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Připravujte se
na malování vajíček
a pletení pomlázek

ŽELEZNICE
V PRAZE 9
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ČESTMÍR
HLAVINKA

PAŠIJOVÝ
KONCERT

INZERCE

DIVADLO HYBERNIA
MUSICAL PRODUCTION UVÁDÍ
PŮVODNÍ ČESKÝ MUZIKÁL

SC-350120/15

MONIKA ABSOLONOVÁ, IVA MAREŠOVÁ

VLADIMÍR MAREK, BOHUŠ MATUŠ, MICHAL NOVOTNÝ,
PAVEL SOUKUP, PETER STRENÁČIK, DAVID ULIČNÍK,
DUŠAN VITÁZEK, ROMAN VOJTEK a další

HUDBA

JIŘÍ ŠKORPÍK

LIBRETO

JIŘÍ HUBAČ

TEXTY PÍSNÍ

PAVEL VRBA
CHOREOGRAFIE

CARLI JEFFERSON
REŽIE

www.musical-production.cz
www.ticket-production.cz

PLÁNUJETE V PRAZE REKLAMNÍ
KAMPAŇ? INZERUJTE
V MĚSÍČNÍKU DEVÍTKA!
ntoinetta_92x130_9_2014_3.indd 1
ýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

SC-340246/60

SC-350120/14

RADEK BALAŠ

25.09.14 8:23

– náklad 35 000 výtisků
– distribuce zdarma do poštovních
schránek
– další číslo vychází
S NÁM I
6. dubna
OSLOVÍTE
CELOU PRAHU 9!

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

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

Z DIÁŘE STAROSTY

Historie
Služby

PŘEČTĚTE SI
4 – 5 Z radnice
6 – 8 Téma měsíce
9 – 11 Informace
12 – 13 Byli jsme u toho
14 – 15 Nejen pro
seniory
16 – 17 Osobnost

Starosta Jan Jarolím s oslavenci Miroslavem
Kurandou (vlevo) a Vladimírem Zedníkem

„Š

těstí je poznat v mládí přednosti stáří
a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti
mládí.“ Tato slova Johanna Wolfganga Goetheho jsou jakoby na míru ušitá Miluši Kulišanové,
Vladimíru Zedníkovi a Miroslavu Kurandovi, kterým 19. února k životním jubileím popřál starosta
MČ Praha 9 Jan Jarolím.
Ačkoliv všichni patří do kategorie sedmdesátníků a osmdesátníků, stále aktivně pracují, což je asi
ta nejlepší terapie, jak si udržet energii a životní

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.

18 – 23 Kultura

Miluši Kulišanové popřál i tajemník
Úřadu MČ Praha 9 Leoš Toman

21 – 22 Rokytka

optimismus i ve vyšším věku. Miluši Kulišanovou,
vždy příjemně naladěnou a ochotnou pomoci, znají všichni, kteří míří do Galerie 9. Vladimír Zedník
byl až do minulého volebního období aktivním zastupitelem Prahy 9 a jeho zkušenosti z komunální
politiky a znalosti Vysočan, kde od mládí žije, využívají jeho kolegové dodnes. A Miroslav Kuranda?
Jeho jméno je nesmazatelně spojeno s Vlastivědným klubem Prahy 9 a zaznamenáváním historie
foto: mk
Devítky.
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Z RADNICE

Praha 9 již pošesté připravuje udílení cen
Městská část Praha 9 vyhlásila další ročník udílení čestných cen a čestného občanství. Již šestým 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, jakou 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 místostarosta Prahy 9 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, scénárista,

publicista, muzikolog, pedagog
Zdeněk Mahler, zlatý olympionik-pětibojař David Svoboda, nebo in
memoriam herec Ivan Jandl.

Výtvarná soutěž pro děti
z mateřských škol: Cesta kolem světa
Mateřská škola Pod
Krocínkou ve spolupráci
s Městskou částí Praha 9
vyhlašuje výtvarnou soutěž
pro děti z mateřských škol
a obdobných předškolních
zařízení Prahy 9 na téma
„Cesta kolem světa“.

V

ýtvarná díla mohou mít jakýkoliv formát, je možno použít
rozličné výtvarné techniky a různý materiál, mohou být doplněna
textem či vlastním příběhem a podobně. Jde nám o rozvíjení dětské
fantazie a vyjádření pohádkového
či vlastního příběhu výtvarnou

činností. Cestování a výlety vyvolávají v dětských očích radost, i my
se budeme radovat z výtvarných
děl s touto tematikou. Mateřská
škola POD KROCÍNKOU ve
svém vzdělávacím programu rozvíjí předčtenářskou gramotnost
a je zapojena v projektu „Česko
čte dětem“, jejíž součástí je i výtvarné vyjádření příběhu. Zapojte
se s námi a rozvíjejte dětskou fantazii a představivost.

Výtvarná díla doručte na adresu
MŠ POD KROCÍNKOU 466, Praha 9
v termínu od 16. 2. do 17. 4. 2015
(osobně či poštou).
Kategorie:
• 3 – 4 roky
• 4 – 5 let
• 5 – 6 let
• 7 let
• kolektivní práce

Ilustrační obrázky

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS
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ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

Zadní strana práce musí obsahovat tyto údaje:
Jednotlivci: jméno, věk, bydliště,
kontaktní telefon (případně
e-mailová adresa) a název díla.
MŠ a podobná zařízení: jméno, adresa, telefon a e-mail školy, třída
a věk, jméno pedagoga, název díla.
Maximální počet prací jsou dvě od
jednoho autora. Můžete připojit
i krátký popis. Zasílejte pouze dětské práce. Je pro nás důležitá především tvořivost a nápaditost dětí.
Těšíme se na dětské práce zhotovené libovolnou technikou, které jsou
něčím zajímavé a inspirující, nebo
se dětem mimořádně povedly.
Porota složená ze zástupců MČ
Praha 9, MŠ Pod Krocínkou rozhodne o třech nejlepších v každé
kategorii. Výtvarná díla a oceněné
práce budou vystaveny na radnici
MČ Praha 9, kde se bude konat
i slavnostní vyhlášení oceněných
a předání cen.
Vyhlášení výsledků soutěže bude
zveřejněno na webových stránkách
MČ Prahy 9, MŠ Pod Krocínkou
a v časopise MČ Prahy 9 Devítka.

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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Změny MHD jsou Devítce ku prospěchu.
Bohužel se zatím odkládají
Na základě rozhodnutí náměstka primátorky hl. m. Prahy a radního pro oblast dopravy
Petra Dolínka ze dne 12. 2. 2015 je realizace návrhu změn linek Pražské integrované
dopravy připraveného organizací ROPID odložena na neurčito.

K

termínu otevření nového
úseku metra A dne 7. dubna 2015 budou realizovány jen
nejnutnější změny povrchové dopravy v okolí nových stanic metra
(např. zrušení tramvajové linky
č. 2 nebo zkrácení autobusových
linek vedených po Evropské ulici).
Do konce února 2015 měla připravit pracovní skupina složená ze zá-

stupců hl. m. Prahy, Městské části
Praha 6 a ROPID finální návrh
změn k 7. 4. 2015. Ostatní navržené změny včetně dalších připomínek městských částí budou dále
diskutovány s odbornou i širokou
veřejností včetně provozních zaměstnanců dopravců.
Změny MHD, které se přímo dotýkají devítky a o nichž Městská část

Praha 9 se zástupci ROPIDu dlouze diskutovala, jsou ku prospěchu
naší městské části, jak se shodl
radní pro dopravu Prahy 9 Tomáš
Holeček i místostarosta Prahy 9
a zároveň člen dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy
Marek Doležal.
„Na Sokolovskou ulici se vrátí
další tramvajová linka – č. 19.

Stávající tramvaj č. 16 přitom
bude končit na náměstí OSN, kde
chceme, aby byla zřízena nástupní
a výstupní zastávka,“ vypočítává Tomáš Holeček a pokračuje:
„Dojde také ke zkrácení intervalů
autobusových spojů o dvě až čtyři
minuty.“
Kosmetickou změnu dozná midibusová linka č. 295, která na
stejné trase jako dosud bude jezdit
pod číslem 166. Trasa autobusu č.
138 pak bude prodloužena do Čimic.
mk

Přijďte na farmářské trhy na Proseku
Od začátku března se představí farmářské trhy
u Polikliniky Prosek v novém kabátě. Nový provozovatel,
kterým se stala společnost Rebe consulting, s. r. o.,
jim totiž navrací původní význam.

O

d začátku letošního roku jste
tu mohli koupit pekařské nebo
uzenářské výrobky. Od 1. března se farmářské trhy na Proseku
představují v plném nasazení, tedy
chybět nebude ani zelenina, ovoce, v menší míře budou k dostání
ručně vyráběné produkty, například ze dřeva.

Další zájemci o prodej na farmářských trzích na Proseku mohou
zavolat na tel.: 725 309 664, nebo
napsat na e-mail: mirvoj60@
gmail.com.
Farmářské trhy jsou otevřeny od
pondělí do pátku od 8 do 15, popřípadě 17 hodin (podle počasí).
mk


Pražské stavební předpisy z rychlíku
O tom, že k 16. lednu letošního roku pozastavilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
platnost Pražských stavebních standardů, které jsou prováděcím předpisem ke
stavebnímu zákonu, jsme informovali v únorovém vydání Devítky. Teď ovšem stojí
městské části Prahy před pořádně tvrdým oříškem – do 6. března, tedy do 15 (!) dnů,
mají na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy doručit připomínky k technické
novele Pražských stavebních předpisů. Rozhodla o tom Rada hl. m. Prahy.

N

ení sportu o tom, že Pražské
stavební předpisy (PSP) hlavní město nutně potřebuje, protože
obecně technické předpisy, které
platily do poloviny loňského roku,
byly opravdu zastaralé. Chvályhodná by mohla být i snaha vedení
pražského magistrátu co nejrychleji zaplnit vakuum v oblasti stavebního práva v Praze, kdyby...
Kdyby samo jednalo profesionálně a hlavně pružněji a neházelo
horký brambor v podobě nereálných termínů na městské části.
Platnost PSP pozastavilo ministerstvo 16. ledna, 22. ledna o tom

Březen 2015

na pražském zastupitelstvu ústně
informoval radní Matěj Stropnický. Až o měsíc později 17. února
však rozhodla Rada hl. m. Prahy,
že k technické novele PSP mají dát
jednotlivé městské části své připomínky, a to do 15 dnů.
„Současné vedení pražského magistrátu neustále kritizuje, že mnoho věcí, o nichž magistrát v minulosti rozhodoval, včetně Pražských
stavebních předpisů, nebyly řádně
projednávány. Pokud tomu tak
bylo, jde stejnou cestou,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 Marek Doležal. „Za 15 dní není možné připo-

mínky k PSP projednat, třebaže
o nich máme jasno. Nejsme státní
úředníci, ale samospráva a k takto
zásadnímu předpisu, jakým PSP
jsou, se musí vyjádřit nejen Rada
a Zastupitelstvo Prahy 9, ale také
občanská sdružení, občané.“
Nemá smysl zkoumat, co je za nerealizovatelným patnáctidenním
termínem pro městské části. Je totiž jedno, zda někdo na magistrátu
„jen“ zaspal, zda za tím stojí neznalost práce samosprávy, nováčkovské nadšení vše šmahem vyřešit, ať
to stojí, co to stojí, nebo snaha o autoritářské řízení. Faktem zůstává,

že oznámení o nutnosti vznést připomínky k technické novele PSP je
od 20. února na vývěsce MČ Praha 9, připomínky v současné době
projednávají příslušné komise, zástupci radnice se sejdou se zástupci
občanských sdružení či zájmových
skupin. „Není to nic nového, plány
rozvoje a výstavby v Praze 9 projednáváme veřejně už mnoho let
a občané se k nim mohou vyjadřovat, ať už jednotlivě nebo například
prostřednictvím občanských sdružení,“ dodává Marek Doležal.
Zastupitelstvo Prahy 9 připomínky
k technické novele PSP projedná
10. března na svém nejbližším pravidelném zasedání. A o tom také
vysočanská radnice informovala
Institut plánování a rozvoje hl. m.
Prahy. Zároveň Rada MČ Praha 9
na svém jednání 24. února vyslovila s rozhodnutím Rady hl. m. Prahy zásadní nesouhlas a požaduje,
aby připomínky k technické novele
PSP byly projednány řádně, nikoliv
mk
ve zkráceném termínu.
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Správa železniční dopravní cesty plánuje zmodernizovat a zároveň rozšířit
železniční trať pro nákladní dopravu v úseku Libeň – Malešice

Nákladní železniční doprava
ve městě: welcome to Kocourkov
O nutnosti modernizovat
železniční trať v úseku
Praha-Libeň – Praha-Malešice se hovoří už dlouho.
Dlouho se také spekuluje
o tom, že se nejedná jen
o pouhou modernizaci,
tedy o „vylepšení nebo
přizpůsobení soudobým
požadavkům nebo znalostem“, ale o rozšíření trati.
To se potvrdilo 14. ledna
letošního roku na společném jednání Komise životního prostředí a dopravy
a Komise územního rozvoje a výstavby, které jsou
poradním orgánem Rady
MČ Praha 9, se zástupci
Správy železniční dopravní
cesty. Ti seznámili členy
komisí se zamýšlenou
modernizací.
Co plánuje Správa železniční
dopravní cesty?

Snahou Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) je zvýšit kapacitu
železniční trati mezi stanicemi
Praha-Libeň a Praha-Malešice.
Plánuje proto výstavbu nové dvoukolejné části trati s mimoúrovňovým křížením s železniční tratí
Praha – Kolín. V železniční stanici
Praha-Libeň by nová dvoukolejná
trať navazovala na stávající nákladovou skupinu a před malešickým
tunelem se napojila na stávající
jednokolejnou trať Praha-Libeň –
Praha-Malešice.

Proč rozšiřovat koleje?

Svůj záměr zdůvodňuje SŽDC
tím, že železniční uzel Praha je
křižovatkou významných mezinárodních železničních magistrál i panevropských koridorů
sítě TEN-T a z nich odvozených
vnitrostátních tranzitních železničních koridorů vybrané sítě
státních drah. Tyto koridory se od

6

poloviny 90. let 20. století modernizují tak, aby mohly vlaky jezdit
rychleji, zvýšila se bezpečnost
provozu, prostorová průchodnost
i zatížení.
Pražský železniční úsek Libeň –
Malešice – Hostivař je z hlediska
nákladní dopravy součástí IV.
tranzitního železničního koridoru vedoucího od německých hranic přes Děčín, Prahu, Veselí nad
Lužnicí, Horní Dvořiště/České
Velenice na hranice s Rakouskem
a je součástí hlavní sítě nákladní
dopravy TEN. Proto musí dosahovat shodných parametrů – zejména z hlediska dostatečné kapacity
dráhy, traťové třídy zatížení a prostorové průchodnosti – jako navazující koridor.

Stavba železnice

Stavba dvoukolejného mimoúrovňového křížení trati mezi Libní
a Hrdlořezy nad kolejemi spojujícími Prahu a Kolín by měla být
dlouhá 4,030 kilometru, z toho
délka nové trati je 1,997 km. S jejím zahájením počítá SŽDC v letech 2019–2020. Předpokládané
náklady na ní se pohybují kolem
jedné miliardy korun.
Nemusíte být stavaři, abyste si
dokázali představit značnou intenzitu stavebních prací včetně
přepravy výkopového a stavebního materiálu, který by se měl vozit
nejen po železnici, ale také nákladními auty. Ta by ke staveništi směřovala ulicemi Českobrodskou,
Pokorného, Čelákovickou. Za
přemostěním Rokytky by byla doprava vedena po stávající panelové
cestě na stavbu. Dále by náklaďáky jezdily podél Rokytky a přes
most na ulici Za Mosty. Nákladní
vozy směřující na stavbu by využívaly také ulice Poděbradskou,
U Elektry, Mezitraťovou a U Harfy. Staveništní komunikace by
pak zkřížily i cyklostezku, na níž
by byl provoz velmi omezen, nebo
by byla podle potřeb stavbařů uzavřena. Přístup na staveniště přes
Rokytku by dočasně zajišťovaly
rovněž dva provizorní vojenské
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mosty, nebo silniční most v blízkosti bývalého areálu Váhostavu.

S modernizací souhlasíme,
s rozšiřováním tratě ne

Předložený záměr modernizace
trati Libeň – Malešice, jak ho předložila Správa železniční dopravní
cesty, vyvolal na jednání komisí
bouřlivou diskuzi. Okamžitě proti němu vystoupili zástupci ODS,
TOP 09 i ČSSD. Stručně by se
jejich stanovisko dalo shrnout do
jedné věty: S modernizací stávající
železniční tratě souhlasí, s jejím
rozšiřováním nikoliv.

a její hranice se značně posunuly.
To by tedy měla Správa železniční
dopravní cesty ve svých plánech
zohlednit. A pokud tu železnici už
máme, můžeme ji využít například
v městské hromadné dopravě,
tedy pro přepravu osob.“
Podle Marka Doležala by odklonění nákladní železniční dopravy
z města bylo ideálním řešením
stávající situace, i když ví, že zatím
je to přání z kategorie u nás nesplnitelných. V mnohých zemích
Evropské unie, například sousedním Německu, už však realizovatelným.

„Devítka už dávno není okrajovou
částí Prahy a nákladní doprava,
ať už silniční nebo železniční, do
intravilánu města nepatří. To je
pro nás zásadní věc,“ konstatuje
místostarosta Prahy 9 Marek
Doležal.
„Plán tzv. modernizace traťového
úseku mezi Libní a Malešicemi je
jen krycí název pro rozšíření železničního koridoru pro nákladní
dopravu a zvýšení její kapacity,“
konstatuje místostarosta MČ Praha 9 odpovědný za územní rozvoj
Marek Doležal a pokračuje: „Devítka už dávno není okrajovou
částí Prahy a nákladní doprava, ať
už silniční nebo železniční, do intravilánu města nepatří. To je pro
nás zásadní věc. S argumentem
SŽDC, že železniční trať v Libni
existuje od roku 1919 a okolní
zástavba vznikla až později, lze
částečně souhlasit, ale je jasné, že
téměř za sto let se Praha změnila

„Stavba nové tratě by nejvíce zatížila životní prostředí v Hrdlořezech, kde se obytná zástavba
v posledních letech rozrůstá. Proto utlumení nákladní dopravy na
stávající železniční trati vidíme
jako jedinou variantu, třebaže by
pak SŽDC musela investovat větší prostředky do alternativního
řešení dopravy,“ uzavírá Marek
Doležal a dodává: „Měřeno optikou obyvatel devítky, přirovnal
bych záměr SŽDC rozšířit železniční trať mezi Libní a Malešicemi
k tak absurdnímu nápadu, jakým
by bylo vybudovat koleje také z Vinohrad přes Václavské náměstí
a Můstek.“

Intenzita železniční dopravy na úseku
modernizované tratě tak, jak s ní počítá SŽDC:
vlaky nákladní
den

nákladní
noc

osobní
osobní
dennoc

stávající stav r. 2014

23

16

8

1

předpokl. stav po modernizaci

40

22

32

8

Březen 2015

TÉMA MĚSÍCE

Neúměrné dopravní zatížení

Rozšíření stávající železniční tratě
mezi Libní a Malešicemi by negativně ovlivnilo dopravu v celé
Praze 9.
„Stačí se podívat na centrální překladiště kontejnerů v Uhříněvsi,
které se bez nákladní silniční dopravy neobejde. Kamiony přitom
nejsou jen tady, ale jejich provoz
ovlivňuje dopravu v celé Praze,
protože záleží na tom, odkud přijíždí a kam pak směřují,“ vysvětluje radní Prahy 9 pro dopravu
Tomáš Holeček, proč s rozšířením

železnice na devítce nesouhlasí.
„Nárůst nákladní železniční dopravy, o kterém mluvili zástupci
SŽDC, když prezentovali svůj záměr, nám přijdou nereálné. Proti
současnému stavu se má zvýšit

zhruba o 30 %, ale v tomto počtu
jsou zahrnuty jen vlaky, které by
směřovaly na novou odbočku,
nikoliv ty, které Libní projíždějí.
Takže by doprava patrně vzrostla
o víc, i když dnes není možné od-

„Věříme, že odhlučnit libeňské
nákladové nádraží by mohla právě
plánovaná modernizace, kterou
vítáme. Zásadně jsme však proti
rozšiřování železnice,“ zdůrazňuje
radní Prahy 9 Tomáš Holeček.

Přístup k železničnímu mostu přes Rokytku (st. km 2,524) po pravém břehu – blízký pohled.
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hadnout o kolik. Úměrně tomu by
se zvýšila také hlučnost, která už
tak trápí obyvatele žijící v blízkosti
libeňského nádraží.“
SŽDC sice předložila akustické
studie, ale oponenti záměru rozšířit železniční trať mezi Libní
a Malešicemi ji nepovažují za relevantní. Nevypracovala ji nezávislá
instituce, ale jejím zadavatelem
byla SŽDC nebo ministerstvo
dopravy, takže se nabízí možnost
ovlivnění ve prospěch zadavatele.

