ROZPOČET PRAHY 9 PRO LETOŠNÍ ROK NA PROGRAMU ZASTUPITELSTVA

BŘEZEN 2016

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
SOUKROMÉ MUZEUM
ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY
NA KOLČAVCE SEZNAMUJE
S HISTORIÍ HAŠENÍ POŽÁRŮ
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Praha 9:

Oslavte s námi
Velikonoce a příchod jara
KONCERT
SOUBORU
KARMÍNA

VÝTVARNÁ
SOUTĚŽ DĚTÍ

GALERIE 9:
TOMÁŠ HONZ

INZERCE

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ

Hledáte zosobnění kvality
a nadčasového designu? Seznamte
se s vozem ŠKODA Fabia. Stylový
hatchback nabitý moderní technikou,
včetně pětileté záruky a zvýhodnění
30 000 Kč, může být při financování
se ŠKODA Financial Services Váš
již od 210 890 Kč. Vyzkoušejte vůz
ŠKODA Fabia přímo u nás.

ŠKODA Fabia měsíčně již od 3 299 Kč*

Zvýhodnění
30 000 Kč*

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

mojeskodafabia.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozu
Fabia: 3,6–4,8 l/100km, 93–110 g/km

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia 1.0 MPI Active 44 kW v ceně 239 900 Kč (cena s financováním VWFS 210 890 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 62 920 Kč
(30 %), výše úvěru 147 970 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 188 543 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 201 935 Kč, RPSN vč.
pojištění 16,18 %, délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 84 356 Kč, měsíční splátka úvěru 2 894 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 299 Kč, úroková sazba p. a.
11,38 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců)
a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
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NH Car
Chodecká 2341/2, Praha 6
Broumarská 1503, Praha 9
e-mail: skoda@nhcar.cz
www.nhcar.cz
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Výběr představení
z březnového programu
Národního divadla
Lazebník sevillský 9. 3. ve SO (O)
Kámen 10. & 24. 3. ve STD (Č)
Strasti života 13. 3. na NS (O)
Rusalka 14. 3. v ND (O)
Příhody lišky Bystroušky 16. 3. v ND (O)
Carmen 23. 3. ve SO (O)
Ballettissimo 26. 3. ve SO (B)
Strakonický dudák 29. 3. v ND (Č)
Othello, benátský mouřenín 30. 3. ve STD (Č)

VÝPRAVNÝ RODINNÝ MUZIKÁL

OD DUBNA 2016

V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
J. UHLÍŘE A Z. SVĚRÁKA

(O) opera, (Č) činohra, (B) balet

Hrají: J. Korn, V. Kopta, V. Kratina, J. Dulava, Ch. Poullain, J. Langmajer,
R. Vojtek, D. Gránský, P. Vraspírová, I. Korolová, H. Holišová,
D. Batulková, R. Genzer, M. Suchánek, D. Suchařípa a další...
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www.ATZIJIDUCHOVEMUZIKAL.cz

Celý program najdete na www.narodni-divadlo.cz
Vstupenky jsou v prodeji na 5 měsíců dopředu,
u operních titulů až na 10 měsíců předem.
Othello, benátský mouřenín, foto M. Kámen
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VŠECHNY ZNÁMÉ PÍSNĚ

ND Národní divadlo,
SO Státní opera,
NS Nová scéna,
STD Stavovské divadlo

DEVÍTKA
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

SLOVO STAROSTY

Historie
Služby

PŘEČTĚTE SI
4 – 8 Z radnice
6 – 7 Téma měsíce

Z

astupitelé na svém osmém
zasedání, které se konalo
23. února, schválili rozpočet
Prahy 9 pro letošní rok.

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.

Co tedy stojí za snížením rozdílu mezi běžnými výdaji a příjmy naší městské části? Jednak
dlouhodobé úsilí radnice, aby
běžné výdaje byly i s ohledem
na rostoucí objem služeb, které poskytuje, rok od roku nižší.
Jednak změna dotačních vztahů
hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí, kterou se
podařilo dojednat. Pro Devítku
to znamená, že směřuje k větší
finanční samostatnosti a větší
míře svobody.

Naším dlouhodobým cílem je
snižování běžných výdajů a zároveň jsme usilovali o změnu systému příjmů do městské pokladny.
Velký rozdíl mezi běžnými výdaji
a úhrnem příjmů nás trápil dlouhá léta. Dnes, když se na schválený rozpočet podívám, jsem
konečně rád, že se tento schodek
razantně snížil – o polovinu na
26 milionů korun. A to navzdory tomu, že jsme v posledních
letech rozšířili počet míst v mateřských školách, některé sociální služby, máme více parků…,
což samozřejmě představuje
vyšší náklady na jejich provoz
a udržování.

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
redakcedevitky@praha9.cz
Redakční rada: Předseda: Mgr. Adam
Vážanský, členové: Milan Apeltauer,
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Taťjana Horká, Mgr. Tomáš Portlík, Jan
Sládek, MUDr. Michal Mašek, Mgr. Jiří Houdek
Vaše názory, podněty, náměty nebo příspěvky
a fotografie rádi uvítáme na e-mailu:
redakcedevitky@praha9.cz nebo na
poštovní adrese městské části Praha 9.
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VSTUP ZDARMA!
AUTOGRAMIÁDA
s focením

POJĎTE S NÁMI POKŘTÍT KNIHU

Já,

JůTuber

PROGRAM

POKRAČOVÁNÍ BESTSELLERU O ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH JŮTUBERECH!

Sobota 12. 03. 2016

11:00 – 11:10 – Zahájení, Přivítání
11:30 – 11:50 – Vystoupení MAKYNA
11:50 – 12:10 – Vystoupení HOUSE
12:10 – 12:30 – Vystoupení MARTIN ROTA
12:30 – 12:50 – Vystoupení FALLENKA
12:50 – 13:10 – Vystoupení EXPLOITED
13:10 – 13:30 – Křest knihy
13:30 – 15:00 – Autogramiáda JůTuberů
(Pouze do knihy)

BONUS: DALŠÍ SPECIÁLNÍ HOSTÉ
Makyna016
ExplOited
Expl

VEDLE

ARENY

GH_Jutuber2_ Inzerce_Devitka_188x86.indd 1
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Více na:

/jajutuber/
ČESKOMORAVSKÁ

ZDARMA

WWW.GALERIEHARFA.CZ

SC-361124/11

Fallenka

Možnost zakoupit knihu za předprodejní cenu 239 Kč.
HOUSE

2/23/2016 3:58:13 PM
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Z RADNICE
Zastupitel MČ Praha 9 JUDr. Jan Dufek (ČSSD)

Městská část je v dobrém
finančním i „zdravotním“ stavu
a čeká ji zajímavá budoucnost
Jan Dufek na naší radnici pracuje jako člen komise bezpečnostní a protidrogové a komise sociálně zdravotní.
Mimo to působí ve stálém volebním výboru Zastupitelstva MČ Praha 9. V minulosti – na konci devadesátých let –
již jednou členem zastupitelstva byl, ale mandátu se vzdal pro následnou neslučitelnost funkcí.
Málokdo ví, že máte s veřejnou
a státní správou bohaté zkušenosti. A nejenom s komunální
politikou. Můžete nám o tom něco
prozradit?
Je pravdou, že jsem měl možnost
získat určité zkušenosti v diplomatických službách. Po krátké
přestávce v advokacii jsem se vrátil do veřejné správy. Jedním z důvodů byla skutečnost, že koncepce
oddělení kompetencí samosprávy a výkonu veřejné správy (tzv.
přenesená působnost) nebyla doposud optimálně vyřešena a starostové obcí by mohli dlouho povídat, jak další a další povinnosti,
které na ně stát přenáší, nejsou
doprovázeny příslušným finančním zajištěním. Prozradit mohu
to, že jako politik na jedné radnici
a úředník na jiné mám tu neocenitelnou výhodu, že ani jedna, ani
druhá skupina, kterých si jinak vážím, mě nemůže zmanipulovat ke
špatnému rozhodnutí.
Působíte v šestičlenném klubu
zastupitelů, který je na radnici
jednoznačně nejsilnější opoziční
stranou. Jaké jsou vaše zkušenosti po téměř roce a půl působení na
radnici?
Počet našich zastupitelů vychází
z velmi dobrého volebního výsledku, který nám jinde v Praze docela
závidí. Důležitější je ovšem skutečnost, že v našem klubu máme
zastoupeny všechny tři generace a po odborné stránce jsme na
tom kompetentně. Podle mě je
městská část Praha 9 v dobrém
finančním a „zdravotním“ stavu.
Na druhou stranu nejsme z někte-

kamer mohou sledovat simultánně, jakou mají techniku. A ze zkušenosti vím, že na nás pohlížejí
trochu jako na nadšence v nápadech. Co může radnice skutečně
udělat, je poskytnout víc materiálních darů směřujících k posílení
technického vybavení policistů
a strážníků.
Jan Dufek
rých věcí zrovna nadšení. Zmínil
bych tu například velkou toleranci vůči množství provozoven hazardu nebo „divoký“ nepořádek
v některých lokalitách, kde by se
do nápravy měli zapojit finančně
místní provozovatelé, v neposlední řadě majitelé hotelů, restaurací
a dalších podniků. Přívětivé okolí
by i jim zvýšilo klientelu a je třeba
jim to trpělivě vysvětlovat. Za pozitivní spatřuji, že koalice nás dobře vnímá a komunikuje s námi,
což na některých radnicích není
obvykle běžným jevem.
Jste členem bezpečnostní a protidrogové komise, jak na tom naše
městská část je? A není bezpečnostní komise Rady MČ Praha 9,
ve které nemá zastoupení ani
městská, ani státní policie, trochu
bezzubá?
Je pravdou, že na jiných městských částech do těchto komisí
nebo výborů zastupitelstva chodí
běžně zástupci Policie ČR a městské policie. Jsem přesvědčen, že
v případě jejich zájmu by byli určitě vítáni. Znám finanční rozpočty
obou policií, přibližný počet jejich
policistů, strážníků a aut, kolik

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS
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Zejména našich seniorů se dotýká
oblast sociálně zdravotní. V rozpočtu se s většími investicemi pro
tento rok nepočítá, některé služby
se nyní v rámci Střediska sociálních služeb dokonce zdražují. Nemrzí vás to jako sociálně demokratického politika?
Ano, mrzí, zejména v kontextu
toho, jak finanční instituce tvrdošíjně tvrdí, že inflace se blíží
nule. Jako spotřebitel s tímto tvrzením mám docela potíž a věřím,
že i další spoluobčané. Důležité
jsou reálné výdaje domácností,
byť i té jednočlenné. Nepochybně
rostou. Proto se nebráním mírnému zdražení služeb, zejména pokud se to projeví na kvalitě. Vše
by mělo být ovšem dokladováno
výslednicí hospodaření, o kontrole soukromých dodavatelů
služeb a zboží nemluvě. Je třeba
si připomenout, že obce hrají
v tomto problému jen zástupnou,
byť nesmírně prospěšnou roli. Tu
hlavní má ale mít stát, ale to už
není komunální politika.
Jak vidíte nejbližší budoucnost
obvodu? Například již od května
by měly být spuštěny v oblasti
Libně a Vysočan tzv. parkovací zóny, myslíte si, že se omezí

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

počet automobilů návštěvníků
a pracujících z oblastí mimo
Prahu 9?
Městská část stojí před zajímavou
budoucností. Nepochybně. Byl
bych rád, kdyby si toho konečně
všimnul i realitní trh. Máme tu
metro, slušně fungující autobusovou a tramvajovou dopravu, skoro
předimenzovanou síť obchodů,
řadu zdravotnických zařízení
a hodně zeleně. Bezpečnost občanů před kriminalitou je dle statistik neobyčejně příznivá. S parkovacími zónami mám osobně
potíž. Celý projekt je uspěchaný ze
strany hlavního města Prahy. Bojím se jedné věci, budou sice zóny,
za které budeme platit, ale nikdo
občanům negarantuje, že si volné
místo najdou. Pokud se o věc zajímáte, víte, že na postih nesprávného parkování v zónách Praha
není připravena vůbec. Systém
„Nech si odtáhnout nerezidenta“
je jako z akčního filmu. Dopad na
počet automobilů to zásadní smysl
mít nebude. Snahu vše řešit chápu. Přijedu-li do kterékoliv obce
v Čechách nebo na Moravě, kde
je něco zajímavého, jsou všude zákazy stání a ženou mě na placená
parkoviště. Na závěr mně dovolte
jednu poznámku. Kdysi se říkalo, že pražský primátor je hlavní
domovník Prahy. Nespatřuji na
tom nic pejorativního. Starostové,
rady a zastupitelé se mají starat
o to, aby území, které přímo či nepřímo spravují, fungovala ke spokojenosti lidí, kteří zde bydlí nebo
pracují. Proto komunál není až tak
o politice, ale hlavně o plnění možného v rámci rozpočtu.
mh

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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Co bude s Libeňským mostem?
Libeňský most přes Vltavu spojující od roku 1928 levobřežní čtvrť Holešovice
s pravobřežní Libní je v nejhorším stavu ze všech pražských mostů. Magistrát hlavního
města Prahy tak stojí před otázkou – rekonstruovat, nebo postavit nový?

