děti z přípravky mají dokonce
lepší výsledky než ty, které přišly
z mateřské školy.“
A ještě na jednom se všechny pedagožky shodly: důležitá je spolupráce s rodiči dětí. A tu si zatím
velmi chválí.
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Přípravka je
bránou do života

„Přípravné třídy pomáhají odstranit dílčí handicapy, se kterými
do nich děti přicházejí. Všechny

pak v první třídě stojí na stejné
startovní čáře a mají jistotu, že
uspějí,“ uzavírá Zuzana Kučerová. „V dnešní zrychlené době ani
nejsme schopni říci, jaká povolání

a pracovní činnosti budou existovat, až naše děti nastoupí na trh
práce. Řada profesních kategorií
projde hlubokou proměnou. Aby
mohly zvládnout nároky budou-

Jak to vidí rodiče
Marie Brunclíková:
„V pěstounské péči mám sedmiletou holčičku,
a protože byla hodně nemocná a do školky
chodila málo, navíc měla problémy s výslovností,
využila jsem možnosti dát ji do přípravné třídy.
Dělá tu takové pokroky, že zastávám názor, zda
by nebylo lepší, aby děti od pěti let místo do
školky chodily do přípravných tříd.“
Petra Wierer:
„Syn Antonín začal chodit do školky až rok před
zahájením povinné školní docházky, protože dříve
se do ní nedostal. Měl však – stejně jako ostatní
děti, které nastoupily jako pětileté – problém
začlenit se do kolektivu. Navíc se ukázalo, že má
nedostatečné zrakové a sluchové vnímání, takže
dostal odklad školní docházky. Menší kolektiv
dětí v přípravné třídě mu pomohl rychle se
adaptovat a za těch několik měsíců, které sem
chodí, celkově dozrál a díky paní učitelce zvládl
i to, v čem měl slabiny. Představovala jsem si, že
v posledním ročníku mateřské školy dítě připraví
na vstup do první třídy. To ale v MŠ U Vysočanského pivovaru, kde třídy tvoří děti od 3 do 6 let,

cích let, musí být děti dobře připraveny. A právě tady pomáhají
přípravné třídy. Děkujeme všem
paním učitelkám za výbornou práci, která posouvá děti dál.“

Lucie Kačerová:
„Syn Adam je ,prázdninový´ kluk, a protože jsme
nechtěli, aby byl nejmladším ve třídě, rozhodli
jsme se pro přípravnou třídu. A jsme velmi
spokojeni. Adámka výuka baví, nenudí se tu jako
ve školce, patří k nejlepším ve třídě a každý den
vidím, jaké dělá pokroky.“

nebylo možné. Nemám pedagogické vzdělání
a manuál, jak dítě vzdělávat, jsme v porodnici
nedostali, proto přípravné třídy velmi vítám.“
Tereza Valičková:
„Nelíbila se mi předškolní příprava ve školce
v Kovářské, kam dcera Tereza chodila už čtvrtý
rok. Když jsem zjistila, že ji mohu dát do přípravné třídy, aniž by měla odklad povinné školní
docházky, využila jsem toho a nelituji. Dcera se
trochu zklidnila, je soustředěnější, samostatnější, ve škole se nenudí, ve všem dělá pokroky
a hlavně – zvyká si na školní režim a školu, takže
až sem začne v září chodit do první třídy, bude ve
známém prostředí.“
Jana Holoubková:
„Synu Vítkovi doporučili odklad povinné školní
docházky, protože špatně mluvil a neměl vyhraněnou pravou a levou ruku. Ještě během září
v přípravné třídě byl zakřiknutý, ale teď vidím, jak
velký pokrok udělal – začlenil se do kolektivu, do
školy chodí rád a také ho začalo bavit malování,
ke kterému jsme ho jinak museli nutit.“

Petra Balleková:
„Dcera Lucie se narodila koncem srpna. Podle
psycholožky by sice první třídu zvládla, ale protože má nesmělou povahu a začlenění do kolektivu
by jí mohlo dělat problémy, rozhodli jsme se pro
přípravnou třídu. A zatímco ve školce byla spíše
submisivním dítětem, tady si vybírá kamarády
i mezi staršími dětmi, když chodí do družiny, a do
třídního kolektivu také hezky zapadla.“
Tímea Říhová:
„Syn Matýsek nastoupil do přípravné třídy jako
pětiletý. Coby předškoláček by se ve školce
už dál nevyvíjel, zatímco v přípravné třídě ano.
Navíc se paní učitelka dětem věnuje individuálně
s ohledem na jejich konkrétní potřeby. Velkým
plus je, že se děti seznamují s prostředím školy,
školním řádem. Matýsek nemá rád změny, je
submisivnější, ale tady se naučil soběstačnosti
a je sám na sebe pyšný. Ostatně jeho samostatnost oceňuji i doma.“

Děti v MŠ Na Balabence
sfoukly první svíčku
Mateřská škola v ZŠ a MŠ Na Balabence slavila v pondělí
10. února 2014 své první narozeniny.

O

slavy prvních narozenin se zúčastnila ředitelka ZŠ a MŠ Na Balabence Božena Žižková, zástupkyně Ivana Buršíková, vedoucí učitelka Petra Metelková a radní pro školství MČ Praha 9 Zuzana Kučerová.
Děkujeme rodičům a dětem za báječnou atmosféru při sfoukávání první
red
svíčky a školce přejeme do dalších let vše nejlepší.
INZERCE

Letní týdenní prázdninový pobyt ve Sněžném
(Vysočina) pro děti ve věku 3–10 let
Kdy?: 28. 6. – 4. 7. 2014
Cena: 3 500 Kč

ŠKOLIČKA V MATEŘSKÉM CENTRU ,,SRDÍČKA“
Vás zve k zápisu pro rok 2014/2015
pro děti 2–6 let
Malý kolektiv, nadstandardní individuální přístup.
Motivovaný a kvalifikovaný pedagogický tým.
Rodinná atmosféra a pestrá škála aktivit pro děti i rodiče.
Na Vyhlídce 286/64, Praha 9-Prosek (budova na rohu).

Březen 2014

www.mc-srdicka.cz, www.srdicka-os.cz
Tel. kontakt 728 630 396

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

SC-340269/02

Podrobné informace týkající se přírodního pobytu najdete na
SC-340269/01

Telefon : 728 630 396
Více na www.mc-srdicka.cz

(cena zahrnuje dopravu, stravu, ubytování, vstupné – výlety)
Na přírodní hrátky a pobyt v přírodě s Vašimi dětmi se těší kolektiv
instruktorů a pedagogů občanského sdružení ,,Srdíčka“.
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ŽIVOT KOLEM NÁS

12. st ř í ž k ovsk ý ma sopust
aneb výjimka z půstu z důvodu konání

n ejveˇt ší s t rˇ íž k ov s k é s v at by
svatební obřad s hostinou se koná na střížkovském rynku dne

8. bř ez na 2 0 1 4
Sraz ve 13:00 hodin v parku Václavka

Svatební průvod se dá do pohybu ve 14:00 hodin
Pro všechny svatebčany je připraveno bohaté občerstvení a dobová muzika
(společenský oděv v obrozeneckém duchu vítán)
Za ženicha s nevěstou zve Spolek za veselejší Střížkov a MČ Praha 9
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LEDEN 2014
9.1. 10:00 – ZE ŽIVOTA HMYZU (slavnostní zahájení festivalu)
9.1. 19:30 – ZE ŽIVOTA HMYZU (derniéra)
14.1.10:00 - O PEJSKOVI A KOČIČCE
17.1.19:30 – VÍT POKORNÝ: JOSEF A KAREL – ODVRÁCENÁ STRANA MĚSÍCE (přednáška - malý sál)
30.1.10:00 - O PEJSKOVI A KOČIČCE
ÚNOR 2014
6.2. 10:00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
7.2 19:30 - Divadlo ANFAS: POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
21.2.10:00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
22.2.15:00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
26.2.19:30 - MARKÉTA BUREŠOVÁ: PROKLETÍ BÁSNÍCI V PRAZE
26.2.10:00 – DEVATERO POHÁDEK (premiéra)
BŘEZEN 2014
1.3. 15:00 – DEVATERO POHÁDEK
3.3. 10:00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
3.3. 14:15 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
13.3.10:00 - DEVATERO POHÁDEK
13.3 14:15 - DEVATERO POHÁDEK
13.3.19:30 – Divadlo Aqualung: VÁLKA S MLOKY
13.3.21:00 – Divadlo Aqualung: AQUAJAZZ (jazzový koncert)
14.3.19:30 – OLGA SCHEINPFLUGOVÁ: OKÉNKO (malý sál)
DUBEN 2014
4.4. 19:30 – VOŠH: VĚC MAKROPULOS (malý sál)
7.4. 10:00 – DÁŠENKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE (premiéra - malý sál)
7.4. 14:15 – DÁŠENKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE (malý sál)
11.4.10:00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
12.4.15:00 – DÁŠENKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE (malý sál)
15.4.10:00 – DEVATERO POHÁDEK
17.4.19:30 – OLGA SCHEINPFLUGOVÁ: OKÉNKO
(slavnostní zakončení festivalu – malý sál)

LEDEN - DUBEN V DIVADLE GONG

ČAPKOVSKÉ JARO V PRAZE

FESTIVAL DIVADLA AHA! A HOSTUJÍCÍCH UMELCU O ŽIVOTE A DÍLE BRATRÍ ČAPKU

PODROBNÝ PROGRAM NA:

www.divadloaha.cz
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Teplo za věrnost

1

Informační čtvrtletník společnosti

2014

UŽ VÍME, ŽE U PLYNOVÝCH KOTELEN UDRŽÍME CENY TEPLA
NA UZDĚ I V ROCE 2015
Společnost Devátá energetická, s.r.o.
provozuje desítky plynových kotelen.
Uživatelé, kteří jsou napojeni na tyto
zdroje tepla, se nemusí bát zvyšování
cen.
Zcela rozdílná situace je, bohužel, u výměníkových stanic ve vlastnictví či správě Deváté energetické, s.r.o., do kterých
dodává primární teplo společnost Pražská teplárenská, a.s., která jeho cenu
pravidelně navyšuje. Tam nám nezbývá
než udělat jeho rozúčtování jednotlivým
odběratelům, ale i zde platí, že počítaná ﬁxní část ceny je již řadu let stejná
a s jejím navyšováním nejenže do budoucnosti nepočítáme, ale dokonce
jsme tuto složku ceny pro rok 2014
snížili.
S cenami energií se v posledních minimálně deseti letech dějí neuvěřitelné věci.
Dochází k zásadním výkyvům, zejména
směrem nahoru, vývoj cen ovlivňuje dění
v zahraničí i u nás v České republice.
Pro společnost Devátou energetickou je
rozhodující komoditou a energetickým
zdrojem zemní plyn, jehož cena je velmi
senzitivní a reaguje na vývoj cen hlavního energetického zdroje, a to na světové
ceny ropy a jejich derivátů.
Zahraniční vlivy
Do vývoje těchto cen dramaticky zasáhly v nedávné minulosti politické krize
v severní Africe a v dalších arabských
zemích. Není daleko doba, co stál barel
ropy Brent 50 $, v současné době se pohybuje nad 100 $. O těžbě zemního

plynu v České republice se téměř nedá
hovořit, jedná se o importovaný produkt,
navíc i přes další tranzitní země. Není
se tedy co divit, že podobný vývoj má
i zemní plyn.
Tuzemské vlivy
Pro konečného spotřebitele v České republice cenu zemního plynu navíc ovlivňují další faktory, jako je DPH, marže
distribučních společností, ale nepřímo
i státní politika podpory obnovitelných
energetických zdrojů.
Všichni máme v paměti poslední aféry
se „systémem“ podpory fotovoltaických
elektráren. Málokdo se v problematice
vyzná a tak zřejmě udržitelné zdroje
energií a „státní podpora“ zelené energie opět zasahují a tentokráte nepřímo
v podstatě i tam, kam nemají. Dalším
důležitým faktorem je kurz amerického
dolaru vůči koruně.
Hlavními distributory u nás jsou RWE,
ČEZ, Centropol a E.ON, přičemž dominantním hráčem je společnost RWE,
která má v portfoliu nejvíce odběrných
míst a zároveň byla téměř vždy jednoznačně nejdražší.
V poslední době jako první snížila ceny
v průměru o 10 %, což „poslušně“ následovali i další distributoři. Přesto zůstávají
výrazně dražší, než za kolik prodáváme
zemní plyn v rámci tepelné energie my,
Devátá energetická, s.r.o.