Já nic, já muzikant

S realizací protihlukových opatření ze strany SŽDC a Českých
drah má navíc Městská část Praha
9 špatné zkušenosti právě v případě nádraží Praha-Libeň. Přestože hluk z nákladového nádraží
neúměrně ruší obyvatele Libně
především v noci a na jejich straně
stojí i hygiena, protihlukové stěny
zatím nejsou budovány. Důvod?
Hodný Kocourkova. SŽDC má
sice povinnost je instalovat, ale
hluk nevzniká na tratích, které
spravuje, ale při dobržďování vlakových souprav, takže by se o ně
měly postarat České dráhy. Jenže
ty zase nespravují koleje, na nichž
k hluku dochází… Kdyby to celé
nebylo absurdně smutné, mohli
bychom se zasmát, že na tom alespoň vydělají výrobci špuntů do uší.
„Věříme, že odhlučnit libeňské
nákladové nádraží by mohla právě
plánovaná modernizace, kterou
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vítáme. Zásadně jsme však proti
rozšiřování železnice. V uplynulých letech hl. m. Praha investovalo nemalé prostředky do revitalizace toku Rokytky a meandrů
podél ní v hrdlořezské lokalitě,
takže toto území dostalo zcela jiný
charakter. Ze zanedbané části se
stala rekreační a relaxační zóna,
kterou by stavba železnice ohrozila,“ zdůrazňuje Tomáš Holeček.

Rezolutní „ne“ z Hrdlořez

Proti plánované stavbě nové tratě
se rozhodně staví také obyvatelé
Hrdlořez. „Nepřineslo by nám to
nic pozitivního,“ konstatuje Miloslav Hanuš, zastupitel MČ Praha
9, který žije v Hrdlořezech. „Již
přidání třetí koleje na traťovém
úseku Libeň – Běchovice zhoršilo
kvalitu životního prostředí, a to
v průběhu stavby i po jejím dokončení. Nyní Správa železniční
dopravní cesty plánuje další zásah
do našeho území, který Hrdlořezům a části Vysočan přinese další
zvýšení hluku, který se už dnes pohybuje na hranici norem.“

Úsek trati mezi Libní a Běchovicemi patří k nejfrekventovanějším
v celé České republice. „K tomu
si v oblasti Hrdlořez a Vysočan
připočítejte trať z Malešic, celkem
tedy čtyři koleje. K nim mají při-

spočítá, jak se sníží ceny takovýchto nemovitostí. A to nemluvím
o tom, že výstavba nadstandardně
vysokého náspu v přírodním parku Smetanka znamená vykácení
tisíců stromů a keřů v odhadova-

„Výstavba nadstandardně vysokého
železničního náspu v přírodním
parku Smetanka znamená vykácení
tisíců stromů a keřů v odhadované
hmotě téměř 3500 tun,“ dodává
zastupitel Prahy 9 Miloslav Hanuš.
být další dvě, které povedou přes
přírodní park Smetanka po náspu
a dále překříží hlavní trať na Kolín
a povedou po mostě až dvacet metrů nad zemí,“ pokračuje Miloslav
Hanuš. „Železniční estakáda na
pilotech podstatně omezí výhled
z obytných zón v jejím okolí a zároveň se stane nevábnou dominantou
kraje. Mnozí lidé, kteří si tu koupili
byty v nových domech, budou mít
v prvních či druhých patrech před
okny železniční most! Asi si každý

né hmotě téměř 3500 tun. Cenné
přilehlé a nákladně rekultivované
rekreační území kolem Rokytky
bude stavbou znehodnoceno. Praha přijde o podstatnou část zeleně
a naruší se přirozený ráz krajiny.“

Připomínky v procesu EIA

Na lednovém zasedání komisí Rady MČ Praha 9 a zástupců
SŽDC zazněly argumenty obou
stran. Klasik by řekl: Karty byly
rozdány. Co však dál?

Městská část Praha 9 spolu
s obyvateli Hrdlořez a občanskými sdruženími mohou proti
zamýšlené stavbě vznést připomínky v procesu EIA, který právě běží.
EIA (z anglického Environmental
Impact Assessment), tedy vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
je označení pro studii, jejímž cílem
je získat představu o výsledném
vlivu stavby na životní prostředí
a vyhodnocení, zda je z tohoto
ohledu vhodné ji realizovat, resp.
za jakých podmínek je realizace
akceptovatelná.
Konkrétní připomínky formulují
odbor výstavby a územního rozvoje a odbor dopravy a životního prostředí Městské části Praha 9. Mají
jedno společné: vítají modernizaci
stávající železniční tratě, která by
přispěla ke snížení hlučnosti v jejím okolí, ale jsou proti dalšímu
zvyšování kapacity nákladní železniční dopravy ve městě.
O dalším vývoji kauzy vás budeme
informovat.

Marie Kurková

Pohled přes Hořejší rybník na železniční most ve st. km 2,212 (přesmyk)
INZERCE
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INFORMACE
Velkoobjemové kontejnery v březnu
2. 3.
3. 3.

15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
		
7. 3.
8.00–12.00
9.00–13.00
9. 3.
15.00–19.00
10. 3.
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
14. 3.
8.00–12.00
9.00–13.00
16. 3.
15.00–19.00
17. 3.
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
21. 3.
8.00–12.00
9.00–13.00
23. 3.
15.00–19.00
24. 3.
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
28. 3.
8.00–12.00
9.00–13.00
30. 3.
15.00–19.00
31. 3.
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Jablonecká x Šluknovská
Veltruská x Litvínovská
Nad Krocínkou x Obvodová
K Moravině
(v úseku U Školičky-Sokolovská) NOVÉ!
Teplická x Litoměřická – roh proti domům
Poděbradská x Podkovářská
Bílinská x Litvínovská
Jablonecká u č.p. 715/9
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Prouzova
Hrdlořezská u č.p. 64/43
K Lipám x Chrastavská
Stoupající – parkoviště u hřbitova
Rumburská x Litvínovská
Měšická x Novoborská
Pešlova x Paříkova
Kopečná x Nad Šestikopy
Pokorného x Jahodnická
Lihovarská u č. 11
Vysočanská 39/576
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Pod Krocínkou proti č. 55
Před Mosty x Za Mosty
Skloněná u č. 8
Děčínská – horní parkoviště
Prosecká 119
Kovanecká x Podvinný mlýn
Drahobejlova x U Svobodárny

Kontejnery jsou přistavovány v následujícím režimu:
• VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny
(časy jsou uvedeny v harmonogramu)
• součástí přistavení kontejneru bude obsluha, která koordinuje ukládání odpadů
VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu podnikatelskými subjekty!
Do VOK patří tyto odpady: nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká
zrcadla, umyvadla a WC mísy
Do VOK nepatří: lednice, televizory a počítačové monitory, zářivky a výbojky, autobaterie,
jiné nebezpečné odpady

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

V

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

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

Cena bez DPH
743 Kč
1190 Kč

Cena vč. DPH
900 Kč
1440 Kč

Službu sběru a svozu bioodpadu si zájemci mohou objednat jednak
elektronicky na www.psas.cz/bio, také na nejbližším zákaznickém centru
společnosti Pražské služby, a.s., jejichž seznam najdete na www. psas.cz,
nebo telefonicky na call centru společnosti: 284 091 888.
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Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu 2015
Praha 9 – trasa A
17. 3. út
31. 3. út
1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji
19. 5. út
2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou)
16. 6. út
3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
30. 6. út
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
18. 8. út
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
15. 9. út
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U Nové školy
29. 9. út
7. U Smetanky (u potravin Lidl)	
17. 11. út			
Praha 9 – trasa B
15. 4. st
1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková
29. 7. st
2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova
21.10. st
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
6. ul. Vysočanská 243
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetinská
8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická

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

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

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

Bezplatná právní poradna
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území
MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové problematiky
a problematiky mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská ulice 14, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin.
Termíny: 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4.,
6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5. 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. 2015.
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30 hodin pořadová
čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým
pobytem na území Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín,
Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Právní poradenství poskytované na detašovaném pracovišti Úřadu
MČ Praha 9, Poliklinika Prosek. Začátek v 15 hodin.
Termíny:
4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6. 2015.
V infocentru Polikliniky Prosek se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 hodin pořadová čísla.
Další informace získáte v infocentrech Úřadu MČ Praha 9.
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Klíčovská (náměstíčko)
informace k otázkám, souvisejícím
Termíny přistavení:
tiskop
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
s dodávkami zemního plynu 5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Služeb
INFORMACE
využít
Mobilní
kancelář
je
umístěna
tiskopisy
a
informační
brožury
26.
4.
12
od
12.00
do
14.30
hod.
2 13:39 Stránka 10
a část
Služeb mobilní kanceláře mohouv dodávkovém automobilu VW
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Bližší
Transporter, označeném
logem
Potřebujete
parkovat
na
využít i občané přilehlých obcí Pražské plynárenské, zaparkovaMobilní kancelář je umístěna
a 267 1
Proseku
a
nemáte
kde?
a částí Prahy.
v dodávkovém automobilu VW
ADY, OZNÁMENÍ
Samostatné uzavíratelné
Bližší informace na tel.: 267 175 174
Transporter, označeném logem
(nikoliv garážová stání) js
a 267 175 202, www.ppas.cz
Pražské plynárenské, zaparkovak pronájmu v garážích v L
obchodní kancelář Pražské plynárenské Kontejnery občanského sdružení
Informační
internetové
centrum pro obča
Pražské středisko Probační a mediační
služby (PMS)
nabízí
Diakonie
Broumov
sické
ulici
na
Proseku. Za
Knihfest
V
OC
LETŇANY
ném na parkovišti za Úřadem MČ
árenská, a. s., ve
Adresa:
Internetové
centrum
bezplatně své služby obětem trestné činnosti. Sídlí v Justičním Prosek, ZŠ
Stanoviště:
Pískovcová – Prosecká
dceřinou společností Praha 9, Sokolovská 324/14.
zájemci
mítPraha
trval9
z Litoměřické
ul.), 190 00
areálu v Praze 10 – Vršovicích, ul. Na(vchod
Míčánkách
1497/2. (nemusí
Jablonecká (v bývalém obchodním
Simon Mawer
ávek plynu, a. s.,
V poradně klienti dostanou informace oTel.:
průběhu
trestního
řízení,
+420
602
283
283
/
e-mail:
info@ic
liště
na
„devítce“)
zaplatí
Jaké
věci
je
možné
darovat:
centru u Prosecké ul.)
Č Praha 9 nabízí odMobilní kancelář poskytuje zemožnostech
náhrady
škody a také o svých právech dle zákona.
Zdeněk
Svěrák
Letní
a zimní Prahy
oblečení 9
– dámské,
Poliklinika
Prosek centrum pro
emního plynu tzv. mojména následující služby:
síční
nájemslužbu,
1200 Kč. Term
Informační
internetové
občany
V konkrétních
případech je pak možné zprostředkovat
návaznou
pánské,
dětské
Verneřická
(u
pošty)
zahájení,
převod
a
ukončení
odní kancelář, jejímž
Jaroslav Uhlíř
která
bude
odpovídat
potřebám
klientů,
případně
kontakt
na
některého
prohlídky
si
lze
domluvit n
Adresa:
Internetové
centrum
Prosek,
ZŠ
Litvínovská
500
Lůžkoviny,
prostěradla,
ručníky,
Vysočanská (prostřední zastávka
běru zemního plynu
vím si stávající i poz advokátů
z registru pomoci obětem.
Viewegh
utěrky,
záclony
autobusu)
smluvního vztahu(vchod
(způsobu z Litoměřické
azníci PražskéMichal
plyná- změny
776
616
616
Milan
Tuček
ul.), 190 00 Praha
9
se1na
LátkyPříchozích
– minimálně
m² středisku ujmou probační úředníci vždy v úterý
Poliklinika Vysočany
placení,
zasílací...
adresy, jména
ou vyřídit záležitosti,
Roman
Vaněk
odpoledne
čtvrtek
První kontakt je nejlépe učinit
Tel.: +420Novovysočanská
602 283 283
e-mail:
Domácí
potřeby: anádobí
bílédopoledne.
i černé,
– U/Nové
školy info@icprosek.cz
atd.)
odběrem zemního

Pronájem ga

INZERCE

Není knihy
bez autora

Poradna pro
Internetové
oběti trestných
činů centrum

1. - 31.3.
Internetové centrum Prosek

vštěvy kontaktních
2 a 4.

tavení:
.00 do 11.00 hod.
2.00 do 14.30 hod.
00 do 11.00 hod.
celář je umístěna
m automobilu VW
označeném logem
árenské, zaparkova-

převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na tel.: 267 175 174
a 267 175 202, www.ppas.cz

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

Podkovářská – Jana Přibíka
Náměstí OSN – Prouzova (u parku)
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
Klíčovská (náměstíčko)

Dětská pohotovost
ve FN Bulovka Klub

Pronájem garáží naDětská
Proseku
pohotovost

Potřebujete parkovat na
Proseku a nemáte kde?
Samostatné uzavíratelné garáže
(nikoliv garážová stání) jsou
k pronájmu v garážích v Lovosické ulici na Proseku. Za garáž
(nemusí mít trvalé bydSchůzku lzezájemci
domluvit
liště na „devítce“) zaplatí mětelefonicky síční
nebo
e-mailem.
nájem
1200 Kč. Termín
í internetové centrum pro občany Prahy 9
WWW.OCLETNANY.CZ/fb
prohlídky si lze domluvit na tel.:
ternetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500
776 616 616 - Milan Tuček.
itoměřické ul.), 190 00 Praha 9
602 283 283 / e-mail: info@icprosek.cz

ha9@veciverejne.cz,
190,

SC-350126/02

e-mail: praha9@veciverejne.cz,
Dětská pohotovost
tel.: 602 219 ve
190,
FN Bulovka

Dětskou pohotovost pro
„devítku“ zajišťuje ve všední
Praha 9
dny, v sobotu, neděli a v době
SBĚRNÝsvátků
DVŮR
Fakultní nemocnice
Klub zastupitelů MČ PrahaPRO
9
Bulovka,9Budínova 2, Praha 8
PRAHU
-Libeň.
Poslanecké dny:
Pod Šancemi
444/1,
Praha
9
každou první středu v měsíci
Ordinační
hodiny
LSPP pro
Praha 9, Jablonecká 322, Tel.: +420 děti
FN Bulovka:
284ve098
581
od 14.00 do 16.00.
Pondělí
- pátek:
16.00 – 7.00
PROVOZNÍ
DOBA:
Telefon: +420 283 881 200
Sobota a neděle: nepřetržitě

cemi 444/1, Praha 9
284 098 581
NÍ DOBA:
ž pátek 8.30 – 17.00
30 – 15.00

Kovářská
3, Praha
9 (2. patro)
Kovářská
3, Praha
9 (2. patro) Jandova 4, Praha 9, 1. patro
Telefon i fax:
Možnost objednání na
+420
283 891
989
tel.: 602 262 686
e-mail:
os.praha9@ods.cz

tel.: 602 262 686

Praha 9
Adresa:
Adresa:OVV
OVVČSSD
ČSSDPraha
Praha9,9,
Jablonecká723,
723,Praha
Praha9-Prosek
9-Prosek
Jablonecká
Telefon:+420
+420
602
Možnost
objednání:
Telefon:
283
882459
131180
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Senátor
Tomáš Kladívko

Strana zelených

ncelář ODS Praha 9
ese:
Praha 9, 1. patro,

x:
1 989

Klub zastupitelů za ČSSD děkuje

Tel.: 283 091 328
Možnost objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
Senátor Tomáš KladívkoTelefon i fax:RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
tel.: +420 737 250 258
+420 283 891 e-mail:
989 petr@pisoft.cz
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
Senátorské dny:
e-mail: jantrnka@centrum.cz
každé pondělí od 15.00 – 18.00

spoluobčanům
zaza
podněty
názory k dění
tel.:
+420 737
250
Klub
zastupitelů
ČSSDa258
děkuje

v naší městské části. Tradiční setkání
všem
spoluobčanům
za pomoc
se zastupiteli
Milanem Apeltauerem
při
řešení problémů
podnětů
a Slavomírem
Holíkemase
uskuteční v úterý
Senátorské
dny:
března
20159.od
16 do 17.30
hodin.
v17.
rámci
Prahy
Setkání
se zastukaždé
pondělí
od 15.00 – 18.00
piteli Milanem
Apeltauerem
a Miloslavem Hanušem se uskuteční 13. března od 16.00 do 17.30.
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283 8
266 0

Možn
Senát
tel.: +

Senát
každé

Strana zelených
MĚSTSKÉ ČÁSTI
10 DEVÍTKA – MAGAZÍN
Vaši zastupitelé:

Oblastní kancelář
ODS Praha 9
Vaši zastupitelé:
sídlí na adrese:
Ing. Zdeněk
Jandova 4, Praha
9, 1.Davídek
patro,

Praha 9

Praha 9

Tel.:
+420 286
881 518 na
Možnost
objednání

Praha 9

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

Telefon:

DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
hod - 6.00 hod, o víkendech
a svátcích od 19.00 hod.
Oblastní
kancelář
ODS
Praha 9
Regionální
kancelář
TOP
Oblastní
kancelář
ODS
Regionální
kancelář
posledního
pracovního
dne
do09TOP 09
sídlí
na adrese:
6.00
hod.9 prvního pracovního
Praha
9
Praha
Praha 9
Jandova
Praha 9, 1. patro,
dne.
sídlí na 4,
adrese:

266 084 220

DVŮR
RAHU 9

Dětskou pohotovost pro
Praha 9
dny, v sobotu, neděli aodv 1d
devítku zajišťuje ve všední
Provozovatel
tel.:
602 219 190,LSPP:
Tele
dny, v sobotu, neděli a v době
Poliklinikasvátků
Prosek, Fakultní nemocnic
svátků
Nemocnice Na
Bulovce,
LovosickáBulovka,
440/40, Praha
9
Klub
zastupitelů
MČ
Praha 9
Budínova
2, Pra
Budínova 2, Praha 8-Libeň
DOSPĚLÍ ve všední dny
-Libeň.
19:00–6:00
hod., o víkendech
SBĚRNÝ
DVŮR
Ordinační hodiny LSPP pro
Poslanecké
dny:
a
svátcích
od 19:00
PRO PRAHU
9 hod.
děti v Nemocnici Na Bulovce:
Uzavíratelné garáže
posledního pracovního dne
každou
první
středu
v
měsíci
Pondělí–pátek:16:00–7:00
Ordinační hodiny LSPP p
v Lovosické
do 6:00
hod. prvního
Pod
Šancemi
444/1, Praha 9
Sobota 9,
a neděle:
nepřetržitě
Praha
Jablonecká
322,
ve581
FN Bulovka: Reg
pracovního
dne.
Tel.:
+420děti
284
098
Telefon:
283 842 224
Pra
od
do 16.00.
Tel.: +420Pondělí
286
881 518
PROVOZNÍ
DOBA:
- pátek:
16.00
 14.00 SLUŽBA
266 084 220
LÉKAŘSKÁ
PRVNÍ
Kov
pondělí ažSobota
pátek 8.30
– 17.00
POMOCI (LSPP)
Telefon:
+420 283 881 200
a
neděle:
nepř
Mož
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
sobota 8.30 – 15.00
tel.:
Provozovatel LSPP: Poliklinika
Prosek, Lovosická 440/40,
Praha 9

pondělí až pátek 8.30 – 17.00
Telefon:
283 842 224
sobota 8.30
– 15.00

Posl

LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Dětskou
pohotovost
pro
každ
POMOCI„devítku“
(LSPP)
zajišťuje
ve
vše
Prah
NA
ÚZEMÍ
PRAHY
9
e-mail: praha9@veciverejne.cz,

v Nemocnici na Bulovce

netové centrum Prosek

e domluvit
nebo e-mailem.

Schůzku lze domluvit
telefonicky nebo e-mailem.