O

Libeňském mostu jednalo
také lednové Zastupitelstvo
hl. m. Prahy. „Libeňský most už
sice nemá pro Devítku tak zásadní
význam jako v minulosti, než došlo ke změnám dopravní situace
na Palmovce a Balabence, přesto
dopravu pro naši městskou část
částečně zajišťuje a my máme
zájem tuto dopravní cestu zachovat,“ konstatuje místostarosta
Prahy 9 Marek Doležal, který je
zároveň zastupitelem hl. m. Prahy.

O mostu

Libeňský most stojí na místě
dřevěného provizoria z roku
1903. Pro veřejnost byl slavnostně otevřen za účasti prezidenta
T. G. Masaryka 29. října 1928
k desátému výročí vzniku Československé republiky.
Betonový most byl postaven podle
projektu architektů Pavla Janáka
a Františka Mencla. Ing. Mencl
byl autorem obloukové části, Ing.
Václav Dašek rámové části, architektonická úprava je připisována

kanceláři Pavla Janáka. Dodavatelem stavby bylo Dělnické podnikatelství staveb Piták a společníci,
založení pilířů a ostatní betonové
konstrukce dodali Ing. Hlava a dr.
Kratochvíl a Ing. Dr. Skorkovský.
Most tvoří několik částí, z nichž
největší hodnotu mají oblouková
pole o třech kloubech z prostého betonu. Klenba na libeňské
straně je největší klenbou tohoto
typu v Praze.
Samotná mostní konstrukce má
délku 370 m, spolu se zemní rampou na holešovické straně pak
780 m, což ho činí nejdelším silničním mostem přes Vltavu v Praze. Oproti starším mostům, které
byly stavěné se šířkou 16 metrů, je
široký 21 metrů. Po svém otevření
měl již asfaltovou vozovku i zadlážděné těleso pro tramvajovou
dopravu. Most má osm konzolově
vyložených schodišť, které jsou
spolu s mohutným zábradlím,
členěním pilířů a osvětlovacími
stožáry z betonu výrazným kubistickým projevem.

Rekonstrukce,
nebo nový most?

Podle informací z TSK Praha jsou
nejhorší závady na železobetonových konstrukcích, které jsou
natolik narušeny, že ztrácejí svůj
profil. Přispěl k tomu i fakt, že při
stavbě byla snížena dávka cementu v prostém betonu z obvyklých
400 kg/m³ na 200–240 kg/m³.
Obloukové pasy klenbových mostů jsou ve špatném až velmi špatném stavebně technickém stavu.
Rámové konstrukce ve stavu
velmi špatném a schodiště klenbového mostu ve velmi špatném
až havarijním stavu. Už několik
let je na mostě omezena silniční doprava (nesmí sem auta nad
6 tun), rychlost tramvají je stanovena na 20 km/hod. a protijedoucí
tramvaje se nesmí na mostě míjet.
Kompletní oprava nebo stavba nového mostu, je tedy nevyhnutelná,
jak ostatně vyplynulo i z posudku
Kloknerova ústavu při ČVUT.
Stav Libeňského mostu zásadně
zhoršily povodně v roce 2002.

O dva roky později začala Technická správa komunikací (TSK)
Praha s přípravou jeho rekonstrukce. V roce 2006 získala platné územní rozhodnutí a v roce
2009 stavební povolení. Dnes se
diskutuje o rekonstrukci mostu,
rekonstrukci a rozšíření mostu
z 21 na 26 metrů, nebo stavbě nového mostu.
„Abychom v Zastupitelstvu hl. m.
Prahy mohli rozhodnout, která
z variant bude nejlepší, potřebujeme více informací,“ pokračuje
Marek Doležal. „V případě rekonstrukce je třeba vědět, co by
se rekonstruovalo, za jakých podmínek, kolik by to stálo a na jak
dlouho by se prodloužila životnost
mostu. Stejnou kalkulaci je třeba
vytvořit pro stavbu nového mostu.
Pro rozšiřování mostu však není
důvod, protože vede do rezidenční čtvrti Palmovka, a pokud je mi
známo, z hlediska dopravy počítá
koncepce rozvoje města v této oblasti s posilováním hromadné dopravy, nikoliv automobilové.“
Zastupitelstvo hl. m. Prahy proto nechá zpracovat další analýzy
a teprve na základě jejich výsledků
o dalším osudu Libeňského mostu
mk
rozhodne.

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

P

ro morální ocenění svých občanů
za jejich příkladné a inspirativní
počiny má městská část Praha 9 od
roku 2010 nástroj v podobě udělování několika čestných cen. Vyznamenaným budou i letos předávány
v polovině září.
Výchozí podmínkou pravidel deváté
městské části pro udělování ocenění
občanům je, že vlastní návrhy podávají sami jednotliví občané, případně
instituce prostřednictvím svých zastupitelů.
Podmínky pro udělení ocenění, formulář návrhu na ocenění a také profily již
oceněných občanů najdete na našich
webových stránkách: www.praha9.cz,
potřebné formuláře jsou k dispozici
rovněž v informačním centru radnice
ve Vysočanech a na Proseku (tam je
také vyplněné můžete odevzdat). Vaše
návrhy budou projednány na Zastupitelstvu MČ Praha 9.
red
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Kdo už ocenění získal?
Čestný občan MČ Praha 9
2011
PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c.
2012
David Svoboda
2015
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
dr. honoris causa mult.
Cena městské části Praha 9
2010
Stanislav Bártl
Jiří Jonáš
Miroslav Kuranda
Rudolf Obid
Lili Šaraříková – in memoriam
2011
Libuše Havelková
Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča
MUDr. František Neradílek

2012
Mgr. Jaroslava Halamová
Božena Jíšová
RNDr. Otakar Mach
MUDr. Alena Machová
2013
Zdeněk Kopenec
Marta Landová
Ivan Kieslinger
2014
František Horký
2015
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
Eduard Krützner
Ing. František Grée – in memoriam
Jaroslav Satoranský
Vladimír Zedník
Cena starosty MČ Praha 9
2010
Mgr. Eliška Kasinová
Pavel Lopata
Patrik Šala

2011
Martina Drijverova
Soňa Holubová
Vlasta Křišťanová
Petr Kmenta
Jan Schütz
2012
Vlasta Houdková
Danuše Mrkvičková
Petr Poklop
2013
Jiří Krejčí
Roman Holk
Petr Hoško
2014
Jaromír Kincl
Olga Jiráková
Zdeňka Čechová
Ragbyový klub Praga Praha
2015
Ing. Aleš Vejšický
Ragbisté Praga Vysočany
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TÉMA MĚSÍCE
Zastupitelé Městské části Praha 9 schválili rozpočet pro rok 2016

Devítka konečně směřuje
k větší finanční samostatnosti
„Po více než dvaadvaceti
letech se nám podařilo
snížit rozdíl mezi úhrnem
příjmů a běžnými výdaji
v rozpočtu Prahy 9 více
než o polovinu – na 26
milionů korun bez rezervy.
Značně se tak zmenšila
závislost naší městské
části například na vlastní
hospodářské činnosti,
včetně příjmů ze správy
bytového fondu. A v tomto
trendu, který dlouhodobě
prosazujeme, chceme
pokračovat až do konce
tohoto volebního období,“
konstatoval Tomáš Portlík,
místostarosta Prahy 9
zodpovědný za finance,
na jednání zastupitelstva
Devítky v úterý 23. února.
Na něm byl schválen
rozpočet Prahy 9 pro
letošní rok.
Pane místostarosto, jak se vám
tento schodek podařilo snížit?
V posledních letech snižujeme
běžné výdaje každým rokem…
… ale v rozpočtu pro letošní rok
ve srovnání s rokem minulým běžné výdaje o něco vzrostly.
To je proto, že v této výdajové
složce pro rok 2016 jsou započteny i peníze z minulého roku
určené na vyplácení sociálních
dávek pro letošní rok. Ale celkové výdaje v posledních pěti letech
snižujeme, a to navzdory tomu,
že jsme během dvou let zvýšili
kapacitu mateřských škol o 40
procent, rozšířili jsme sociální
služby o stacionář pro postižené
Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence, takže stouply
náklady na provoz těchto zařízení. Postupnou revitalizací zelených ploch na nové parky rovněž
vzrůstají náklady na jejich udržování.
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Tomáš Portlík, místostarosta
Prahy 9 odpovědný za finance
Škrtat výdaje není populární, ani
jednoduché. Z čeho budete vycházet?
S tím, jak se městská část vyvíjí
a mění se potřeby jejich obyvatel,
je třeba přehodnocovat i její priority. V současné době je pro nás
jedním z nejdůležitějších úkolů
zabezpečit dostatečný počet míst
pro děti v základních školách.
V letech 2011-2013 jsme zvýšili
kapacitu mateřských škol o 40
procent a to samé nás nyní čeká
v případě základních škol. Do nich
však musíme počítat s vyššími investičními prostředky, takže nám
s vytvářením nových míst pro školáky pomáhá hl. m. Praha. Letos
zahájíme výstavby dvou nových
pavilonů v Základních školách
Novoborská a Špitálská. Příští
rok začneme s přípravou výstavby
nové školy U Elektry.

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

V minulých letech k prioritním
úkolům Devítky patřilo zajištění potřebných sociálních služeb.
Dnes o nich nemluvíte. Znamená
to, že od jejich poskytování upouštíte?
Sociální služby v rozsahu a kvalitě, jak je poskytujeme dnes, zachováme. Ale v posledních letech
se pražský sociální „trh“ postupně
mění. Vznikají nové domovy pro
seniory (privátní, neziskových organizací), a ani ostatní služby pro
seniory a zdravotně handicapované nejsou tak nedostupné jako
před šesti, deseti lety. Když umí
někdo zabezpečit tyto služby lépe
nebo levněji, není třeba mu konkurovat. Úkolem pro nás zůstává
zachovat kvalitu sociálních služeb, které dnes našim obyvatelům
poskytujeme.
Zmínil jste rozšiřování parků na
Devítce, ale nemluvíte o prodloužení Parku Přátelství na Proseku
ke stanici metra Střížkov, které
radnice avizovala ještě loni. Ani
rozpočet s tímto záměrem nepočítá. Sešlo z něho?
O vykoupení pozemků, které potřebujeme k prodloužení Parku
Přátelství, dlouhodobě jednáme
se společností OC 9, v níž však dochází k zásadním změnám, takže
zatím nevíme, s kým dále jednat.
Nicméně se záměrem rozšířit Park
Přátelství nadále počítáme. Pokud
nastane situace, že budeme moci
pozemky vykoupit za přijatelnou
cenu, je možné vše operativně vy-

řešit. Loni jsme takovýmto způsobem získali pozemky u ulice
Litvínovské od společnosti ODIN,
aby tu nevyrostl několikapodlažní
dům, s jehož stavbou obyvatelé
Střížkova nesouhlasili.
Vraťme se ještě k první otázce,
na níž jsme odpověď trochu zamluvili. Jak se vám podařilo zásadně snížit rozdíl mezi úhrnem
příjmů a běžnými výdaji v rozpočtu, když vlastní běžné výdaje
vzhledem k rostoucím nákladům
ve školství (nová místa v MŠ),
v životním prostředí (nové parky) apod. nelze škrtat radikálně.
Vzrostly příjmy?
V posledních třech letech bohužel
i příjmy do městského rozpočtu
klesly. V roce 2013 byla změněna
metodika Českého statistického
úřadu, podle níž se určoval počet
obyvatel. Paradoxně tak Devítce,
v níž počet obyvatel dlouhodobě
roste, bylo přiznáno méně trvale
žijící lidí. Tím klesly i příjmy z dotací. K dalšímu snížení příjmů do
rozpočtu došlo např. omezením
„peněz z hazardu“. Praha 9 tak
• Do příjmů rozpočtu
Prahy 9 pro rok 2016
nejsou zapracovány
žádné zdroje, které by
byly získány zadlužením
Městské části Praha 9.
• Objem všech příjmů
v rozpočtu na rok 2016,
tj. finanční vztah ze státního
rozpočtu a z rozpočtu hl.
města Prahy, vlastní příjmy,
daň z nemovitosti, převody
z hospodářské činnosti, činí
401 180 000 Kč.
• V rozpočtu na rok 2016
byly stanoveny běžné
a kapitálové výdaje v úhrnné
výši 502 224 600 Kč.
• Rozpočet běžných výdajů
je ve výši 296 656 600 Kč
a kapitálových výdajů ve
výši 205 568 000 Kč.
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Rozpočtové výdaje 2016 v tis. Kč
přišla zhruba o 20 milionů korun
za rok. I když jsme výdaje snižovali, nemohli jsme rozdíl mezi příjmy
a výdaji zmenšit. K zásadní změně
došlo až letos.
Co se změnilo?
Zásadně se nám podařilo změnit
dotační vztahy mezi hl. m. Prahou
a jednotlivými městskými částmi.
Praha 9 byla jedním z iniciátorů
setkání starostů Městských částí
Praha 1 až 22 a posléze MČ Praha
1 až 57 a společně se nám podařilo
prosadit, aby Zastupitelstvo hl. m.
Praha zvýšilo dotace na obyvatele

Školství, mládež, sport
a rok z dosavadních 2600 na 2900
korun.
V minulosti Praha 9 dokázala získat značné prostředky z Evropských fondů…
Získat finance z cizích zdrojů,
např. z fondů EU, se – především
na investiční akce - snažíme stále. V minulém roce končily operační programy na revitalizaci
zeleně. To byl také důvod, proč
jsme se loni s takovým úsilím
snažili dokončit revitalizaci parku Na Balabence ve Vysočanech
a druhou etapu parku Srdce Na

Proseku. V případě Balabenky
se bohužel ne vše podařilo bez
problémů, ale myslím, že jsou
omluvitelné. Kdo nic nedělá, nic
nezkazí a s každou další věcí navíc riskujeme chybu. A loni jsme
v revitalizaci zeleně na Devítce
udělali opravdu hodně.
S revitalizací zelených ploch
a vznikem nových parků na Devítce počítáte i letos. Jak budete tyto
práce financovat?
Spolupracujeme s hl. m. Praha.
Konkrétně s jeho odborem životního prostředí jsme se loni

dohodli na úpravě sadu Třešňovka. Potřebné finance jsou rovněž
v rozpočtu Odboru městského
investora na vytvoření parku Pod
Lávkou ve Vysočanech. Odbor
životního prostředí hl. m. Prahy
také už začal s budováním vodní
nádrže na místě budoucího parku
Zahrádky, o který již dlouho usilujeme. Je to sice běh na delší trať,
ale spolu s parkem Pod Lávkou
a úpravou meandrů v Hrdlořezích
vznikne klidová zóna Rokytka,
o které už několik let mluvíme.
Dnes už tato naše vize nese jasné
mk
obrysy.