Devátá energetická je levnější!
Do stejného grafu jsme zapracovali vývoj našich cen zemního plynu od roku
2011 s výhledem do roku 2015.
Jak situaci řeší Devátá energetická?
Jsme si velmi dobře vědomi, že všechny
ceny energetických komodit krátkodobě ovlivňuje sezónní spotřeba, vcelku
logicky jsou ceny zemního plynu různé
v jednotlivých obdobích roku. Zemní
plyn je komodita, se kterou se obchoduje na burze. Devátá energetická, s.r.o.
již dvakrát úspěšně realizovala nákup
zemního plynu pro celou svou potřebu,
vždy na rok dopředu. V roce 2013, kdy
jsme využili výhodného období, se nám
povedlo zrealizovat nákup zemního plynu na roky 2014 a 2015. Proto můžeme
Vám, naši vážení zákazníci, na uvedené
dva roky garantovat zmrazení cen tepla
z plynových kotelen.
Nákup zemního plynu na burze nám
v Deváté energetické, s.r.o. umožňuje
vyrovnat výkyvy (zvyšování cen), ke kterým průběžně dochází u elektrické energie či vody�

DRŽÍME CENY NA UZDĚ
1

DEVATERO PRANOSTIK

Graf vývoje komoditní ceny zemního plynu na burze, zdroj www.kurzy.cz

Zemní plyn

69.893 CZK

29. 8. 2013
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Právě na jaře mysli na zimu.
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Na jaře tři dny déšť – tři hodiny bláto,
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Pozdě do země – málo na sýpku.
Prostuzené ranní rosy ohlašují
pěkné časy.

Graf vývoje cen (v Kč /MWh) v posledních třech letech (zdroj: http://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii),
doplněný o údaje Deváté energetické, s.r.o.
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Slavík začíná zpívat, až když se může
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Spatří-li kdo z jara divoké husy při
tahu, budou mít v tom domě tolik
housat, kolik se napočítá divokých
husí.

Posílejte
fotograﬁe ptáčků, krmítek a ptačích budek
0
Devátá
energetická

S DEVÁTOU ENERGETICKOU MŮŽETE ŽÍT BEZ OBAV, JISTÍME VÁS, AŤ JSTE KDEKOLIV
Vaše bezpečnost nám je nade vše. Devátá energetická, s.r.o. dělá pro Vaši
bezpečnost, pro obyvatele a pracující
v objektech, které vytápí, opravdu mnoho. Věnujeme zvýšenou pozornost bezpečnosti provozu našich plynových kotelen i námi provozovaných výměníků.
Devátá energetická, s.r.o. provozuje plynové kotelny. Ty jsou napojené na přípojky společnosti Pražská plynárenská,
a.s. Od přípojných bodů zodpovídáme
za bezporuchovost, za bezpečnost zařízení. Kritická místa jsou vybavena čidly,
která jsou on-line napojena na centrální dispečink Deváté energetické, s.r.o.
Máme stálý a okamžitý přehled o všech
provozech. Výměníkové stanice nevyjímaje, i ty podrobujeme pravidelným
kontrolám a revizím, dle příslušných
právních norem i nad jejich rámec.
Revize jsou prováděny na plynových,
elektrických i vysokotlakých zařízeních
a vedení pravidelně. Nezapomínáme ani
na odvod spalin, tedy na komíny, které
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máme řádně vyvložkované a provádíme
jejich pravidelné kontroly a revize.
Devátá energetická, s.r.o. provozuje
větší množství výměníkových stanic,
kde pro Vás zpracováváme primární
teplo, které nám vesměs dodává Pražská teplárenská, a.s. V těchto objektech plyn nenajdete, přesto věnujeme
zvýšenou pozornost všem technologickým celkům, které provozujeme. Hor-

ká voda či pára v kombinaci s elektrickou energií také mohou být v případě
havárie velmi nepříjemné. Pravidelné
kontroly, revize jsou samozřejmé, i zde
využíváme náš on-line dispečink.
Kvůli našemu důrazu na spolehlivost
a bezpečnost, pokračujeme i v roce
2014 v rozvoji automatizace provozů,
nadále preventivně realizujeme veškeré
revizní prohlídky, opravy a seřizování.

Spolehlivost je u nás v ceně

VÍTE, KUDY VÁM UTÍKÁ TEPLO A PENÍZE? JE MOŽNÉ TO VIDĚT NA VLASTNÍ OČI
Infračervená termograﬁe je zajímavý
vědní obor, který se zabývá analýzou
rozložení teplotního pole na povrchu
tělesa, a to bezkontaktním způsobem.
K tomu nám pomáhá termovizní kamera.
Mnoho majitelů domů i bytů trápí vysoké náklady za vytápění a stále rostoucí
ceny energií. Starší budovy i novostavby
často vykazují konstrukční závady, které
se projevují nehospodárným nakládáním s teplem, snížením tepelné pohody
a životnosti stavebních materiálů, což
může vést dokonce až ke zhoršení statiky budovy.

Termovize odhalí nejen tepelné mosty,
ale objeví i nedostatečnou izolaci obvodového pláště budovy. Častým viníkem
vysokých nákladů na topení jsou stará
okna nebo nevhodné usazení nových
oken. Největší úniky tepla však jsou
do prostoru půdy, špatně odizolovanými
stropy sklepních prostor, případně stárnutím izolace apod�

Vyzkoušejte termokameru, na trhu je
celá řada ﬁrem, která Vám prohlídku
termokamerou ráda zrealizuje zdarma
s vidinou možné zakázky na zateplování Vašeho domu, anebo požádejte nás,
Devátou energetickou, rádi Vám měření
zařídíme.
Snímek nezatepleného domu z termokamery

Noční můrou projektantů jsou zejména
tepelné mosty, které zhoršují celkovou
energetickou bilanci stavby. Rovněž
vytvářejí podmínky pro vznik plísní.
Ty často rostou na místech, kde je nelze
vizuální kontrolou odhalit a likvidovat.
Plísně jsou nejen zhoubné pro některé
konstrukční materiály, např. trámy krovu
a střešní latě, ale jsou silnými alergeny
s karcinogenními účinky.

ÚSPORAMI JSME POSEDLÍ, PŘINÁŠÍME DALŠÍ RADY, JAK UŠETŘIT
Optimální teplota v interiérech
Našim milovaným ženuškám se líbí
teplota v bytě dosahující až 25 °C. Věřte, že takto ze všeho nejvíce provětrávají Vaši peněženku. Udržujte si doma
optimální teplotu bez přetápění. Pokoje
by měly mít teploty kolem 20 – 22 °C.
Každým stupněm nad tuto hodnotu
se dramaticky zvyšují náklady na topení. O něco tepleji by mělo být v koupelně (když v ní jste) a naopak chladnější
teplotu si můžete nastavit v ložnici –
17 – 20 °C. Myslete na to, že každý
stupeň navíc se odrazí na Vaší platbě
za teplo. Důležité je tedy umět teplotu
v místnosti regulovat.
V domácnostech bez regulace vytápění se lidé snaží nastavit si teplotu sami,
tím dochází ke kolísání teplot. Kromě
ﬁnanční úspory Vám regulace vytápění
přinese větší komfort. Nebudete se muset o nic starat.
Regulací vytápění je spousta druhů,
my dnes budeme hovořit o té nejjednodušší, regulaci otopných těles prostřednictvím termostatické hlavice.

V současné době se kromě regulace
zdroje přistupuje také k regulaci výkonu
otopných těles, což znamená, že se nereguluje jen teplota vody v otopných
soustavách, ale také její průtok.
Termostatické hlavice jsou stále oblíbenějším řešením. Instalují se na radiátory. Liší se konkrétním provedením.
Seženete jednoduché manuální termostatické hlavice, ale také jsou k mání
moderní digitální zařízení s mnohými
funkcemi. Nemusíte mít však drahou
termostatickou hlavici, abyste dosáhli výraznějších úspor za energii. Celkově jejich cena není nikterak vysoká,
zvlášť když si dobře vyberete a obejdete se bez různých nadstandardních
funkcí.

Regulace vytápění sice znamená investici, ale z dlouhodobého hlediska
se Vám vyplatí. Podaří se Vám díky ní
výrazně snížit náklady na vytápění. Bez
regulace pak logicky dochází k přetápění. Přitom výrazně ušetřit můžete
i při poklesu teploty v bytě i jen o jeden
stupeň.
Máte pocit, že se v tom začínáte ztrácet? Nebojte se, Devátá energetická je
tu pro Vás, pomůžeme Vám, kontaktujte svého poradce:
Jan Tošner, technik
Devátá energetická, s.r.o.
Tel.: 725 991 699
poradce@teplozavernost.cz

Termostatické hlavice nevycházejí z žádné pomocné energie. Reagují na odchylky mezi teplotou, která je nastavená
a která ve skutečnosti v místnosti je.
Moderní termostatické hlavice Vám
umožní nastavení útlumu teploty, např.
na dobu, kdy jste v práci, na noc atd.

Zpravodaje pro Devátou energetickou, s.r.o. zpracovává
© BOHEMIA WERBUNG, s.r.o. – www.bohemia-werbung.cz

„Venku je tak nádherné
slunečné počasí, vlahý
větřík,“ povídá muž
manželce. „A ty se tady
dřeš s parketama! Měla
bys jít raději na čerstvý
vzduch a umýt mi auto.“

3

DISPEČINK
Perfektní fungování dispečerského
pracoviště znamená pro Vás, zákazníky, jistotu, že jakákoliv nepředvídatelná
událost či závada bude vyřešena tak,
aby dodávky tepla byly omezeny jen
minimálně. Díky modernizaci techniky
jsme schopni řídit provoz většiny plynových kotelen a všech výměníkových
stanic, které se používají na vytápění

Dispečink Deváté energetické, s.r.o.

a přípravu teplé vody. Případné závady, na které dispečera upozorní akustický signál, se ukážou na obrazovkách
počítačů, kde se zobrazí přesné určení
závady a lokace dané plynové kotelny
či výměníkové stanice.
Dispečeři tak ve spolupráci s techniky, kteří mají ve stejnou dobu službu,

dokážou takřka bezprostředně závadu odstranit. K poruchám nejčastěji
dochází v důsledku výpadku dodávky
topného média z horkovodů nebo výpadkem dodávky elektrické energie
z veřejné rozvodné sítě, které jsou zapříčiněny různými důvody.

Monitory dispečinku

Jistíme Vás, ať už jste kdekoliv
www.devataenergeticka.cz
d
t
ti k
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Dispečink

ŽIVOT KOLEM NÁS

Na devítce je nová
indorová horolezecká
stěna Bigwall
N

Prvotní zájem profesionálů ihned
po otevření vystřídal už dnes zájem široké veřejnosti. V nabídce
jsou lekce s instruktorem ve skupině nebo individuálně. Pan Radko-

Březen 2014

NABÍZÍME:

5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, závodní
stravování, poukázky Vital Pass, nadstandardní příplatky
za odpolední a noční směny a další benefity

POŽADUJEME:

Odborné vzdělání, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost,
praxe na obdobné pozici výhodou

ÚPLNÁ NABÍDKA MÍST A DALŠÍ INFORMACE:
Michal Stulík, e-mail: michal.stulik@latecoere.cz
tel.: 234 312 663, mob. 734 752 505

SC-340312/01

vič doporučuje skupinové kurzy.
„Má to obrovskou výhodu v tom,
že se zde seznámíte s jinými lidmi
se stejným zájmem. Po absolvování individuálního kurzu pak totiž
mnoho lidí zjistí, že nemá s kým
lézt,“ vysvětluje. Individuální hodina je podle Radkoviče ideální
na začátek, kdy si člověk přijde vyzkoušet, jestli je tento druh sportu
pro něj opravdu tím pravým.