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz

Hnutí pro Prahu

Ing. Zdeněk Davídek
Tel.: 283 091 328
e-mail: davidekz@p9.me
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Zdeněk Davídek
e-mail: petr@pisoft.cz
e-mail: davidekz@praha9.cz
tel.: 602 643
472 Jan Trnka, Ph.D.
MUDr.
e-mail: jantrnka@centru

Sdružení
KDU-ČSL, SZ, NK
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
e-mail: jantrnka@centrum.cz

Březen 2015

INFORMACE
INZERCE

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
Pražská plynárenská, a. s., ve spoluparkovišti za úřadem MČ Praha 9,
VYBERTE SI NĚKTERÝ Z MODELŮ NISSAN
práci s dceřinou společností Měření
Sokolovská 324/14.
NYNÍ SE SLEVOU AŽ 250 000 KČ!
dodávek plynu, a. s., a úřadem MČ
JEN DO 10. BŘEZNA
Praha 9 nabízí odběratelům zemního Mobilní kancelář poskytuje
zejména následující služby:
plynu službu – tzv. mobilní obchodní
• zahájení, převod a ukončení
kancelář. Jejímž prostřednictvím
odběru zemního plynu
si stávající i potenciální zákazníci
• změny smluvního vztahu
Pražské plynárenské, a. s., mohou
NISSAN JUKE
(způsobu placení, zasílací adresy,
JÍZDA PLNÁ ZÁŽITKŮ
vyřídit záležitosti související s odjména
atd.)
10-15_devitka
20.2.12
13:39
Stránka
10
běrem zemního plynu bez návštěvy
• převzetí reklamace
kontaktních míst v Praze 2 a 4.
• výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
Termíny přistavení:
• informace k otázkám souvisejícím
10-15_devitka
20.2.12
10
31. 3.
2015 od13:39
8.00 doStránka
11.00 hod.
s dodávkami zemního plynu
NISSAN QASHQAI
OZNÁMENÍ
30. 4. 2015 od 12.00 do 14.30 hod.
•TIPY,
tiskopisyRADY,
a informační
brožury
JEDINEČNÝ ZÁŽITEK VE MĚSTĚ
8. 6. 2015 od 10.30 do 13.30 hod.
Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
Mobilní kancelář bude umístěna
aMobilní
částí Prahy.obchodní kancelář Pražské plynárenské
v dodávkovém automobilu Fiat
Bližší
informace
na a. s., ve
ném na parkovišti za Úřadem MČ
Pražská
plynárenská,
Ducato, označeném logem Pražské
tel.:
267 175s 366
a 267společností
175 202,
Stanoviště:
Pískovcová – Prose
Praha 9, Sokolovská 324/14.
spolupráci
dceřinou
plynárenské, a. s., zaparkovaném na
www.ppas.cz
Jablonecká (v bývalém obchodním
Měření dodávek plynu, a. s.,
Jaké věci je možné
centru u Prosecké ul.)
Mobilní kancelář poskytuje zea Úřadem MČ Praha 9 nabízí odNOVÝ NISSAN PULSAR
PŘESNĚ PRO VÁS
Letní a zimní obleč
Poliklinika Prosek
jména následující služby:
běratelům zemního plynu tzv. mopánské, dětské
Verneřická (u pošty)
zahájení, převod a ukončení odbilní obchodní kancelář, jejímž
ném
na parkovišti za Úřadem MČ běru zemního plynu
Pražská plynárenská, a. s., ve
Lůžkoviny, prostěr
Vysočanská (prostřední zastávka
prostřednictvím si stávající i poStanoviště:
Pískovcová – Prosecká
9, Sokolovská
324/14.plyná- změny
spolupráci s dceřinou společností Praha
utěrky, záclony
autobusu)
smluvního vztahu (způsobu
tenciální
zákazníci Pražské
Jablonecká
(v bývalém
Měření dodávek plynu, a. s.,
Látky – minimálně 1
Poliklinika Vysočany
placení,
zasílací adresy,
jménaobchodním
renské mohou vyřídit záležitosti,
Jaké věci
jeNové
možné
darovat:Domácí potřeby: nád
Mobilní
kancelář
poskytuje
a Úřadem MČ Praha 9 nabízí odNovovysočanská
–U
školy
atd.)centru u Prosecké ul.)
související
s odběrem
zemníhozewww.nissan.cz
Rezervujte
ještě
Letní–dnes
aJana
zimní
oblečení
– dámské,
skleničky – nepoško
Poliklinika
Proseksi testovací jízdu
Podkovářská
Přibíka
jména
následující
běratelům zemního plynu tzv. mopřevzetí
reklamace
plynu bez
návštěvy služby:
kontaktních
Krásnou
tradicí
v Praze
vítání noNáměstípánské,
OSN – Prouzova
AUTOBOND
GROUP a.s.
dětské (u parku) Peří, péřové a vatov
Verneřická
pošty)
kontrola(u
a zaplombování
míst vslavnostní
Praze
2 a 4.a ukončení
zahájení,
převod
od- výměna,
bilní obchodní
kancelář,
jejímž9 se stalo
Kolbenova 859/15, Praha 9 -Náměstí
Vysočany
tel: 226 216
625
štáře a deky
Na -Balabence
(u ZŠ)
vých
občánků,si tedy
nově
dětíplynu
ve věku zhrubaplynoměru
Lůžkoviny,
prostěradla,
ručníky,
Vysočanská
(prostřední zastávka
běru zemního
prostřednictvím
stávající
i po-narozených
www.nissan.autobond.cz
Obuv – nepoškozen
Klíčovská
(náměstíčko)
informace
k
otázkám,
souvisejícím
Termíny
přistavení:
utěrky,
záclony
autobusu)
změny
tenciální
zákazníciměsíců
Pražské plynáčtyř
až sedmi
(nejpozději
dosmluvního
jednohovztahu
roku(způsobu
dítěte).
s dodávkami
zemního
plynu
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Látky – minimálně 1 m²
Poliklinika
Vysočany
placení,
zasílací adresy, jména
renské mohou vyřídit záležitosti,
tiskopisy a informační brožury
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
radici naše městská část zachoDomácí potřeby: nádobí bílé i černé,
Novovysočanská – U Nové školy
atd.)
související s odběrem zemního
Služeb mobilní kanceláře mohou
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
vává, mění se však podmínky,
skleničky
– nepoškozené
Podkovářská
–
Jana
Přibíka
převzetí
reklamace
plynu bez návštěvy kontaktních
Potřebujete
parkovat
na
využít i občané přilehlých obcí
Mobilní kancelář je umístěna
za nichž akt probíhá.
Peří,
péřovékde?
a vatové přikrývky, polNáměstí
OSN – Prouzova (u parku)
výměna,
kontrola
a zaplombování
míst v Praze 2 a 4.
Proseku
a nemáte
a
částí
Prahy.
v
dodávkovém
automobilu
VW
Zájem o vítání občánků – dětí naZjistěte
více:
štáře auzavíratelné
deky
garáže
Náměstí
Nana
Balabence
(u ZŠ) Samostatné
plynoměru
Bližší
informace
tel.: 267 175 174
Transporter, označeném logem
rozených od 1. ledna 2013 – musí
(nikolivObuv
garážová
stání) jsou
– nepoškozená
(náměstíčko)
informace
k otázkám,zaparkovasouvisejícím a 267Klíčovská
Termíny přistavení:
175 202, www.ppas.cz
Pražské plynárenské,
jejich rodiče projevit sami. To znak pronájmu v garážích v Lovos dodávkami zemního plynu
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Kontejnery občanského sdružení
Diakonie Broumov

TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste

Kontejnery občanského sdružení
Diakonie Broumov

Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Výše slevy pro jednotlivé modely se liší. Maximální výše slevy se vztahuje pouze k modelu Nissan Navara V6. Nabídka je platná pro smlouvy se zákazníky
uzavřené od 09/02/2015 do 10/03/2015. Nissan Pulsar: kombinovaná spotřeba 3,6–5,1 l/100 km, kombinované emise CO2 94–138 g/km, Nissan Juke:
4,0–6,5 l/100 km, 104–153 g/km, Nissan Qashqai: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km.
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Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské

Pronájem garáží na Prosek

Internetové centrumPronájem
Prosek garáží na Proseku
k pronájmu v garážích v Lovosické ulici na Proseku. Za garážDětská pohotovost
zájemci (nemusí mít trvalé byd-ve FN Bulovka
liště na „devítce“) zaplatí měsíční nájem 1200 Kč. Termín Dětskou pohotovost pro
zajišťuje ve všední
Uzavíratelné
garáže
prohlídky si lze domluvit na tel.:„devítku“
Praha 9
dny, v sobotu,
neděli a v době
v Lovosické
776 616 616 - Milan Tuček.

Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500
(vchod z Litoměřické ul.), 190 00 Praha 9
Tel.: +420 602 283 283 / e-mail: info@icprosek.cz

Schůzku lze domluvit
telefonicky nebo e-mailem.
e-mail: praha9@veciverejne.cz,
tel.: 602 219 190,

Praha 9

Senátní kancelář

senátorka Ing. Zuzana Baudyšová
Schůzku
lze domluvit
Business Center Rokytka (4. patro)
telefonicky
nebo e-mailem.
Sokolovská 270/201
Praha 9-Vysočany
kontakt: jandobes01@seznam.cz
e-mail:
jednání spraha9@veciverejne.cz,
paní senátorkou po
tel.:
602 219
190,
předchozí
domluvě
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PRO PRAHU 9

SBĚRNÝ
DVŮR
Klub
zastupitelů
MČ Praha 9
PRO PRAHU 9

Poslanecké
dny:
Pod Šancemi
444/1, Praha 9
každou
první
Tel.: +420
284středu
098 581v měsíci
PROVOZNÍ
DOBA: 322,
Praha
9, Jablonecká
pátek 8.30 – 17.00
odpondělí
14.00 doaž16.00.
sobota 8.30 – 15.00
Telefon: +420 283 881 200
Praha 9

Klub zastupitelů MČ Praha 9

Dětskádny:
pohotovost
Poslanecké
každou
první
středu
v měsíci
ve FN Bulovka
Praha 9, Jablonecká 322,
od 14.00
do 16.00.
Dětskou
pohotovost pro
Telefon: +420 283 881 200

Provozovatel LSP
Prosek, Lovosick
Praha 9

svátků Fakultní nemocnice
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
DOSPĚLÍ ve všed
-Libeň. LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍhod - 6.00 hod, o v
a svátcích od 19.0
POMOCI (LSPP)
posledního praco
Ordinační hodiny LSPP pro
NA
ÚZEMÍ PRAHY 9
6.00 hod. prvního
děti ve FN
Bulovka:
dne.
Pondělí - pátek:
16.00 – 7.00

SLEVA AŽ 300.000 Kč

Provozovatel
LSPP: Poliklinika
neděle: nepřetržitě
„devítku“ zajišťuje ve všední Sobota aProsek,
Lovosická 440/40, Tel.: +420 286 881
dny, v sobotu, neděli a v době
Praha 9 283 842 224
Telefon:
svátků Fakultní nemocnice
266 084 220
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
-Libeň.
hod - 6.00 hod, o víkendech
a svátcích od 19.00 hod.
Regionální kancelář TOP 09
posledního pracovního dne do
Ordinační
hodiny LSPP pro
Praha
9
6.00 hod. prvního pracovního
Kovářská
3, FN
Praha
9 (2. patro)
děti ve
Bulovka:
dne.
Možnost
objednání
na506
800
Pondělí
- 500
pátek:
16.00 – 7.00

NA NOVÉ BYTY
A RODINNÉ DOMY

tel.: Sobota
602více
262 info
686
na ﬁnep.cz
a neděle:
nepřetržitě

Telefon:

283 842 224

Tel.: +420 286 881 518
Strana zelených
Vaši zastupitelé:

SC-350090/03

Internetové centrum Prosek

LÉKAŘSKÁ SLUŽ
POMOCI (LSPP)
NA ÚZEMÍ PRAH

Adresa: OVV ČSSD
Jablonecká 723, Pr
Telefon: +420 283 8
e-mail: ovv.praha9@
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Když je na Střížkově pořádný cirkus…
… je určitě masopust. Masopustní tradice spojená s průvody maskovaných lidí byla jakýmsi klínem mezi Vánocemi
a Velikonocemi. Na Střížkově v Praze 9 se masopustní průvod letos konal už potřinácté a tradičně ho pořádal
Spolek za veselejší Střížkov za podpory MČ Praha 9 a sponzorů.

Je to recese

Třináctý masopustní průvod na
Střížkově se konal v sobotu 14.
února v duchu „Střížkovského
cirkusu“. Nechyběli tedy klauni,
žongléři, taškáři, zvěřinec včetně
nefalšovaných velbloudů, krotitelé, artisti a další komedianti z řad
místních i přespolních obyvatel…
Jinak se však masopustní veselí od
radovánek našich předků příliš nelišilo. Masek bylo nepočítaně, jedna nápaditější než druhá, hrálo se,
zpívalo, tancovalo, jedlo a pilo…
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„S folklórní kapelou Muzika
Špalíček Praha jsme často na
nejrůznějších místech hráli při
masopustech,“ vzpomíná na první střížkovský masopust Roman
Holk, protagonista kapely Muzika
Špalíček Praha a jeden z hlavních
pořadatelů Spolku za veselejší
Střížkov. „Když jsem se pak po
letech vrátil na Střížkov, kde jsem
vyrůstal, dospěl jsem k názoru,
že tato část Prahy 9 je vesnicí, na
které ovšem něco chybí – lidé se tu
vzájemně neznali a mohlo tu být

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

veseleji. Proto se několik recesistů pokusilo uspořádat masopust,
a jelikož se všem líbil, v jeho tradici
pokračujeme už třináct let.“

Z neorganizovaných
se stala organizace,
ale veselo je stále

Spolek za veselejší Střížkov byl
původně dobrovolným společenstvím, které nemělo žádné stanovy
ani pravidla. Jeho členové-nečlenové „jen“ chtěli, aby v tomto koutu Prahy 9, kde žijí, bylo veseleji.

„Od roku 2010 je spolek občanským sdružením. Jeho vznik byl
logickým vyústěním deseti let
našeho nadšeného pořádání zábavných akcí, z počátku pro naše
děti a děti nejbližších sousedů
a známých,“ říká Roman Holk
a pokračuje: „Našich aktivit a přátelských vztahů obyvatel Střížkova
si záhy povšimli na Městské části
Prahy 9 a projevili ochotu a zájem
podpořit naši obecně prospěšnou činnost. Za to jim děkujeme,
stejně jako všem dobrovolníkům,
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partnerům a sponzorům, jejichž podpory a pomoci si vážíme.“
Cílem Spolku za veselejší Střížkov je oživení kulturních a historických
tradic tak, aby se u toho všichni bavili a našli cestu k sobě navzájem
i místu, kde žijí. A že se mu to daří, není vidět jen při masopustu, ale
také pálení čarodějnic, májích, listopadové akci Strašidla alou ven, což
je varianta dušiček a Halloweenu, čertovském rejdění v prosinci, stavění a rozsvěcování vánočního stromu, tradičních vánočních koncertech
Muziky Špalíček Praha na Proseku, či vydávání společných kalendářů.
Veselá setkávání se v posledních letech odehrávají především v obnoveném parku Václavka (nedaleko autobusové zastávky Madlina) a jejich
aktivních příznivců, ale i jen „koukalů“ je stále více.
Ostatně, jestli jste nebyli na letošním masopustu, mrkněte na
www.veselejsi-strizkov.cz.
mk
foto: Luboš J. Marek, www.bohemia-werbung.cz
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Masopust dříve
O masopustních radovánkách se u nás dochovaly písemné zprávy již
ze 13. století. Naši předkové si na bujaré oslavy velmi potrpěli. Tehdy
ovšem bývaly masopusty poněkud hlučnější a rozpustilejší než dnes.
Každý se snažil užít si kratochvíle, jak nejlépe uměl. Veselil se bohatý
i chudý, pán i slouha, mistr i tovaryš. Každý jedl masopustní šišky
a koblížky, vesele popíjel, zpíval a tančil při hudbě pištců a hudců.
Nejočekávanějším dnem bývalo úterý – den maškar. V průvodu se
jich sešlo nepočítaně. Čím byla maska pitvornější, tím větší pozornost
budila. U každého stavení se zastavily, hudba zahrála dva, tři kousky
a maškary byly většinou odměňovány koblihami, vejci, uzeným masem, ale i obilím nebo penězi.
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Březnová
Vysočanská „V“
Akce pro seniory z Městské části Praha 9, kteří mají
trvalé bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324,
Praha 9 (zapsáno v občanském průkazu).
Bližší informace na www.praha9.cz.
12. března 2015 od 14 hodin
„Každá cesta začíná prvním
krokem“
Jak ozdravit jídelníček v seniorském věku. A víte např. co je slzovka
obecná? Pohodové odpoledne plné
informací, dotazů a odpovědí v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská 14, 2. patro nové budovy.
Přednáší Ing. Irena Jurčová a Renáta
Havlová z organizace La vie. Vstup
zdarma a malá ochutnávka něčeho,
co ještě neznáte.
24. března 2015 v 11 a 14 hodin
26. března 2015 ve 14 a 15 hodin
Objevte netradiční svět aligátorů,
kajmanů a krokodýlů...
Výstava fotografií, živá expozice zvířat, netradiční pohled na faunu Afriky
a Severní Ameriky. Po oba dny je návštěva výstavy organizována pro dvě
skupiny zájemců po 45 lidech. Nutno
se přihlásit. V Galerii 9 v Sokolovské
ulici 14 je připraven seznam, na který se zájemci mohou zapsat od pondělí do čtvrtka od 10 do 19 hodin až
do 19. března. Každý účastník zaplatí
polovinu vstupného, tedy 45 Kč.
Sraz v určeném termínu 10 minut
před začátkem na adrese Tusarova
1548/39 (první zastávka tramvaje za
Libeňským mostem – Dělnická).
Připravujeme na duben:
7. dubna 2015 od 18 hodin
Vystoupení v Divadle Gong
„Hajzlbáby, aneb tady se ptám já“
Děj se zpěvy a tanci se odehrává
na veřejných záchodcích na pozadí
velké loupeže diamantů. Divadelní

spolek Post Scriptum. Pro všechny,
kdo mají rádi pohodu, nejen z Prahy
9. Vstupné dobrovolné.
28. dubna 2015, podle zájmu
možno i 30. dubna 2015
Zájezd do Lidic k 70. výročí konce
2. světové války
Návštěva galerie, muzea, vycházka
k památníku dětských obětí, růžový
sad, prohlídka obce. Cena 70 Kč.
(Odjezd v 8.30 hodin z atria hotelu
Clarion, předpokládaný návrat v 15
hodin.) Zájemci se mohou přihlásit
do konce března v Galerii 9 od pondělí do čtvrtka od 10 do 19 hodin. Zájezd je třeba zaplatit 9. dubna 2015
od 10 hodin v Galerii 9.
12., 14., 19. května 2015
Celodenní zájezd na zámek Březnice, na Svatou horu u Příbrami,
do skanzenu Vysoký Chlumec
Cena zájezdu 200 Kč. Přihlášky
(včetně peněz) přijímáme 9. dubna
2015 od 10 hodin v Galerii 9, Sokolovska 14, Praha 9 do naplnění kapacity autobusů. Na výlet se odjíždí
v 6.30 hodin z atria hotelu Clarion,
předpokládaný návrat v 18.30 hodin). Pozor, výlet je náročný.
25. až 31. května 2015
Týdenní pobytový a poznávací
zájezd
Autobusem do Nového Města nad
Metují – hotel Rambousek. Poznejte
krásy tohoto koutu Česka a Polska
(plná penze, výlety). Cena 5200 Kč
na osobu. Pro seniory z Prahy 9 i jejich přátele.

INZERCE
V ČASOPISU
Vít Vrbický
tel.: 603 786 170
vit.vrbicky@ceskydomov.cz
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Výlet do broumovského kláštera
S klienty Společenského, aktivizačního centra pro seniory Prahy 9 jsme vyrazili 8. prosince 2014 na celodenní
výlet do broumovského kláštera.