INZERCE

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR je
zaměřen na podporu opatření ke snížení energetické náročnosti budov, na podporu efektivního využití
zdrojů energie a na podporu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností.

PEČOVAT
PEČOVAT JE
JE NORMÁLNÍ
NORMÁLNÍ

Pozvánka na seminář

Možnosti čerpání podpory z NZÚ
pro rodinné a bytové domy
Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci na investice do vašeho bydlení?
Poradíme vám, jak na to!
Státní fond životního prostředí ČR zve všechny zájemce o úspory energií, zateplení nebo změny
způsobu vytápění ve svých rodinných i bytových domech na seminář.
Na semináři se dozvíte aktuální informace o vyhlášených výzvách k podávání žádostí o dotaci z programu
Nová zelená úsporám. Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR vám kromě obecných
informací poskytnou také individuální konzultace a poradenství.
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.

Uskladnění zimních kol za 600 Kč
Uskladnění
zimních kol za 600 Kč
Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou až 25 %.
Samozřejmostí
je přezutí
a uskladnění
pneumatik
za výhodné
ceny.až
Nezapomeňte
Připravili
jsme pro
Vás pestrou
nabídku letních
pneumatik
se slevou
25 %.
po zimě také včas
naplánovat
servisní prohlídku
svého
vozu. Provedeme
Samozřejmostí
je přezutí
a uskladnění
pneumatik
za výhodné
ceny. Nezapomeňte
diagnostiku,
podvozek,
brzdový systém
mnoho
dalšího. Sháníte-li
po
zimě takézkontrolujeme
včas naplánovat
servisní prohlídku
svého avozu.
Provedeme
nosiče na střechu
nebo jiné podvozek,
prvky příslušenství,
bude sea Vám
hodit
až 15 Sháníte-li
% sleva.
diagnostiku,
zkontrolujeme
brzdový systém
mnoho
dalšího.
nosiče na střechu nebo jiné prvky příslušenství, bude se Vám hodit až 15 % sleva.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
14. března 2016 / od 17.00 hod. / Praha 9
Seminář pro bytové domy – Místnost zastupitelstva MČ P-9 č. 205
Seminář pro rodinné domy – Místnost rady MČ P-9 č. 203
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Vozovna Hloubětín se bude bourat
Hloubětínská vozovna, která je v síti pražských tramvají nejmladší, se bude vzhledem k jejímu havarijnímu stavu
letos bourat. Na jejím místě by měla vyrůst nová vozovna, která by co nejvíce vyhovovala současným potřebám.
O její podobě se zatím v Dopravním podniku hl. m. Prahy diskutuje.

„V

ozovna v Hloubětíně je stavebně, technicky i architektonicky zajímavým objektem,
který od roku 1951, kdy byla otevřena, dotvářel charakter Prahy 9.
Proto jsem dlouho usiloval o její
zachování, ale poté, co jsem viděl
skutečný stav objektu a četl posudky stavebních odborníků, vím, že
jiná možnost než demolice není,“
konstatuje Marek Doležal, místostarosta Prahy 9 a zároveň člen
Výboru pro dopravu a evropské
fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Stavba se skořepinovou
střechou

Vozovna v Hloubětíně byla otevřena v roce 1951, přestože plány
na její výstavbu existovaly již před
válkou. To, co ji dělá unikátní, je
tzv. skořepinová střecha. Po druhé světové válce potřeboval Dopravní podnik pro deponování
nových tramvajových vozů vozovnu v Hloubětíně. Jenže ocel, která
měla dominovat její konstrukci,
byla v té době strategickou a především značně nedostatkovou surovinou. Závod Armabeton Československých stavebních závodů proto
navrhl, aby byla použita zcela nová
střešní konstrukce, tzv. železobetonová konoidální skořápka, do té
doby v Československu nepoužitá.

Vozovna v Hloubětíně
Bohužel střešní konstrukce remizovací haly je v současné době na
hranici životnosti a navíc na ni byl
koncem roku 2013 zjištěn neobvyklý průhyb. Problémová místa
byla tedy podepřena podpůrnými
konstrukcemi a Dopravní podnik
Praha začal stav hal pravidelně
monitorovat a na základě výsledků
zadal studii, která měla posoudit,
zda je možné konstrukci vozovny
zachovat, nebo je nutné ji demolovat. Začátkem roku bylo rozhod-

Foto: Archiv DPP

nuto, že vozovnu je třeba zbourat.
Nyní se rozpracovává varianta demolice celé haly najednou.
Vlastní demolice vozovny a následná stavba nového objektu by
se cestujících v tramvajích neměla
nijak dotknout.

Zůstane jen televizní
medailon

Hloubětínskou vozovnu z počátku
60. let minulého století nebudou
od příštího roku zachycovat jen

fotografie, ale i televizní medailon,
který díky iniciativě MČ Praha 9
natočí režisér Ondřej Kepka.
„Byl bych rád, kdyby nová hala
vozovny v Hloubětíně byla opět architektonicky zajímavě ztvárněna,
i když v tomto případě se v první
řadě posuzuje funkčnost. Pravdou však také je, že vozovna stojí
v místech, kde v průběhu několika let vyroste nové město a stane
se tak součástí zástavby,“ uzavírá
mk
Marek Doležal.

120 let elektrické dráhy Praha-Karlín-Vysočany
Oslavy 120 let elektrické dráhy Praha-Karlín-Vysočany se uskuteční 19. března 2016 od 13 do 18 hodin.
Dostat se na ně můžete stylově – historickou tramvají, která se bude otáčet na zastávce Nádraží Vysočany,
pojede na trase tramvaje č. 16 (včetně zastávek) a na Palmovce zamíří směr Kobylisy.
Kulturní akce pod Libeňským zámkem (Elsnicovo náměstí):
13:00–13:10
13:15–13:45
13:50–14:05
14:10–14:40
14:45–15:00
15:10–15:30
15:35–16:05
16:10–16:25
16:30–16:45
16:50–17:00
17:10–17:30
17:30–18:00
18:00

slavnostní zahájení (c. a k. vojáci – salva z pušek)
koncert dechové kapely PRALINKA
dobová módní přehlídka
vystoupení staropražské kapely TŘEHUSK (písně hospodské)
komentář k vojenskému stejnokroji a zbraním
tělocvičné vystoupení libeňských sokolů
vystoupení staropražské kapely TŘEHUSK (písně od vody)
dobová módní přehlídka
Pěvecký sbor Dopravního podniku hl. města Prahy (písně dopravní a lidové)
ukázka výcviku c. a k. vojáků
vystoupení staropražské kapely TŘEHUSK (písně vojenské)
koncert dechové kapely PRALINKA
slavnostní zakončení (c. a k. vojáci – salva z pušek)

K doprovodnému programu patří výstava k historii tramvajové dopravy v Praze,
vojenské ležení c. a k. 8. zeměbraneckého pluku a četníci, flašinetář, harmonikář,
výroba pamětních odznaků, výtvarné dílny pro děti, jarmark.
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Foto: Archiv DPP
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INFORMACE
Velkoobjemové kontejnery
Duben

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK)
zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny
(časy jsou uvedeny v harmonogramu).
U přistaveného velkoobjemového kontejneru bude obsluha,
která koordinuje ukládání odpadů.
VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu
podnikatelskými subjekty!

Březen
5. 3.
12. 3.

8.00–12.00

Jablonecká x Šluknovská

9.00–13.00

Lihovarská u č. 11

8.00–12.00

Kovanecká x Podvinný mlýn

9.00–13.00

Bílinská x Litvínovská

14. 3.

15.00–19.00

Nad Krocínkou x Obvodová

15. 3.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

K Lipám x Chrastavská
Prouzova
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)

19. 3.

8.00–12.00
9.00–13.00

21. 3.

15.00–19.00

Teplická x Liltoměřická – roh proti domům

22. 3.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Veltruská x Litvínovská
Skloněná u č. 8

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

K Moravině (v úseku U Školičky – Sokolovská)
Pod Krocínkou proti č. 55
Vysočanská 113/243

29. 3.

Kopečná x Nad Šestikopy
Měšická x Novoborská

Do VOK patří tyto odpady:
• nábytek
• koberce a linolea

So 12. března 2016
Pokorného x Jahodnická
Ne 13. března 2016
K Lipám x Chrastavská
Nad Krocínkou x Obvodová

Pešlova x Paříkova
Hrdlořezská u č. p. 64/43

4. 4.

15.00–19.00

Kovářská x U Školičky

5. 4.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Na Břehu x Mlékárenská
Rumburská x Litvínovská
Jablonecká u č. p. 715/9

9. 4.

8.00–12.00
9.00–13.00

11. 4.

15.00–19.00

Vysočanská 39/576

12. 4.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Děčínská – horní parkoviště
Prosecká 119
Poděbradská x Podkovářská

16. 4.

8.00–12.00
9.00–13.00

18. 4.

15.00–19.00

K Moravině x Drahobejlova – NOVÉ!

19. 4.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Zubrnická x Trmická
Novoborská x Českolipská
Vysočanské nám. x Prokopka

23. 4.

8.00–12.00
9.00–13.00

Stoupající – parkoviště u hřbitova
Pokorného x Jahodnická

Ctěnická x Měšická
Před Mosty x Za Mosty

Matějkova x Čihákova
Pod Strojírnami

25. 4.

15.00–19.00

Drahobejlova – u st. metra Českomoravská

26. 4.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Vysočanská 85/546
Pískovcová
Jetřichovická proti č. 10

30. 4.

8.00–12.00
9.00–13.00

Teplická x Litoměřická – roh proti domům
Novoborská x Varnsdorfská
• zářivky a výbojky
• autobaterie
• jiné nebezpečné odpady

…do přistavených velkoobjemových kontejnerů na jaře 2016
13.00–16.00 hod.
9.00–12.00 hod.

Ne 20. března 2016
9.00–12.00 hod.
Nad Kundratkou – konec slepého úseku
Miškovická x Poleradská
Podvinný mlýn 12–14
So 2. dubna 2016
Pod Krocínkou proti č. 55

8.00–12.00
9.00–13.00

Do VOK nepatří:
• lednice
• televizory a počítačové monitory

• lyže, snowboardy, kola
• velká zrcadla
• umyvadla a WC mísy

Sběr bioodpadu

2. 4.

13.00–16.00 hod.

Ne 3. dubna 2016
Kopečná x Nad Šestikopy
Hrdlořezská 43

9.00–12.00 hod.

Nad Krocínkou x Obvodová

So 9. dubna 2016
Letňanská x Obvodová

9.00–12.00 hod.

Ne 24. dubna 2016
Pod Krocínkou proti č. 55
Miškovická x Poleradská

Ne 10. dubna 2016
K Lipám x Chrastavská
Před Mosty x Za Mosty

9.00–12.00 hod.

Ne 17. dubna 2016
9.00–12.00 hod.
Nad Kundratkou – konec slepého úseku
Pokorného x Jahodnická

9.00–12.00 hod.

• U kontejnerů bude po celou dobu přistavení
přítomna obsluha.
• Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad
(především ze zahrad: listí, tráva, větve,
neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad
rostlinného původu)
• Do kontejneru nepatří živočišné zbytky.

DEJTE DÁREK SVÝM BLÍZKÝM! DEJTE SI DÁREK SAMI!