Zjistěte více:

Dětské kurzy

Bigwall vychovává také malá horolezčata. Rodiče mohou děti zapsat do dětských kurzů již od šesti
let. „Naučí se tady základy lezení,
během roku umí základy jištění
i navazování a vše se kombinuje
s lezením na boulderové stěně,“
říká Radkovič.
Mimo tyto běžné aktivity pořádá lezecké centrum Bigwall také mnoho
soutěží a závodů. V únoru proběhl
například Bigwall open. „Momentálně běží seriál závodů v lezení
s lanem. Lezci si průběžně celý měsíc zapisují své výsledky. Tento závod je založený na důvěře a fair play
a spíše než o nějaké ceny jde o vzájemnou motivaci. Zároveň pak
vítěz může nastoupit do velkého
závodu bez kvalifikace,“ vysvětluje
pan Radkovič. Podobný průběžný
závod probíhá také v boulderingu,
v němž se uskuteční velký závod
v půlce března. Myšleno je také na
děti. Ke Dni dětí se mohou malí lezci těšit i na svůj velký závod. V říjnu
potom bude Bigwall hostit mistrovství České republiky juniorů.
Text a foto: Linda Urbášková

BYDLETE TAM,
KDE TO MÁTE RÁDI.

SLEVA AŽ 300.000 Kč
800 500 506
více info na ﬁnep.cz

SC-340069/06

Nejen pro profíky

Beranových 65, 199 02 Praha 9 – Letňany

HLEDÁ ZÁJEMCE
PRO TATO VOLNÁ MÍSTA
NC soustružník
NC brusič
Strojní zámečník

Praha 9 se stává místem, kde si na své přijdou také
sportovci. A nejen ti amatérští, ale i profesionálové.
Důkazem je například přednedávnem nově otevřená
monumentální indorová horolezecká stěna Bigwall.
ázev nedostala tato stěna jen
tak zbůhdarma. Svou rozlohou 3000 m2 a maximální výškou
20 metrů se totiž řadí k největším
stěnám tohoto druhu u nás. Podle
jednoho ze spolumajitelů, pana
Radkoviče, však rozměry nejsou
to nejdůležitější.
„Nemám ambice tvrdit o Bigwall,
že je to největší stěna, protože těch
parametrů, podle nichž je možné
to poměřovat, je několik. Myslím,
že nejdůležitější je, jak je stěna stavěná a jaké se staví cesty,“ vysvětluje Radkovič.
Vysočanská stěna nabízí více než
300 cest a 115 linií jištění. Co se
týče náročnosti, přijdou si zde na
své i profesionálové. Najdete zde
dokonce pár cest, které zvládne
opravdu jen několik lidí na světě.
Lezecké cesty se na Bigwallu neustále obměňují, aby se lezci mohli
stále učit nové. Vedle lezecké stěny
najdou příznivci lezectví také čtyřapůlmetrovou boulderingovou
stěnu, na které se leze bez lana. Na
celkové ploše 300 m2 tu je více než
120 značených boulderových cest,
které jsou stejně jako na lezecké
stěně neustále měněny.
Bigwall je tedy komplexním indoorovým horolezeckým centrem,
kde si na své přijdou sportovci
všech úrovní.
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PANTHRES CUP
2014 na Proseku

Návštěvní dny na nádraží Prosek
Přijďte se 15. března a 12. dubna 2014 podívat na velké modelové
kolejiště velikosti „0“ na nádraží Praha-Prosek, Jablonecká 322.

Klub plastikových modelářů Prosek Panthers zve na
pátý ročník výstavy a soutěže v plastikovém modelářství
Panthers Cup 2014. Tato akce se bude konat v sobotu
15. března 2014 za přispění Městské části Praha 9
v prostorách SPŠ na Proseku, Novoborská 2, Praha 9.

K

INZERCE

Bytová jádra / Modernizace bytů
11 let na trhu

více než 1750 rekonstrukcí

studio na ploše 250 m2

Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových jader, nebytových
prostorů, cihlových bytů, kompletní servis včetně projektu,
stavební povolení. Kuchyňské linky, vestavěné skříně, dveře, podlahy – graﬁcké návrhy, cenová kalkulace, zaměření,
poradenství zdarma, cena včetně montáže a dopravy, široká škála povrchových materiálů.

Naši práci Vám rádi ukážeme.
PANELREKO s.r.o.
Křejpského 1523, Praha 4
zelená linka: 800 112 278
praha@panelreko.cz www.panelreko.cz

Dále si mohou příjemně popovíBydlete ZDARMA
Po dobu rekonstrukce Vás
dat s přáteli při občerstvení, které
můžeme ubytovat v bytě 2+1.
je zajištěno přímo ve školní jídelně
Více informací na
(společnost Eurest) a také v pizzewww.panelreko.cz
rii Pavaon, která se školou přímo
sousedí. Pro všechny návštěvníky
soutěže jsme v této restauraci při92x63_tucnak.indd 1
pravili malý dárek v podobě slevy
10 %, kterou získáte po předložení
vstupenky z Panthers Cupu 2014.
Bližší informace naleznete na
webu soutěže www.pantherscup.
cz nebo www.kpmprosek.cz.

SC-340134/27

vidění zde bude velké množství modelů ve více než padesáti soutěžních kategoriích. Dále
je pro soutěžící připraveno několik speciálních kategorií a „Trophy“ cen. Náš klub při této příležitosti vyhlašuje speciální cenu
s názvem Ve jménu krále. O tuto
cenu se můžete ucházet s jakýmkoliv modelem, který má s tímto
tématem nějakou souvislost, tedy
model již zaniklé či stále existující
monarchie.
V rámci soutěže se budou konat
různé doprovodné akce. Můžete
se například těšit na tematické
přednášky, ukázky modelářských
technik, workshopy, klubové a tematické výstavy SIG (special interest group) a další. Připraven je
i diskuzní kotel, ve kterém budou
opět vařit šéfredaktor časopisu
Modelář Jindřich Štěrbáček a majitel firmy Eduard Vladimír Šulc.
Návštěvníci budou mít možnost
u mnoha prodejců zakoupit modely a příslušenství za zajímavé ceny.

Foto: Marie Kurková

Návštěvní dny tu organizuje Pragoclub, o. s.,
od 14 do 18 hodin.
Vstupné 40 Kč, děti do
6 let zdarma. K „nádraží“
se dostanete ze stanice
metra C Střížkov nebo
autobusy č. 136, 177,
183 zastávka Střížkov.

22.1.13 9:44

Březen v Domě dětí
a mládeže Praha 9
Dům dětí a mládeže, Měšická 720, Praha 9-Prosek,
tel.: 286 884 456, fax: 286 884 457, gsm: 605 486 587,
e-mail: info@ddmpraha9.cz, www.ddmpraha9.cz.
– tancem. Lektorka Alice Stodůlková, kterou znáte ze StarDance, vás
rozhodně nebude šetřit, jako nešetřila
Matěje Rupperta. Během dvou hodin
se zvládnete naučit kroky některého
z latinskoamerických tanců, flamenca
a pořádně si rozproudíte krev při zumbě. Vyplavení endorfinů zaručeno!

20 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

SC-332516/31

Taneční speciál
s Alicí Stodůlkovou
Neděle 9. 3. 2014 od 10 do 12 hodin
Věk: 13–60 let, Cena: 170 Kč
Plavková sezona začíná opatrně
klepat na dveře! Pojďme se na ni
začít připravovat způsobem, který
nám zároveň vykouzlí úsměv na rtech

Březen 2014

ŽIVOT KOLEM NÁS

HOOPING,

INZERCE

aneb protančete se ke zdraví
Kdo říká, že cvičení musí být dřina? Proč to nemůže být
zábava jako dětská hra? Hoopnotica® učí lidi po celém
světě, jak se protančit s kruhem (hoop) ke zdraví a radosti!
měsících březnu a dubnu vás rádi přivítáme na novém kursu hoopingu vždy v úterý od 19.30 do 20.30, a to pod vedením certifikované lektorky Šárky Jakešové. Ta vás během 10 lekcí naučí správně
manipulovat se speciálně navrženým kruhem a ukáže vám možnost, jak
spojit hravé cvičení se žhavými tanečními prvky.
Cena permanentky na 10 lekcí je 1500 Kč (v ceně je zapůjčení speciální
obruče hoop). Kapacita kursu je omezená, místa si můžete zarezervovat
na tel.: 777 853 883, 608 930 306 nebo e-mailem: kursy@kultura9.cz.
Více informací o dalších kursech na www.kultura9.cz.

KLUB KOCOUR v Gongu
Program na březen 2014
Klub Kocour, Divadlo Gong,
Sokolovská 191, Praha 9.

18. 3. úterý
ŠUPLÍK – suplik.717.cz
multižánrová multigenerační
skupina

6. 3. čtvrtek
VIKLAN – bandzone.cz/viklan
world music-folk

20. 3. čtvrtek
PANNA A VOREL a hosté
„Šanzón mit Kopf und corazón“
Folk-punk bandzone.cz/pannaavorel

11. 3. úterý
JAN ZUBRYCKYJ – zubryckyj.eu
Zbytečně zapomenutý kytarový
básník a autor apoteologických
textů (Jan Rejžek)
14. 3. pátek
KOFE @ VLNA a host: TOM
srdcefolk z Olomouce

27. 3. Čtvrtek
KLUB KOCOUR SPRING SESSIONS:
ZDENĚK BARTÁK
bandzone.cz/zdenekbartak
HONZA ADAMČÍK
Speciální host VOJTA BARTÁK
(Neil Zouny tribute)

Novinky od září 2014
Akreditace MŠMT 4Nové nižší ceny
Profesionální péče a vzdělávání pro
děti od 18 měsíců až po předškoláky

4
samostatné jesličkové oddělení
Zápis
začíná!
4
dvě školkové třídy
Registrujte
4
kvalitní pedagogický tým
se včas!
4zkušený zdravotnický personál
4vzdělávací program dle požadavků MŠMT
4
respekt k individuálním potřebám dětí
4
bezpečné prostředí splňující hygienické normy
4
přívětivá rodinná atmosféra
4
www.skolka-jesle.cz, tel. 734 600 222

91x131/Praha 9 IX.indd 1
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Scrapbookingový
seminář pro velké i malé

Seminář

Na tomto semináři vás zasvětíme
do papírového světa scrapbookingu. Ukážeme vám různé možnosti
tohoto tvoření. Vyzkoušíte si různé
projekty dle svého výběru – přání,
velikonoční dekor, vizitky, zápichy,
zdobení vajec atd. Můžete si také
přinést svá minialbíčka (z minulých kurzů či svá vlastní) a pracovat
na jejich stránkách. Kurz je vhodný
pro začátečníky či mírně pokročilé,
kteří chtějí strávit příjemné odpoledne při tomto druhu tvoření.

Březen 2014

Kdy a kam?

První seminář proběhne 15. 3.
2013 od 14.00 do 16.00 hodin
a druhý seminář se uskuteční ve
stejný den od 16.00 do 18.00 hodin na adrese Obecní dům, Jandova 4, Praha 9. Cena semináře:
250 Kč vč. materiálu.
Kapacita semináře je omezena,
místa si můžete zarezervovat na
tel.: 777 853 883, 608 930 306,
nebo e-mailem: kursy@kultura9.
cz. Více informací o dalších kursech na www.kultura9.cz.
V době konání kursu nabízíme
maminkám pro jejich ratolesti
hlídání v podobě Papírové dílny,
kde si i děti mohou vyrobit scrapbookingové drobnosti z papíru.
Dílnička je vhodná pro děti od 4
let. Cena: 60 Kč, dva sourozenci
90 Kč.