V

ýlet se opravdu vydařil!
Klášter v Broumově
je místo vskutku zvláštní,
krásné, syrové, tajuplné…
Genius loci na nás dýchal
na každém kroku. Je to
místo, jehož historie sahá
do roku 1322 a náleží
Řádu svatého Benedikta,
místo jež ukrývalo největší
Z výletu do broumovského kláštera
rukopisnou knihu světa,
tzv. Codex gigas – Ďáblovu bibli, rakvemi projít potmě! Po prohlídkopii Turínského plátna z roku ce mrazivých mnišských cel, které
1651 (byla nalezena teprve v roce v 50. letech obývaly internované
1999 v klášterním kostele nad řeholnice z celého Českoslovenkaplí sv. Kříže v dřevěné schrán- ska, jsme se těšili na horký čaj.
ce za zlaceným štukovým věncem Průvodkyně nám připravily občerstvení (domácí štrúdl, kávu, čaj),
s nápisem Sancta Sindon).
Při prohlídce kláštera jsme sešli interaktivní přednášku „Baroko
také do podzemí, kde jsou uloženy nejen na oko“ a hru Navrhni svůj
Vamberecké mumie z 18. století. kostel.
Náš zážitek byl o to větší, když Budu se těšit někdy příště.
Andrea Dunděrová, Společenské,
v první ze dvou krypt vypadlo světlo a my museli mezi otevřenými
aktivizační centrum pro seniory

Jubilanti
77 let
Miluše Kulišanová

dlouholeté
spolupracovnici
blahopřejí pracovníci
Úřadu MČ Praha 9

80 let
Vlastimil Pavlík
Helena Ludvíková
Milena Zimová
Pavel Dvořák
Jiřina Eiseletová
Věra Frimmelová
Olga Choltová
Zdeňka Mlejnková
Alena Drábová
Božena Havlíčková
Milada Jelenová
Jiří Antončík
Augustin Kohout
Zdeněk Jeřábek
Jiřina Válková

Josef Patrčka
Jarmila Weiselová
Jarmila Králová
Božena Berounská
Hana Egrtová
Květa Karbulková
Ivena Šrámková
88 let
Miroslav Kuranda

dlouholetému
spolupracovníkovi
blahopřejí pracovníci
Úřadu MČ Praha 9

89 let
Alois Maťha

pevné zdraví
do dalších let

85 let
Vladimír Zedník,
dlouholetý zastupitel
MČ Praha 9

90 let
Jiřina Perglerová
Josef Mašek
Jiří Holšan
Matylda Macounová
z Vysočan
hodně zdraví
přeje vnuk Petr
s manželkou Lucií
a pravnoučata
Viktorka a Tobík

Milan Šup
Josef Žižka
Milada Fofoňková
Libuše Svobodová

91 let
Marie Novotná
Božena Vostrá
Libuše Šroubková

do dalších let hodně
zdraví a síly přejí
pracovníci Úřadu MČ
Praha 9

Blažena Kurešová
Jiřina Škvorová
Josef Kárník
Božena Michálková
92 let
Vladimír Bazika
Věra Šindlerová
93 let
Božena Škopková
Anna Grohová
Jan Svoboda
Olga Sáblíková
Oldřich Svoboda
94 let
Marie Kubů
95 let
Anna Kristenová
100 let
Liduška Scholleová
z Vysočan
pevné zdraví přeje
vedení MČ Praha 9

Společnou cestou…
Zlatou svatbu oslaví
8. března Jaromír
a Zdeňka Cmíralovi
z Proseka.
Blahopřejeme!
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Společenské, aktivizační centrum pro seniory
Středisko sociálních služeb Městské části
Praha 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286
582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
2. 3. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–11:00
Kondiční cvičení – ženy 9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:00–12:00
Angličtina, konverzace –
pro středně pokročilé
12:00–13:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00

raha 9, uplynulý
3. 3. 2015 – úterý
diska, na
Zdravotní
namenal
i náš cvičení pro seniory8:30–9:30

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

spolupráci

4. 3. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Muzikoterapie – představení
+ ukázková hodina
13:00–14:30
Klub šikovných ručiček:
Jarní dekorace, 3 vajíčka (dekorační)
s sebou14:30–16:00
5. 3. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Trénink paměti
11:30–12:30
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Klub důchodců
13:00–16:00

10. 3. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Kadeřnice, suchý střih (100 Kč) –
nutno objednat
9:00–14:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor
(mírně pokročilí)
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu: písně různých žánrů
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
11. 3. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Beseda s režisérkou dokumentárních
filmů + film F. Nepil
13:00–14:30
Klub šikovných ručiček:
Vajíčka z provázků
14:30–16:00
12. 3. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

6. 3. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Masáže pro seniory – záda, šíje –
200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

13. 3. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Počítačový kurz –
pro mírně pokročilé
8:30 – 9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Vycházka, komentovaná prohlídka
Národního divadla – 60 Kč. Sraz
v centru pro seniory Harrachovká
422/2, Praha 9
13:00–15:00
Masáže pro seniory – záda, šíje –
200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

9. 3. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–11:00
Kondiční cvičení – ženy 9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:00–12:00
Angličtina, konverzace –
pro středně pokročilé
12:00–13:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Klub seniorů, kardiaků 14:00 – 17:00

16. 3. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–11:00
Kondiční cvičení – ženy 9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:00–12:00
Angličtina, konverzace –
pro středně pokročilé
12:00–13:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
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17. 3. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor
(mírně pokročilí)
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
18. 3. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Apiterapie – léčba včelími produkty –
propolis, mateří kašička 13:00–14:30
Klub šikovných ručiček:
Velikonočních košíček z papírových
ruliček14:30–16:00
19. 3. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
20. 3. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Vycházka – prohlídka stájí
Jízdní police ČR – Troja
sraz v Harrachovské
8:30–12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
13:00–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje –
200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00
23. 3. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–11:00
Kondiční cvičení – ženy 9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:00–12:00
Angličtina, konverzace –
pro středně pokročilé
12:00–13:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
24. 3. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Kadeřnice, suchý střih (100 Kč)
nutno objednat
9:00–14:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00

Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
25. 3. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory
s prvky jógy a dechových cvičení,
25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Evita Peronová
13:30–14:30
Dílničky: Škrábané kraslice –
barvené vajíčko s sebou
(v cibulové slupce…)
14:30–16:00
26. 3. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
27. 3. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry,
Scrable…9:40–12:00
Výroba papírových ruliček a pletení
velikonočních košíčků
9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje –
200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00
30. 3. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–11:00
Kondiční cvičení – ženy 9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:00–12:00
Angličtina, konverzace –
pro středně pokročilé
12:00–13:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
31. 3. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor
(mírně pokročilí)
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
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Rekordní leden v Gongu
Kdybychom měli soudit podle počtu přišedších diváků, proběhly v lednu v Divadle Gong druhé Vánoce.
Rozdávaly se zde totiž krásné hudební dárky. První měsíc přitom co do návštěvnosti nepatří dlouhodobě
k nejsilnějším. Pohled do statistik ale tentokrát hovoří jasnou řečí.

V

roce 2014 si do Gongu našlo cestu více než 43 tisíce diváků, čímž se
stal nejúspěšnější sezonou v novodobé historii. A leden 2015? Třicet pět představení pro malé i velké diváky přilákalo nebývalých pět a půl
tisíce návštěvníků. Důvod? Provozovatelům se podařilo zajistit na lednové termíny hned několik velmi populárních interpretů české hudební

scény, kteří bez problémů vyprodávají i daleko větší kulturní arény.
V Gongu zahrála folková Asonance, Ondřej Havelka s Melody Makers
a hned dvakrát písničkář, jehož není třeba nijak představovat – Jarek
Nohavica. Potěšení z tak silné sestavy ještě umocňuje skutečnost, že
Havelka s Nohavicou chovají ke Gongu a Praze 9 speciální vztahy.

Jarek Nohavica:

V Praze se nenudím. Mám to tu rád
Pro ostravského barda
Jarka Nohavicu bylo
pódium Divadla Gong
ve Vysočanech jedním
z prvních míst, kde začínal
v osmdesátých letech hrát
pražskému publiku.

těch let se tu toho hodně změnilo. Přibylo výsuvné hlediště a já
vidím, že tu dělají lidi, kteří to tu
mají rádi a kterým na tom záleží.
Neustále sem chodí diváci a žije
to tu.
Série koncertů v Praze vám umožňuje to, co při obvyklém turné není
většinou možné – tedy pobýt na
jednom místě více dní. Jak trávíte
volný čas mezi jednotlivými vystoupeními?
Hned jak jsem přijel do Prahy,
vrhli se na mě bulvární novináři
s tím, že by chtěli zdokumentovat
můj volný čas v Praze. Ale to by
byla cesta do pekel a vlastně bych
o svůj veškerý volný čas přišel.
Samozřejmě nejdůležitější jsou
koncerty, takže musím dodržovat nějakou životosprávu – dobře
spím, odpočívám. Navíc tu mám
za ta léta, co sem jezdím, spoustu kamarádů a oblíbených míst,
obchůdky, kavárny… nenudím
se tady. Ne že bych se toulal po
památkách, na to už jsem skoro
napůl Pražák, ale každý den někam vyrazím, třeba do antikvariátů. Mám to tu rád. Někdy zbude
i trocha času na psaní a skládání.

Jarku, během svého koncertu jste
zmínil svůj zvláštní vztah k divadlu Gong. V čem spočívá?
Mám pocit, že my všichni, co děláme písničky, nebo folk, jsme tady
už někdy hráli. Během 80. a 90.
let se tu vystřídala celá jedna generace písničkářů a tím je to místo
speciální.
Jak jste objevil Roberta Kuśmierského a jak dlouho trvalo, než jste
se sehráli?
Roberta jsem poznal asi před pěti
lety v Polsku při nahrávání dvojalba mých písniček v polštině. Těch
25 skladeb, které na něm měly být,
nahrávali různí polští hudebníci
a skupiny. A v jedné z nich hrál
na akordeon Robert. Mně se líbil
jeho způsob hraní a hned jsme si
padli do noty. Když pak po nějaké
době přijel s kapelou hrát do Ostravy, tak mi táta řekl: „Ten Robert
je výborný muzikant. Toho se
drž.“ A já na jeho radu dal. Ale za
tu dobu, co spolu vystupujeme, se
sehráváme pořád a neustále zkoušíme nové věci. Nabízíme sami
sebe tak, jak to umíme, a baví nás
to. I na tom dnešním koncertě zazněly písničky, které jsme secvičili
jen před pár dny.
Objevil jste v poslední době nějakého muzikanta, nebo kapelu,
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Jarek Nohavica
kterou byste doporučil Gongu, aby
v něm zahrál?
Tak bylo by pěkné, kdyby tu zahrál
třeba Leonard Cohen… Ale rozdíl
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je v tom, co bychom si přáli a co se
může podařit. Nejdůležitější je, že
Gong ještě pořád funguje. Nějakou dobu jsem tu nehrál a během

Zkoušel jste někdy koupit maringotku?
Ještě ne. Ale když jsem vydal tu
písničku, tak se mi ozvalo pár
lidí, kteří se kolem toho pohybují,
s různými nabídkami. Dokonce mi
poslali i nějaké fotky. Ale taková
věc chce svůj čas. Musel bych třeba přestat koncertovat. Nebo spíš
začít hrát úplně jinak. Myslím si
však, že v mém životě se i to může
stát. Jezdil bych s koňmi a hrál
u ohňů na schodech maringotky.

Divadlo Gong
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Ondřej Havelka:

Dokud nám vítr neodvane
noty, nemáme problém
Rodina jazzmana, zpěváka a tanečníka Ondřeje Havelky patří k proseckým starousedlíkům. Jeho maminka
herečka Libuše Havelková je od roku
2011 čestnou občankou Prahy 9.
Na svoji první elektrickou kytaru si
mladý Ondřej vydělával odvzdušňováním topení v prvních panelácích
postavených na Střížkově.
Ondřeji, během koncertu jste několikrát projevil svoji náklonnost Vysočanům. Kde je její
prapůvod?
Vyrostl jsem ve vilové čtvrti na starém Proseku
a tehdy byly Vysočany ještě něco velkého, tam
teprve začínalo město. Když jsem měl jít na
střední školu, zvítězila moje lenost a přihlásil
jsem se na nejbližší gymnázium, které bylo
právě ve Vysočanech. Tehdy mělo příšernou
pověst, říkalo se, že je snad druhé nejhorší
v Praze. Velký počet studentů tam tvořili ti,
které vyhodili z jiných škol. Mě gympl vůbec
nebavil, několikrát jsem málem i propadnul,
protože jediné, co mne zajímalo, byl bigbít. Ale
abych byl i trochu spravedlivý, vlastně docela
nedávno jsem jel kolem a uvědomil jsem si, co
jsem tehdy vůbec nevnímal, že to gymnázium
je z architektonického hlediska velice pěkná
funkcionalistická budova.
Jakou kapelu, band, nebo umělce byste Gongu
doporučil, aby mu uspořádal koncert?
Všude doporučuji Radůzu, ale ta už tu pravidelně hraje. Moje dcera Rozálie by určitě uvítala nějaké rockabilly. Bylo by fajn, i kdyby tu
častěji hrála Harlemania. To je výborná kapela,
která by si rozhodně zasloužila víc diváků.

Teď je už pár let velký humbuk kolem hudebního stylu elektroswing, jehož prvky jste implementoval na své zatím poslední desce. Jaké
jsou ohlasy? Už vás pozvali na nějaký festival
elektronické hudby?
To zatím ne. Navíc my jsme už při nahrávání
vyhlásili, že je v této podobě živě hrát nebudeme. Jinak ohlasy jsou pestré. Někomu se
to líbí, někomu ne, to je asi normální. Mě spíš
mile překvapilo, že se s velmi kladným ohlasem setkal ten trochu nezvyklý mix klasických
swingových skladeb s elektroswingovými, který album Kríze sem, kríze tam... obsahuje.
A kdyby vás přece jen někdo pozval na takový
festival, přijali byste?
Nedovedu si moc představit, že by to někdo
udělal, ale kdo ví? Na rockové festivaly nás často zvou a my jezdíme.
Kdysi jste hráli na Open Air v Trutnově a to byl
nezvyklý, ale výborný hudební zážitek. Při tom
mě napadá… Na jakém nejdivnějším místě
jste hráli?
Tohle mi jako divné místo nepřipadá. Nám se
nejhůř hraje v místech, která pro bigbandový
jazz nejsou vhodná. Třeba jsme hráli na jednom zámku. Bylo to v nádherném barokním
sále s vysokými stropy. Tím pádem tam byl asi
osmivteřinový dozvuk. A i když jsme to nazvučili jen minimálně, byla to strašná mela. To je
asi jediné, co nás vykolejí. Dokud nám vítr neodvane noty, tak nemáme problém.
Přinesla vám elektroswingová vlna nové mladé
příznivce?
Pár jich asi bude. Teď se vyrojilo několik tančíren,
kde se věnují swingovému tanci lindy hop, swingaři chodí i na elektroswingové akce. Jestli je to
i naopak, na to by spíš dokázala odpovědět Róza…

Ondřej Havelka
(Rozálie Havelková: Ano, na swingové tančírny obvykle navazují elektroswingové. Je to
propojené.)
Máte ještě čas hrát golf? Zlepšujete si handicap?
Je ho málo, ale najde se. Handicap pořád mám,
slušný průměr, ale je naprosto papírový. Pokud
člověk pravidelně nehraje a netrénuje, jde jeho
výkonnost dolů, ale věřím, že se jednou dostanu zpátky na svou byvší úroveň.
Jste v Líšnici členem jednoho z nejstarších
klubů u nás. Vybíral jste si ho právě kvůli tradici a své zálibě ve 20. letech minulého století?
Je to jednodušší. Když jsem začínal hrát, existovaly v Praze jen dva kluby. V Motole a právě
v Líšnici. A ta mě svojí atmosférou bavila víc.
Co je náročnější? Odehrát představení, nebo
osmnáctijamkové hřiště?
Je to jiný druh zátěže. Koncert je kombinace fyzické a psychické námahy. Při golfu si naopak
fantastickým způsobem vyčistíte hlavu. Avšak,
i když se to možná nezdá, na 18jamkovém hřišti nachodíte kolem 10 km a to už je pěkně cítit
v nohách. A k tomu si přidejte 80–90 ran a přinejmenším stejný počet cvičných švihů. Já to
vnímám v první řadě jako krásnou hru, ale je to
Divadlo Gong
taky skutečný sport.

INZERCE

J i s t o ta s p r áv n é
J i s t o ta s p r áv n é v o l b y

Jistota správné volby

Jistota správné volby
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KULTURA
Věnováno ke Dni učitelů – pořádá
MČ Praha 9. Uzavřené představení.

www.divadlogong.cz

GONG
3. 3. úterý
19:30
Divadlo Vedro
W. Shakespeare, I. Vyskočil:
HAPRDÁNS
Malá scéna
Komický zápas s tragédií pana
Shakespeara nazvaný Haprdáns neboli
Hamlet princ dánský, ve zkratce. Hrají:
M. Kroupa a Z. Teskeredžić. Režie:
M. Pokorný

5. 3. čtvrtek
19:30
Divadlo Artur
F. R. Čech: DÍVČÍ VÁLKA – NOVÁ ÉRA
Nové zpracování legendární komedie
F. R. Čecha, která nás zavádí do dob
knížete Přemysla krátce po smrti jeho
manželky Libuše. Režie: J. Kriegel
9. 3. pondělí
19:30
Divadlo Artur
M. Oupic, J. Kriegel: MŮŽU K TOBĚ?
Situační komedie, která s humorem
a ironií přibližuje zamotané mezilidské
vztahy a také psychické problémy
soudobé civilizace. Hrají: B. Mottlová,
M. Kuklová, J. Kriegel a další
10. 3. úterý
19:30
Divadelní spolek Post Scriptum
L. Pivoňka: DADY BOX
Shovívavá komedie o neuvěřitelných
osudech obstarožních pánů odložených
v mateřské školce. Režie: L. Pivoňka
11. 3. středa
19:00
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Pravidelný pořad příznivců Slováckého
krúžku v Praze.
12. 3. čtvrtek
19:30
Divadlo Rachtámiblatník
Éric-Emmanuel Schmitt:
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
Aniž by tušili jak, ocitlo se několik
naprosto odlišných lidí v tajemném
hotelu v okamžiku pravdy, kdy mohou
vidět celý svůj dosavadní život,
avšak před nimi je jen velmi nejistá
budoucnost. Příběh o životě, smrti
a lásce.
13. 3. pátek
17:00
Přednáška PhDr. Marty Foučkové

16. 3. pondělí
19:30
Divadlo Artur
Vlado Bálint: STO LET V OČISTCI
Malá scéna
Narodit se není jednoduché. Jenomže
dokud se nenarodíte, domníváte se,
že je to ta nejjednodušší věc na světě.
Všechno je jinak. Hra jednoho herce
Jindry Kriegela s hudbou slovenské
skupiny No Name.
17. 3. úterý
19:30
Divadlo Artur
K. Tomanová, J. Kriegel:
SVATÉ NEŘESTI
Komický příběh o tom, co se stane,
když se lidé budou chtít stát lepšími.
Hrají: B. Slezáček, B. Polák, B. Mottlová,
J. Kriegel, K. Janáčková a další
18. 3. středa
19:30
Jazz Klub Gong
JAZZ BLUFFERS
Radostná, optimistická a pohodová
muzika v duchu amerických orchestrů
první třetiny minulého století k tanci,
poslechu a k dobré náladě.
19. 3. čtvrtek
19:30
KAREL PLÍHAL
Koncert svébytného folkaře, písničkáře
a básníka. Pořad nevhodný pro děti
do 12 let.
21. 3. sobota
19:30
F. R. Čech: DÍVČÍ VÁLKA – NOVÁ ÉRA
23. 3. pondělí
19:30
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Koncert jednoho ze základních pilířů
domácí bluegrassové scény.
24. 3. úterý
19:30
HOP TROP 35 let
Jeden z koncertů zařazených do turné
pořádaného k oslavě 35 let fungování naší
přední trampské, folkové a country kapely.
25. 3. středa
HOP TROP 35 let

19:30

26. 3. čtvrtek
18:00
Zdeněk Podhůrský:
MÁM JI V PATÁCH
Zábavný pořad spojující hudbu
s neformální talkshow. Tentokrát
s hosty J. Krampolem a E. Burešovou.

30. 3. pondělí
19:30
POCTA TRAMPSKÉ PÍSNI
Vzpomínkový koncert k nedožitým
osmdesátinám Wabiho Ryvoly.
Vystoupí: M. Ryvola, T. Linhart
a skupina Pacifik, M. Heny Orthová
a Pekaringo
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10:00

19. 3. čtvrtek
PREMIÉRA
pro děti od 4 let
V. Vančura, M. Pokorný:
KUBULA A KUBA KUBIKULA

14:15

4. 3. středa
Malá scéna pro děti od 3 let
K. Čapek: DÁŠEŇKA,
ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

10:00

20. 3. pátek
10:00
pro děti od 4 let
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA MODROOČKA
15:00

5. 3. čtvrtek
pro děti od 3 let
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE

10:00

21. 3. sobota
pro děti od 4 let
V. Vančura, M. Pokorný:
KUBULA A KUBA KUBIKULA

10:00

7. 3. sobota
pro děti od 4 let
J. Kolář, M. Pokorný:
DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA
MODROOČKA

15:00

23. 3. pondělí
pro děti od 4 let
M. Pokorný:
POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE
24. 3. úterý
pro děti od 9 let
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL

10:00

9. 3. pondělí
pro děti od 6 let
J. Foglar, O. Lážnovský:
ZÁHADA HLAVOLAMU

10:00

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

10. 3. úterý
10:00
pro děti od 4 let
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE

27. 3. pátek
10:00
pro děti od 5 let
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný:
MAUGLÍ

11. 3. středa
10:00
PREMIÉRA
pro mládež od 12 let
W. Shakespeare, J. Lesák a kol.:
ROMEO & JULIE

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

GONG DĚTEM

12. 3. čtvrtek
10:00
pro děti od 4 let
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
DEVATERO POHÁDEK
13. 3. pátek
10:00
pro děti od 7 let
J. Verne, V. Pokorný, M. Pokorný:
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
14. 3. sobota
pro děti od 3 let
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE

15:00

18. 3. středa
pro děti od 4 let
J. Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY

10:00

Tilda zvířátka jsou zpět
Baví vás ruční práce? Tak neváhejte a přijďte si k nám užít den
šitý na míru právě pro vás. Pro všechny fanynky našich kursů
látkových figurek Tilda jsme tentokrát připravili speciální víkendový workshop, který bude začínat 7. března 2015 v 10 hodin.
Jde o šestihodinový kurs, během něhož budou švadlenky a případní
odvážní švadleňáci vyrábět jarní zvířátka. Výukou vás provede naše
zkušená lektorka Pavla Svárovská, díky níž tento kurs úspěšně
pořádáme již několikátou sezonu. Cena kursu: 500 Kč.
Kapacita kursu je omezena, místa si můžete zarezervovat na tel:
777 853 883, 608 930 306, nebo e-mailem: kursy@kultura9.cz,
adresa:Divadlo Gong (Obecní dům), Jandova 4, Praha 9.
Více informací o dalších kursech na: www.divadlogong.cz

19. 3. čtvrtek
PREMIÉRA
pro děti od 4 let
V. Vančura, M. Pokorný:
KUBULA A KUBA KUBIKULA

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

10:00

31. 3. úterý
10:00
Malá scéna
pro děti od 3 let
K. Čapek:
DÁŠEŇKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

KLUB KOCOUR
5. 3. čtvrtek
19:30
SAŠA NIKLÍČKOVÁ
Hospodský šanson a pokusný pražský
folk punk s venkovskými kořeny.

10. 3. úterý
HYNEK KOČÍ
Plzeňský básník a písničkář.

19:30

20. 3. pátek
19:30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Večer nabitý muzikou zdaleka nejen
folkovou a plný zdaleka nejen známých
hvězd. A scéna otevřena i pro náhodně
příchozí, tzv. OPEN-MIC!
24. 3. úterý
19:30
ŠUPLÍK
Multižánrové multigenerační sdružení
amatérských muzikantů.