Jarní kurzy pro seniory začínají 6. 4. 2016
v Domě dětí a mládeže na Proseku
Přijďte zajímavě a tvůrčím způsobem využít
volný čas v kolektivu vrstevníků se stejnými zájmy!
Přihlášky a informace: www.senior-partner.cz
mobil : 731 520 585
e-mail: prosek@senior-partner.cz
osobně: kancelář DDM na Proseku
Březen 2016

KURZY POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ
POČÍTAČ 1 - Začínáme s počítačem
POČÍTAČ 2 - Pokračujeme s počítačem
POČÍTAČ 3 - Internet a elektronická komunikace
POČÍTAČ 4 - Pokročilý uživatel počítače
FOTOGRAFIE - Začínáme s digitální fotografií
KURZY POHYBOVÝCH AKTIVIT
RELAX - Relaxačně-zdravotní cvičení s prvky jógy
NORDIC WALKING - Chodíme s hůlkami
KURZY JAZYKŮ
JAZYK AJ - Angličtina pro mírně pokročilé

PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK ZAČNE AŽ 5. 10. 2016!
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Obuv – nepoškozená
Klíčovská (náměstíčko)
informace k otázkám, souvisejícím
tiskopisy a informační brožury
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
s dodávkami zemního plynu 5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Služeb mobilní kanceláře mohou
Potřebujete parkovat na
INFORMACE
využít i občané přilehlých obcí
tiskopisy
a informační brožury Mobilní kancelář je umístěna
Proseku a nemáte kde?
a částí Prahy.
Služeb mobilní kanceláře mohouv dodávkovém automobilu VW
Samostatné uzavíratelné garáže
Bližší
informace
na
tel.:
267
175
174
Transporter, označeném
logem
Potřebujete parkovat na
využít i občané přilehlých obcí Pražské plynárenské,
(nikoliv garážová stání) jsou
a 267 175 202, www.ppas.cz
zaparkovaProseku a nemáte kde?
Senátní
kancelář
k pronájmu v garážích v Lovoa částí
Prahy.
W
Business Center Rokytka (4. patro)
Samostatné
uzavíratelné
garáže
sické ulici na Proseku. Za garáž
senátorka
Ing.
Zuzana
Baudyšová
Bližší informace na tel.: 267 175 174
m
Sokolovská 270/201
zájemci (nemusí mít trvalé byd(nikoliv
garážová
stání)
jsou
Praha 9 – Vysočany
a 267 175 202, www.ppas.cz
valiště na „devítce“) zaplatí měkontakt:
jandobes01@seznam.cz
anského sdružení
k pronájmu v garážích
v Lovo-tradicí v Praze 9
Krásnou
síční nájem 1200 Kč. Termín
Informační
internetové
centrum
pro
občany
Prahy
9
jednání s paní senátorkou po
ov
sické ulici
na Proseku.
Za
garáž
prohlídky si lze domluvit na tel.:
předchozí
Adresa: domluvě
Internetové
centrum
Prosek,se
ZŠ
Litvínovská
500 vítání
stalo
slavnostní
Pískovcová – Prosecká
zájemci (nemusí
mítPraha
trvalé
byd776 616 616 - Milan Tuček.
(vchod z Litoměřické
ul.), 190 00
9
nových občánků, tedy nově
chodním
Tel.: +420 602
/ e-mail: info@icprosek.cz
liště283
na283
„devítce“)
zaplatí
měJaké věci je možné darovat:
narozených dětí ve věku
a zimní Prahy
oblečení 9
– dámské,
síční nájem 1200 Kč. Termín
trum proLetní
občany
zhruba čtyř až sedmi měDětská pohotovost
pánské, dětské
Dětská
pohotovost
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Uzavíratelné
prohlídky
si
lze
domluvit
tel.:
m
Prosek,
ZŠ
Litvínovská
500
Lůžkoviny,
prostěradla,
ručníky,
stávka
sícůna(nejpozději
do jednoho garáže
ve FN Bulovka
v Nemocnici
Na Bulovce
POMOCI 776
(LSPP)
utěrky,
záclony
v
Lovosické
616
616
Milan
Tuček.
190 00 Praha
9
roku
dítěte).
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
LátkyDětskou
– minimálně
1 m²
pohotovost
pro
Dětskou pohotovost pro
mail:
Domácí
potřeby:
nádobíve
bílévšední
i černé,
školy info@icprosek.cz
Devítku
zajišťuje
Provozovatel LSPP:

Pronájem garáží na

Pronájem garáží na Proseku

Ke slavnostnímu vítání
občánků
Internetové centrum
Prosek se přihlaste

entrum Prosek

a
u parku)
ZŠ)

T

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

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

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

aráží na Proseku

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

cz,

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

dní
době
ce
ha 8

9
ro

0 – 7.00
etržitě

00

842 224
084 220

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

Tel.: +420 286 881 518
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Vaši zastupitelé:

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

a9

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

epnet.cz

Praha 9

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

ha 9

um.cz

Telefon:

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

všem
spoluobčanům
pomoc
se zastupiteli
MilanemzaApeltauerem
a Slavomírem
Holíkem
v úterý
při
řešení problémů
a podnětů
Senátorské
dny:
března
2016
od
16 dose17.30
v15.
rámci
Prahy
9. Setkání
zastu-hodin.
každé
pondělí
od 15.00 – 18.00
piteli Milanem
Apeltauerem
a Miloslavem Hanušem se uskuteční 13. března od 16.00 do 17.30.

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

Březen 2012

Vít Vrbický

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

Bezplatná právní poradna

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

RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.Právní poradenství vserámci
poskytuje
v budově
Úřadu MČsePraha
9,
Prahy
9. Setkání
zastuv 1. patře,
místnost
106, začátek v 15 hodin.
e-mail: petr@pisoft.cz Sokolovská ulice 14,
Zdeněk Davídek
piteli
Milanem
Apeltauerem
e-mail: davidekz@praha9.cz
16. 3., 23. 3., 6.Hanušem
4., 13. 4., 20.se
4.,usku27. 4.,
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.Termíny: 2. 3., 9. 3.,
a Miloslavem
tel.: 602 643 472
4.
5.,
11.
5.,
18.
5.,
25.
5.,
1.
6.,
8.
6.,
15.
6.,
22.
6.
e-mail: jantrnka@centrum.cz
teční 13. března od 16.00 do 17.30.
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup

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

INZERCE V ČASOPISU

STSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

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

Strana svobodných občanů
Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz
www.facebook.com/Svobodni.P9
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V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30
hodin pořadová
Březen
2012
čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým
pobytem na území Prahy 9 – Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek,
Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Další informace získáte v infocentru.
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míst v Praze 2 a 4.

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

Praha 9 – trasa A
15. 3. – Út
29. 3. – Út

1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji	

17. 5. – Út

2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou)15:30–15:50

14. 6. – Út

3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská

16:00–16:20

15:00–15:20

Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské
Pražská plynárenská, a. s., ve
spolupráci s dceřinou společností
Pražská plynárenská Servis
distribuce, a. s., a úřadem MČ
Praha 9 nabízí odběratelům zemního
plynu tzv. mobilní obchodní kancelář,
jejímž prostřednictvím si stávající
i potenciální zákazníci Pražské
plynárenské mohou vyřídit záležitosti
související s odběrem zemního
plynu bez návštěvy kontaktních míst
v Praze 2 a 4.

28. 6. – Út

4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova

16:40–17:00

16. 8. – Út

5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

17:10–17:30

13. 9. – Út

6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U Nové školy 17:50–18:10

Termíny přistavení:

27. 9. – Út

7. U Smetanky (u potravin Lidl)

29. 3. 2016 od 8.00 do 11.00 hod.
28. 4. 2016 od 12.00 do 14.30 hod.
6. 6. 2016 od 10.30 do 13.30 hod.

18:30–18:50

Praha 9 – trasa B
13. 4. – St

1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková	

15:00–15:20

27. 7. – St

2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova

15:40–16:00

3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn

16:10–16:30

4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná

16:40–17:00

5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská

17:10–17:30

6. ul. Vysočanská 243

17:40–18:00

7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská

18:10–18:30

		8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická

18:40–19:00

Praha 9 – trasa A
19. 11. – So 1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji

Mobilní kancelář bude umístěna
v dodávkovém automobilu Fiat
Ducato, označeném logem Pražské

9:00–9:20
9:40–10:00

5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

10:10–10:30
11:30–11:50

Praha 9 – trasa B
29. 10. – So 1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková

8:00–8:20

2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova

8:40–9:00

3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn

9:10–9:30

4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná

10:10–10:30

6. ul. Vysočanská 243	

10:40–11:00

7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská

11:10–11:30

		8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická

11:40–12:00

Klub zas

Poslane
každou
Praha 9,
od 14.00
Telefon:

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU 9

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU 9

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

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

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

9:40–10:00

5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská

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

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

6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U Nové školy 10:50–11:10
7. U Smetanky (u potravin Lidl)

Internetové centrum P

Internetové centrum Prosek

2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou) 8:30–8:50
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova

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

Schůzku lze domluvit
telefonicky nebo e-mailem.

8:00–8:20

3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská

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

placení, z
atd.)
převzetí re
výměna, k
plynoměr
informace
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Změny v informování
o svozu bioodpadu
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DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PR

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

P

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

Březen 2016
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NEJEN PRO SENIORY

Vysočanská „V“
pro seniory v březnu

Nová gynekologická ordinace
na Proseku poskytující
komplexní ambulantní péči
dívkám a ženám v oborech
gynekologie a porodnictví
a dětská gynekologie.

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

MUDr. Eva Dědicová
Kytlická 779/19 Praha 9 – Prosek
tel.: 727 988 858

www.gyned.cz

Přijímáme nové dospělé
i dětské pacientky!

SC-361223/01

více informací (smluvní pojišťovny,
ordinační hodiny, ceník)
na www.gyned.cz

10. března 2016 v 10 hodin
Paralelní péče o zdraví – zdraví od
základu – osobní setkání s MUDr.
Karlem Erbenem. Představení
knihy Homecystein, civilizační
choroby a biochemické zdraví.

ŽALUZIE-SÍTĚ PROTI HMYZU
-

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

PARALELNÍ PÉČE O ZDRAVÍ
ve spolupráci s úřadem Městské části Praha 9
pořádá besedu s

MUDr. Karlem Erbenem
“Zdraví od základu”

Program:

22. března 2016 od 13 a 14 hodin
Chvalský zámek:
Výstava Jiří Trnka
Unikátní výstava představuje
Jiřího Trnku jako člověka, malíře, loutkáře, ilustrátora. Sraz
s R. Píchovou přímo před zámkem
– první skupina ve 13 hodin, druhá skupina ve 14 hodin.
Ke Chvalskému zámku se můžete
dostat touto trasou: metrem B na
Černý Most, poté autobusem směr
Horní Počernice, zastávka Chvalský zámek.

¥ Představení knihy Homocystein, civilizační

739 939 734

choroby a biochemické zdraví

¥ Prezentace a diskuze na téma “Zdraví od

Všechny akce jsou zdarma.

základu”
MUDr. Karel Erben byl hostem v pořadech, které moderují takové
osobnosti jako je Jaroslav Dušek a Daniela Drtinová. Je také
častým hostem v internetové televizi Cesty k sobě, rozhlasových a
dalších televizních vysílání. Máte jedinečnou šanci se pana doktora
ptát osobně! Srdečně vás zveme!

Lukáš Chudoba, Hlaďova 661/7, Praha 9
e-mail: prahazaluzie@gmail.com, www.prahazaluzie.eu

SC-361271/02

DNE:

17. března 2016 v 14 hodin
Kino Ládví: „Lída Baarová“
Velký a malý sál. Projekce životopisného filmu o nejkontroverznější herečce první republiky od režiséra Filipa Renče.

PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT
www.amalka.info
- KURZY VANIČKOVÁNÍ - individuální plavání od 2 měsíců věku
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU – od 6 měsíců až do 6 let
- AQUAAEROBIC A CVIČENÍ VE VODĚ (vhodné i pro seniory)
- CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT S RODIČI - pro děti od 2 měsíců
- JÓGA pro děi od 4 do 7 let
- VÝTVARNÉ TVOŘENÍ PRO DĚTI od 3 let

Pomoc obětem trestných činů
a domácího násilí na lince 116 006
SC-361030/01

Klub rodičů a dětí Amálka z.s.,
Novovysočanská 163/25, Praha 9
Tel.: 603 891 469, 774 275 525
e-mail: praha@amalka.info
JSME NA AUTOBUSOVÉ LINCE 109, 136

čt 10. března 2016
REZERVACE MÍST
od 10:00 do 12:00
na tel.: 603 223 260
MÍSTO: MÚ Praha 9, Přednáškový sál
Sokolovská 13, Praha 9
VSTUPNÉ: zdarma

Lidé, kteří se stali obětí trestného činu, mohou získat podporu a radu na bezplatné telefonní Lince pomoci obětem
trestných činů a domácího násilí. Na čísle 116 006 jim
po 24 hodin denně poskytují pomoc odborní konzultanti.