SC-340183/01

Přijďte si mezi nás jen
tak „zascrapbookařit“.
Scrapbooking je výtvarná
technika, která má jako
svou náplň „papírové“
tvoření.
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VELETRH KOSMETIKY A KADEŘNICTVÍ

4. - 5. 4. 2014
Výstaviště Praha - Holešovice
www.veletrhkosmetiky.cz

SC-340014/16

STAŇT
E
SOUČÁ SE
N E J V Ě ST Í
TŠ
VELETR ÍHO
HU
KRÁSY

Lovosická 559, Praha 9-Prosek

Nový 2+kk na Praze 8
za 2 925 548 Kč *

www.proseckeskaly.cz

Bydlení v klidové zóně
uprostřed vilové čtvrti
obklopené zelení.
To je Budilova ulice, Vaše nová adresa.

Prohlídka objektu a bytů: Eduard Krček (+420 725 293 125)
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*Zvýhodněná cena platí do 31. 3. 2014. Garážová stání v jednotné ceně 295 514 Kč. Veškeré informace naleznete na www.proseckeskaly.cz.
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pozdûj‰ích
dose ‰esti
stfiíbrn˘mi
krále Vlabách
zavezen˘.
V násypu
nalezen
hrníãek
dislava
z poãátku
16. století.
V pískovnû
se ‰esti
stfiíbrn˘mi
z doby
Vlapfii
libeÀské
silnicigro‰i
vybrány
jsoukrále
dlouhé,
dislava
z poãátku
16. století.
pískovnû
z ãásti zasypané
chodby,
které se V
táhnou
hlupfii libeÀské
silnici vybrány
jsouBájilo
dlouhé,
boko
pod pozemky
nad silnicí.
se,
zÏeãásti
kteréBylo
se táhnou
hlupr˘zasypané
vedou aÏchodby,
pod kostel.
pr˘ v nich
boko
pozemky
nad hráti...
silnicí. Bájilo se,
Kolonie
Čína,
jesle
sly‰et
ipod
varhany
v kostele
Ïe pr˘ vedou aÏ pod kostel. Bylo pr˘ v nich
sly‰et
varhany ov kostele
hráti...
Řeč inebude
Číně
zemi, kfiíale
Okraj
Proseck˘ch
skal a jako
ãásti dal‰ích
dov˘ch
je vlastnû
systém
star˘ch
loo naší plo‰in
vysočanské
Číně,
která
sice už
Okraj Proseck˘ch skalale
abyly
ãásti
dal‰ích
kfiímÛ
a
lÛmkÛ.
Zpoãátku
tûÏeny
skalky
dlouho
neexistuje,
jejím
jménem
dov˘ch
plo‰in
vlastnû
systém
lona
svahÛ,jestále
coÏ
nikomu
pfiíli‰star˘ch
nevadilo,
se okraji
toto území
označuje.
mÛ
a
lÛmkÛ.
byly
tûÏeny
skalky
ale
pozdûji
se Zpoãátku
lomy pfiiblíÏily
k polnostem.
na
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
V téokraji
chvílisvahÛ,
zaãalicoÏ
majitelé
polí,
zahrad
a viNázev
Čína se
selomy
vztahoval
k nouzové
kolonii
ale
pozdûji
k polnostem.
nic
protestovat
protipfiiblíÏily
ukrajování
pozemkÛ
V
té
chvíli
majitelé
polí,
zahrad
a od
vivzaãali
počátku
éry první
republiky,
apostavené
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
nic protestovat proti ukrajovánítěsně
pozemkÛ
pfiesunula
se
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
roku
1926
na
území
Hloubětína
vedle
aje
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
nejmûkãí
v místech,
puklin
hranic
Vysočan.
Kolonie kde
stálapodle
pod vozovou
pfiesunula
se Tam
pod je
zem.
Peruck˘
pískovec
zatéká
voda.
moÏné
jej kopat
‰picestou
vedoucí
od vysočanského
háječku
je
nejmûkãí
v místech,
kde
puklin
ãákem.
Generace
pískafiÛ
takpodle
nejménû
od
U Soldáta
jako
pokračování
Třebízského
ulizatéká
voda.
Tam
jedo
moÏné
jej druhé
kopat svû‰piroku
1798
aÏ témûfi
poãátku
ãákem.
Generace
pískafiÛ
takulicí
nejménû
od
ce. Později
se
tato podél
cesta stala
a dostala
tové
války
razily
puklin
chodbice
1798
témûfihroudy
doapoãátku
druhéjako
svûaroku
vyváÏely
zKolbenkou
nich
písjméno
PodaÏ
dnesmûkkého
ji známe
tové
války
razily
podél
puklin
chodbice
kovce,
kteréulici.
nechaly
na de‰ti
rozpadnout.
Kolbenovu
a vyváÏely
z nich hroudy
mûkkého písV
podzemí
nepfiehledn˘
Kolonie sevznikl
budovala
svépomocílabyrint
budoukovce,
kteréanechaly
navlastnû
de‰ti rozpadnout.
chodbiãek
sálÛ, jenÏ
kopírovaly
obyvatelů na šachovnicovitě rozdělené
Vcích
podzemí
vznikl
nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
pomûry
a
velice
se
podobaly
parcele. Zprvu
se začínalo
postavením
uprachodbiãek
a sálÛ,
jenÏ vlastnû
kopírovaly
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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nem, takÏe dnes funguje jako trámec
zpevÀující okraj svahu.
nem,
takÏe dnes
jako trámec
Velmi dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum provedla
v rozpevÀující
okraj svahu.
ce 1992 jeskyÀáfiská
skupina SPEA, která noVelmi
dÛleÏit˘celou
nov˘ v˘zkum
v rovû zmapovala
Moãálkuprovedla
a odváÏila
se
ce
SPEA,
která
nopfii1992
tomjeskyÀáfiská
do znaãnûskupina
rizikov˘ch
míst
v závavû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
pfii
tom-do
znaãnû
rizikov˘ch(1965,
míst varchiv
závatfií map
mapy
Interprojektu
lech
voln˘mi balvany.
Právûsituací,
kombinací
âSS)mezi
s vynesenou
povrchovou
ãástfií
map - mapy Interprojektu
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového tahu
podzemí
âSS)
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãásod Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleoloti
dokumentace
polygonového
podzemí
gické
mapy (zhotovené
ov‰emtahu
pomocí
pásod
Hrdliãky
detailnízískat
speleoloma Ladislava
a kompasu)
- byloa moÏné
pogické
mapy
(zhotovené
ov‰em
pomocí
pásmûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
o situaci
v Moãálce
Reklamní
obrázek,
ma
a kompasu)
- Tatra
bylo IImoÏné
získat poa Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nemûrnû pfiesnou pfiedstavu o situaci v Moãálce

Rokytka
Rokytka

bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu,
coÏ seKč),
odsince
1920 do
15. dubna 1940
za 1,20
a
Americe
I.
Amerika
pfiedstavuje
neráÏí
i na pfiesnosti
jejího II
plánu.
V roce 1995
proštipovali
je, vraceli drobné,
signalizovali
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu,
coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchozataháním
za šňůru
pod plánu.
stropem
vozu 1995
k řiráÏí
i na pfiesnosti
jejího
V roce
dÛ, které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
provedl
Vojífi
zabezpeãení
vchodiči
možnost
odjezdu
ase
hlásili
stanice.
PodíV˘voj
poVladimír
roce
2000
ubíral
cestou
zedÛ,
které
v‰ak vyÏaduje
revizi.plánÛpolíček,
jména
neustále
opakovan˘ch
na zpfiívejte
se
na
starou
jízdenku,
kolik
má
V˘voj
poaroce
2000proštípnout.
se ubíraldomkÛ,
cestou
stupnûní
v˘stavbu
azeto
která
musel
průvodčírodinn˘ch
Jízdenka
jména
neustálekde
opakovan˘ch
plánÛ na zpfiíi nasvědectvím
místech,
cedule
„Poddolováno“
byla
o tom,
kterého domkÛ,
dne a měsístupnûní
a v˘stavbu
rodinn˘ch
a to
zakazovala
vstup. Firmû
Pragis se s nemace
a vúsilím,
kolik hodin
a cedule
kde
cestující
nastoupil,
il˘m
na
místech,
„Poddolováno“
alekde
velice
profesionálnû,
podakudy
jel a kde
přestupoval.
Mohla
zakazovala
vstup.
Firmû Pragis
seposloužit
s nemafiilo ‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛale
velice
profesionálnû,
podavodní
jámy nad
Amerikou
I z 60. let nafárat
il˘m
jakoúsilím,
doličný
doklad.
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
a projít
Amerika
-Stál
MoãálJinou
práci
mělsystém
řidič tramvaje.
na
vodní
jámy nad
I z 60. let nafárat
ka. Jednalo
se Amerikou
o velice napínavou
akci,
místě
na
otevřené
plošině,
ponejvíce
na
levé
podzemí
a projít systém
Amerika
- MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
noze, protože pravou měl položenou naakci,
peka.
Jednalo
se
o
velice
napínavou
nebo
vÛbec
Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,
takdálu
zvonku.
Jím si
uvolňoval
průjezd
a vaprotoÏe
existující
mûlydrÏela
nedokonalé
Ïe pfii
proráÏce
seplány
v˘‰kovû
‰tûrãínebo
vÛbec Ïádné
zamûfiení,
takroval
přecházející
chodce,
kovéporůznu
polohy
mezi v˘‰kové
peruck˘m
a signalizokorycanÏe
pfii
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
souvrstvím
a ‰tolu
hnala
napÛl
do
val,
že se
po zastavení
rozjíždí.
Levou
rukou
kové
polohy
mezi
peruck˘m
a korycanneznáma.
V podzemí
se sami mÛÏete
pfieovládal
kontroler,
jímž
přidával
nebo
ubíral
sk˘m
souvrstvím
hnala
napÛl
do
svûdãit,
jak pfiesnûa ãi‰tolu
moÏná
‰Èastnû
situaproud. Pravou při každém zastavení a rozneznáma.
ci odhadla.V podzemí se sami mÛÏete pfiejíždění
nebo
stisknutím
svûdãit,
jak pfiesnû
ãi povoloval
moÏná
‰Èastnû
situaJedno utahoval
odpoledne
se
u nás stavili
kolegoaci
několikerým
ruční
Na ododhadla.
vé
z Pragisu, otočením
Ïe narazili
na brzdu.
silnû zfiícené
Jedno
odpoledne
sepřehazovat
u nás stavili
kolegobočkách
musel
pákou
výhybku.
a opadající
staré
podzemní
chodby
a pové
z Pragisu,
Ïe narazili
silnû
zfiícené
tfiebovali
bypodívaná
zjistit,
oãbývala
se na
jedná.
Jako
souZajímavá
na
konečných
akromá
opadající
staré podzemní
chodby a nejpoosoba-expert
jsem mûl
stanicích.
Kolejové smyčky
byly zvlá‰tní,
jen ojedinětfiebovali
by zjistit,status,
oã seÏe
jedná.
spí‰ protizákonn˘
jsem Jako
mohlsoulézt
lé,
většinou
se soupravy
obracely
na systému
kromá
osoba-expert
jsem
mûl zvlá‰tní,
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam to horvýhybek.
To byla práce
proÏe
třijsem
čtyři
tramspí‰
protizákonn˘
status,
mohl
lézt
níkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Zažãerstvû
otevifiené
do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam
to horvajáky.
Po dojezdu
na konečnou
odpojit
vastafiiny
kaÏdou
chvíli
opadávaly
kaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvûpřejet
otevmeny,obrátit
bylo
nutné
poãkat,
do
gony,
tyč se
sběrací probûhnout
kladkou,
fiené
stafiiny
kaÏdou
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
míst
za chvíli
jsem vjet
byl
na
protější
kolej,
znovuachvíli
obrátit
kladku,
meny,
byloI.nutné
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
Azapojit
Moãálka
Amerika
tak
bypro
vlečňáky,
je kamotoráku,
otočit
bezpeãnûj‰ích
ly propojeny! míst a za chvíli jsem byl
kladku
a najet
svou trať.
Na některých
v Americe
I. A na
Moãálka
a Amerika
tak bytratích
bylo možno využít samospádu.
ly propojeny!