Tilda zvířátka

26. 3. čtvrtek
19:30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country
a dalším hudebním stylům.
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Pašijový a velikonoční Podlehněte puzzlemánii
koncert ve Svatyni
Krista Krále
Musica Bohemica vystoupí ve středu 1. dubna 2015
od 18 hodin ve Svatyni Krista Krále, Kolbenova 578,
Praha 9-Vysočany. Slovem bude provázet Jaroslav Krček.
Vstup dobrovolný!

Puzzle je jednou z nejznámějších logických her na světě
a velký zájem o každoroční soutěž Puzzlemánie dokládá, že
má četné fanoušky také u nás. Klání o nejrychleji složené
puzzle je určeno pro děti a dospělé bez omezení věku. Soutěžit se bude v pěti kategoriích jednotlivců a ve tříčlenných
týmech, jež tvoří celé rodiny, nebo skupiny přátel.

A na co se můžete těšit?

Jaroslav Krček: Mše č. 4
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Benedictus, Agnus Dei
Intermezzo
Hořické pašije – pět pašijových
písní na text J. Pecky
Nad kolébkou – dvě ukolébavky na
text J. Pecky
V tom královém dvoře – píseň na
lidový text
Český rok: Březen, Duben – suita
na lidové texty
České lidové písně v úpravě Jaroslava Krčka: Zelenej se, doubečku, Koupala se má panenka, Což
se mně má milá, Prosba za vláhu,
Měla jsem já milovníčka, Aby nás
Pán Bůh miloval. Autor hudby
a úprav Jaroslav Krček

Musica Bohemica

… je český komorní soubor, který založil Jaroslav Krček, český
hudebník, dirigent, sbormistr
a hudební skladatel. Uměleckým
vedoucím souboru je již 30 let – od
roku 1985. Jaroslav Krček natočil
se souborem 38 CD a hudbu k několika filmům.
Společně s folkloristou Františkem Bonušem založil roku 1960
Malou muziku Souboru písní
a tanců Josefa Vycpálka. Roku

Jaroslav Krček

Musica Bohemica
1967 založil soubor Chorea Bohemica a roku 1975 Musica Bohemica. Velmi rychle dosáhl mimořádných koncertních úspěchů na
domácí scéně i v zahraničí. Jeho
zájem o folklór přerostl ve specializaci na folkloristickou problematiku v nejširších souvislostech:
vyhledává nejstarší památky lidové hudby, uvádí je znovu do současného hudebního života. Je také
autorem překrásných úprav lidových písní a tanců. Jeho úpravy
a adaptace lidových předloh mají
zcela osobitý styl a výrazně se odlišují od prostých úprav vysokým
stupněm stylizace.
Jaroslav Krček je autorem rozsáhlých skladeb symfonických, komorních i vokálních. Jako uznávaný
autor, dirigent, interpret i hudební
organizátor spolupracuje s předními pražskými orchestry, komorními soubory, scénami i s několika
nahrávacími společnostmi.
Musica Bohemica často interpretuje a zpracovává anonymní lidovou hudbu, ale i instrumentální
skladby vrcholného baroka, velká
oratoria a soudobou hudbu. Krčkovy skladby tvoří kompletní koncertní repertoár souboru Musica
Bohemica, pro nějž napsal desítky
skladeb inspirovaných původním
historickým materiálem.

Koncert pro Prahu 9
12. března 2015 od 19 hodin
Koncert pro Prahu 9: Martin Kasík – klavír, Vilém Veverka – hoboj
Program: C. Sain-Saëns, F. Poulenc, F. Chopin, A. Doráti.
Koncert se koná v obřadní síni vysočanské radnice v Praze 9, Sokolovská 14/324. Bezbariérový vstup (2. p./výtah). Omezená kapacita sálu.

Březen 2015

Ilustrační foto

8.

Puzzlemánie se koná 21.
března od 12 hodin v Obchodním centru Letňany, Veselská
663, Praha 9. Vstupné: zdarma.
Pořádají: Komunitní centrum
Motýlek, Bezva párty a Obchodní
centrum Letňany.
„Do soutěží se od roku 2012
úspěšně zapojují děti i dospělí
s nejrůznějším zdravotním znevýhodněním, např. Downovým
syndromem či autismem, kteří
mnohdy předvedou obdivuhodné výkony. Největší odměnou
jsou pro nás jejich rozzářené oči,
upřímná radost i pocit výjimečnosti, z něhož se radují ještě několik dní,“ říká Hana Urbanová,

ředitelka Komunitního centra
Motýlek v Praze 9. Sdružení, jež
služby poskytuje od roku 2001,
pomáhá ročně několika stovkám dětí. „Akce se bude konat
v Obchodním centru Letňany už
počtvrté a letos proběhne také
sbírková akce, abychom veřejnost
aktivně zapojili do podpory těchto
dětí. Z výtěžku bychom rádi zakoupili tablety s výukovými programy, které využijeme především
v klubu pro rozvoj dovedností. Za
pomoc děkuji všem partnerům,
ale i účastníkům, kteří se zapojí.“
Více informací:
www.puzzlemanie.com

Kolik spisovatelů
se vejde do Knoflíku?
Pražský klub spisovatelů pod záštitou Obce spisovatelů
představí v předjarní středu 18. března 2015 od 19
hodin v Kulturním a rodinném centru, Jablonecká ulice
724/6 na Proseku, GLADYS – Mgr. Lenku Šídovou.

L

enka Šídová je členka Obce
spisovatelů, básnířka, nakladatelka, autorka celkem jedenácti knih – dramata, povídky,
pohádky, poezie, umělecké texty
ke skulpturám, obrazům, výtvarným artefaktům; básnické
texty k současné vážné hudbě
i klasické světové hudbě, uvádí
autorské Divadlo hudby a poezie

s kytarovým doprovodem koncertního mistra Jaroslava Houdla.
Program: Šátky (věnované zkoušenému světu), Šaty milenek,
Únos Európé a výběr z tvorby
předchozí.
Další informace: www.gladyspoezie.cz, www.dialognaceste.cz,
www.obecspisovatelu.
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Čestmír Hlavinka: Krajiny mého srdce
Galerie 9, Sokolovská 324/14,
Praha 9, www.galerie9.cz.
Otevřeno: pondělí–čtvrtek
od 10 do 19 hodin. Vstup volný.
Objednávky hromadných návštěv
na tel.: 236 041 292.

Krajiny mého srdce je
název výstavy děl akademického sochaře Čestmíra
Hlavinky, která se koná
v Galerii 9 od 3. do 26.
března 2015.
Akademický sochař
Čestmír Hlavinka

Čestmír Hlavinka (*8. 8. 1931
Komárno, okr. Kroměříž, †26. 7.
2012 Praha) absolvoval Vysokou
školu výtvarných umění v Bratislavě, obor sochařství u profesora
Kostky a Pribiše, a malbu a grafiku u profesora Millého. Později
ještě dva roky stáže na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze,
obor keramika a porcelán u profesora Eckerta.
V letech 1960–1990 se převážně věnoval monumentálnímu
sochařství a keramice, později
hlavně malbě. Jeho tvorbu silně ovlivnil pobyt ve Švýcarsku
v letech 1968–1969. Řadu kamenných plastik realizoval v ostravském a karvinském regionu.
V Hodoníně a v Praze realizoval
keramické reliéfy.
Samostatně vystavoval v Praze,
ve Zlíně, ve švýcarském Bernu
a Arau a ve slovinské Ljubljani;

Čestmír Hlavinka
Constanca (1960), olej
účastnil se dlouhé řady společných výstav.
Jeho dílo je zastoupeno ve státních sbírkách v ČR a na Slovensku
a v řadě oblastních galerií, dále
v soukromých sbírkách ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Itálii,
Norsku, Polsku a USA.
Byl členem nejstaršího čs. spolku JUV (Jednota umělců výtvarných), jehož byl i předsedou. Více
na www.cestmirhlavinka.cz.

Pro svoji lásku chtěl bych
se džbánem jít…

„Čestmíra Hlavinku znám od jeho
učňovských let, kdy jsme byli oba
učni Slavkovského porcelánu. Byl
veselý, vtipný, dovedl zazpívat –
byl chlapcem ze Zlína. Jako „Lev“
se dovedl tvářit dokonale kavalírsky, potřásal svojí kudrnatou
hřívou. Později jsem se s Česťou
setkala při zkouškách na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové, kde
byl na stáži u prof. Eckerta.
V Praze existuje Slovácký krúžek,
který v roce 1896 založili mládenci z Moravy – studenti Akademie

Podzim nad Dívčími hrady (1986), olej

20

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

výtvarných umění. Koho jsem tam
neobjevila? „Lva“ Čestmíra. Do
Slováckého krúžku se chodí tak
dlouho, dokud tam samostatně dojdete. Česťa nikdy nevynechal a nevynechal ani Strážnické slavnosti
ve Strážnici, kde jsem ho potkávala
rozjásaného, vždy v dobré náladě
a chtivého, aby mu nic neuniklo.
Nechci opomenout ani cesty za uměním – Řecko, Itálii. Všechno, co poznával, si natrvalo vrýval do své malířské paměti. Přírodní krásy, modré
moře, ale i chuť dobrého vína, slunce.
Slunce, které tak moc miloval.
Česťa svoji životní pouť mezi námi
skončil, ale jako bych ho nadále
viděla, jak tančí. Takový kluk plný
temperamentu a pohody. Uměl si
svůj život prožít naplno.
Každý umělec se svou tvorbou
dává veřejnosti, neboť odkrývá
to, co nosí v duši, v srdci, co je
mu blízké – někdy i to, co by chtěl
skrýt. Česťa měl zvláštní cit i vůli
najít to, co chtěl vidět a zažít na
vlastní kůži. Proto se v jeho tvorbě
nachází všechno, co prožil.“
Zavzpomínala O.H.

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro
všechny věkové kategorie,
tvoříme zde pro radost, zábavu,
štěstí, harmonii, uklidnění. Za
krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné,
na chvilku se odreagovat od
denního shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo.
Program dílen březen 2015:
Vždy ve středu 17.00–19.00
4. 3. zdobení sklenic
11. 3. koláže
18. 3. jarní závěs/mobil
25. 3. ubrousková technika
/obrázek

Dámský klub
Od 19.00 do 21.00
25. 3. ubrousková technika
/velikonoční výzdoba
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat/kapacita je ale
omezena provozními možnostmi.
Kurs probíhá přímo ve výstavních
prostorách. Určeno pro všechny
věkové kategorie. Srdečně Vás
zveme do prostor galerie.

Zasněžená ves. Švýcary (1969), pastel
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by jsou obvykle
‰iroké
1,2 aÏ 2,2kde
m, ale
jeajich
pfiímo
zfiícení
chodby.
‰ífikanehrozilo
a morfologie
silnû
kolísá.ChodÚzké
by
jsou obvykle
‰iroké
1,2pfiecházet
aÏ 2,2 m, ale
chodbiãky
mohou
náhle
do jesíjich
silnûokolísá.
Úzké
nûk ‰ífika
neboai morfologie
vût‰ích prostor
v˘‰ce aÏ
pûchodbiãky
náhle
pfiecházet
sítimetrové. mohou
Dvû vÛbec
nejvy‰‰í
sínûdo
Monûk
prostor
o v˘‰ce aÏpod
pûãálkynebo
majíi 9vût‰ích
m a konãí
nehluboko
timetrové.
vÛbecjsou
nejvy‰‰í
sínûãasto
Mopovrchem. Dvû
Chodby
od sebe
ãálky
mají jen
9 múzk˘mi
a konãípilífii
nehluboko
pod
oddûleny
nebo jsou
povrchem.
Chodbyokénka.
jsou odNejatraktivsebe ãasto
v nich prosekána
oddûleny
jen úzk˘mi
nebo jsou
nûj‰í je bludi‰tû
chodeb vpilífii
severozápadním
vcípu
nichMoãálky.
prosekána
okénka.v˘‰ka
NejatraktivPrÛmûrná
chodeb

polohy
ãerveného
pískovce, kter˘ obsahuje
‰ím mofisk˘m
pobfieÏím.)

Čakovicích
bylo
zasaženo
domů,
68
nûj‰í
je bludi‰tûmezi
chodeb
se Vpohybovala
1 aÏv 3severozápadním
m,31ale
po opaosob
bylo
zraněno
a 28kanalizace
lidí zemřelo.
cípu
Moãálky.
PrÛmûrná
v˘‰ka
chodeb
kovan˘ch
prÛvalech
do‰lo
k zaVe
Vinoři
bylomezi
180
domů
350opapose
pohybovala
1 Moãálky,
aÏ 3zničeno,
m, alecoÏ
po
nesení
niÏ‰ích
ãástí
jsou
kovan˘ch
prÛvalech
kanalizace
do‰lotakÏe
ki vizaškozeno.
Zásahem
bomby
utrpěl
škodu
zhruba dvû
tfietiny
jejího
rozsahu,
nesení
niÏ‰ích
Moãálky,
coÏnáletu
jsou
nořský
kostel
Povýšení
sv.
Kříže.bludi‰tû
Při
mezi vchodem
aãástí
stfiední
ãástí
se
zhruba
dvû
tfietiny
jejího bylo
rozsahu,
takÏe
kdysi vzpfiímenû
prÛchozí
chodby
sniÏuzahynulo
49 osob,
raněných
290 osob.
mezi
vchodem
a stfiední ãástídomů
bludi‰tû
se
jí na úroveÀ
plazivek.
V
Satalicích
bylo
zničeno
154
a stejkdysi
vzpfiímenû
prÛchozí chodby
sniÏu(Vtolik
rámci
nedokonãen˘ch
ně
jich
bylo poškozeno.zpfiístupÀovaMrtvých bylo
jí
na prací
úroveÀ
plazivek.
cích
byla
z okraje prosecké plo‰iny
30,
zraněných
276.
(V
rámci
zpfiístupÀovaraÏena
12nedokonãen˘ch
m hluboká ‰achta,
která dlouV Počernicích
zničeny
4 domy.
Krácích
byla zbyly
okraje
prosecké
plo‰iny
hou,prací
Ïeleznou
v˘ztuÏí
vystrojenou
roztery
po propojila
bombách
přerušily
trať
raÏena
12
m hluboká
‰achta,
která dlouráÏkou
Ameriku
I aželezniční
Moãálku.
Gezhou,
Vysočan
do
Satalic
a ‰toly
silnici
z Vysočan
do
Ïeleznou
v˘ztuÏí
vystrojenou
rozologickou
zvlá‰tností
jsou
splachové
Brandýsa
n. L. Bombardování
zde
připravilo
ráÏkou
Ameriku
I akter˘
Moãálku.
Gepolohy propojila
ãerveného
pískovce,
obsahuje
zvlá‰tností
splachové
oologickou
život 3 osoby
a 21 jich
bylo jsou
zraněno.
Ïelezité
zvûtraliny
z ‰toly
kopcÛ
nad
tehdej-

Ïelezité
zvûtralinya zzáznamů
kopcÛ nad
Podle
vzpomínek
členůtehdejVlas‰ím
mofisk˘m
pobfieÏím.)
Pokraãování
pfií‰tû
tivědného
klubu
Prahy 9 M. Schneidrové, J. Ženožičky, B. Petraše, M. Jandové,
Pokraãování
pfií‰tû
Miroslav
Kuranda
K.
Johnové,
J. Piskáčka, J. Pšenského,
V.
Synkové,
J. Jonáka, H. Stuchlíkové a z arMiroslav
Kuranda
chivních dokladů zpracoval
.
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jeskyním. ¤íkalo se jim umûlé jeskynû nebo prosecké
katakomby. Dnes je fiadíme meNálet na Prahu 25. března
1945
jeskyním.
¤íkalo
se jimaumûlé
jeskynû
zi podzemní
pískovny
lomy, coÏ
jsounetabo prosecké
je fiadíme meková
dÛlníkatakomby.
díla, kdeDnes
je podzemním
podzemní
pískovny
a lomy,
coÏ jsouJe-li
taČtyřicet pět dní před koncem druhé zi
zpÛsobem
lámán
stavební
materiál.
ková dÛlní
díla,
kdesejeo lomy,
podzemním
získáván
kámen,
jedná
je-li kozpÛsobem
lámán stavební
materiál.
Je-li
neãn˘m produktem
písek, jde
o podzemzískáván
kámen,
jednái se
lomy, je-li
koní
pískovny.
V Praze
naovût‰inû
území
neãn˘m
písek,
jde otûÏby,
podzemâech je toproduktem
spí‰e neobvykl˘
zpÛsob
proní pískovny.
V Praze
i nana
vût‰inû
území
toÏe
na‰e zemû
je bohatá
kámen.
Exiâech
je tomûsta,
spí‰e neobvykl˘
zpÛsobMaastricht
tûÏby, prostují v‰ak
jako holandsk˘
toÏe na‰e
zemû
bohatá
na kámen.
Exinebo
PafiíÏ,
kdejejsou
ze suroviny
získané
stují
v‰ak mûsta,lomÛ
jako postaveny
holandsk˘ celé
Maastricht
z podzemních
ãtvrtû.
nebo PafiíÏ, kde jsou ze suroviny získané
zPodzemní
podzemních
ãervlomÛ postaveny celé ãtvrtû.
Prosecké
podzemí
od dob svého „znovuBombardování
ve Vysočanech
Podzemní
objevení“ vãerv
roce 1965 pfiitahuje neustáProsecké
podzemí
od dob
svého
„znovulouHmotné
pozornost
ijedné
cizincÛ.
Svûdãí
škodyPraÏanÛ
dosáhly
a tři
čtvrti
objevení“
v roce
1965
pfiitahuje
neustáomiliardy
tom dlouhá
novinov˘ch
korun
vfiada
tehdejší
měně. StoãlánkÛ,
budov
lou
pozornost
PraÏanÛ
i cizincÛ.
Svûdãí
odborn˘ch
studií
a i dokonce
nedávn˘
obbylo srovnáno
se zemí,
dalších šedesát
téměř
o
tom
dlouhá
fiada
novinov˘ch
ãlánkÛ,
jev
nového
druhu
ãerva
Enchytraeus
bozničeno
a 1200
poškozeno.
Vysočanský průodborn˘ch
studií
a
i
dokonce
nedávn˘
obhemicus (Oligochaeta),
kter˘
byl zatím
mysl ztratil šedesát objektů, mezi nimi továrjev
nového
ãerva
Enchytraeus
nalezen
zde,druhu
na tomto
jediném
místûbona
ny takového
významu,
jakokter˘
byly byl
Českomohemicus
(Oligochaeta),
zatím
svûtû.
Objevila
jej polská
hydrobioloÏka
ravské strojírny
oddělením
automobilky
nalezen
zde,
na stomto
jediném
místû na
Elzbieta
Dumnicka
z Krakova.
Praga, kde škody činily 920 milionů
korun.
svûtû.
Objevila
jej
polská
hydrobioloÏka
Elzbieta
Náletu Dumnicka
na Vysočanskou
oblast prosecké
se zúčastGeologická
stavbaz Krakova.
okraje
nilo 300 letounů a bylo svrženo jen na libeňplo‰iny
Geologická
stavba
okraje
prosecké
Kfiídové
plo‰iny
vytváfiejí
na
skou částvrstvy
ČKDprosecké
108 těžkých
tříštivých
bomb
plo‰iny
jejich
metrÛ
ve vázeokrajích
500 kg. prÛmûrnû
Následující dvacet
požár mechaKfiídové
vrstvy
prosecké
plo‰iny
na
mocné,
horizontálnû
souvrství,
nických dílen,
plechárnyuloÏené
a jinýchvytváfiejí
dílen dílo
jejich
okrajích
prÛmûrnû
ve kterém
pozorujeme
ãastédvacet
partiemetrÛ
tvofiezkázy
dokonal.
Nejhůře
na
tom
byla
Pragovmocné, horizontálnû uloÏené souvrství,
né
pískovci.
Souvrství
ka. ‰ikmo
V době,zvrstven˘mi
kdy už konstruktéři
a dělníci
přive
pozorujeme
partie
tvofiese kterém
v‰ak jako
celek podãasté
úhlem
nûkolika
pravovali
mírovou
výrobu nákladních
vozů
né
‰ikmo
zvrstven˘mi
Souvrství
stupÀÛ
sklání
smûrem kpískovci.
severu, tedy
hlubRN a osobních Praga-Lady, byly tyto velké
se
v‰ak
jako
celek
pod
úhlem
nûkolika
‰ím
partiím
kfiídového
mofie.
Ve
vzdálenosti
naděje
zklamány;
procent
stupÀÛ
sklání
k severu,
tedy
hlub200
aÏ 600
m smûrem
od devadesát
okraje
plo‰iny
se výrobjiÏ
setníchpartiím
objektů
bylo
zničeno,
z 1676
obráběcích
‰ím
mofie.
Ve vzdálenosti
káváme
s aÏkfiídového
ãtrnáct
metrÛ
mocnou
polo200
aÏ
600 m od okraje
plo‰iny
jiÏbyly
setstrojů
zachráněno
pouze
Zničeny
hou
bûlohorsk˘ch
opuk,957.
která
sesejinak
na
káváme
splo‰iny
aÏ ãtrnáct
metrÛjen
mocnou
poloi byty dělníků.
okrajích
vyskytuje
v úlomcích.
hou
bûlohorsk˘ch
která
se bylo
jinak
na
Kfiídové
podloÏí jeopuk,
tvofieno
jílovitû
zvûtV Českomoravských
strojírnách
zniokrajích
plo‰iny
jenaplochy
vlibeÀského
úlomcích.
ral˘m
ordovikem
letenského
čeno 171
500 m²vyskytuje
podlahové
dílen
Kfiídové
podloÏí
je tvofieno
jílovitû
zvûtsouvrství.
Podle
v˘sledkÛ
detailního
a 28 700 m²
podlahové
plochy
kanceláří.vrtral˘m ordovikem letenského a libeÀského
souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-