SC-351437/03

L
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Doporučujeme:
Poznávací zájezd do jižních Čech
6.–12. června 2016
Český Krumlov, Třeboň, Tábor, Lipno, Jindřichův Hradec,
Hluboká nad Vltavou. Cena
5550 Kč zahrnuje ubytování,
polopenzi, průvodce, dopravu
klimatizovaným autobusem, pojištění proti krachu CK. Bližší
informace na tel.: 777 048 301
nebo u R. Píchové na oddělení
kultury MČ Praha 9.

inka je zcela diskrétní, poradcům
se u přijatých hovorů nezobrazují telefonní čísla a volající
nemusí uvést žádné
identifikační údaje.
Nezáleží také na tom,
zda trestný čin oznámil Policii ČR. Volat mohou nejen ti, kdo se cítí být obětí trestného činu, ale také jejich blízcí.
Konzultanti linky jim poskytnou
okamžitou psychologickou pomoc či právní informace.
Porozumění, rady a důvěry se dostane také lidem, kteří se důvodně

obávají, že se mohou
stát obětí trestného
činu a svou situaci
potřebují konzultovat.
Na linku 116 006 se
mohou obrátit také
svědci trestných činů,
kteří byli událostí traumatizováni, potřebují
psychickou podporu a informace
o svých právech a ochraně.
Provozovatelem Linky pomoci
obětem trestných činů a domácího násilí 116 006 je Bílý kruh
bezpečí. Více informací naleznete na webových stránkách
www.linka-pomoci.cz.
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Zúčastněte se zajímavých
akcí se seniory
Co pro letošní rok plánuje Svaz postižených
civilizačními chorobami v Praze 9?
•
•
•
•

Pravidelná cvičení každý týden ve středu 10–11.30 hod.
Každý měsíc vycházky do okolí Prahy
Přátelská setkání spojená s besedou odborníků na různá témata
Ozdravné pobyty, které organizuje klub seniorů, kardiaků při
Středisku sociálních služeb na Proseku.

SC-351474/05

Klub seniorů, kardiaků informuje, že má stále volná místa na tyto pobyty:
• Ozdravný pobyt v rekreačním středisku Doly Bílina v Sloupu
v Čechách. Termín 30. 5.–6. 6., cena asi 4100 Kč za osobu.
• Hotel OREA DEVĚT SKAL SNĚŽNÉ na Českomoravské Vysočině –
k dispozici máme celodenní vyhřívaný bazén, čistý vzduch a krásné lesy.
• Termín 9–16. 9. cena asi 5800 Kč za osobu.
• Ozdravný pobyt v Poděbradech. Jezdíme sem již více než pětadvacet
let a stále nás Poděbrady neomrzely,ba naopak. Pokaždé se těšíme na
koupele. Termín 21.–27. 11., cena asi 4400 Kč za osobu.
V cenách je zahrnuto ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, celodenní stravování z výběru několika jídel, doprava autobusem
tam a zpět. V Poděbradech 1x uhličitá koupel denně.
Zájemce prosíme, aby se na tyto akce hlásili pokud možno ve dvojici
(s kamarádkou, kamarádem) kvůli ubytování. Ne vždy se neznámí
shodnou a potom vznikají zbytečné problémy.
Termín přihlášení je do konce dubna zároveň s 500 Kč zálohou na pobyt.
Bližší informace dostanete na tel.: 777 073 444 (p. Georgiev) nebo
tel. 286 582 298 (p. Dunděrová).

Jubilanti

85 let
Vlastimil Boháček
Jiří Vlček
Jarmila Nechvátalová
Zdeňka Procházková
Blanka Vojtíková
Marie Hercová
František Pex
Zdeňka Volemanová
Jaroslava Jodasová
Marie Šádová
Eva Karasová
90 let
Jindřiška Tuhá
Olga Masaříková

Radomil Honsa
MUDr. Vilém Brož
Růžena Vrbová
91 let
Jiří Holšan

VETERINÁRNÍ
VETERINÁRNÍ KLINIKA
KLINIKA
HLOUBĚTÍN
HLOUBĚTÍN s.r.o.
s.r.o.

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

92 let
Libuše Šroubková
Jiřina Škvorová
Jiřinka Vítová – hodně zdraví,
štěstí, osobní spokojenosti
do dalších let přeje Olina
93 let
Vladimír Bazika
94 let
Marie Černá
Jan Svoboda
Olga Sáblíková
95 let
Emilie Lochmanová
Marie Říhová
Společnou cestou…

22. března 2016 oslaví manželé
Věra a Josef Maškovi svou diamantovou svatbu – 60 let společného
života – v kruhu svých nejbližších
a zejména dcery Renáty.

ZÁKROK
ZÁKROK
Vakcinace pes
Vakcinace pes
Vakcinace kočka
Vakcinace kočka
Kastrace kočka
Kastrace kočka

PREVENCE JE ZÁKLAD
PREVENCE JE ZÁKLAD
AKČNÍ CENA
AKČNÍ CENA
390 Kč
390 Kč
390 Kč
390 Kč
990 Kč
990 Kč

ZÁKROK
ZÁKROK
Kastrace feny do 10 kg
Kastrace feny do 10 kg
Odstranění zubního
Odstranění
zubního
kamene u psů
do 10 kg
kamene u psů do 10 kg

AKČNÍ CENA
AKČNÍ CENA
1 990 Kč
1 990 Kč
990 Kč
990 Kč

Akcese
sevztahuje
vztahuje
pouze
na dopolední
hodiny
aaobjednané
klienty
Akce
na
ordinační
hodiny
objednané
klienty
Akce sepouze
vztahuje
pouze na ordinační
dopolední
ordinační
hodiny
potelefonu
telefonu
nebo
internetu,
kteří uvedou
uvedou
heslo:
JE
ZÁKLAD“.
po
nebo
internetu,
kteří
heslo: „PREVENCE
,,PREVENCE
JE
ZÁKLAD.“
Akce
se vztahuje
na dopolední
ordinační
hodiny
a objednané
klienty
a objednané
klienty
telefonu
nebo
internetu.
Akce
sepouze
vztahuje
pouze
napo
dopolední
ordinační
hodiny
Při
nákupu
2
a
více
tablet
Bravecto
sleva
10%.
po telefonu Naše
nebo
internetu,
kteří
uvedou
heslo:
,,PREVENCE
JE ZÁKLAD.“
a objednané
klienty
po telefonu
nebo internetu.
služby: běžná
ošetření,
preventivní
úkony,
Naše služby:
běžná ošetření,
preventivníchirurgie,
úkony,
nadstandardní
– stomatologie,
kardiologie,
Našeslužby
služby:
běžná ošetření,
preventivní úkony,ortopedie.
nadstandardní služby – stomatologie, kardiologie, chirurgie, ortopedie.
nadstandardní služby – stomatologie, kardiologie, chirurgie, ortopedie.
ORDINAČNÍ
HODINY:
ORDINAČNÍ HODINY:
po–pá
8.00–12.00
15.00–19.00; so
8.00–12.00;
ORDINAČNÍ
po–pá
8.00–12.00
aa15.00–19.00;
soHODINY:
8.00–12.00;nene18.00–20.00
18.00–20.00

po–pá 8.00–12.00 a 15.00–19.00; so 8.00–12.00; ne 18.00–20.00
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SC-351657/05

80 let
Marie Pávová
PhDr. Jiří Stejskal
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NEJEN PRO SENIORY

Společenské, aktivizační centrum pro seniory
Středisko sociálních služeb Městské části
Praha 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785,
286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

1. 3. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat, 100 Kč)
9:00–14.00
Počítačový kurz – pro začátečníky
9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy – s lektorkou
10:00–11:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
Praha 9, 15:00–16:00
uplynulý
Country tance
16:00–18:00
ediska, na

znamenal i náš

2. 3. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
ivní služby,
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
omplikovaly
Klub historie: Marie Antoinetta
– královna Francie
13:15–14:30
h, který vyloučil
Dílničky: Dekorační ptáček –
o státních
zápich, ze sena
14:45–16:00

3. 3. 2016 – čtvrtek
a spolupráci

Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS.
(zdarma)9:30–10:00

Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
4. 3. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Karty – společenské hry
9:40–12:00
Možnost využití vyhledávání na internetu
pro seniory – zdarma
9:40–12:00
Vycházka – komentovaná prohlídka
Státní opery s průvodcem, 60 Kč.
Sraz v centru pro seniory ve 12 hod.
12:00–14:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00
7. 3. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30

Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou (zdarma)
11:30–12:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace 12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Kurz internet – pro úplné začátečníky
15:00–16:00
8. 3. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – úplné začátečníky
9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy – s lektorkou
10:00–11:00
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu:
písně různých žánrů
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
9. 3. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory
s prvky jógy a dechových cvičení,
25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub cestovatelů: Velká Británie
13:15–14:30
Dílničky: Jarní věneček
14:45–16:00

10. 3. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS.
(zdarma)9:30–10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
11. 3. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable
9:40–12:00
Možnost využití vyhledávání na internetu
pro seniory – zdarma
9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00
14. 3. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou (zdarma)
11:30–12:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace 12:30–13:30

INZERCE

SC-361281/01

1

14 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Březen 2016

NEJEN PRO SENIORY
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Klub seniorů, kardiaků
14:00–17:00
Kurz internet – pro úplné
začátečníky15:00–16:00
15. 3. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat, 100 Kč)
9:00–14.00
Počítačový kurz – úplné
začátečníky9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy –
s lektorkou10:00–11:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor
(mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
16. 3. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Karel IV.
13:15–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky:
Velikonoční vajíčka zdobení ubrouskovou
technikou (vyfouknutá vajíčka s sebou)
14:45–16:00
17. 3. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30

Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS.
(zdarma)9:30–10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
18. 3. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable...
9:40–12:00
Vycházka – Strahovský klášter,
prohlídka historických sálů a obrazárny
(bez průvodce). Vstupné 60 Kč, sraz
v Harrachovské v 9:40 hod. 9:40–13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00
21. 3. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou (zdarma)
11:30–12:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace 12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00
Kurz internet – pro úplné začátečníky
15:00–16:00

22. 3. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
9:00–14.00
Počítačový kurz – pro úplné
začátečníky9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy – s lektorkou
10:00–11:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

29. 3. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro úplné
začátečníky 
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy – s lektorkou
10:00–11:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)

11:00 – 12:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00

23. 3. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory
s prvky jógy a dechových cvičení,
25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Společenský klub: Jak využít volný čas
v důchodu13:15–14:30

30. 3. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Aktivní klub: David Huf – profi cvičitel:
Aktivní přístup k sobě samým
13:15–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky:
Drátované dekorace
14:40–16:00

24. 3. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Dis. Lenky Krutské
(zdarma)9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

31. 3. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS.
(zdarma)9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

INZERCE

PEČOVAT JE NORMÁLNÍ

Servisní prohlídka
za 249 Kč
Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku
letních pneumatik se slevou až 25 %.
Samozřejmostí je přezutí a uskladnění
pneumatik za výhodné ceny.
Nezapomeňte po zimě také včas
naplánovat servisní prohlídku svého
vozu. Provedeme diagnostiku,
zkontrolujeme podvozek, brzdový
systém a mnoho dalšího. Myslíme
i na Vaši bezpečnost. K nové sadě
předních stěračů, které si po zimě
zaslouží vyměnit, Vám jako bonus
přibalíme koncentrát náplně do
ostřikovačů.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Untitled-719 1

Březen 2016

SC-361283/01

AUTO - POLY spol. s r.o.
Pod Harfou 904/1, 190 00 Praha 9
Tel.: 266 311 610
www.auto-poly.cz
22.2.2016 11:04:05
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Tradiční přehlídka řemesel na Jarově
Střední odborná škola stavební a zahradnická v Praze na Jarově připravila i v letošním roce tradiční řemeslnou
přehlídku, na které představila celkem pět učebních oborů: malířsko-lakýrnický, kamnářský, zednický,
truhlářský a instalatérský.

Fládrování

Instalatéři

Kamnáři

P

Sklenáři

ři akci, která se uskutečnila 27. ledna,
předvedli žáci školy celou řadu zajímavých ukázek řemesel napříč svými zvolenými učebními obory. Mladí malíři-lakýrníci
prezentovali dekorativní techniku „fládrování“, která spočívá ve vytváření věrné kopie
dřeva včetně imitování drobných vad, suků
a prasklinek pro dosažení dokonalé iluze.
Žáci oboru zedník ukázali, jak vyzrát na
zdění jednoprůduchového komína z bílých
cihel, a žáci oboru truhlář zase pod vedením
příslušného mistra sestavili nábytkové skříně. Mladí kamnáři se věnovali stavbě kopie

historických pokojových kamen a žáci reprezentující obor instalatér předvedli instalaci
rozvodů potrubí a následné osazení zařizovacích předmětů.
SOŠ stavební a zahradnická je unikátní institucí v českém vzdělávacím systému. Sdružuje
totiž dvě studijní zaměření, která se na první
pohled mohou zdát naprosto odlišná – stavební a zahradnické. Ve skutečnosti mají ovšem
mnoho společného. Obě vyžadují šikovné ruce
a obě vedou k tvorbě estetických i užitečných
věcí pro každodenní život.
SOŠ stavební a zahradnická je jednou z nej-
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Nevíte, kde ve svém okolí nakoupit RYOR?