300
200
200

298
198

niemi.

Rokytka

ného prÛzkumu v nedalek˘ch LetÀanech,
provádûného krátce po válce Quidem Zárubou, je kfiídové podloÏí nerovné. Jak vypl˘vá ze stovek geologick˘ch vrtÛ, proveden˘ch zde pfii projektování sídli‰tû, objevují
se v nûm údolní deprese a paleokoryta
zahloubená aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vyplnûná pfieplaven˘mi jíly.
Nerovnosti tehdej‰ího povrchu fungují
Kolonie
Čína
jako
nepropustná
bariéra pro vody prosakující pískovcov˘m souvrstvím. Na konvzpomínala
pamětnicejsou
paní vázány
Císařovádrobné
na jedtakt
jílÛ a pískovcÛ
né z besedvyvûrající
našeho klubu:
prameny
tfieba u vysoãanské estakády,
ve StfiíÏkovské
ulicizkraje
ãi v rybníãku
„V obecňáku
byl hned
obchod
pod
Kundratkou.
kanalizaãní
‰tole vněho
ulismíšeným
zbožím V
pana
Kulíka. Vedle
ci
Nad
Kundratkou
byl
odkryt
silnû
zjílorestaurace pana Brožka a pod ním řeznicvatûl˘ povrch podloÏního ordovického
tví slečnykter˘
Magdy
Fousové.
Naproti
přes
souvrství,
metrovou
vrstvou
‰edého,
uličku byla trafika
panapfiecházel
Žemličky.doDole
kaolinického
jílu pfiímo
pepod kolonií
směrem
k Rokytce
ruckého
souvrství
svrchní
kfiídy,stála
aniÏhospo‰lo urãit
zvûtralinov˘m
plá‰tûm
da hranici
U Štychůmezi
a nedaleko
další hostinec
Na
aSlovaně.
pfieplaven˘mi
jíly. byl řeznický krámek
Pod školkou
Kfiídová sedimentace zaãíná peruck˘mi
pana Brycha. Naproti němu konzum. Pod
vrstvami; ty jsou vyvinuty jako ‰edé, uhelřeznictvím
se nacházel
prodej
uhlí ajílovité
dříví
né
jílovce, nebo
jako mûkké,
na‰edlé
pana
Pokorného.
V
bytě
pana
Venouška
pískovce o promûnlivé mocnosti od nûkolika
decimetrÛ
dořadě
dvou
metrÛ.
Na tubyla holírna.
V páté
bylo
hokynářství
to
polohu
bylo Byl
vázáno
popsané
dob˘pana
Vlasáka.
tu i jiÏ
konzum
Rovnost,
vání
kfiídového
uhlí
v oblastiamezi
ale také
švec pan
Bartoník
dalšíKlíãovem
švec pan
a kbelsk˘m leti‰tûm, ale podobn˘ geoloDvořák. A ještě jeden obchod s potravinagick˘
v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
mi. Nad ním
trafika
paní Řípové.“
Prostfiedí
v dobû
usazování
peruck˘ch vrspamětníci
vzpomínají
vzpomínatevAjedalší
nutné
si pfiedstavit
jakoaploché
zázemí
nedalekého
pobfieÏí,
které
je v tato
niÏjí. Rozpomínají
se na
události,
kterými
‰ích
tvofieno
mûlk˘mi
skupinapolohách
spojených kolonií
Vysočan
a Hlousladkovodními
a
brakick˘mi
moãály
pobětína, jak si poeticky říkaly, žila od jara od
rostl˘mi hustou subtropickou vegetací, ve
zimy. se objevují napfiíklad mangrovy. Ve
které
Tyto polohách
dvě kolonie
v těsném
ale
vy‰‰ích
(coÏ
je podlesousedství,
dosavadních
odkryvÛ
právû
pod
ulicížily
Nasvým
Vykaždá patřící
do oblast
jiné části
Prahy,
hlídce)
je moãálovit˘
v˘voj redukován
nepoklidným
životem. Hraniční
čára mezi
bo
se
vÛbec
nevyskytuje
a
na
ordovické
nimi lidi nijak nedělila. Bylo to místo vzdápodloÏí nasedají po tenké pfiechodové
lené od vlastních čtvrtí Vysočan a Hloubětívrstvû
pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
na, ke kterým náležely. Lidé tu žili pospolu
tmelem.
a po svém.
Měli
tu vše potřebné,
jen školu
Právû
na tyto
„sladkovodní“
pískovce,
jak
se
dfiíve
je vázána
hlavní
ãást propro
děti naz˘valy,
ne. Do Vysočan
nebo
Hloubětína
se
seckého
podzemí,
a to vnákupy.
pásu sahajícím
od
chodilo pouze
na větší
A děti tam
Kundratky
aÏ do hloubûtínsk˘ch Hutí. Bíchodily do školy. A kupodivu, jen dětí se
lé perucké pískovce dosahují mocnosti
dotýkala
tatometrÛ
dělicí ačára
mezipfiedstavovat
oběma koloãtyfi
aÏ ‰esti
mohou

Hliniště za cihelnou bylo naše dětské eldo-

TûÏba
rumpál. Z dálky vše vypadalo jako pohádkoRezavé korycanské pískovce byly ve vûtvý domeček. Kdo chtěl vodu, otevřel vrátka
‰ím
mûfiítku tûÏeny jako více ãi ménû kvaa otáčením
pustil do studny
po laně,
litní
kámenkliky
pravdûpodobnû
jiÏ od
stfienavinutém
okované
dovûku,
alenas silném
jistotouválci,
nejménû
odvědro.
roku
1695,
kdy
jsou naotáčením
historické
mapû
ProseKdyž se
ponořilo,
kliky
se zase
vyka
zakresleny
dva
velké
lomy
ve
svahu
po
táhlo nahoru, odsunulo na okrajovou zídku
obou
stranách prosecké návsi. Podle nástudny a voda se nakloněním těžkého vědra
lezu mincí byly lomy zaloÏeny zfiejmû jiÏ
přelila do konve.
Na stojanu
rumpálu
byla
poãátkem
16. století.
Podobné,
pomûrnû
skoba,
na
které
visel
plechový
hrneček.
Časrozsáhlé lomy pokraãují pfies Hloubûtín do
Vinofie
a na létě
dal‰íchodili
místa ke
nastudni
okrajích
kfiíto v parném
pít lidé
dov˘ch
plo‰in
praÏské
z okolí, když
pracovali
naoblasti
polích. - v Praze 8
a 9Dál
napfiíklad
na âertovû
vr‰ku. Nûkteré
odtud směrem
k Hloubětínu
se rozpodzemní chodby, napfiíklad v Krocínce
prostíral akátový háječek a za ním cihelna.
ãi v Americe I, pokraãovaly v men‰ím mû-

vodou. Nad ní se rozkládal pod stříškou

jak pláÏov˘ sediment, tak pfieplavené váté písky sedimentované v tûsném sousedství pobfieÏní linie.
Tyto perucké pískovce jsou mûkké, nejsou vyuÏitelné jako stavební kámen a na
vzduchu se pomûrnû rychle rozpadají.
Men‰í kusy se podle na‰ich pokusÛ rozpadnou jiÏ bûhem nûkolika mûsícÛ, napfiíklad pfies zimu. Jejich písek je v‰ak velAero
miObecní
ãist˘, kolonie
dobfie za
vytfiídûn˘,
pÛsobí dobr˘m
estetick˘m dojmem. Proto byly na fiadû
Děti
z Číny byly
přijaty
míst
perucké
pískovce
ãi svými
jejich spolužáky
rozpadlé
v Hloubětíně
jako vlastní,
kamarádily spolu,
deriváty
vyuÏívány
jako slévárenské
písky,
‰tukové
písky
nebo pro se
v˘robu
abrazních
kdežto děti
z obecňáku
s vysočanskými
ãisticích
prostfiedkÛ.
Sedimentace
nikdy moc
nesžily. Vysočanští
je aniperucnijak
k˘ch
pískovcÛ
je
na
fiadû
stfiedoãesk˘ch
nevtahovali do svých her. Nebylo to sice
lokalit (typick˘ je tfieba Hostibejk u Kranepřátelství, jen určitý odstup, snad proto,
lup)
zakonãena ‰tûrãíkovou polohou, kteže jejich
domov
v obecní kolonii
v předstará
ukazuje
na mofiskou
transgresi,
tedy
vě vysočanských
dětí znamenal
příslušnost
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KULTURA

DIVADLO GONG
1. 3. sobota
Guisepe Luongo:
MANŽELSKÉ PŘEPADOVKY
– groteska ve třech obrazech.
V režii M. Lorencové účinkují
členové Divadla Miraon

19:30

4. 3. úterý
19:30
Premiéra
Ota Kovařík: HAJZLBÁBY
Děj se odehrává na veřejných záchodcích druhé
kategorie na pozadí velké loupeže diamantů,
kde je vše jinak, než se zprvu zdá.
Účinkují členové Divadelního spolku
Post Scriptum, www.postscriptum.cz
5. 3. středa
BLANKET – koncert skupiny

19:30

6. 3. čtvrtek
19:30
PETR KOCMAN se skupinou
Koncert zpěváka a multiinstrumentalisty
s doprovodnou kapelou, na kterém uslyšíte
průřez jeho tvorbou za uplynulých 20 let. Hosté
pořadu – Jan Nedvěd a skupina Monogram
www.petrkocman.cz
7. 3. pátek
19:00
MARTIN VELEK: Merlinův učeň
Rocková opereta na motivy stejnojmenného
filmu v podání Hudební školy Wunderbaro
www.wunderbaro.cz
10. 3. pondělí
19:30
POCTA TRAMPSKÉ PÍSNI – M. Ryvola,
J. Vrbová a S. Chmelík, sk. EKG a sk. Pacifik
11. 3. úterý
Malá scéna
Černá hodinka… poetickou krajinou
Večer hudby a poezie z konce 19.
a začátku 20. století.

19:30

12. 3. středa
Posezení u cimbálu
pořádá Slovácký krúžek v Praze

19:00

13. 3. čtvrtek
Karel Čapek: VÁLKA S MLOKY
v podání Divadla AQUALUNG
V rámci festivalu Čapkovské jaro

19:30

GONG DĚTEM

13. 3. čtvrtek
10:00
K. Čapek, V. Pokorný: DEVATERO POHÁDEK
Pro děti od 4 let.

1. 3. sobota
15:00
Představení Divadla AHA!
K. Čapek, V. Pokorný: DEVATERO POHÁDEK
Bláznivá komedie na motivy pohádek K. Čapka.
Pro děti od 4 let.

14. 3. pátek
10:00
R. Kipling, V. Pokorný: MAUGLÍ
Dramatizace dnes již klasického dobrodružného
příběhu z indické džungle, kde lidské mládě
Mauglí žije ve společenství zvířat s osobitými
charakterovými rysy. Pro děti od 5 let.

3. 3. pondělí
10:00 a 14:15
J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČCE
Veselá hudební pohádka.
Pro děti od 3 let.