Profesor Jaroslav Petrbok, kter˘ jiÏ pfied
světové
války
v
Evropě
uskutečnili
osmdesáti
lety25.
burcoval
odborníky
a místAmeričané
března
1945 nálet
na
Profesor
Jaroslav
Petrbok,proseck˘ch
kter˘ jiÏ pfied
ní
patrioty
kePrahy
zpfiístupnûní
jesnáš
obvod
9, ve kterém ničivá
osmdesáti
lety burcoval
odborníky
a místkyní vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏe usmívat.
smršť
zanechala
nejen
trosky
domů,
ní
patrioty
ke
zpfiístupnûní
proseck˘ch
jesJeho
vize se
továren,
alenaplÀuje.
i obrovské ztráty
na lidkyní
vefiejnosti,
se
koneãnû
mÛÏe usmívat.
ských
životech,
mrtvých a raněných.
Jeho
vize
sezákladÛ
naplÀuje.
Pfii kopání
k nové ‰kolní budovû
na Proseku ãp. 92, které na nûkterém mísPovelmi
skončení
leteckého
poplachu
obyvaPfii
kopání
základÛ
nové
‰kolnísebudovû
tû
hluboké
jsou,k bylo
shledáno,
Ïe zde
telům,
kteřírozsáhl˘
přežili,
naskytla
tragická podína
Proseku
ãp.
92, které
nûkterém
mísb˘val
dosti
lom,na
v pozdûj‰ích
dotû
velmi
hluboké
shledáno,
Ïe zde
vaná.
Celá
oblast
bylabylo
postupně
zahalena
bách
zavezen˘.
Vjsou,
násypu
nalezen
hrníãek
b˘val
dosti
rozsáhl˘
lom,
pozdûj‰ích
dohustou
clonou
černého
dýmu
a prachu.
se
‰esti
stfiíbrn˘mi
gro‰i
zvdoby
krále NejVlabách
zavezen˘.
V násypu
nalezen
hrníãek
dislava
z postiženy
poãátku
16. století.
V pískovnû
více byly
Vysočany
a jejich
dnešní
se
‰esti
stfiíbrn˘mi
z doby
Vlapfii
libeÀské
vybrány
jsoukrále
dlouhé,
libeňská
část, silnici
Kbely,gro‰i
Satalice.
Postiženy
byly
dislava
z poãátku
16. století.
pískovnû
ztéž
ãástiČakovice,
zasypané
chodby,
které
se V
táhnou
hluLetňany,
Střížkov
a Vinoř.
pfii libeÀské
silnici vybrány
jsou dlouhé,
boko
pozemky
nad silnicí.
se,
Méně pod
byly postiženy
Dolní
a HorníBájilo
PočernizÏe
ãásti
které
se táhnou
hlupr˘zasypané
vedou aÏchodby,
pod kostel.
Bylo
pr˘ v nich
ce, Hloubětín, Kyje a Prosek.
boko
pozemky
nad
silnicí.
Bájilo se,
sly‰et
ipod
varhany
v kostele
hráti...
v několika
vlÏe Výsledek
pr˘ vedoubombardování
aÏ pod kostel. Bylo
pr˘ v nich
nách trvajících
hodinu
byl hrozný.
sly‰et
iProseck˘ch
varhanypřes
v kostele
Okraj
skal
a hráti...
ãásti
dal‰íchByly
kfiízničeny plo‰in
hodnoty
Od star˘ch
Balabenky
dov˘ch
je veliké
vlastnûceny.
systém
loOkraj
Proseck˘ch
skal projet
abyly
ãásti
kfiínebylo
možnoZpoãátku
ulicemi
adal‰ích
někde
ani
mÛ
a lÛmkÛ.
tûÏeny
skalky
dov˘ch
plo‰in
jecoÏ
vlastnû
systém
loprojít.
Všude
byla
spousta
sutin,
rozbitého
na
okraji
svahÛ,
nikomu
pfiíli‰star˘ch
nevadilo,
mÛ
a lÛmkÛ.
Zpoãátku
byly tûÏeny
skalky
ale
pozdûji
lomy pfiiblíÏily
kzdeformovapolnostem.
skla,
tašek,sesměsice
různých
na
svahÛ,
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
Vných
téokraji
chvíli
zaãalicoÏ
majitelé
polí,
zahrad
viželezných
konstrukcí.
Místy
byly auliale pozdûji se lomy pfiiblíÏily k polnostem.
nic
protestovat
proti
ukrajování
pozemkÛ
ce
zataraseny
zřícenými
objekty
až
do výše
V
té
chvíli
zaãali majitelé
polí,
zahrad
a viadruhého
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
patra. Místy
byla těžce
poškozena
nic protestovat
proti
ukrajování
pozemkÛ
pfiesunula
se pod
zem.
Peruck˘kanalizačpískovec
i veřejná
vodovodní,
plynovodní,
aje
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
nejmûkãí
v místech,
kde Lépe
podlefieãeno,
puklin
ní a jiná zařízení.
pfiesunula
se
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
zatéká
voda.
Tam
je
moÏné
jej
kopat
‰piObětíGenerace
na lidských
životech
bylo
podle
maje
nejmûkãí
v místech,
kde
podle
puklin
ãákem.
pískafiÛ
tak
nejménû
od
trik uložených
na ONV
Prahajej
1, druhé
Vodičkova
zatéká
voda.
Tam
jedo
moÏné
kopat
‰piroku
1798
aÏ témûfi
poãátku
svûãákem.
Generace
pískafiÛ
tak bylo
nejménû
od
ulice,války
celkem
369 podél
a 416 osob
zraněno
tové
razily
puklin
chodbice
1798Nejsou
aÏ
témûfi
do poãátku
druhé
svûa vyváÏely
léčeno.
uvedena
drobná
zranění.
aroku
z nich
hroudy
mûkkého
pístové
razily
podél
puklin
chodbice
kovce,
nechaly
na de‰ti
Zabitíválky
zkteré
oblasti
Vysočan
byli
zrozpadnout.
jednotlivých
azasažených
vyváÏely
nich hroudy
mûkkého
písV
podzemízobjektů
vznikl
nepfiehledn˘
labyrint
sváženi
do
kostela
Kriskovce,
naavlastnû
de‰ti
rozpadnout.
chodbiãek
anechaly
sálÛ, jenÏ
kopírovaly
ta Králekteré
ve Vysočanech
zranění
byli většiV podzemípomûry
vznikl nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
a velice
se podobaly
nou léčeni v nemocnici
na Bulovce.
chodbiãek a sálÛ, jenÏ vlastnû kopírovaly
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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Rokytka
Rokytka

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
(zhotovené
pomocí
pásmûrnûmapy
pfiesnou
pfiedstavuov‰em
o situaci
v Moãálce
ma
a kompasu)
- bylo IImoÏné
získat poa Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nemûrnû
pfiesnou
pfiedstavu chodbu,
o situaci vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
se odaráÏí
Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nei na pfiesnosti
jejího II
plánu.
V roce 1995
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu, coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchoMísta
dopadu
v Praze
9 V roce 1995
ráÏí
i na
pfiesnosti
jejího
plánu.
dÛ,
které
v‰ak bomb
vyÏaduje
revizi.
provedl
Vojífi
vchoV˘voj poVladimír
roce 2000
sezabezpeãení
ubíral cestou
zemády nálet. Útok byl veden v době od 11.48
dÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiído
13.02
od
jihozápadu
nadomkÛ,
Libeň, VyV˘voj
pohodin
2000
se ubíral
cestou
stupnûní
aroce
v˘stavbu
rodinn˘ch
azeto
sočany,
Střížkov,
Prosek
a Hloubětín.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ naSouzpfiíi na místech,
kde
cedule
„Poddolováno“
stupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
a to
časně
bylaa bombardována
letiště
zakazovala
vstup. Firmû
Pragis
seasletištní
nemail˘m
na úsilím,
místech,
„Poddolováno“
alekde
velice
profesionálnû,
podazařízení
ve Kbelích
acedule
Letňanech,
dále Čakozakazovala
Firmû
se as Počernemafiilo Ďáblice,
‰achtouvstup.
lokalizovanou
nedaleko
pÛvice,
Vinoř,
Veleň,Pragis
Satalice
l˘m
úsilím,
ale velice
profesionálnû,
podavodní
jámy nad
Amerikou
I znalétávající
60. let nafárat
nice.
Bombardovací
letouny
ve
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
a projít
systémpumy
Amerika
- Moãálvlnách,
shazovaly
trhavé
a hmotnosti
vodní
jámy nad Amerikou
I z 60. let nafárat
ka. Jednalo
o velice
akci,
2150
kg. Prvnísevlna
svrhlanapínavou
pumy na Libeň
podzemí
a projít systém
Amerika
- MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
aka.
Vysočany
v 11.
další
v 11.51, 11.54
Jednalo
se48
o hodin,
velice
napínavou
nebo
vÛbec Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,akci,
takaprotoÏe
12.00
hodin. se
Ve
12.17mûly
dopadaly
na
Vyexistující
plány
nedokonalé
Ïevepfii
proráÏce
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísočany
a Libeň
pumyv˘‰kové
z 28 těžkých
letounů,
nebo
vÛbec
Ïádné
zamûfiení,
takkové polohy
mezi
peruck˘m
a korycankteré
přiletěly
od východu.
Ïe
pfii
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
souvrstvím
a ‰tolu
hnala
napÛl
do
kové
mezičtyři
peruck˘m
aúdery
korycanPak polohy
následovaly
zpfiejineznáma.
V podzemí
senejtěžší
sami mÛÏete
sk˘m
souvrstvím
a ãi
‰tolu
hnala
napÛl
do
svûdãit,
jakVe
pfiesnû
moÏná
‰Èastnû
situahovýchodu.
12.22
zaútočilo
na
tuto
oblast
neznáma.
podzemí
mÛÏete
pfieci odhadla.
25
letounů,Vna
Letňanysea sami
Čakovice
třináct.
svûdãit,
jak
pfiesnû
ãina
moÏná
situaJedno
u Kyje
nás stavili
kolegoVe
12.28odpoledne
svrhlo
pumyse
a‰Èastnû
Počernice
41
ci
vé odhadla.
z Pragisu,
Ïe narazili
zfiícené
letounů.
Ve 12.45
skupina na
13 silnû
letadel,
která
Jedno
odpoledne
se u nás stavili
kolegoa opadající
staré podzemní
chodby
a popřiletěla
od severovýchodu,
napadla
Kbely,
vé
z Pragisu,
Ïe narazili
silnûJako
zfiícené
tfiebovali
by zjistit,
oã se na
jedná.
souLetňany,
Vysočany
a Libeň. Ve chodby
12.50 provedakromá
opadající
staré podzemní
poosoba-expert
jsem mûl zvlá‰tní,a nejlo
53 protizákonn˘
letounů,
zejsem
tří směrů
-lézt
od
tfiebovali
by které
zjistit,přiletěly
oã seÏe
jedná.
Jako
spí‰
status,
mohlsouzápadu,
severu
a východu
–mûl
poslední
kromá
osoba-expert
jsem
zvlá‰tní,
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kammohutto horný
úder
na tuto oblast.
Nálet
ukončilo
13
lespí‰
protizákonn˘
status,
Ïe jsem
mohl
lézt
níkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevifiené
do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam
to hortounů
ve
13.02
hodin útokem
na
Kbely.
stafiiny
kaÏdou
chvíli
opadávaly
kaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevKromě
průmyslových
závodů
a dalších
meny,
bylo
nutné
poãkat,
probûhnout
do
fiené
stafiiny
kaÏdou
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
místbyly
achvíli
zazničeny
chvíli
byl
podniků
na devítce
ijsem
nejstarbyloI.nutné
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
Apamátky
Moãálka
taktvrz
byšímeny,
vysočanské
–a Amerika
vysočanská
bezpeãnûj‰ích
míst a za chvíli jsem byl
propojeny!
alyempírový
domek čp. 13 na Královské třídě,
v Americe I. A Moãálka a Amerika tak byŠpitálský dvůr.
ly propojeny!

338
200
200

336
198

Rokytka

Jiným
značně poškozeným
obného
prÛzkumu
v nedalek˘chtovárním
LetÀanech,
jektem byla továrna
naválce
průmyslové
provádûného
krátce po
Quidemlaky
Zárubou,
jeVysočanech.
kfiídové podloÏí
nerovné.
Tebas ve
Továrna
byla zeJak
70vy%
pl˘vá
ze stovek
geologick˘ch
vrtÛ,
provezničena.
Odvezeno
bylo 1270 aut
sutin
a 17
den˘ch
zde pfii
projektování sídli‰tû, objevují
aut starého
železa.
se Na
v nûm
údolní
deprese
a libeňské
paleokoryta
ulicích
Vysočan
a jejich
čászahloubená
aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vyti nastal po hlášení poplachu útěk do domů
plnûná pfieplaven˘mi jíly.
a v domech do úkrytů. I zde se rozpoutalo
Nerovnosti
tehdej‰ího povrchu fungují
peklo.nepropustná
Po ukončení bariéra
poplachupro
bylyvody
uliceprozajako
mlženy pískovcov˘m
prachem a houstnoucím
kouřem.
sakující
souvrstvím. Na
konTam,jílÛ
kdeadopadly
bomby,
strašlitakt
pískovcÛ
jsounaskytl
vázánysedrobné
vý pohled.vyvûrající
Zhroucené
domy,
železné nosníprameny
tfieba
u vysoãanské
estakády,
ve StfiíÏkovské
ulicičervené
ãi v rybníãku
ky zkroucené
jako vlásenky,
záblespod
Kundratkou.plamenů.
V kanalizaãní
‰tole v uliky vyšlehujících
Na motorových
ci
Nad Kundratkou
byl odkryt
silnû
zjílovozidlech
přijížděly hasičské
sbory
a zdravatûl˘
povrch
votnická
služba,podloÏního
čety policie ordovického
a protiletecké
souvrství,
kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
policie a zasahovaly na ohrožených místech.
kaolinického jílu pfiímo pfiecházel do peKdo byl v krytu, ten se zachránil nebo byl
ruckého souvrství svrchní kfiídy, aniÏ ‰lo urzachráněn.
blízkosti
postižených míst
byla
ãit
hraniciVmezi
zvûtralinov˘m
plá‰tûm
zřízena
improvizovaná
nemocnice,
kde
se
a pfieplaven˘mi jíly.
dostávalosedimentace
první pomocizaãíná
vážnějiperuck˘mi
zraněným.
Kfiídová
Předevšímtysejsou
zachraňovali
lidé z‰edé,
nedostupvrstvami;
vyvinuty jako
uhelné
jílovce,
jako mûkké,
na‰edlémajetek
jílovité
ných
krytů.nebo
Obyvatelé
zachraňovali
pískovce
o domů,
promûnlivé
odpřenûz rozbitých
sváželimocnosti
slamníky na
kolika
do dvou
metrÛ.
Na tuchodnédecimetrÛ
ubytování apod.
Jednotky
technické
to
polohu
bylo vázáno
jiÏ popsané
dob˘pomoci
obnovovaly
veřejná
zařízení. Všude
vání
kfiídového uhlí v oblasti mezi Klíãovem
byl stejný obraz zkázy: ohořelé zdi, hromady
a kbelsk˘m leti‰tûm, ale podobn˘ geolokamení a cihel, kráter vedle kráteru, zkrougick˘
v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
cené trámyv dobû
a oblaka
prachu. peruck˘ch
Téměř všechny
Prostfiedí
usazování
vrsstřechy
byly poškozené
a některé
byly bez
tev
je nutné
si pfiedstavit
jako ploché
zákrytin.nedalekého
Ve vysočanské
oblastikteré
bylo je
zničeno
zemí
pobfieÏí,
v niÏ93 domů,
poškozeno těžce
187 a lehce
1151.
‰ích
polohách
tvofieno
mûlk˘mi
sladkovodními
a brakick˘mi
moãály
poPro účinnou pomoc
bylo zřízeno
několik
rostl˘mi
subtropickou
ve
poboček hustou
stavebního
úřadu hl. m.vegetací,
Prahy, odkteré
napfiíklad
mangrovy.
bor 12seseobjevují
sídlem ve
vysočanské
radnici, Ve
ve
vy‰‰ích
(coÏ je podle
škole vpolohách
Nových Vysočanech,
vedosavadních
Svobodárně
odkryvÛ
právû oblast pod ulicí Na Vyv Libni a jinde.
hlídce) je moãálovit˘ v˘voj redukován nePostiženým byl v rámci okamžitých opatbo se vÛbec nevyskytuje a na ordovické
ření rozdáván
tuhýpolepenkový
papír jako
podloÏí
nasedají
tenké pfiechodové
náhrada
za
vytlučená
skla.
Spotřebovalo
se
vrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
ho několik vagónů. Již druhý den po náletmelem.
tu bylana
poškozeným
dávána prkna,
dehtový
Právû
tyto „sladkovodní“
pískovce,
jak
se
dfiíve
naz˘valy,
je vázána
ãást propapír,
hřebíky
a jiný
materiálhlavní
pro nejnaléhaseckého
podzemí, a to v pásu sahajícím od
vější opravy.
Kundratky
aÏ do hloubûtínsk˘ch
Hutí. BíZ nejznámějších
továren byly poškozeny
lé
perucké
pískovce
dosahují
mocnosti
tato
průmyslové
podniky:
Českomoravské
ãtyfi
aÏ ‰esti metrÛ a mohou pfiedstavovat
strojírny, Kolbenka, hlavní sklady firmy

Meinl.
Mostárna
a továrna
na stroje bratří
jak
pláÏov˘
sediment,
tak pfieplavené
váPrášilů,
– továrnav na
obuv, sousednádražté
písky Tip-Top
sedimentované
tûsném
ství
pobfieÏní
linie.
ní budova
Libeň-horní,
Siwa – továrna na
Tyto
pískovce
jsou
mûkké,a Ponejemnéperucké
kůže, libeňský
lihovar,
Grodecký
jsou
stavební
a na
lák –vyuÏitelné
továrna najako
kovové
zboží,kámen
A. Novotný
vzduchu
se celuloidové
pomûrnû zboží,
rychleHewe
rozpadají.
– továrna na
– elekMen‰í
kusy se podle na‰ich pokusÛ roztronická továrna, Ossa – chemická továrna,
padnou jiÏ bûhem nûkolika mûsícÛ, naVysočanská mlékárna, F. Odkolek – parní
pfiíklad
pfies zimu. Jejich písek je v‰ak velmlýny,
Ing. F.
Otto – chemická
továrna,
mi
ãist˘,Dr.
dobfie
vytfiídûn˘,
pÛsobí dobr˘m
Fistag – továrna
na barvy,
Tebas
továrna
estetick˘m
dojmem.
Proto
byly–na
fiadû
na
průmyslové
laky,
Strnad
a
Vaníček
– tomíst perucké pískovce ãi jejich rozpadlé
várna navyuÏívány
nábytek, M.
– továrna
na
deriváty
jakoGerstl
slévárenské
písky,
‰tukové
nebo
pro v˘robu
abrazních
nábytek, písky
H. Jirát
– továrna
na překližky,
St.
ãisticích
Sedimentace
perucStaffen –prostfiedkÛ.
továrna barevných
kříd, K. Novotk˘ch
pískovcÛ
je naa fiadû
stfiedoãesk˘ch
ný – továrna
na stroje
slévárna,
M. Wilhelm
lokalit
(typick˘
je tfieba
Hostibejk
Kra– továrna
na drátěné
ploty,
Hejduk a u
Faix
–
lup)
zakonãena
‰tûrãíkovou
polohou,
ktetovárna čerpadel, Vojnarova parní prádelna,
rá ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
Servotechna – továrna na nástroje, Medice
nástup nové, mohutnûj‰í mofiské záplavy.
– továrna
na lučebniny
Židlický
Tato
‰tûrãíková
polohaajeléčiva,
velmiF.dobfie
vy–
lučební
továrna,
Marconi
–
továrna
rozvinuta na fiadû míst v proseckém podzemí,
hlasových
přístrojů, O.
Vitáček
– továrna
na
ale
také napfiíklad
v lomu
poblíÏ
prosecžitnou
kávu, Spalovací stanice města Prahy,
ké
vyhlídky.
V˘‰e
poloÏené
pískovce
jsou hrubozrnné,
Vacuum
Oil Comp.
– skladiště
minerálních
ménû
homogenní, ãasto ‰ikmo zvrstvené
olejů aj.
a mají
charakteristickou
narezlou strojírbarvu.
Při požáru
v Českomoravských
¤adíme
je k tzv.
korycansk˘m
vrstvám
a ponách shořely
všechny
podklady
ve výrobní
vaÏujeme
za sediment
mûlkého
mofie,
kanceláři i je
většina
těch podkladů
v dílnách,
ve kterém hrály dÛleÏitou roli pfiíbfieÏní
kartotéky materiálu i přípravků, veškerá
proudy, jejichÏ smûry se bûhem dal‰ího v˘evidence
rozpracovaných
zakázek.
voje
pobfieÏí
mûnily a tím
ovlivÀovaly zrnitost
sloÏení
pískovcÛ
a
smûry
jejich vnitfiPočet obětí náletu
ní25.laminace.
března 1945
z obvodu

obětí
celkem

1. Vysočany, libeňská část
79
36
43
TûÏba
2. Vysočany
40
40 ve vût-Rezavé
korycanské pískovce
byly
3. Čakovice
23 ãi ménû
19
‰ím
mûfiítku tûÏeny jako více
kva-4
4. Dolní
Počernice
2
litní
kámen
pravdûpodobnû
jiÏ 2od stfie-5. Horní Počernice
2
2
dovûku,
ale s jistotou nejménû
od
roku6. Hloubětín
3 mapû
3 Prose1695,
kdy jsou na historické
ka7.zakresleny
dva velké lomy
ve svahu
po
Kbely
113
97
16
obou
Podle
ná-4
8. Kyjestranách prosecké návsi.
8
4
lezu
mincí byly lomy zaloÏeny
zfiejmû
jiÏ9. Letňany
3
3
poãátkem
16. století. Podobné,
pomûrnû
10. Prosek
2
2
rozsáhlé
do2
11. Satalicelomy pokraãují pfies
59 Hloubûtín
57
Vinofie
a na dal‰í místa na
kfií-12. Střížkov
14 okrajích
14
dov˘ch
- v14Praze 85
13. Vinoř plo‰in praÏské oblasti
19
a14.
9 napfiíklad
Nûkteré
Dolní Chabry na âertovû vr‰ku.
1
1
podzemní
v Krocínce
15. Nebušice chodby, napfiíklad
1
1
ãi
v Americe I, pokraãovaly
mûCelkem
369 v men‰ím
293
76

mimo
obvod
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spojení s Prahou a poškozena železniční trať.