V uvedených prodejnách Vám rádi poradí i objednají
Vaše oblíbené přípravky.

Drogerie CYAN, Mladoboleslavská 843, Kbely

16

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

SC-361194/03

SC-361011/16

Drogerie Rodinka, Jablonecká 423, Prosek
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Výtvarná soutěž pro děti z mateřských
škol „S písničkou jdu jako ptáček“
Mateřská škola Pod Krocínkou ve spolupráci s městskou částí Praha 9
vyhlašuje V. ročník výtvarné soutěže pro děti z mateřských škol a obdobných
předškolních zařízení Prahy 9 na téma „S písničkou jdu jako ptáček“.

V

Truhláři

Zdění komína
větších pražských škol, která má díky svému
zahradnickému předchůdci více než 100letou tradici a může se pyšnit komplexní nabídkou řemeslného vzdělávání. Přihlášku
ke studiu pro školní rok 2016/2017 lze podat nejpozději do 15. března 2016 (více na
www.skolajarov.cz).
foto: Marie Kurková

ýtvarná díla mohou mít jakýkoliv formát, je možno použít rozličné výtvarné techniky a různý materiál,
mohou být doplněna textem či
vlastní písničkou a podobně.
Jde nám o rozvíjení dětské
fantazie a vyjádření písničky
výtvarnou činností. Hudba je
dětem velmi blízká a rády si zpívají kdekoliv.
Nyní rozezníme i vstupní halu Úřadu MČ Prahy 9 výtvarnými díly s touto tematikou.
Mateřská škola Pod Krocínkou ve svém vzdělávacím programu rozvíjí předčtenářskou gramotnost a je zapojena v projektu „Česko čte
dětem“, jehož 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 do 19. 4. 2016
(osobně či poštou).
Kategorie:
3–4 roky, 4–5 let, 5–6 let, kolektivní práce
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 vlastní tvořivost a nápaditost dětí.
Těšíme se na dětské práce zhotovené libovolnou
technikou, které jsou něčím zajímavé a inspirující nebo se dětem mimořádně povedly. Upřednostníme kvalitu před kvantitou.
Porota složená ze zástupců MČ Praha 9 a 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, webu
MŠ Pod Krocínkou a v časopise MČ Prahy 9
Devítka.
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Hyundai i30 s nejbohatší výbavou v historii
jen za 319 990 Kč

Jen od nás bonus
příslušenství za 10 000 Kč ZDARMA.
Hyundai i30 – kombinovaná spotřeba: 3,9-7,3 l/100 km, emise CO2: 102-169 g/km.

Hyundai Centrum Praha s.r.o.
Českobrodská 41, Praha 9 - Dolní Počernice

Březen 2016

www.hyundaipraha.cz, e-mail: hyundai@hyundaipraha.cz
T +420 281 040 011 Mobilní aplikace na vašem APP store.
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Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900. Fotografie je pouze ilustrativní.
Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai do odvolání
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HISTORIE

Muzeum České hasičské
jednoty na Kolčavce
Ve východním objektu
historické usedlosti Kolčavka čp. 5 v Praze 9 – Libni
otevřel v sídle firmy Pyroservis, a. s., v roce 2007
Ing. Vasil Silvestr Pekar,
Ph.D., soukromé Muzeum
České hasičské jednoty.
V současné době se pyšní
více než tisícem exponátů.

Od výstav k muzeu

V roce 1994 se akciovka Pyroservis podruhé ve své historii zúčastnila hasičské výstavy FIRECO
v Trenčíně. „Chtěli jsme vytvořit
zajímavou a přitažlivou expozici,
a proto jsme ji koncipovali v duchu srovnání nových prostředků
se starými. Náš výstavní stánek
měl velký úspěch, což pro mě byl
další impulz k rozšiřování sbírky,“
s úsměvem konstatuje Ing. Pekar.
V praxi to znamenalo, že jeho sběratelská vášeň si během roku vynu-

M

uzeum České hasičské jednoty na ploše 100 m² zachycuje historii hašení požárů
od doby vzniku prvních dobrovolných hasičských sborů až po
70. léta minulého století především na území Čech a Moravy.
K vidění jsou rozsáhlé sbírky hasicích přístrojů, hasičské koše a jednoduché ruční stříkačky, hasičské
armatury a hydrantové systémy,
hasičské sekery, osvětlovací, svolávací a signalizační prostředky,
výstrojní součástky, hasičské přilby a ochranné masky, koňmi tažené ruční a motorové stříkačky,
hasičské přívěsy. Téměř všechny
vystavené exponáty jsou funkční.
K zajímavostem patří například
membránový signalizační přístroj
„Tyfon“, zaujmou louče, přenosné lampy nebo třeba azbestový
ochranný oděv používaný ještě
v nedávné minulosti. Krásná je
jedna z největších sbírek historických hasičských přileb a výstrojních součástek z období
rakouské monarchie a první republiky v Čechách obsahující přes
150 exponátů.

Historii hasičů u nás mapuje
i pěkná řádka diplomů.
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Restaurované kousky zdobily kanceláře Pyroservisu a budily oprávněnou pozornost návštěvníků
a obchodních partnerů. „Někteří
z nich mi pak sami začali přinášet staré přilby, sekyrky, požární
armatury, hadice a proudnice…
Tak se z původních třech přileb
moje sbírka do konce roku 1993
rozrostla na pětadvacet různých
předmětů,“ dodává Ing. Pekar.

Hasičské přilby. Začátkem devadesátých let se Ing. Vasil Pekar zúčastnil
výstavy požární techniky v Trenčíně, kde ukázal své tři historické hasičské
přilby. Kolega ze Slovenska se však pochlubil stovkou takových přileb z mnoha
zemí. „Řekl jsem si, že musím být lepší,“ vzpomíná na své sběratelské začátky
Vasil Pekar a dnes má sbírku více než 150 hasičských přileb a výstrojních
součástek, a to „jen“ z území Čech, Moravy a Slovenska v období rakouské
monarchie a první Československé republiky.

Jak to začalo

V roce 1985 si do Prahy Ing. Vasil
Pekar přivezl z Ostravy, kde do té
doby působil jako velitel Veřejného
požárního útvaru města Ostravy,
tři historické hasičské přilby. K nim
postupně začaly přibývat další hasičské artefakty, které se už v roce
1993 daly označit za sbírku.
„V listopadu 1990 jsme založili vydáním akcií na jméno jednu
z prvních soukromých akciových
společností v tehdejší ČSFR – Pyroservis. Firma se orientuje na služ-

by v požární ochraně. A v rámci její
servisní činnosti se na dílnu k vyřazení ojediněle dostávaly i historické
hasicí přístroje. Jednoho dne jsem
objevil na dílně k sešrotování rozebrané tři přístroje a uvědomil jsem
si, že se takto nenávratně ztrácejí
cenné předměty, které vypovídají
o technice minulé doby,“ vzpomíná Ing. Vasil Pekar. „Hned jsem likvidaci těchto starých věcí zakázal
a postupně jsem je ve volných chvílích začal čistit, restaurovat a obnovovat do jejich původní krásy.“

Ruční hasičská stříkačka, čtyřkolová,
zápřahová, kočárového typu od firmy
R. A. Smekal Smíchov byla vyrobena
někdy v letech 1886 až 1888. Stala
se prvním takovýmto exponátem
v Muzeu České hasičské jednoty
na Kolčavce.

Motorová hasičská stříkačka,
čtyřkolová, zápřahová, pravděpodobný rok výroby 1930. Původně
byla ruční, v roce 1942 ji přestavěli
na motorovou s čerpadlem od firmy
Flader. Muzeum ji zakoupilo v roce
2009 z obce Horní Bříza.
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Svatý Florián, patron všech hasičů,
který vítá návštěvníky mířící do muzea na Kolčavce, stojí na mlýnském
kole. Svatý Florián je označován za
ochránce v nebezpečí ohně, vody
a války. Postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví,
vylévající vodu z vědra na hořící dům
má připomínat, že prý kdysi svou
modlitbou odvrátil plamennou zkázu.
Pocházel z vojenské rodiny a sám
byl na konci 3. stol. n. l. vojenským
úředníkem na území dnešních
Horních Rakous. V té době, za vlády
císaře Diokleciána, kdy byla římská
říše zmítána bídou a četnými válečnými konflikty, hledali lidé v křesťanském učení útočiště před existenční
nejistotou. Císař, ve snaze obnovit
upadající říši a s ní i tradiční římské
pohanství, zbavoval křesťany úřednických míst, propouštěl je z vojska,
pronásledoval kazatele. Florián za to,
že se nechtěl vzdát své víry a snažil
se osvobozovat zajaté křesťany, byl
4. května 304 svržen s mlýnským
kamenem na krku do řeky Enže poblíž římské osady Laureascum (dnes
město Lorch v Rakousku). Pohřeb byl
nedaleko Lince, v místech kde dnes
leží městys St. Florian, a nad jeho
hrobem byl už v 6. století vystavěn
augustiniánský klášter.
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Ruční hasičská stříkačka, HYDROFOR
firmy Flader, rok výroby 1885. Sbírky
na Kolčavce doplnila v roce 2008.
Zakoupena byla v obci Holedeč.

tila zakoupení tří výstavních vitrín
pro hasičské exponáty, pro které
už v kanceláři nebylo žádné místo.
Po úpravách v objektu na Kolčavce
byly hasičské předměty vystaveny na chodbě v administrativním
podlaží. Každé dva roky pak přibyly další dvě vitríny exponátů…
„V roce 1998 se poprvé konaly Litoměřické hasičské slavnosti, do
jejichž přípravy se aktivně zapojila
i Česká hasičská jednota a sponzorsky naše firma Pyroservis. Tato výstava ve mně zanechala nezapomenutelný dojem. Tady jsem pochopil,
že mi ke štěstí schází ruční zápřahová hasičská stříkačka,“ s nadhledem nastiňuje další směrování
své sbírky Ing. Pekar. Ačkoliv po ní
pátral velmi intenzivně, podařilo se
mu ji získat až v roce 2006 z Vráže
u Písku. Ruční hasičská stříkačka,

„Hoří!“

Motorová hasičská stříkačka,
čtyřkolová, zápřahová, od firmy
Bohumil MÁRA, pravděpodobný rok
výroby 1931 včetně příslušenství.
Stříkačka je funkční s kompletním
vybavením. Naposledy byla použita
u požáru v roce 1963. Zakoupena
byla od obce Únětice.

čtyřkolová, zápřahová, kočárového
typu od firmy R. A. Smekal Smíchov byla vyrobena někdy v letech
1886 až 1888 a dlužno dodat, že
zub času se na ní nepěkně podepsal. Hodiny, které Ing. Pekar spolu
se syny strávil při jejím restaurování, se dají spočítat jen velmi těžko.
Výsledek však stojí za zhlédnutí!
6. srpen 2006, když za dvanáct
tisíc korun stříkačka putovala do
Prahy, se tak stal jedním z nezapomenutelných dnů vášnivého sběratele technického zařízení hasičů.
Navíc se ukázalo, že příslušenství
ke stříkačce (písty, boty, zarážky
a další), které bylo dodáno ve třech
bednách, je navíc a pochází ze starší stříkačky rovněž z Vráže u Písku.

Hasičská technika ze 60. let
minulého století je k vidění na dvoře.

Ing. Vasil Pekar u každého
exponátu hasičské techniky pečlivě
dokumentuje, v jakém stavu ho
získal. Sami se můžete přesvědčit,
jak se pod jeho rukama z hromádek
šrotu stává výstavní kousek.

Po úspěšných výstavách na Litoměřických hasičských slavnostech
i v dalších v letech – 2001, 2004
a 2007 – se Ing. Vasil Pekar rozhodl sbírku vystavit a zpřístupnit
veřejnosti ve stálé expozici v prostorách firmy Pyroservis. Muzeum
bylo poprvé slavnostně otevřeno
5. října 2007. A už o měsíc později
rozšířila její sbírky ruční hasičská
stříkačka, dvoukolová, nádražního typu, pravděpodobně z roku
1920. Její příslušenství tvoří hadice, proudnice a část savice se sacím košem. Do Prahy se dostala ze
Strakonic. A přibývala další technika. Posledním takovým exponátem je hasičská, dřevěná, zápřahová, ruční stříkačka horského typu
z obce Červené Janovice. Muzeum

Hasicí přístroje.