13. 3. čtvrtek
AQUA JAZZ – jazzový koncert
www.divadloaha.cz

21:00

14. 3. pátek
Malá scéna
Olga Scheinpflugová: OKÉNKO
Divadelní scénické čtení v podání herců
Divadla AHA! a v režii V. Štěpánka
V rámci festivalu Čapkovské jaro
www.divadloaha.cz

19:30

4. 3. úterý
10:00
J. Foglar: ZÁHADA HLAVOLAMU
Kultovní klukovský napínavý román
s hororovými prvky, strhující hledání tajemného
ježka v kleci, válka o moc ve Stínadlech, boj
dobra a zla. Příběh s laskavou nadsázkou
a humorem. Pro děti od 6 let.

17. 3. pondělí
MÁCI A J. SAMSON LENK – koncert

19:30

5. 3. středa
10:00
W. Shakespeare: VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
aneb COKOLI CHCETE
Komedie rozmanitých chutí a vůní – bláznivá,
drsná i poetická, ironicky jízlivá, magická,
plná nečekaných zvratů a překvapení,
pikantních tajemství, legrace, plná milujících
i nemilovaných, laskavá i nemilosrdně
sarkastická, k zamyšlení i popukání… zkrátka
COKOLI CHCETE. Pro mládež od 12 let

18. 3. úterý
19:30
ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA – koncert
19. 3. středa
Jazz klub Gong
HARLEMANIA

19:30

21. 3. pátek
19:30
Neil Simon: Pokoj č. 719
Svatební hosté – brilantní komedie o tom, co
vše lze přežít v jeden bláznivý svatební den
v takové normální rodince!
V podání Divadelního souboru Rachtamiblatnik
24. 3. čtvrtek
14:00
MADALENA JOAO a hosté – pořad pro seniory
obvodu Praha 9 pořádá MČ Praha 9

6. 3. čtvrtek
10:00
M. Pokorný: PĚT ŽENICHŮ PRO PRINCEZNU
Bylo jedno bláznivé království, král Pecivál,
králka Peciválka a princezna Madla.
Co se seběhlo kolem hledání ženicha a jak to
všechno dopadlo, uvidíme v nové pohádce.
Pro děti od 4 let.

25. 3. úterý
18:00
Pořad ke Dni učitelů – uzavřené představení
pořádá OŠK OÚ Praha 9

7. 3. pátek
10:00
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské
superhvězdy – Emila Kolbena.
Pro děti od 9 let.

26. 3. středa
19:30
M. Oupic a J. Kriegel:
HLEDÁM MILENCE, ZN.: SPĚCHÁ
V režii F. Zvolského účinkují členové Divadla Artur

8. 3. sobota
15:00
M. Pokorný: PĚT ŽENICHŮ PRO PRINCEZNU
Pro děti od 4 let.

27. 3. čtvrtek
19:30
KAREL PLÍHAL – Vzduchoprázdniny – koncert
(do 12 let nepřístupno)
31. 3. pondělí
19:30
M. Oupic: TŘI V HÁJI
na motivy stejnojmenného románu autorů
M. Viewegh, H. Pawlovská, I. Hercíková.
V režii K. Janáka účinkují členové Divadla Artur
Na měsíc duben mimo jiné připravujeme:
7. 4. Dívčí válka – divadlo Artur
10. 4. Můžu k Tobě – divadlo Artur
14. 4. Fleret – koncert skupiny

11. 3. úterý
10:00
J. Kolář, M. Pokorný:
DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČKA
Poetická hudební pohádka o tom, jak kočičí kluk
poznával svět. Pro děti od 3 let.
12. 3. středa
10:00
J. Verne, V. Pokorný:
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Dobrodružný příběh, který se točí kolem veliké
sázky a kolem pozoruhodné a nebezpečné cesty
anglického džentlmena Foga za doprovodu
věrného sluhy Proklouze, je především holdem
divadlu a jeho imaginaci. Pro děti od 7 let.

15. 3. sobota
15:00
J. Kolář, M. Pokorný:
DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČKA
Pro děti od 3 let.
17. 3. pondělí
10:00
J. Lada, M. Pokorný:
POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE
Veselé vyprávění o neohroženém hrdinovi
mnoha generací – Kocouru Mikešovi, který
mluví lidskou řečí a dokáže i další neuvěřitelné
kousky! Pro děti od 3 let.
18. 3. úterý
J. Foglar: ZÁHADA HLAVOLAMU
Pro děti od 6 let.

10:00

22. 3. sobota
15:00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Kdo by neznal Ferdu Mravence a jeho kamarády
z broučičího světa? Brouka Pytlíka, Berušku,
Pavouka Poutníčka nebo Pana Šneka?
Inscenace zachovává nezaměnitelnou Sekorovu
poetiku, kterou umocňuje písničkami.
Pro děti od 4 let.
25. 3. úterý
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Pro děti od 4 let.

10:00

28. 3. pátek
10:00
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
Dnes již klasické příběhy neposedného kluka,
který žije se svou svéráznou tetičkou Polly a se
svým nerozlučným kamarádem Huckem Finnem
prožívá nejrůznější zapeklité situace.
Pro děti od 9 let.
29. 3. sobota
15:00
J. Lada, M. Pokorný: TRAMPOTY KMOTRY
LIŠKY ANEB KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Uprostřed lesa se strhne mela mezi Kmotrou
Liškou a psy Sultánem a Hektorem. Pohádkový
dědeček má plné ruce práce, aby dokázal,
že nejchytřejší je ten, kdo umí v nesnázích
nabídnout pomocnou tlapku a být dobrým
kamarádem. Pro děti od 4 let.
31. 3. pondělí 10:00
J. Lada, M. Pokorný: TRAMPOTY KMOTRY
LIŠKY ANEB KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Pro děti od 4 let.

INZERCE

RODINNÉ DOMY

PŘEZLETICE

Prodejce:
Moravská stavební – INVEST, a.s.

prezletice-inz-MestskeListyBrandys-188x86-prosinec.indd 1

Březen 2014

Bydlení v bezprostřední blízkosti
hlavního města
Možnost koupě zařízeného domu
Záloha pouze 10%
Průkaz energetické náročnosti budovy – třída C
Hodnoty 109–113kWh/m2rok
www.rd-prezletice.cz

Zákaznická linka:

725 928 629

SC-332436/11

CE ENÍ
K
A AV Ě
B EN
VY V C MU
DO

10.12.2013 11:19:09

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

25

KULTURA

Za jeden provaz
Galerie 9
vysočanská radnice
Sokolovská 14/324
Praha 9-Vysočany
tel.: 236 041 292
Otevřeno pondělí až čtvrtek od 10
do 19 hodin. Vstup volný.
Objednávka hromadných návštěv
na tel.: 236 041 292.
Více na www.galerie9.cz

V Galerii 9 se od 3. do 27.
března 2014 koná výstava
s názvem Za jeden provaz.
Malby a grafiku vystavuje
Teodor Buzu, objekty
Tomáš Pergler a fotografie
Vlastimil Slabý.

I

vás určitě potěší a prohřeje výstava tří zkušených výtvarníků,
kteří přijali pozvání Prahy 9 a zaplnili rozsáhlé galerijní prostory
svými šarmantními uměleckými
díly. A vzhledem k tomu, že každý
z nich připravil malý reprezentativní průřez svojí tvorbou, jedná se
vlastně o tři výstavy v jedné.
Rozdílné výtvarné techniky, odlišné formy a způsoby sebevyjádření, ale jedno mají tito výtvarníci společné: tvoří s chutí, tvoří
rádi a mnoho, tvoří dobře, vždy
ale tvoří s pokorou a sebereflexí.
S věkem přichází zkušenost a vyzrálost. A tak na výstavě uvidíte
vyzrálé obrazy, akvarely, grafiky,
fotografie, kresby, sochy a objekty.
Jak řekl nejmenovaný klasik: učit
se, učit se, učit se… Talent sám
nestačí. Trpělivá píle, neutuchající
vůle, analytické myšlení: syntézou
je harmonie vyššího typu. V uměleckém díle, v duši. Snad potěší
i duši vaši. Umělců je mnoho, ale

těch opravdových, kteří umění žijí
a žijí uměním, mezi nimi není až
zase tolik. Jen takoví umělci jsou
povoláni k osobitému a trvalému
uměleckému zápisu.
Vlastimil Slabý je fotograf blatného typu (žije a pracuje ve Zvěroticích u Soběslavi). S optimismem sobě vlastním vychutnává
dary života především objektivem
svého fotoaparátu. Zádumčivou
krásu naší vlasti zachycuje, přes
všechna vábení k mnohem snadnějším digitálním technikám, tradiční zrcadlovkou. A to dělá velice
dobře. Zde není nic zadarmo, zde
není nic snadné, každý snímek je
třeba dobře promyslet. Zátiší má
kompozici, řád, hloubku, křehký
půvab, je oknem do jiného, starého světa zašlé krásy. Ale náš fotograf není pouze uzavřen ve zdech
ateliéru: při svých procházkách
i delších cestách dokumentuje
a za použití klasických technik pro
věčnost uchovává to, jaké měla
naše krajina pěkné proporce a jak
ji naši předkové citlivě svou prací
dotvořili. Cit pro detail, smysl pro
celek, tak pěkně se nám ty vesničky v údolí, na vršku či pod kopcem
povalovaly… A dnes?

pokoušelo vyučit jinému krédu, on
zůstal tomu svému věrný, a nejen
to, ve svém uměleckém i společenském působení je stále aktivnější.
Zázraky se dějí. V Teodorově podání je svět takový nějaký hezčí.
Akvarely, akryly na plátně, grafika
i kresba: všude se malíř školený
na charkovské Akademii umění
pohybuje jako doma. Vždy kompozičně vyzrálé, ve své barevnosti
netypické a přitom odvážné. Že by
se s námi autor dělil i o své vzpomínky na vzdálenou domovinu?
Výtvarné paralely mě nenapadají
a to je dobře.
To sochař Tomáš Pergler, jurodivý
Pražák křtěný Vltavou, skeptik,
jen zřídka ještě optimista. Věčný
hledač: Kde je dobře? Kde jsou ty
kořeny? Kde je ta pravlast, ten Ráj,
nebo jak se tomu říká, snad někde
na jihu? Tam, kde svítí slunce a je
tam teplo a lidé se na sebe usmívají? Tak tomu se do práce nikdy
nechce, rád by si jen tak snil… Pak
ale musí, motory vnitřního pnutí
jsou příliš silné, hrozí přetlakování
a exploze. Ten snad nikdy hledat
nepřestane, a to i přesto, že alespoň v tom výtvarném světě svou
polohu již našel: vtip, sarkasmus,
ironie, ozvuky pradávné historie,
sem tam i olezlá fosilie… Dřevo,
kámen, papír, ale i kov, drát, ba
i ta kožešinka se může hodit: jak se
vyplatí býti kramářem! Pouze však
materiály přírodní umožní sochaři
proměnit jeho vize a sny ve vtipnou
klasiku bez televizních instalací
a složitých konceptuálních výlevů.
Dílo hovoří samo za sebe a varuje
i žaluje: pozor na trapnost!

co se do výstavních sálů vešlo,
a nakonec i je osobně: Slavnostní zahájení výstavy, kde budou
přítomni, se koná dne 5. března.
2014 od 18 hodin.
Tomáš Pergler

Vlastimil Slabý …světlostíntma
*28. 5. 1962. Studia: dálkově,
Pražská fotografická škola –
prof. V. Vlášek a Ján Šmok.
Bydliště: Zvěrotice 126, 390 01
Soběslav.
Kontakt: vsfoto@volny.cz
www.facebook.com/vsfoto.cz
tel.: +420 603 267 041

Tomáš Pergler …dřevopapírkámen
*22. 8. 1960 v Praze, kde žije a tvoří.
1985 absolvoval Filozofickou fakultu
UK v Praze. Od r. 1998 pracuje na
Akademii výtvarného umění v Praze.
Kontakt: Pergler@avu.cz
www.avu.cz/~pergler
tel.: +420 732 844 910

Teodor Buzu: Fragment krajiny

Vlastimil Slabý: Sklenice
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Pojďme raději k panu malíři: je
jím rovněž věčný optimista Teodor
Buzu, rodák z Moldávie, dávno
však přesídlený do města Tábor,
vpravdě mezinárodní umělec,
ověnčený mnoha řády a nejvyššími vyznamenáními, kterými se
vlády několika evropských zemí
rozhodly ocenit jeho rozsáhlé
zásluhy o výstavbu kulturních
mostů mezi národy, a také nositel několika významných malířských cen. „Jsem realista, věřím
na zázraky!“ – tak zní jeho životní
krédo. A i když se ho nemálo lidí
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Tomáš Pergler:
Relikviář svatého Kňoura
Závěrem:
A ještě jedno mají tito tři pánové
společné: oni ještě věří v přátelství, ještě věří v hodnoty, které
nás přesahují, ještě se chtějí dělit
a chtějí (si) pomáhat. A tím obrazně táhnou za jeden provaz.
Přijďte poznat to málo z jejich díla,

Ak. mal. Teodor Buzu
…hodnělidůmalolidí
*3. 5. 1960, Drasliceni, Moldavsko.
Studia: Akademie umění a designu,
Charkov, Ukrajina (1980–1985),
prof. Oleg Veklenko. Zúčastnil se
103 kolektivních a uspořádal 87 autorských výstav. Bydliště: Kostnická
158, 390 01 Tábor, Česká republika.
Kontakt: +420 775 199 915,
e-mail: teobuzu@centrum.cz
www.teodorbuzu.com
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Máte doma dokumenty,
fotografie, předměty vztahující
se k 1. světové válce?
Městská část Praha 9 připravuje ke 100. výročí
vypuknutí 1. světové války výstavu v Galerii 9.