fiítku i do korycanského souvrství. Na korycanské pískovce nasedají zelené glaukonitické jílovce a páskované souvrství jíLibeň téÏ
po náletu
lovcÛ
zvané „kanafas“. Bûlohorské
opuky se objevují jako souvislé polohy aÏ
V oblastinûkolik
obcí obklopujících
letiště
nejménû
desítek metrÛ
odKbely,
okraLetňany
Čakovice
denněnamnožily
lejÛ
plo‰in.aVe
star˘ch se
lomech
území Setecké nálety.
Zaměstnanci
i občané
museli
verního
Mûsta
se vesmûs tûÏila
opuka.
K
Proseku utíkat
se mÛÏe
neuri osmkrát
do vztahovat
krytů. Na zápis
tuto oblast
ãitû
tj. ke Ztracené
bylylokalizovan˘
shazovány v k
17·ilbochu,
vlnách zápalné
a tříštivé
vartû
Libní
Prosekem,
datovan˘
bombymezi
o váze
1–5 akg,
svázané veavěncích
po
rokem
1795.
Îádn˘
dfiívûj‰í
údaj
není
šesti kusech.
znám,
i kdyÏ Kbel
men‰í
mÛÏe b˘t
Na oblast
a ãást
okolíchodbic
bylo shozeno
asi
star‰í.
42 000 bomb. Věcné škody byly značné, více
TûÏba na Proseku probíhala bûhem celénež19.
tři čtvrtiny
poškozeny.
Velké
ho
století adomů
podlebyly
pamûtníkÛ
skonãiškody
byly
způsobeny
letišti.kdy
Letadla
byla
la
aÏ po
první
svûtovénaválce,
jiÏ nebyumístěna
polích pod stromy
a u cest na
la
v˘razná va poskytovala
spí‰ pfiíleÏitostnou
obvodu
bažantnice
u Kyjí. Proto bylo
letiště
práci
místním
nezamûstnan˘m.
Prosecké
podzemí
struãnû
zmiÀuje
Poãta ve
bombardováno
v tak
širokémFilip
okruhu.
sv˘ch
Geologick˘ch
vycházkách
praÏV Letňanech
byl kromě
letiště po
zasažen
ském
okolí
(1897).
Dále
jej uvádí
Jia velmi
poškozen
závod
Letov.
JednaA.velroutek
knize
Obec ostatní
Prosek.byly
Ve
ká hala (1927)
vyhořelav se
skladem,
20.
letech nav‰tûvuje
podzemní
prostory
poškozeny.
Na letišti Kbely
a Letňany
bylo
v Hloubûtínû Popelka Bilianová a Jarozničeno na zemi 88 letadel a 51 poškozeno.
slav Petrbok, kter˘ se ze své funkce konV Satalicích
byly bomby
shazovány na
zervátora
pfiimlouvá
jiÏ poãátkem
20.háj,
let
kam
bylo
v
předvečer
náletu
ukryto
větší
minulého století za jejich památkovou
množství aletadel.
Bomby byly
na
ochranu
zpfiístupnûní.
Potéshazovány
publikuje iprvobec
a okolí
obce.
I tady byly
následky
hrozné.
ní,
byÈ
struãn˘
vûdeck˘
popis
nejprve
znám˘
Josefbyla
Kunsk˘
aÏ v roce
1940
a po
Ve geograf
165 domech
vytlučena
okna,
střechy
nûm
Králzničeny
v rocenebo
1958.
Mezitím se
domůVáclav
a byty byly
poškozeny.
podzemím
nûkolik
novinov˘ch
Podobně i zab˘vá
ve Vinoři,
v Kyjích,
v Čakovizpráv,
napfiíklad
v
roce
1909
mûlo
b˘t vBylo
jedcích, ale i Střížkov, Letňany, Satalice.
né
chodbû,elektrické
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Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný
Velikonoce jsou sice
nejvýznamnějším svátkem
křesťanské církve, který
je spojený s památkou
umučení a vzkříšení Krista, ovšem zvesela ho slaví
i bezvěrci. Vždyť pomlázka
a vykoledované vajíčko
jsou klíčem k opravdovému jaru.

D

atum Velikonoc připadá na neděli po prvním jarním úplňku.
Letos tedy Boží hod velikonoční
slavíme 5. dubna. Předchází mu
však tzv. pašijový týden, nebo také
svatý či velký.
Po Modrém (někde Žlutém) pondělí (30. 3.) přicházelo Šedivé
úterý (31. 3.), kdy hospodyňky
uklízely a vymetaly pavučiny.
O Škaredé středě (1. 4.), říkalo se
jí také Sazometná, protože naši

předci v tento den vymetávali saze
z komína, se podle lidové pověry
nikdo nesmí škaredit, protože by
pak byl jako kakabus každou středu v roce.
Zelený čtvrtek (2. 4.) byl dnem odpuštění. Hříšníci, kteří se káli, byli
přijímáni zpět do společenství věřících. Zkrátka „suché ratolesti“
církve se opět „zazelenaly“. Lidé
v tento den jedli jen zelenou stravu – špenát, zelí, aby byli po celý

Velikonoční tradice včera a dnes
… to je název výstavy, která se po čtyři dny od 30.
března do 2. dubna 2015, vždy od 10 do 19 hodin, koná
v Galerii 9, Sokolovská 14/324 – stará budova radnice.
Představí se na ní Klub lidové tvorby Praha a soukromé
SOŠ a SOU Bean Praha 9.

P

rvní část výstavy nese název
Pašijový týden a Velikonoce
s Klubem lidové tvorby Praha a je
spojena s ukázkami tradičních
řemesel. Druhou část výstavy reprezentují ukázky soukromé SOŠ
a SOU BEAN, Českobrodská 32a,
Praha 9 – studijní obory floristika,
hotelnictví, zahradnictví, kosmetika. Pro návštěvníky výstavy
si studenti připravili vázání kytic
a ozdobných věnců, fantazijní
a společenské líčení, ochutnávky
jídel od svých nadějných kuchařů.
Těšíme se, že se přijdete podívat!

Klub lidové tvorby Praha

Výstava v Galerii 9 bude pro Klub
lidové tvorby Praha první samostatnou prezentací na devítce.
Představí tu svou činnost zaměřenou na tradiční zvykoslovné
předměty jarních svátků. Během
výstavy členky klubu předvedou
zajímavé řemeslné techniky, které
dříve byly, vedle funkce výzdobné,
především obřadní součástí každého domova. A na co se můžete
těšit?

Březen 2015

Pondělí 30. 3.
Vejce zdobené sítinou – B. Fotrová,
Kraslice drátované i škrábané –
J. Horná, Morenky – M. Landová
Úterý 31. 3.
Vizovické těsto – M. Šímová, Drhání – O. Dneboská, Paličkování
– M. Landová
Středa 1. 4.
Tenerifa, sláma – K. Kotrčová, Pedig – A. Ullmanová, Šustí, kraslice
zdobené slámou – A. Samohýlová
Čtvrtek 2. 4.
Perník, kraslice – J. Ceehová,
Kraslice zdobené sítinou – E. Janoušková

rok zdraví. A pokud chcete, aby se
vás držely peníze, nic si tento den
nepůjčujte a s nikým se nehádejte.
A než podle tradice odletí všechny
zvony do Říma – ve čtvrtek utichají až do Bílé soboty – zacinkejte si
penězi.
Velký pátek (3. 4.) je připomínkou
smrti Ježíše Krista. Věřící ho prožívají ve znamení tichého rozjímání. Milovníci dobrodružství však
mají jedinečnou možnost nalézt

poklad. Otevírají se totiž skály.
Stačí hledat tam, kde uvidíte světélko, kvetoucí či zářící kapradí,
nebo záři vycházející z otvoru skály. A věřili byste, že se tento den
otevírá i památná hora Blaník?
O Bílé sobotě (4. 4.) pekly hospodyně mazance a velikonočního
beránka, muži a chlapci pletli pomlázky z vrbového proutí a děvčata zdobila vajíčka. A všichni se těšili, že končí „svaté třídenní“, tedy
třídenní půst, kdy bylo zapovězeno konzumování masa i zábava.
Na Boží hod velikonoční (5. 4.),
kdy Kristus vstal z mrtvých, se
v kostele při bohoslužbě světily
velikonoční pokrmy – beránek,
mazanec, chléb, vejce a víno.
A tolik očekávaná koleda, pomlázka nebo mrskút, kdy chlapci chodí
vyšlehat děvčata, nastává s Velikonočním pondělím (6. 4.). A k pomlázce nerozlučně patří malovaná
mk
vajíčka – kraslice.

Tradiční řemesla se
naučíte i v Knoflíku
Klub lidové tvorby Praha je občanské sdružení, jehož
cílem je udržování a oživování tradičních řemeslných
technik, úzce spjatých s životem lidu Čech a Moravy
a duší lidové kultury našeho lidu. Po dvacetileté činnosti
v Praze 5 se před rokem Klub přestěhoval k partnerské
organizaci KMC Knoflík v Jablonecké ulici 724/6,
kde rozvíjí svoji činnost.

J

eho členové nabízí veřejnosti výuku tradičních lidových
technik. Má sloužit především
k poznání, nabytí vědomostí
i zručnosti, rozvíjet fantazii a inspirovat k nápadům pro vlastní
tvořivost. Plány kurzů jsou půlroční a probíhají v sobotu, od 10
do 13 hodin.
7. 3. Kraslice zdobené sítinou
21. 3. Vizovické pečivo
velikonoční
11. 4. Čarodějnice – textilní
25. 4. Tkaní – pokračování
16. 5. Tenerifa – vytkávané
hvězdičky
30. 5. Pedig – košíček
13. 6. Pergamano
středy Paličkování pro děti
úterky Paličkování pro dospělé
Více informací na: http://www.
klt.phorum.cz/,
https://www.

facebook.com/klublidovetvorbypraha, www.centrumknoflík.cz.
Přihlášky do kurzů na tel.: 728 477
933 (Olga Dneboská) a v recepci
KMC Knoflík.
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Příměstské tábory s angličtinou nabídne
13 pražských školek včetně MŠ Veltruská
Tradiční příměstské tábory s angličtinou nabídne letos
v létě již 13 pražských mateřských škol. Vypsáno je celkem 25 turnusů a místa se již pomalu zaplňují. Přihlásit
se na ně mohou děti ve věku od 5 do 10 let. Školky tyto
tábory organizují ve spolupráci s jazykovou společností
Wattsenglish, jejíž lektoři mají s výukou malých dětí
mnohaleté zkušenosti.

T

áborníci se letos vydají na dobrodružnou pouť časem, užijí si
hry na mumie, rytířské zápasy, rýžování zlata na Klondiku i výrobu
šperků pro královskou rodinu.
Jazykové tábory ve školkách jsou
mezi dětmi i rodiči velmi oblíbené. Pro rodiče představují ideální
alternativu, jak zajistit dětem kvalitní prázdninový program v době,
kdy jsou školky zavřené. Příměst-

ské tábory upřednostňují také ty
děti, které si ještě netroufnou odjet
na tábor pobytový.

Místo biflování zábava

Tábory Wattsenglish – to není
žádné posedávání v lavicích a opakování slovíček. Naopak. Na děti
čeká pět dní plných dobrodružství
a zážitků. „Zatímco minulý rok
jsme zkoumali vesmír, letos se spo-

Děti z Mateřské školy Veltruská na výletě

lečně vydáme na dobrodružnou
pouť proti proudu času,“ prozrazuje táborová metodička Michaela
Pavlátová. „Vyzkoušíme si, jak lidé
žili v dobách minulých – ve starověku či středověku, a nahlédneme
dokonce i do budoucnosti. To vše
samozřejmě prostřednictvím zábavných her, aktivit a soutěží. Děti
se navíc mohou těšit na speciální
táborovou knížku a DVD, které
pro děti vytvořil Steve Watts.“
Na tábor se mohou přihlásit všechny děti od 5 do 10 let, a to i naprostí
začátečníci bez zkušenosti s angličtinou. Týdenní tábor od pondělí

do pátku vyjde rodiče na 2990 Kč.
On-line přihlášky a veškeré další informace včetně fotek a videí
z minulých ročníků jsou k dispozici na www.wattsenglish.cz.
Kontakt pro více informací:
Dana Filipová, filipova@parliamo.cz,
tel. 607 144 326

Přehled turnusů:
MŠ Na Balkáně*, Praha 3:
1./7.–10. 7., 13.–17. 7.
MŠ Jažlovická, Praha 4:
20.–24. 7.
MŠ Duha, Praha 5: 
17.–21. 8.
MŠ Kurandové*, Praha 5:
1./7.–10. 7., 13.–17. 7.
MŠ Podbělohorská*, Praha 5:
1./7.–10. 7., 13.–17. 7.
MŠ Libocká*, Praha 6:
1./7.–10. 7., 13.–17. 7.
MŠ Chaberáček, Praha 8:
13.–17. 7.
MŠ Korycanská, Praha 8:
20.–24. 7., 27.–31. 7., 3.–7. 8.
MŠ Na Pěšinách, Praha 8:
10.–14. 8.
MŠ U Parkánu, Praha 8:
27.–31. 7.
MŠ Veltruská, Praha 9:
3.–7. 8., 10.–14. 8.
MŠ Blatenská, Praha 11:
27.–31. 7., 3.–7. 8.
MŠ Satalice, Praha-Satalice:
13.–17. 7.
MŠ Liberecká jazyková školka o.p.s., Liberec:
17.–21. 8.
* Tyto školky nabízejí příměstský tábor již od prvního týdne prázdnin ve variantě
7 dní za cenu 3990 Kč, nebo variantu 4 dny za cenu 2490 Kč.
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Desatero kvalitního tábora
Skvělé zážitky a nové
kamarády – to by si mělo
dítě přivézt z letního tábora
a s radostí na něj dlouho
vzpomínat. Bohužel se
tábor může stát i nezapomenutelným zážitkem
v záporném slova smyslu.
Jak se tomu vyhnout a vybrat pro vaše dítě takový
pobyt, který v něm bude
vyvolávat pouze pozitivní
vzpomínky? Zaměřte se na
deset důležitých bodů:
1. Kvalifikované vedení:

Ptejte se na pedagogické vzdělání, praxi a zkušenosti vedoucích
tábora. Dobrým vodítkem je také
skutečnost, jedná-li se o stabilní
tým vedoucích či narychlo sestavenou skupinu.

2. Důvěryhodný pořadatel:

Prověřte si organizaci, která tábor
pořádá. Má oprávnění k této činnosti? Má s tábory nebo podobnými akcemi zkušenosti?

3. Program:

Důležitá je struktura programu,
motivace celotáborové hry, denní

dotazy a osobně poznáte alespoň
část personálu. Měli byste dostat
telefonní číslo, na které můžete
zavolat a zeptat se na své dítě.

8. Finanční stránka:

Ověřte si, co vše je zahrnuto
v ceně tábora (pojištění, vstupy,
doprava…). Informujte se o výši
a podmínkách storno poplatků.
V mnoha zaměstnáních lze využít
příspěvku na tábor ze sociálních
fondů, FKSP, benefitů.

9. Doporučení:

režim, rozdělení dětí do oddílů.
Kvalitní tábor má program přizpůsobený věku dětí, je pestrý
a ucelený.

něco jiného. Důležité je, aby táborová základna splňovala hygienické a bezpečnostní podmínky.

Nechte si doporučit již prověřený
tábor od svých známých, od kamarádů dětí. Takový tip bývá sázka na jistotu. Konečné rozhodnutí
nechejte na dítěti. Nenuťte ho jet
někam, kam se mu nechce.

4. Bezpečnost:

6. Zdravotní zabezpečení:

Povinností organizátora je zajistit
přítomnost zdravotníka v táboře (latí pro organizovaný pobyt
30 a více dětí ve věku do 15 let na
dobu delší než 5 dnů). Kromě toho
musí být akce ohlášena obvodnímu
lékaři poblíž místa konání. Ten je
připraven ošetřit účastníky tábora.

10. Včasný výběr:

Z tábora organizovaného DDM Praha 9

Tábor má mít jasný řád. Hlavní vedoucí i oddíloví vedoucí musí být
proškoleni o bezpečnosti. Pořádající organizace je povinna akci
ohlásit na krajskou hygienickou
stanici.

5. Vhodné prostory:

Přihlédněte k tomu, zda děti budou bydlet v budově, chatkách
nebo stanech – každému vyhovuje

Anglické příměstské
tábory Hollywood
Americko-český tým pod hlavičkou Life Center chystá
tábory pro děti (6–12 let) a teenagery (12–17 let)
s filmovou tematikou a multimediálními workshopy.

L

etošní již 9. ročník anglického
příměstského tábora pro děti
nabízí hned dva běhy, jeden dětský a druhý mládežnický. V našem
filmovém studiu se s dětmi naučíme, co všechno je třeba k natočení
filmu. Děti si vyzkouší profesi herců, režisérů, zpěváků či tanečníků
a samy si zrežírují jeden známý
film. Čeká na nás spousta zábavy
i venkovních aktivit. Cena zahrnuje
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stravu a pitný režim, materiály na
workshopy (u teenagerů také ubytování ve škole na karimatkách).
Příměstský tábor se uskuteční
v termínu 6. - 10. 7. 2015 ve škole
COPTH ve Vysočanech
Cena: 1850 Kč (denní pro děti),
2000 Kč (s přespáváním pro teenagery). Podrobnosti a registrace do
31. 5. 2015 na: www.thelifecenter.
cz, nebo na tel.: 737 436 329.

7. Dostatek informací:

Využijte předtáborové schůzky
pro rodiče – je zde prostor pro

Nenechejte výběr na poslední
chvíli! Dobré tábory bývají rychle
obsazeny.
Přejeme vám, ať si vaše děti přivezou z tábora samé radostné
zážitky!

Dům dětí
a mládeže
Praha 9

Zajíček na koni vás čeká
Zajíček na koni se vrací opět do Prahy – navázali
jsme spolupráci s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel,
kde budeme nyní jezdit. Co nabízíme?
Terapeutické jízdy na koních pro
děti s handicapy zdarma a jezdecký výcvik pro děti ze sociálně
slabých rodin za dotovanou cenu.
Bližší informace a přihlášení pro
tyto dvě aktivity: Helena Krejčíková: h.krejcikova@zajiceknakoni.
cz, tel.: 774 939 662.
Terapeutické dny
možnost pro všechny děti s handicapy přijet a zdarma absolvovat
terapeutickou jízdu na koni
14. 3., 18. 4., 16. 5. a 13. 6. 2015
v Hostivaři. Informace a přihlášení: Martin Splavec: m.splavec@
zajiceknakoni.cz,
tel.: 724 958 351

Dětský miniklub
Blackova dopolední jezdecká
školka - výcvik a seznamování s koňmi pro děti od 3 let
s doprovodem rodičů. Všední
den od 9 do 12 hodin. Informace
a přihlášení: Veronika Náměstková: namestkova@jezdecka-akademie.cz, tel.: 731 408 955
Jezdecký výcvik pro všechny děti
v Jezdecké akademii Bleu de Ciel
Informace a přihlášení:
Veronika Náměstková:
namestkova@jezdecka-akademi.cz,
tel.: 731 408 955.
Více informací na
www.zajiceknakoni.cz

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

25

ŽIVOT KOLEM NÁS

Hola, hola, cirkus volá!
Cirkus Joo bude v parku Přátelství u stanice metra Střížkov hostovat od 18. března
do 5. dubna 2015. Představení se ve všední dny se uskuteční od 17.30 hodin
a o víkendech od 10.00 a 15.00 hodin.