Muzeum České hasičské jednoty
na Kolčavce – jak už sám název
napovídá – úzce spolupracuje
s Českou hasičskou jednotou –
propaguje její činnost a historické
tradice. Ale expozice historických
hasebních prostředků pro první
zásah proti požárům, hasicích
přístrojů, ručních stříkaček
a hydrantových systémů je využívána
také pro dokumentaci jejich vývoje
v rámci školení servisních techniků
hasicích přístrojů a hydrantových
systémů, požárních preventistů
a specialistů, jejichž odbornou
přípravu provádí firma Pyroservis.

ji získalo v roce 2011 bezplatně.
„Hasičskou techniku získáváme
především nákupem nebo darem
od přátel,“ říká Ing. Pekar a dodává: „Sbírka ale zahrnuje i exponáty
pocházející od mých předků. Když
si prohlížíte historická vědra nebo
hydrofory, šprycky, hydronety, vždy
pocítíte poctivost a fortel našich
předků i pýchu na jejich práci.“
Muzeum České hasičské jednoty
můžete navštívit po předchozí dohodě na tel.: 602 338 665 a v období duben–červen a srpen–říjen
o víkendech pravidelně od 14 do
text a foto: mk
17 hodin.
Hasiče v akci můžete na
Kolčavce vidět 16. dubna
2016 při hasičském dni, který
připravuje MČ Praha 9.
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VELIKONOCE

Vajíčka malovaná voskem (a srdcem)
Vajíčka s bílým reliéfem

Také obdivujete krásné
kraslice malované voskem? Tradici jejich vytváření udržují členky Klubu
lidové tvorby Praha. Vyzpovídali jsme jednu z nich –
Ing. Jiřinu Ceehovou, která
se zdobení vyfouknutých
skořápek věnuje více než
třicet let.

„K

národopisu a lidovým tradicím jsem měla vždycky
blízko. A protože mě k ručním
pracím vedla maminka, snažila
jsem se i já se syny leccos vytvářet.
O Velikonocích jsme například
zdobili vajíčka kousky látky, papírky, malůvkami… A protože mě
to začalo velmi zajímat, sháněla
jsem literaturu (v té době téměř
bez úspěchu) a nakonec jsem se
vydala i na zkušenou na Moravu.
Ovšem ani tam jsem se od místních žen, které kraslice malovaly,
nic nedozvěděla. O své tajemství
se nechtěly dělit,“ s úsměvem
vzpomíná na své začátky zdobení
vajíček Jiřina Ceehová.
Dlužno dodat, že sama se o své
letité zkušenosti se zájemci dělí
ochotně při nejrůznějších kurzech. „Není mnoho lidí, kteří se
zdobení kraslic chtějí věnovat,

protože to chce určitou trpělivost a zručnost, kterou je potřeba
nacvičit.“

Základem jsou vejdumky…

… čili vyfouknutá vajíčka. Vyfouknout obsah vajíčka se vám dobře
podaří, když na jeho obou koncích
uděláte malé dírky kulatým jehlovým pilníkem.
Máte-li potřebné množství vejdumků, namočte je do horké vody
a nechte v ní vyluhovat dva až tři
dny, aby se rozpustily všechny živočišné zbytky uvnitř skořápky.
Poté ještě asi dvakrát znovu propláchněte teplou vodou a nechte pořádně vyschnout. Když na
očištění vejdumků nepoužijete
chemické prostředky, barva při
malování lépe chytá a drží.

Vejdumky, které obarvíte, můžete
ozdobit vzorem z bílého vosku.
„V lékárně si kupte bělený včelí
vosk, zahřejte ho v mističce nad
plamenem svíčky a přidejte do
něho trochu parafínu, abyste dosáhli potřebné vazkosti, a kousek bílé voskovky české výroby
(Hartmann Rico), která zvýrazní
bělost,“ radí Jiřina Ceehová.
Rozpuštěný vosk nanášejte na
vajíčko špendlíkem se skleněnou
hlavičkou, pokud chcete docílit
silnějšího vzoru, nebo bez hlavičky, jestli dáváte přednost jemnějšímu vzoru. Se špendlíkem zapíchnutým do obyčejné tužky nebo
pastelky musíte pracovat rychle,
protože vosk rychle zasychá.

Voskovaná batika

Chcete mít pěkné bílo-oranžovo-červeno-černé kraslice? Použijte metodu voskované batiky. Na
bílou skořápku nakreslete včelím
voskem vzor, který má zůstat bílý,
a vložte vajíčko do oranžové barvy.
Po zaschnutí vytvořte včelím voskem vzor, jež má zůstat oranžový,
a vložte do červené barvy. Nakreslete vzor, který zůstane červený,
a dejte kraslici do černé barvy.
Na závěr barevné vajíčko zahřejte
(nad svíčkou nebo v troubě) a hadříkem leštěte jeho povrch. Část

vosku se vpije do hadříku, část zaleštíte do skořápky.
Ing. Jiřina Ceehová ještě zdobí
kraslice slámou nebo se pyšní tzv.
madeirovými vajíčky, do nichž kulatým jehlovým pilníkem vytváří
dírky a zdobí je bílým voskem.
text a foto: mk


Klub lidové
tvorby Praha
je zájmové občanské sdružení,
které působí po celé České republice. Registrován byl na jaře
roku 1990. Sdružuje nadšence,
kteří chtějí oživit, zachovat
a šířit techniky lidových uměleckých řemesel, vzbudit aktivní
zájem o tradici lidové kultury,
výroční a rodinné zvyky, přispět
k jejich znalostem a včlenit
je do současného života. Zájemcům o lidovou tvorbu klub
nabízí kurzy, kroužky, soustředění, poradenství. Pro širokou
veřejnost připravuje výstavy, na
nichž zkušené lektorky předvádějí výrobu tradičních dekorací,
zvykoslovné a textilní techniky.
Program výuky a kurzů
v Praze 9 najdete na
www.centrumknoflik.cz,
Kulturní a rodinné centrum
Knoflík, Jablonecká 724/6,
Praha 9-Prosek.

Přivítejte jaro se Střední školou Bean, s. r. o.
K jaru a Velikonocům
neodmyslitelně patří
květiny. Vytvořte si podle
rad Ing. Jiřiny Neckářové,
Ph.D., učitelky odborných
předmětů ze Střední školy
Bean, s. r. o., jednoduché
květinové aranžmá.
Co k tomu budete
potřebovat:

Misku (stačí např. od jogurtu),
aranžovací hmotu na čerstvé květiny, zvolené květiny, různé větvičky dřevin, kamínky, popř. nejrůznější dekorace – na Velikonoce
třeba kraslice, vrbu jívu, zlatici.
„Květinové aranžmá si můžete
udělat z jakýchkoliv květin a rostlin, které máte například na své
zahrádce,“ říká Jiřina Neckářová
a dodává: „Pokud však chcete, aby
vám květinová dekorace vydržela
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co nejdéle, vyhněte se květům cibulovin – teď na jaře kvetoucím tulipánům, narcisům… Na aranžmá
ze živých rostlin jsou nejideálnější
např. chryzantéma (těm s drobnými květy se říká „santini“), karafiáty nebo třeba Alstroemeria. Všechny tyto rostliny vám při správném
ošetření vydrží tři až čtyři týdny.
Zkombinovat je můžete s narašenými větvičkami vrby, svídy krvavé,
tavolníku, břečťanu, zkrátka s čímkoliv, co najdete na své zahradě či
při procházce parkem…“

Jak postupovat:

Aranžovací hmotu položte volně
do kyblíku s vodou a vyčkejte, než
sama (tíhou nasáklé vody), klesne
ke dnu. Aranžovací hmotu běžně zakoupíte v květinářství nebo
v kterémkoliv hobbymarketu. Mezitím si připravte rostliny, které
budete aranžovat, tzn. odlistěte
je, seřízněte a dejte do vody, aby se
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fialové barvě, velmi dekorativní
větvičky třezalky s červenými plody,“ inspiruje nás Jiřina Neckářová.
A pak už jen stačí do zhotoveného
aranžmá podle potřeby dolévat
text a foto: mk
vodu.

Jiřina Neckářová
a její jarní květinové aranžmá
před vlastním aranžováním dostatečně zásobily vodou.
Pak je možné hmotu vložit do připravené misky nebo košíčku a začít s aranžováním květin.
„Do svého aranžmá jsem použila
např. buxus, který se dobře tvaruje
a často ho máme na zahradě, dlouho vydrží a dobře kryje aranžovací
hmotu. Další rostlinou, která byla
použita do aranžmá, je Eustoma,
skleníková květina, která se nejčastěji vyskytuje v bílé nebo modro-

Srdečně vás zveme
15. března 2016 od
9 hodin na výstavu
a prezentaci naší školy
ve vstupní hale Úřadu
městské části Prahy 9,
Sokolovská 14/324.
Představíme vám výsledky
práce našich žáků v oborech
zahradnictví, kosmetické
služby a gastronomie. Připravili
jsme pro vás ukázky vazby
kytic a jarních aranžmá, líčení
a degustaci velikonočních
pomazánek.
S našimi žáky se na vás těší
Yvona Šorejsová, ředitelka školy
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Velikonoční věnečky
a stolní aranže
U

KARMÍNA:
Velikonoční mystérium

žijte si jarní svátky, jak se patří, tedy plné radosti, zážitků a krásných
vzpomínek. Nevíte jak? Přijďte prožít krásné chvíle s květinami do
příjemného prostředí výtvarného ateliéru v Obecním domě v Jandově 4
ve Vysočanech.
Pod vedením zkušené floristky se naučíte vázat a vytvářet květinová
aranžmá. Připravili jsme pro vás široký výběr dekoračních materiálů, květů, zeleně, spoustu inspirativních nápadů a také něco dobrého ke kávě.
Kdy? 24. března 2016 od 18 do 20 hodin. Cena: 370 Kč vč. DPH
(materiál v ceně).

Do jara na veselých tónech
Jarní koncerty studentů anglického gymnázia v Praze
Vysočanech – The English College in Prague – se konají
17. března 2016 od 14 a od 18 hodin v obřadní síni
vysočanské radnice.

S

tudenti školy se představí pestrou směsicí hudby i nástrojů
v klasickém i populárním programu. Vystoupí také školní komorní

sbor a hosté. Vstup volný.
Program koncertu bude k dispozici posluchačům před začátkem
koncertu.

Jak šel čas s Cantorií…
… byl název koncertu k 30. výročí
založení pěveckého sboru Cantoria, který je úzce spjat s Prahou 9.
Uskutečnil se v listopadu loňského roku, a protože byl velmi
úspěšný, je jeho repríza plánována
na čtvrtek 31. března 2016. Tento
druhý koncert se koná od 18.30
hodin v Salesiánském divadle
v Kobylisích, Kobyliské náměstí
1000/1 Praha 8.

Sbor Cantoria

Soubor KARMÍNA

Cyklus koncertů komorní hudby na vysočanské
radnici pokračuje velikonočním koncertem
10. března od 19 hodin.

S

větské i duchovní velikonoční
zvyky a rituály v písni představí v pořadu Velikonoční mystérium vokálně instrumentální
soubor KARMÍNA.
Velikonoce jsou širokou křesťanskou veřejností považovány za
nejdůležitější svátky v roce. Soubor Karmína připravil velikonoční
program, který plně respektuje
církevní zvyklosti, ale zabrousí
i do starších lidových tradic, bez
nichž si období Velikonoc dnes
těžko dokážeme představit.

Posluchači se přístupnou formou
seznamují s lidovými i církevními
obyčeji v Čechách, jak prostřednictvím osobitě upravených světských
i duchovních písní, tak prostřednictvím průvodního slova. Tento
program Karmína prezentuje v obsazení jedenácti členů souboru, a to
v barokních lidových kostýmech.
Koncert se uskuteční v obřadní
síni vysočanské radnice, Praha 9,
Sokolovská 14/324, bezbariérový
vstup (2. patro/výtah). Omezená
kapacita sálu.

INZERCE

Zcela nová úroveň rodinného bydlení
v Rezidenci Veselská v Letňanech.
•
•
•
•
•
•

5 minut na metro
v blízkosti nákupní centrum Letňany
mateřská školka v přízemí objektu
energetická třída B
vysoká kvalita provedení a standardu
kolaudace podzim 2016

www.rezidenceveselska.cz

již od

4,2 mil.

733 622 922

Veselska_podzim_Podval_188x86_V04.indd 1
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Místo pro
vaši rodinu
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KULTURA

www.divadlogong.cz

GONG
3. 3. čtvrtek
19:30
LÍSTEK
Akustický folk, bluegrass a trampská
píseň v obsazení Panova flétna, kytara,
banjo a kontrabas.
8. 3. úterý
19:30
O. Kovařík: VŠIVÁK LÁZEŇSKÝ
Divadelní spolek Post Scriptum
9. 3. středa
19:00
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.
10. 3. čtvrtek
19:30
E. Elsner: MONOLOGY VAGÍNY
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti a zakázané
zóny je oslavou ženské sexuality ve
vší své složitosti a tajemnosti. Hrají:
D. Bláhová, M. Sajlerová a J. Asterová
v alternaci s A. Polívkovou.
16. 3. středa
19:30
Jazz Klub Gong
J. J. JAZZMEN
Tradiční jazz, dixieland, swing a latin
tinged jazz okořeněný zkušenostmi
z New Orleansu.
17. 3. čtvrtek
19:30
KAREL PLÍHAL
Koncert svébytného písničkáře, folkaře
a básníka spojený s prodejem CD
a autogramiádou. Pořad nevhodný
pro děti do 12 let.
21. 3. pondělí
19:30
HOP TROP
Koncert naší přední trampské, folkové
a country kapely pořádaný u příležitosti
vydání DVD – 35 let.
22. 3. úterý
HOP TROP

19:30

23. 3. středa
PROGRAM KE DNI UČITELŮ
Uzavřené představení.
Pořádá MČ Praha 9.