A

utoři výstavy by se rádi zaměřili – pokud získají dostatek
informací – také na odezvu tohoto světového konfliktu na území
dnešní Městské části Praha 9.

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 (Vysočanská
radnice, Sokolovská 14/324,
Praha 9) je určena pro všechny
věkové kategorie, tvoříme
zde pro radost, zábavu, štěstí,
harmonii, uklidnění. Za krátkou
dobu můžete z obyčejných
věcí vytvořit neobyčejné, na
chvilku se odreagovat od
denního shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo. Nevěříte?
Vyzkoušejte to. Vždy ve středu
od 17 do 19 hodin.
5. 3. dekorování květináčů
12. 3. vodovky a voskovky
/obrázky
19. 3. jarní výzdoba
/vystřihovánky
26. 3. mozaika/mechová pryž

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
19. 3. květiny skládané
z pergamenového papíru
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat, kapacita je ale
omezena provozními možnostmi. Kurz probíhá přímo
ve výstavních prostorách.

Obracíme se proto na vás čtenáře
s prosbou o zapůjčení jakýchkoli
dokumentů, fotografií a předmětů
souvisejících s válečnými událostmi (odchod vojáků na frontu, ko-

respondence z vojenských tažení,
případně ze zajetí a válečných
lazaretů, vzpomínky apod.). Zároveň děkujeme za všechny podněty
a připomínky k tomuto tématu.
Kontakt: Mgr. David Kraus,
tel.: 283091246, e-mail: krausd
@praha9.cz

Zajíček na koni se loučí se zimou
Tradiční jarní akce se koná v sobotu 22. března 2014
v Bučovicích u Votic. Začátek je v 9.30 hodin na statku
čp. 19. Předpokládaný konec mezi 14. a 15. hodinou.
Na programu je vyjížďka na koních, arteterapie, čtení
pohádek a další zábava.

S

sebou si vezměte vlastní oběd, helmu (stačí cyklistická), oblečení
podle počasí (holínky a pláštěnku ideálně s sebou). K dispozici je
mikrovlnná trouba, varná konvice a otevřené ohniště.
Děti s handicapem mají akci zdarma, zdravé dítě – 200 Kč, sourozenec –
100 Kč, v případě více sourozenců možná sleva. Členové KPZ 50 Kč/dítě.
Další informace a přihlášky: Dědovská Jana, tel.: 728 732 688, e-mail:
dedovska.jana@gmail.com nebo Kadlecová Zdenka, tel.: 602 261 639,
e-mail: zdenca.kadlecova@gmail.com.

I vy se můžete zapojit do akcí
organizovaných MČ Praha 9
Chcete se i vy zapojit do akcí, které Městská část Praha 9
organizuje pro své obyvatele zdarma?
Přihlaste se na vysočanské radnici na odboru kultury, kontaktní
e-mailová adresa: postulkovah@praha9.cz. Sponzory nemusí být jen
velké společnosti, zapojit se mohou i menší firmy či jednotlivci. Každá
koruna navíc znamená, že připravovaná akce pro občany může být
zajímavější, pestřejší, kvalitnější.

Koncerty
na radnici
20. března od 19 hodin
KDYŽ MNE STARÁ
MATKA KOLÉBALA
Písňový recitál
Lucie Hilscherová – mezzosoprán, Stanislav Gallin – klavír
Program: A. Dvořák, G. Mahler,
B. Martinů, F. Liszt aj.
3. dubna od 19 hodin
AMEN, PRAVÍM TI
Alfréd Strejček, Štěpán Rak
Poslední slova
Ježíše Krista
na kříži a jeho
zmrtvýchvstání
podle evangelia sv. Matouše
zůstávají stálou
inspirací lidstva. Připomenutí
této události v čase velikonočním je dotekem křesťanského vkladu do základů naší
civilizace.
Koncerty se konají v obřadní
síni vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9. Bezbariérový vstup (2. p./výtah).
Kapacita sálu je omezená.

INZERCE

Život s brýlemi nebo bez brýlí...
Oční klinika hOrní pOčernice
3d relex smile laser
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oční klinika Horní Počernice
tel. 281 865 664, 602 105 355
www.ocniklinikahp.cz

refrakční Operace nad 50 let
implantace multifOkálních čOček
implantace trifOkálních čOček
Operace ŠedéhO Zákalu

12:28:38
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Nad 65 let 50% sleva
Na vybraNé brýlové
obruby v Našich optikách

kontakt
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Adventure minigolf je pro každého
– začátečníky i profesionály
Připadáte si jako na golfu
v přírodě, a přece jste
pod střechou O2 areny ve
Vysočanech. Loni v květnu
tu totiž společnost Adventure Golf Praha otevřela
osmnáctijamkové hřiště.
Hru na něm ocení golfisté
profesionálové i ti, kteří
s golfem teprve koketují.

A

dventure minigolf si nejen ve
světě, ale také u nás nachází
stále více příznivců. To byl také
důvod, proč indoorové hřiště adventure minigolfu vzniklo také
v Praze 9.
„Hřiště s 18 jamkami a přilehlou
kavárnou o celkové velikosti areálu 1000 m² tvoří umělá speciálně
vyvinutá golfová tráva, takže po
drahách se na rozdíl od klasického
minigolfu nejen smí, ale musí chodit,“ představuje Adventure Golf
Praha na devítce Martin Ječný,
čtrnáctinásobný mistr ČR v minigolfu, a pokračuje: „Překážky na
jednotlivých drahách stejně jako
u golfu tvoří nejrůznější terénní
nerovnosti, vyvýšeniny, přírodní
překážky a podobně. Mezi jednotlivými drahami jsou cestičky
z přírodního kamene, které hráče
dovednou vždy k další dráze v pořadí.“
Téměř na všech jamkách lze zahrát eso, ale někdy i zkušení hráči
musí zahrát jamku na více úderů.
A Martin Ječný dodává: „Hřiště je
vhodné pro všechny věkové kategorie, pro rodiny s dětmi, seniory
i studenty. Adventure minigolf
jeden z mála sportů, který je přístupný všem.“
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Vzhůru na green!

Pokud se na adventure golf chystáte poprvé, vězte, že vybavení na
něj je velmi podobné vybavení na
klasický golf. Hraje se s golfovými
holemi určenými pro puttování
(puttery) nebo s minigolfovými
kladívky a s golfovým míčkem.
„Před začátkem hry dostane každý hráč k zapůjčení golfovou hůl,
golfový míček a obsluha ochotně
vysvětlí pravidla každému hráči.
Zapůjčení je v ceně vstupného.
Dále obdrží tzv. score kartu, do
které se zapisují výsledky na jednotlivých drahách a následně se
sečte celkový počet úderů,“ říká
Martin Ječný.
Cílem hry je dopravit míček ze
základního umístění do jamky na
co nejmenší počet úderů. Zvítězí
hráč, který má nejmenší součet
úderů na všech jamkách. Adventure minigolf můžete hrát sami
nebo ve skupinách. A jak již bylo
řečeno, kvality hřiště ocení zapálení golfisté i minigolfisté, ale také
začátečníci, které tu do tajů minigolfu také zasvětí.
„Hodina hry na našem adventure
minigolfovém hřišti přijde dospělého hráče na 160 Kč, dítě na 120
Kč,“ nastiňuje Martin Ječný.

ví více než šest hráčů,“ konstatuje
Martin Ječný. „Vycházíme vstříc
i školám, při hromadných objednávkách poskytujeme slevy. Přece
jen je dobré, když se děti nenudí na
ulici nebo stále jen nesedí u počítačů, ale věnují se nějaké pohybové aktivitě. A adventure minigolf
oslovuje i ty, kteří jinak se sportem

z nejrůznějších důvodů nejsou velcí kamarádi.“
Neplatí to však jen pro mladé,
adventure minigolfu přichází na
chuť i starší generace. Tak si přijďte také zahrát.
Více na www.a-minigolf.cz
nebo na tel.: 606 068 069.
Text a foto: Marie Kurková

GCF 27: Road to the Cage
Starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím převzal záštitu nad
turnajem GCF 27: Road to the Cage, který se uskuteční
dne 21. března 2014 od 19.30 hodin ve sportovní hale
Aréna Sparta Podvinný mlýn v Praze 9.

Potřebujete jen pohodlné
oblečení a dobrou náladu

Pro hraní adventure minigolfu
nepotřebujete žádné speciální vybavení. Vše potřebné si můžete zapůjčit přímo na hřišti, takže vám
stačí pouze pohodlné sportovní
oblečení, sportovní boty a dobrá
nálada. Otevřeno je ve všední dny
od 12 do 22 hodin, o víkendu od
10 do 22 hodin. „Ale otevíráme
i mimo tuto dobu, pokud nás oslo-
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Dotační programy pro sportovce
Na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují
organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích,
byly vypsány dotační programy. Žádost o dotaci můžete podat nejpozději 28. března 2014.
Dotační program č. 1
Celoroční činnost
Cílem programu je podpořit celoroční činnost nestátních neziskových organizací
působících na území MČ Praha 9, které
dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových
organizacích, a vybavit subjekty neziskové sféry materiálem nutným pro jeho
celoroční činnost.
Dotační program č. 2
Provoz a nájmy sportovních zařízení
Cílem programu je podpořit činnost sportovních subjektů, udržení tělovýchovných
zařízení v provozu pro veřejnost formou
příspěvku na úhradu energií, paliv, plynu, vodného a stočného, umožnit dětem
a mládeži využití sportovních klubů reprezentujících MČ Praha 9, což má pozitivní
dopad na organizovaný volný čas dětí
a jejich ochranu před patologickými jevy.
Dotační program č. 3
Opravy a údržba sportovních zařízení
Cílem programu je podpořit činnost sportovních subjektů, udržení tělovýchovných
zařízení v provozu pro veřejnost formou
příspěvku na úhradu opravy a údržbu sportovních areálů, umožnit dětem
a mládeži využití sportovních klubů reprezentujících MČ Praha 9.