V

e středu 25. března od 10 hodin dopoledne bude cirkus
hrát jen pro školáky z mateřských
škol MČ Praha 9.
Diváci zhlédnou představení inspirované filmem Madagaskar
v cirkusu. Jde o komický, artistický i drezérský program, ve kterém
se představí smečka sibiřských
tygrů, pumy americké, opice z čeledi makak, papoušci ara, velké
kolekce plazů – krajty mřížkované, tmavé a krokodýl nilský. Dech
se vám zatají při akrobacii na visutých šálách, přízemní akrobacii
Excentric, vystoupení Slinky „akrobat v tubě“.

Program je složen z vystoupení
artistů mnoha zemí, např. Rumunska, Etiopie, Ukrajiny i České
republiky.

Pøináší

PRAHA-PROSEK, u st. metra STØÍŽKOV, 18.3.-5.4.2015
Pøedstavení: vš. dny od 17:30, víkendy od 10:00 a 15:00

Největší galerie nástěnných
textilních obrazů již podeváté v Praze
Již 9. ročník mezinárodní výstavy Prague Patchwork
Meeting se uskuteční 10.–12. dubna 2015 v Praze.
Nejrozsáhlejší středoevropská přehlídka kombinovaných
textilních technik se koná tradičně ve čtyřhvězdičkovém
Wellness Hotelu Step, v pražských Vysočanech.

N

a ploše o rozloze více než pěti
tisíc metrů čtverečních v celkem již 5 halách se představí více
než 300 autorů, řada z nich s vlastní samostatnou galerií. Třetinu
celkové plochy obsadí obchody.
Vystaveno bude více než 600 kusů
autorských quiltů včetně kolekcí
poprvé představených ve střední
a východní Evropě. V rámci výstavy Prague Patchwork Meeting
budou mít návštěvníci možnost
zúčastnit se různých workshopů
s renomovanými lektory včetně
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dvou VIP kurzů s předními anglickými designéry K. Fassettem a B.
Mablym. Poprvé v historii PPM
bude zařazen i kurz designového
pletení.
Mezinárodní výstava Prague
Patchwork Meeting je největší
přehlídkou kombinovaných textilních technik nejen u nás, ale
i ve střední a východní Evropě.
Hlavní kolekce zahrnuje přes 600
kusů převážně nástěnných quiltů
(moderní tapisérie) z celého světa
a výběr autorských prací z České
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republiky. Obchody v prodejní
části nabídnou široký výběr látek,
pomůcek, textilních doplňků, šicích strojů, osvětlení, korálků, dekorací a barev na textil.

Do Prahy se sjedou
přední autoři a autorky
uměleckého quiltu

Duo britských textilních umělců
Kaffe Fassett a Brandon Mably je
považováno za největší současnou
návrhářskou špičku v oboru textilií.
Mezinárodní autorské kolekce budou zastoupeny souborem na téma
IMAGINE, přední SAQA autorky přivezou kolekci International
Threads a kurátorka P. Goldenberg
výběr prací evropsko-afghánské
spolupráce na téma Z kuchyně.
Textilní krajinářka Martine Apaola-

za z Francie vystaví své šité obrazy.
Moderní techniky ve svých quiltech
přinášejí Cas Holmes a Anne Kelly
z Velké Británie. Unikátní kolekci
na téma Radiace-Záření získala
Praha krátce po její vernisáži na
stejnojmenném kongresu v Ženevě. Po premiéře ve Francii vystaví
svoji kolekci ČERVENÁ i česká autorka Jana Štěrbová.

Doprovodné kurzy

Na mnoha stáncích proběhnou
ukázky různých technik a mini
kurzy pro začátečníky, workshopy
povedou renomované tuzemské
i zahraniční textilní autorky. Pro
zájemce bude připravena i sítotisková dílna.
Více
na
www.praguepatchworkmeeting.com.
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BYDLENÍ

Vlastní dům v Praze? Na Rajském vrchu skutečnost!
Velkorysá herna pro děti,
domácí fitness centrum se
saunou, prostorná dílna pro
domácí kutily nebo pracovna s veškerým zázemím…
I to jsou důvody, proč si
zájemci vybírají pro své
budoucí bydlení řadové
rodinné domy v projektu
Rajský vrch. Ten se nachází
v nádherné lokalitě u parku
Čihadla, na dohled Kyjskému rybníku, kousek od stanice metra Rajská zahrada.

P

opsané nápady využití se týkají
třípodlažních variant velkoryse
řešených domů stavěných v 2. fázi
úspěšného projektu. Budoucí obyvatelé totiž mohou počítat se 180 čtverečnými metry užitné plochy ve třech
podlažích, s dispozicí 5+kk. A právě
v přízemí se nachází „bonusová“
místnost s vlastním sociálním zařízením. Ostatně, jde vlastně i o skvělou
příležitost pro vícegenerační bydlení
s oddělenými pobytovými zónami.

Společnost Landia Management, s.r.o., do druhé etapy s 22
řadovými domy, které realizuje firma Metrostav, promítla to, co nejvíce oceňovali klienti úvodní fáze.
Ta byla mimochodem velice rychle
vyprodána už v loňském roce.
„Kvalita řemeslných prací, účelné dispozice, vysoký standard, velikost zahrad a v neposlední řadě
umístění ve vznikající vilové čtvrti –

to vše v kombinaci s velice vstřícnými cenami a finančním modelem,
kdy na začátku klientům stačí 10 %
kupní ceny na vázaný účet u banky, zbytek hradí až po kolaudaci,“
vypočítává Petr Tomášek, ředitel
společnosti Landia Management
důvody zájmu o řadové domy.
Obyvatelé, kteří se do domů
nastěhují už tuto zimu, oceňují
navíc výhled směrem k parku,

skvělé zázemí Prahy 14 a dostupnost centra – veřejnou i individuální dopravou (stanice metra Rajská zahrada 5 minut od lokality).
Řadové domy na Rajském vrchu
navazují na kompletně vyprodané
stavební parcely. A doplňuje je 48
krásných bytů ve dvou bytových
domech, které budou dokončeny
na jaře 2016.
pr
www.rajskyvrch.cz

RoSa – dům pro seniory a komunitní
centrum i pro obyvatele Prahy 9
Za branami devítky se dočká 5. března slavnostního
otevření dům pro seniory
spojený s komunitním
centrem RoSa.

K

romě nájemního bydlení tam
může kdokoli využít kavárnu, navštívit lékaře, vyzkoušet
si masáže či pedikúru. Centrum

všem nabízí tvořivé dílny, přednášky i cvičení. „Nedaleko metra
Kobylisy bydlí i handicapovaní,
kteří jen potřebují pro své pohodlí
speciálně upravený byt. Zájmové aktivity navštíví v RoSe třeba
maminky s dětmi, a to i z okolních
městských částí,“ říká za Centrum
RoSa Anna Ježková. Program je
na centrumrosa.cz nebo na telefonním čísle 212 270 611.
pr

INZERCE

DEJTE DÁREK SVÝM BLÍZKÝM! DEJTE SI DÁREK SAMI!

Jarní kurzy pro seniory začínají 1. 4. 2015
v Domě dětí a mládeže na Proseku
Přijďte zajímavě a tvůrčím způsobem využít
volný čas v kolektivu vrstevníků se stejnými zájmy!
Přihlášky a informace: www.senior-partner.cz
mobil : 731 520 585
e-mail: prosek@senior-partner.cz
osobně: kancelář DDM na Proseku
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KURZY POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ
POČÍTAČ 1 - Začínáme s počítačem
POČÍTAČ 2 - Pokračujeme s počítačem
POČÍTAČ 3 - Internet a elektronická komunikace
POČÍTAČ 4 - Začínáme s digitální fotografií
KURZY POHYBOVÝCH AKTIVIT
RELAX - Relaxačně-zdravotní cvičení s prvky jógy
KURZY JAZYKŮ
JAZYK AJ - Angličtina pro mírně pokročilé
JAZYK NJ - Němčina pro mírně pokročilé

NÁSLEDUJÍCÍ BĚH KURZŮ OTEVŘEME AŽ 30. 9. 2015!
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Galavečer Bitva roku
Galavečer Bitva roku se uskuteční 19. března 2015
v Arena Sparta Podvinný mlýn. Záštitu nad ním převzal
místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský.

B

itva roku je koncept světových
soubojů MMA, který má za cíl
soustředit do ČR významné sportovce-bojovníky z prestižních světových organizací UFC, WFCA,
M-1. Součástí galavečera je nejen
souboj o titul Mistra Evropy, ale
také propagace tohoto bojového sportu, který se ve světě velmi

rychle rozvíjí a v zámoří si dokonce získává obdobnou popularitu
jako například NHL či NBA.
Zápasy o tituly Místr Světa Evropy organizací Caveam a WFCA
jsou nedílnou součástí Galavečera
Bitva roku. Při konceptu soubojů
českých a slovenských bojovníků
se světovou špičkou se můžeme

těšit na celovečerní show, která zanechá v divákovi působivý zážitek.
Všestranný výcvik bojovníků je příslibem přehlídky širokého spektra
bojových technik, kvalitních sportovních výkonů a fair play.
Galavečerem bude provázet olympijský vítěz, mistr světa a Evropy
a bývalý světový rekordman v desetiboji Roman Šebrle, který je
tváří projektu. MMA bývá díky své
všestranné přípravě srovnáváno
právě s atletickým desetibojem.
Spolupráce s Romanem Šebr-

Přijďte fandit Pragovce
Den
1

Datum

neděle

22. 3. 2015

lem nabízí srovnání obou sportů
a spolupráci osobností atletického
desetiboje a desetiboje bojových
sportů.
Chceme přispět k řešení problému
absence mladých sportovních talentů a upozornit na potřebu přípravy prostředí a zázemí pro malé
děti, které by se v budoucnu chtěly
věnovat bojovým sportům. Chceme realizovat kampaň s českými
olympijskými atlety, aby se ukázalo, že součástí tréninku MMA
je mimo jiné i atletická příprava se
stejnými prvky.
Jiří Čejka
Předseda představenstva
CAVEAM productions

Rozpis jarních utkání fotbalistů (muži A) TJ Praga Praha
Více na www.tjpragapraha.com

Čas		Domácí		Hosté		Hřiště		Podzim
10: 30		

Praga		

Hostivař		

Střížkov UMT

1:2

2

neděle

29. 3. 2015

17:30		

Praga		

Kbely		

Střížkov UMT

3:2

3

pátek

3. 4. 2015

19:00		

Štěrboholy

Praga		

Štěrboholy T

6:1

4

sobota

11. 4. 2015

10:30		Praga		Vyšehrad		Praga T		3:1

5

sobota

18. 4. 2015

17:00		

6

sobota

25. 4. 2015

10:30		Praga		Chabry		Praga T		2:0

7

neděle

3. 5. 2015

17:00		Dubeč		Praga		Dubeč		3:1

8

pátek

8. 5. 2015

10:30		

Bráník		

Praga		

Praga		

Ujezd n/ lesy

Bráník UMT

Praga T		

2:2

1:1

9

neděle

17. 5. 2015

17:00		Uhříněves		Praga		Uhříněves T

2:0

10

sobota

23. 5. 2015

10:30		

3:2

11

neděle

31. 5. 2015

12

sobota

6. 6. 2015

10:30		

Praga		

Kyje Praha 14

Praga		

0:4

13

sobota

13. 6. 2015

14:00		

Loko Vltavín

Praga		

Loko Vltavín

0:6

Praga		

D. Počernice

Praga T		

17:00		Ďáblice		Praga		Ďáblice T		4:2

Biskupcova 5 • Praha 3 - Žižkov
Tel.: 271 775 615
www.papirnovotny.cz • obchod@papirnovotny.cz
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ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ
POTŘEBY

PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO
KUPÓNU VÁM VRÁTÍME

L ET

PRODEJ
NA FAKTURU
10%
ROZVOZ
ZBOŽÍ
Z CENY NÁKUPU NAD 500 Kč
ZDARMA
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Děti ve Vysočanech mají vlastní tenisový kurt
S končící zimou se Tenisový klub Praga Vysočany připravuje na novou
sezonu. V plném proudu
jsou drobné opravy zázemí
tenisového areálu a hlavně
práce na úpravách kurtů.

T

enisový klub má v Praze 9 dlouhou historii, jeho vznik se datuje k roku 1930.
Členství v něm je základem pro
jeho fungování. Rozdíl proti čistě
komerčně založeným klubům je
v tom, že členové mohou po splnění
svých povinností vůči klubu areál
a kurty využívat v podstatě neomezeně a bez dalších poplatků.
Přednosti členství, které spočívají
hlavně v četnosti využívání kurtů,

jsou důležité i pro děti. Mohou se
spolu domlouvat a hrát tréninkové zápasy, tzv. „sparingy“. Je to
vhodný doplněk k pravidelným
tréninkům, které jsou v klubu organizovány.

Tréninky pro děti

Pravidelné dětské tréninky budou
v letošní sezoně probíhat každý
den. Většinou se trénuje ve skupinkách. Aby tréninky byly kvalitní, skupinka připadající na jednoho trenéra a tréninkovou jednotku
čítá nejvýše čtyři děti. Je však samozřejmé, že lze dohodnout trénink i v méně početné skupince,
nebo trénink individuální.
V mistrovské soutěži pořádané
Českým tenisovým svazem reprezentuje klub družstvo mladších
žáků.

Sportovat, bavit se,
užívat prázdniny

mohou děti také ve Fotbalové
akademii Františka Veselého
Pravidelně každé prázdniny pořádá FAFV sportovní
kempy pro děti zaměřené
na radost z pohybu v různých sportovních aktivitách,
koupání, fotbalu a poznání
nových kamarádů.

S

tejně tomu bude i letos, kdy
v areálu Podvinný mlýn v červenci a srpnu budou tyto příměstské tábory probíhat, jelikož léto

FAFV

2014 bylo pro mnoho dětí nezapomenutelným zážitkem. Zveme vás
užít si léto 2015 a těšíme se na nové
kamarády, stejně tak jako na děti,
které se táborů účastní pravidelně.
„Chci vytvořit dětem skvělé podmínky, aby se u nás cítily dobře
a naučily se mnoho sportovních
dovedností. Rád bych, aby jednou
vzpomínaly na čas strávený s naší
partou a přineslo jim to radost,“
dodává ředitel FAFV František
Veselý.

NABÍZÍME PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM PRO DĚTI

Fotbalová Akademie Františka Veselého

TÝDENNÍ CYKLUS:

nástup vždy v 9.00 a ukončení dne
v 17.hodin u hlavního vchodu Arény.
Stravování a pitný režim zajištěn
po celý týden v rámci programu.

TERMÍNY:

6. 7. - 10. 7.
3. 8. - 7. 8.

20. 7. - 24. 7. 2015
17. 8. - 21. 8. 2015

Kontakt:
M 724 659 404, E vesely@fafv.cz www.fafv.cz
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SE ZAMĚŘENÍM
NA VŠESPORTOVNÍ
AKTIVITY, FOTBAL,
PLAVÁNÍ A ZÁBAVU.

CENA ZA TÝDEN:
Děti do 10 let 2.490 Kč
Děti 10-15 let 2.790 Kč
Minimální účast na týden
15 dětí, maximální 30 dětí.

Místo konání prázdninového programu:
ARENA SPARTA, Sportovní areál Podvinný Mlýn, Praha 9

Nová odrazová stěna

Ve spolupráci s Městkou částí Praha 9 byla loni na podzim provedena rekonstrukce menšího tréninkového kurtu a vybudována nová
tréninková odrazová stěna.
Tyto prostory budou využívat především nejmenší děti ve věku pět
až sedm let. Díky tomu, že od letošní sezony tak mají svůj vlastní
kurt, mohou si zahrát častěji a zá-

roveň mohou do klubu vstoupit
další malí zájemci, kteří by s tenisem chtěli začít.
Informace o členství v klubu pro
dospělé, nebo o tenisu pro děti
naleznete na webových stránkách
www.tenis-praga.cz, které vznikají s pomocí internetové firmy
Fishcat, s.r.o., sídlící na Praze 9.
Informace získáte také na telefonu
pj
608 702 115.

V době konání MS IIHF
v ledním hokeji budou platit
dočasné parkovací karty
Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 přivítá Praha
a Ostrava od 1. do 17. května 2015. Zápasy světového
šampionátu se budou hrát ve dvou arénách: v O2 areně
v Praze a v ČEZ Aréně v Ostravě. Zápasy ve Vysočanech
se dotknou i obyvatel žijících u místa dějiště mistrovství.
O organizačních záležitostech s tím spojených Devítka
pravidelně informuje.

K

onání šampionátu pocítí hlavně doprava. Do ulic kolem O2
areny (zatím bylo rozhodnuto,
že se jedná o ulice příjezdové ze
Sokolovské ulice mezi Balabenkou a Poliklinikou Vysočany) bude možné ve dnech
zápasů vjet jen s kartou
opravňující k rezidenčnímu stání. Ověřte si proto,
zda máte „modré karty“
k parkování. Karty totiž
budou sloužit jako povolení k vjezdu a toto
nařízení se týká i firemních vozů.
„Jsme si vědomi toho,
že tato část Vysočan je
hustě obydlena a zdejší obyvatelé
by se jen těžko dostávali se svými
auty domů. Proto ulice kolem O2
areny budou pro ostatní řidiče
uzavřeny,“ konstatuje radní pro
dopravu Prahy 9 Tomáš Holeček.
„A protože tu zároveň bydlí mnoho lidí, kteří v Praze 9 ale nemají

trvalé bydliště, vystavíme i jim rezidentní karty k parkování, jejichž
platnost bude omezena na 17 dní,
tedy po dobu konání mistrovství
světa v ledním hokeji.“
Rezidentní karty opravňující
k parkování v Praze 9 po
dobu konání šampionátu
budou vydávány na základě předložené nájemní
smlouvy k bytu a doložení
vlastnictví automobilu. Na
jednu bytovou jednotku
připadne jedna karta.
Přesné podmínky pro
jejich vydání a termíny
vydání najdete na webu
www.praha 9.cz a v dubnovém čísle Devítky.
Veškeré podrobnosti k Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji lze
nalézt na oficiální webové stránce
www.iihfworlds2015.com, která
byla uvedena do provozu ve dvou
jazykových mutacích – české
a anglické.
mk
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INZERCE
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Barvová
typologie
– šátková
i poškozený
do roku
1970.
metoda,
Make
Up Artist,
Dále obrazy,
šavle,
hodiny,
housle, atd.
denní a večerní líčení,
Platba ihned,
vlastní
poradenství
líčení
zraléodvoz
pleti 40+

774 849 270

albina.kashkarova@re-max.cz

tel. č.: 775
906 596, p. Šmaha,
www.trijana.cz
e-mail:
pavar11@seznam.cz
Habartická
498, Praha 9
trijana@seznam.cz, tel.: 731 164 050

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

SC-341370/06

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

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

www.cvikr.cz

janmachac66@seznam.cz

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

SC-341839/03

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

• Byty 1kk, 2kk – nájemní bydlení se službami pro seniory
• Otevřenost vůči veřejnosti, bezpečnost a soukromí pro klienty
• Výborná dopravní dostupnost do centra Prahy
(trasa metra C, zastávka Kobylisy)
• Asistenční pohotovostní služba
• Praktický lékař a psychiatr přímo v objektu
• Aktivizační programy, knihovna, multifunkční sál
• Kavárna, restaurace, kadeřnictví, manikúra, pedikúra
• 24h tísňová péče a ostraha objektu

Střelničná 1680/8, Praha 8 | info@rezidencerosa.cz | 800 800 750 | www.rezidencerosa.cz

SC-350156/02

Rezidence RoSa
pro seniory v Praze
otevřena

tel.: 777 325 466

INZERCE
V ČASOPISU

OPTIK CVIKR

19.01.15 21:45

OPRAVY A PRODEJ

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

44x26

SC-341526/05

ŠICÍ STROJE

inzerat_44x30.indd 2

SC-341939/03

Realitní makléř pro Střížkov a Prosek

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

SC-341818/03

ZAVOLEJTE MI:

www.klubmontessori.cz
tel.: 604 708 572

FA J. MACHÁČ

TRIJANA
dřevěný a z chromových trubek,

dobře, rychle, bezpečně?

RE/MAX Alfa

SC-350286/01

STUDIOstarý nábytek
KOUPÍM

POTŘEBUJETE PRODAT BYT

ALBINA
KASHKAROVA

tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: pavar11@seznam.cz

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

44x30

SC-350271/01

dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz

SC-350063/02

Mobil: 777 670 326

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

Tradicřeivost
& tvo

KOUPÍM starý nábytek

SC-350217/01

Provádím veškeré zednické,
obkladačské,malířské,
podlahářské a bourací práce
odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytu,domu,
nebytových prostoru.

SC-341715/05

HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ
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Březen 2015

Turné k příležitosti 70. výročí

osvobození a ukončení 2. světové války

ALEXANDROVCI
NDROVCI
EUROPEAN TOUR 2015

17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA, 15:00 A 20:00

WWW.ALEXANDROVCI.CZ
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12. LETŇANY
Ě

www.landa2015.cz

SC-341912/63

ŠT
I
T
E
L

Generální partner

hlavní partner

HITY SKUPINY LUCIE -

MUZIKÁL

Hlavní mediální partner

HUDBA/LIBRETO

VĚTŠÍ
NEŽ MALÉ
MNOŽSTVÍ LÁSKY

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

www.hdk.cz
me

SC-350285/14

KOLLER KODYM DVOŘÁK P. B. CH. / BELKO