Inzerce s kuponem_188x130_V02.indd 1
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Podmínky jednotlivých dotačních programů jsou zveřejněny na www.praha9.cz.
Zde jsou také k dispozici jednotlivé formuláře k podání žádosti o dotaci.
PODMÍNKY pro podání žádosti
o neinvestiční dotaci
1. O grant se mohou ucházet právnické
osoby, které působí na území MČ Praha
9 v oblasti tělovýchovy a sportu patřící k některému z typů, které vznikly dle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dle
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů.
2. Žadatel musí mít alespoň 20 členů
mladších 19 let platících členské příspěvky (doloženo potvrzenou evidencí členské
základny k 31.12. předcházejícího roku)
a vykonávat pravidelnou činnost s dětmi
a mládeží (min. 4x měsíčně).
3. Žadatel musí být členem sportovního
svazu či asociace a mít aktivní účast ve
sportovních soutěžích.
4. Žadatel musí provozovat svou činnost
na území MČ Praha 9 nebo na pozemcích
bezprostředně sousedících s MČ Praha 9,
a to déle než 2 roky k termínu uzávěrky.
5. Příjemce dotace je povinen uvádět MČ
Praha 9 a její znak na všech svých propagačních materiálech a na sportovištích,
kde příjemce působí.

6. Požadavky musí být realizovány v plné
výši, v souladu s účelovostí smlouvy o poskytnutí dotace.
7. Žádost o dotaci se podává na předepsaném formuláři ve 2 vyhotoveních.
8. Městská část Praha 9 si v případě přidělení dotace vyhrazuje právo neposkytnout finanční prostředky v plné výši, realizace dotace není nárokovou položkou.
9. Jednotlivé požadavky budou finančně
řešeny v rámci účelové neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha 9 z prostředků
obdržených jako část dílčího odvodu z loterií a jiných podobných her a vybraným
žadatelům budou finanční prostředky
uvolňovány na základě smlouvy o poskytnutí dotace mezi žadatelem a ÚMČ
Praha 9.
10. Žadatel je povinen provést vyúčtování
poskytnuté finanční dotace do 31.1. 2015
a předat jej odboru ekonomickému, Úřadu MČ Praha 9. Nevyčerpané prostředky
je žadatel povinen vrátit zpět na účet Úřadu MČ Praha 9.
11. U jednotlivých programů jsou uvedeny
ještě další podmínky pro podání žádosti.
12. Žadatel musí podat žádost o neinvestiční dotaci do 28. března 2013 do 12.30
včetně.

Otevřeno: PO, ST: 8.00–18.00, ÚT, ČT:
8.00–15.30, PÁ: 8.00–12:30
poštou - pro dodržení termínu uzávěrky je
rozhodující datum poštovního razítka
Termín uzávěrky: 28. 3. 2014 do 12.30
hodin.

Způsob podání žádosti:
osobně - podatelna Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská 14/324, PSČ 180 49 Praha 9

Konzultační středisko:
Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
tel. 283 091 523, 536

Důležité upozornění
1. Žádosti nesplňující všechny podmínky
grantového řízení budou vyřazeny.
2. Zaslané projekty se žadatelům nevrací.
3. Žadatelé o grant jsou povinni se informovat do 15 dnů po jednání o výsledku
projednání v Radě MČ Praha 9 nebo při
udělení částky nad 50 tis. Kč v Zastupitelstvu MČ Praha 9, a to na informacích
Úřadu MČ Praha 9 tel. č.: 283 091 101-2
nebo na odboru ekonomickém tel. č.: 283
091 237. Výsledek o udělení grantů bude
též uveden na webových stránkách MČ
Praha 9.
4. V případě schválení grantu v Radě či
Zastupitelstvu MČ Praha 9 je žadatel povinen, a to do 30 dnů, uzavřít smlouvu
o poskytnutí dotace s MČ Praha 9, jinak
schválený grant propadá.
5. Území Městské části Praha 9 tvoří tato
katastrální území či jejich části: Střížkov, Prosek, Libeň, Vysočany, Hrdlořezy, Hloubětín.

19.02.14 15:43

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

29

INZERCE

Albina Kashkarova

www.bydlimenaproseku.cz

Kvalitní dětská obuv od výrobců Pegres,
Sante, Fare, Protetika, Ktr, Jonap,
Beďa obuv, Rak, Bugga, Superfit,
Richter, Primigi...

náměstí Na Balabence 1439/1
PO - PÁ 8:30 - 18:00, SO 9:00 - 12:00

tel.: +420 266 310 432
mob.: +420 606 403 063

Tel.: 606 180 151

náměstí Na Balabence 1439/1

Prodejna kvalitní

Kvalitní
obuv od výrobců Pegres,
PO - PÁ 8:30 - 18:00, SO
9:00dětská
- 12:00
Sante, Fare, Protetika, Ktr, Jonap,
Beďa obuv, Rak, Bugga, Superfit,

SC-332400/26

SC-340299/01

Kvalitní dětská obuv od výrobců Pegres,
Sante, Fare, Protetika, Ktr, Jonap,
Beďa obuv, Rak, Bugga, Superfit,
Richter, Primigi...

PO - PÁ 8:30 - 18:00, SO 9:00 - 12:00

náměstí Na Balabence 1439/1

tel.: +420 266 310 432
mob.: +420 606 403 063

e-mail: info@detskaobuvbalabenka.cz

tel.: +420 266 310 432

mob.: +420 606 403 063
www.
detskaobuvbalabenka.
cz
www.detskaobuvbalabenka.cz
www.
detskaobuvbalabenka.
cz e-mail:
www.detskaobuvbalabenka.cz
info@detskaobuvbalabenka.cz

CE

AK plavání
í
Rann -8.00h
h
7.00 0Kč
za 6

SC-340253/01

Kvalitní dětská obuv od výrobců Pegres,
Sante, Fare, Protetika, Ktr, Jonap,
Beďa obuv, Rak, Bugga, Superfit,
Richter, Primigi...

certifikované
obuvi
Richter, Primigi...
tel.: +420
266 310 432
Vel.
17–42
náměstí
Na Balabence
mob.: +420 606
403
063 1439/1
PO - PÁ 8:30 - 18:00, SO 9:00 - 12:00
e-mail: info@detskaobuvbalabenka.cz
e-mail:
Nám.info@detskaobuvbalabenka.cz
na Balabence 1, Praha 9

INZERCE

SC-340287/01
SC-332478/03

41 letá VŠE s AJ, praxí
v auditu, jako samostatná
i hlavní účetní, hledá
práci na plný, či částečný
úvazek. PC: Excel, Word,
Money, 6K, SAP.

www.
detskaobuvbalabenka.cz
www.detskaobuvbalabenka.cz

Kejun Fusková rodačka
ze Shanghai, původním
povoláním učitelka na
základní škole s dlouholetou
praxí nabízí individuální
vyučování čínského jazyka
pro zájemce v Praze.
tel.: 739 479 291
nstcompany2012@gmail.com

Certifikovaný realitní makléř
SC-340292/01

SC-332461/06

ÚKLID A ČIŠTĚNÍ
SE ZÁRUKOU
tel.: 777 563 687, 774 603 680

SC-340093/02

SC-340258/01

Uvažujete o prodeji
bytu na Proseku?
Zavolejte mi: 774 849 270
Konzultace je zcela zdarma

EXPRESS

www.vycistimevse.cz

Levně odvoz nábytku,
el. spotřebičů apod. do sběrných
dvorů. Výhradně čeští pracovníci!
Ceny od 100 Kč.
Bourání a řezání beton. příček.
Likvidace bytového jádra
s odvozem – 5.900 Kč.
Tel.: 777 207 227

NEPŘETRŽITĚ

603 42 19 68, 283 88 13 75

SC-340124/02

SC-340288/01

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

www.kvasimsluzbam.com
tel.: 608 775 945

SC-332533/02

OPRAVY A PRODEJ

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

Koupím do OV
nebytové prostory
v Letňanech cca 30 m2
s vlastním vchodem,
na provoz kadeřnictví.
Tel.: 603 786 252

SC-340268/01

SC-332307/04

ŠICÍ STROJE

veškeré opravy a instalace
čištění odpadů a kanalizace

Ceny již od 20,- Kč / 1 nákup
více info a další sousedské služby:

SC-340343/01

	
  

vypisuje	
  výběrové	
  řízení	
  na	
  pozici	
  DOMOVNÍKA	
  	
  
Bližší	
  informace:	
  www.javorova.cz	
  

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

Obstarání
a donáška nákupů

adresa	
  Javorová	
  1855/31,	
  Praha	
  8	
  -‐	
  Kobylisy	
  	
  
(požadujeme	
  živnostenský	
  list	
  –	
  OSVČ)	
  

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

Čištění koberců a čalouněného
nábytku, mytí oken a běžné
úklidy dle dohody.
Dle vašeho přání.
Tel.: 286 888 371, 723 527 760
e-mail: Wap350@seznam.cz

SC-340233/01

SC-340302/01

a
ev
sl

Společenství	
  vlastníků	
  jednotek	
  Javorová	
  

JH ÚKLIDOVÉ PRÁCE

SC-332529/01

%
10

Tel.: 777 800 978
Golem reklama • Na Stráži 2392/31b • Praha 8 • 180 00
mail: info@vyrabime-reklamu.cz
www.vyrabime-reklamu.cz

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

www.
detskaobuvbalabenka.cz
www.detskaobuvbalabenka.cz
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hotELU DUo
K
Krytý plavecký bazén 20x6 m

Společná a privátní sauna, Fitness, Aqua-aerobic
Dětské party, Firemní večírky
12 sportovních bowlingových drah + 4 dětské
Individuální či skupinové plavecké kurzy
Bowlingové lekce pro dospělé i děti
Možnost pronájmu bowlingu a bazénu

30
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Teplická 492, 190 00 Praha 9
T: +420 266 133 803
E: sportcentrum@hotelduo.cz, www.janhotels.cz

SC-331248/09

SC-332225/04

Plavání SENIORŮ
60min / 60Kč, Po–Pá 10.00h–15.00h

Březen 2014

3D HD 101 cm
TV Samsung

Zobrazené výhry jsou pouze ilustrační.

Obujte se na jaro a soutěžte o

skvělé výhry!
Přijďte do Fénixu obout třeba celou rodinu a hrajte o 3D Full HD TV Samsung
v ceně 16.000 Kč, kávovar Krups, telefon Samsung S3 mini a mnoho dalších cen!
Za každý pár bot zakoupený v prodejnách Adidas, CCC, Marks & Spencer, M2 Shoes nebo Sportisimo
získáte na svůj kupon razítko. Se třemi razítky se můžete zúčastnit soutěže o nejlepší slogan,
který obsahuje slova Fénix a boty. Vyplněný kupon s vaším návrhem
odevzdejte ve výše uvedených prodejnách.

jlepší
soutěže o ne
Váš kupon do

Adresa: . .

který ob

3. pár obuvi

2. pár obuvi

1. pár obuvi

Jméno: . . . . .

u,
.
návrh slogan
Fénix a boty
sahuje slova

...........
............

...........
............

.....
E-mail: . . . . .

............

............

...........
............

...........
............

............

............

............

............

..

.....

.........

............

trumfenix.
/nakupnicen
cebook.com
ix.cz nebo fa
fen
nc
w.
jdete na ww
o soutěži na
Podrobnosti

..
Slogan: . . . .

www.ncfenix.cz

SC-340146/01

Soutěž probíhá od 3. 3. do 6. 4. 2014.

Nákupy a služby

na dosah

Fénix vám s radostí pomůže se vším, co máte dnes na programu. Nákupy všeho druhu,
poštu, fitness, kavárny, služby... vše najdete jednoduše a prakticky pod jednou střechou.
Fénix pro vás navíc stále připravuje zajímavé akce, slevy i zábavné programy
pro celou rodinu.

Více informací na www.ncfenix.cz
Staňte se fanoušky Fénixu na facebook.com/nakupnicentrumfenix

SC-340146/02

Aby každý den ve Vysočanech byl bezstarostný!