18:00

29. 3. úterý
19:30
Malá scéna
A. Imširevič: MOUSEFUCKERS
Divadlo Vedro
Děsivá komedie o mimozemšťanech
naší planety.
30. 3. středa
19:30
COP
Koncert plzeňských bluegrassových
nestorů vedených frontmanem
Míšou Leichtem.
31. 3. čtvrtek
19:30
ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
Koncert k 25. výročí jednoho ze základních pilířů domácí bluegrassové scény.

GONG DĚTEM
1. 3. úterý
Malá scéna
pro děti od 3 let
J. Menzel, M. Pokorný:
MÍŠA KULIČKA

10:00

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

10:00

5. 3. sobota
15:00
pro děti od 4 let
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
DEVATERO POHÁDEK
8. 3. úterý
10:00
Malá scéna
pro děti od 3 let
K. Čapek:
DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

Šachy jsou všechno –
umění, věda i sport
Šachy jsou jedna z nejkomplexnějších her, která
podporuje a rozvíjí logické myšlení a lze ji provozovat
skoro po celý život. Přitom je v porovnání s jinými
sporty finančně i materiálně nenáročná.

O

d března nabízí Divadlo Gong pro děti šachový kroužek pod
vedením zkušených trenérů šachového oddílu TJ Praga. Výuky se
mohou zúčastnit děti již od 5 let, v různém stupni výkonnosti, včetně
začátečníků. Kurs bude probíhat 1x týdně (60 minut).
Talentovaní účastníci, které šachová hra zaujme a budou se jí chtít dále
věnovat, se mohou přihlásit do šachového oddílu TJ Praga. Zde se budou
moci účastnit turnajů jednotlivců i soutěží družstev.
Cena za jednu lekci: 70 Kč. Možnost zakoupení permanentky. Více informací na tel.: 777 853 883, 608 930 306.
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9. 3. středa
pro děti od 3 let
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE

10:00

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

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

15:00

30. 3. středa
10:00
pro děti od 4 let
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
DEVATERO POHÁDEK

14. 3. pondělí
10:00
pro mládež od 12 let
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
ROMEO & JULIE

31. 3. čtvrtek
pro děti od 6 let
J. Foglar, O. Lážnovský:
STÍNADLA SE BOUŘÍ

16. 3. středa
pro děti od 9 let
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL

10:00

KLUB KOCOUR

17. 3. čtvrtek
pro děti od 6 let
J. Foglar, O. Lážnovský:
ZÁHADA HLAVOLAMU

10:00

3. 3. čtvrtek
19:30
JOSEPHINE
Amatérské seskupení poloprofesionálních
muzikantů, hrajících akustickou hudbu
na pomezí žánrů blues, folk a šanson.
Více: bandzone.cz/josephineblues

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

10:00

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

15:00

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

10:00

22. 3. úterý
10:00
pro děti od 5 let
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný:
MAUGLÍ
23. 3. středa
pro děti od 3 let
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE

10:00

26. 3. sobota
pro děti od 4 let
M. Pokorný:
POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE

15:00

10:00

10. 3. čtvrtek
19:30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country
a dalším stylům. Více: portrait.cz
17. 3. čtvrtek
19:30
Bradwa
Koncert bratří Jaroslava „Sitára“
a Milana Prodělalových, hrajících
převážně původní folkové skladby.
Více: bradwa.webnode.cz
22. 3. úterý
19:30
Z. BARTÁK A M. KRAMAROVIČ:
Spring Honor Acoustic
Akustický koncert.
Více: bandzone.cz/zdenekbartak
24. 3. čtvrtek
19:30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení folkových hudebníků.
Více: zasitipisnickari.klanweb.cz
31. 3. čtvrtek
19:30
T´N´T + TEKUTÉ SUŠENKY: LOVE SONG
T. Bečičková a T. Ludvíček a skupina
Tekuté sušenky zahrají společně
i zvlášť profláklé i méně známé
zamilované písně inspirované 60. léty,
folkem, blues, šansony, ale také
gospelovou hudbou. Více: t-n-t.cz

Vysočanský ba(binec)
Máte plné skříně oblečení a bot, které nenosíte?
Děti ze všeho vyrostly, a přece se vám skoro nové věci
nechce vyhodit? Potřebujete si udělat radost něčím
na sebe a do výplaty daleko? Právě pro vás je určena
akce Vysočanský (ba)binec.

A

kce se uskuteční ve dnech
18. a 19. března v prostorách
Obecního domu v Jandově ulici
č. 4 na Praze 9. Jedná se o bazar
s oblečením pro dospělé a děti,
s hračkami i sportovním vybavením pro děti.
Můžete si u nás za symbolickou
cenu pronajmout stoleček nebo
vaše zboží naceníme a prodáme.

Nabírání zboží proběhne 17. 3.
od 16 do 21 hodin.
Stoleček si můžete rezervovat na
tel.: 777 853 883, 608 930 306.
(Ba)binec začíná 18. 3. v 16 hodin
a potrvá do 21 hodin. Pokračovat
bude 19. 3. od 10 do 17 hodin.
Výdej neprodaného zboží je 21. 3.
od 13 do 20 hodin.
Těšíme se na vás!
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Jeskynû
(1. díl) na Proseku
(1. díl)

Profesor Jaroslav Petrbok, kter˘ jiÏ pfied
osmdesáti lety burcoval odborníky a místProfesor
Petrbok,proseck˘ch
kter˘ jiÏ pfied
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ke zpfiístupnûní
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kyní vefiejnosti, se koneãnû mÛÏe usmívat.
Jeho
vize sezákladÛ
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dráhy
dov˘ch
plo‰in
je vlastnû systém
star˘ch
lo– Libeň
– Vysočany
z roku
1896…
Okraj Proseck˘ch skal a ãásti dal‰ích nekfiímÛ
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fieãeno,
radnici, a za další tři roky se postupnic
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podle
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ãákem.
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tak
nejménû
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Prahy
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Tam 9.
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moÏné
jej druhé
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aÏ
témûfi
poãátku
ãákem.
Generace
pískafiÛpuklin
tak nejménû
od
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razily podél
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OvyváÏely
vývoji
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dopravy
1798městské
aÏ
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do poãátku
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z nich
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války
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podél
puklin
chodbice
Nejprve
o vzniku
městské
hromadné
doprakovce,
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nechaly
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rozpadnout.
avyvyváÏely
z vznikl
nich
hroudy
mûkkého
písvůbec a jak
vypadal
její vývoj
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9.
V
podzemí
nepfiehledn˘
labyrint
kovce,
kteréanechaly
nabyly
de‰tipožadavky
rozpadnout.
V dávných
dobách
na
chodbiãek
sálÛ,
jenÏ
vlastnû
kopírovaly
Vpřepravu
podzemí
vzniklnebo
nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
pomûry
a velice
se osob
podobaly
nákladů,
dokonce
minichodbiãek
a sálÛ,
jenÏtak
vlastnû
kopírovaly
mální. Zájem
byl leda
o to, jak
dopravit
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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nem, takÏe dnes funguje jako trámec
zpevÀující okraj svahu.
nem,
takÏe dnes
jako trámec
Velmi dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum provedla
v rozpevÀující
okraj svahu.
ce 1992 jeskyÀáfiská
skupina SPEA, která noVelmi
dÛleÏit˘celou
nov˘ v˘zkum
v rovû zmapovala
Moãálkuprovedla
a odváÏila
se
ce
SPEA,
která
nopfii1992
tomjeskyÀáfiská
do znaãnûskupina
rizikov˘ch
míst
v závavû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
pfii
tom-do
znaãnû
rizikov˘ch(1965,
míst varchiv
závatfií map
mapy
Interprojektu
lech
voln˘mi balvany.
Právûsituací,
kombinací
âSS)mezi
s vynesenou
povrchovou
ãástfií
map - mapy Interprojektu
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového tahu
podzemí
âSS)
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãásod Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleoloti
dokumentace
polygonového
podzemí
gické
mapy (zhotovené
ov‰emtahu
pomocí
pásod
Hrdliãky
detailnízískat
speleoloma Ladislava
a kompasu)
- byloa moÏné
pogické
(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
vchoráÏí
i na pfiesnosti
jejího plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
provedl
Vojífi
vchoV˘voj poVladimír
roce 2000
sezabezpeãení
ubíral cestou
zedÛ,
které
v‰ak vyÏaduje
revizi.plánÛ na zpfiíjména
neustále
opakovan˘ch
V˘voj
poaroce
2000
se ubíraldomkÛ,
cestouazestupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
to
jména
neustálekde
opakovan˘ch
plánÛ na zpfiíi na místech,
cedule „Poddolováno“
stupnûní
a v˘stavbu
rodinn˘ch
a to
zakazovala
vstup. Firmû
PragisdomkÛ,
se s nemail˘m
na úsilím,
místech,
cedule
„Poddolováno“
alekde
velice
profesionálnû,
podazakazovala
Firmû Pragis
se s nemafiilo ‰achtouvstup.
lokalizovanou
nedaleko
pÛl˘m
úsilím,
alevozu
velice
profesionálnû,
podapřední
straně
různobarevně
vodní
jámy
nad
Amerikou
I z 60. letodlišené
nafárat
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
terče.
Nápisy
byly
česko-německé.
V- MoãállétěpÛse
podzemí
a projít
systém Amerika
vodní
jámy
nad
I z 60.
let nafárat
ka. Jednalo
se Amerikou
o velice
napínavou
akci,
používaly
i otevřené
vozy pouze
s plechovou
podzemí
a projít
systém
Amerika
- MoãálprotoÏe existující
plány
mûly
nedokonalé
střechou.
Když
pršelo,
nikdo
nechtěl
sedět
ka.
Jednalo
se odvakrát
velice
napínavou
akci,
nebo
vÛbec
Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,
takpři
kraji,
protože
promokl:
jednou
protoÏe
existující
mûly
nedokonalé
Ïe pfii ze
proráÏce
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãídeštěm
strany aseplány
pak
ještě
vodou
stékajívÛbec Ïádné
zamûfiení,
takkové polohy
mezi v˘‰kové
peruck˘m
a korycancínebo
ze
střechy.
V
hořejší
třetině
Václavského
Ïe
pfiisouvrstvím
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
sk˘m
a ‰tolu
hnala
do
náměstí
byla přípřež,
třetí
kůň.
TitonapÛl
tři‰tûrãíkoně
kové
polohy
mezi peruck˘m
a korycanneznáma.
V podzemí
se sami mÛÏete
pfievytáhli
vůz
Mezibranskou
ulicí
až
na
Tylovo
sk˘m
souvrstvím
hnala
napÛl
do
svûdãit,
jakpřípřeži
pfiesnûa seděl
ãi‰tolu
moÏná
‰Èastnû
situanáměstí.
Na
jezdec,
protože
tři
neznáma.
V podzemí se sami mÛÏete pfieci odhadla.
koně
by kočí s kozlíku na voze neovládl, a tak
svûdãit,
jak pfiesnû se
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno odpoledne
u nás stavili
kolegoten třetí kůň táhl za dva. Kočí i jezdec se doroci
vé odhadla.
z Pragisu, Ïe narazili na silnû zfiícené
zumívali
píšťalkami. se
Koňka
ročně
Jedno
odpoledne
u násdopravila
stavili
kolegoa opadající
staré podzemní
chodby
a pové
z Pragisu,
Ïe narazili
silnûJako
zfiícené
tfiebovali
by zjistit,
oã se na
jedná.
souakromá
opadající
staré podzemní
poosoba-expert
jsem mûlchodby
zvlá‰tní,a nejtfiebovali
by zjistit,status,
oã seÏe
jedná.
spí‰ protizákonn˘
jsem Jako
mohlsoulézt
kromá
osoba-expert
jsem
mûl zvlá‰tní,
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam to horspí‰
protizákonn˘
status, Ïe jsem
mohlotevlézt
níkÛm
pfiedpisy zakazovaly.
Z ãerstvû
ifiené
do ãerstvû
stafiin,
kam to horstafiinyobjeven˘ch
kaÏdou chvíli
opadávaly
kaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû otevmeny, bylo
nutné
poãkat, probûhnout
do
fiené
stafiiny kaÏdou
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
míst achvíli
za chvíli
jsem byl
meny,
byloI.nutné
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
A Moãálka
a Amerika
tak bybezpeãnûj‰ích
ly propojeny! míst a za chvíli jsem byl
v Americe I. A Moãálka a Amerika tak byly propojeny!
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Kdo chtěl v průběhu tratě nastoupit, dal

To slovo existovalo na světě mnohem dříve,

ného prÛzkumu v nedalek˘ch LetÀanech, jak pláÏov˘ sediment, tak pfieplavené váprovádûného krátce po válce Quidem Zá- té písky sedimentované v tûsném sousedrubou, je kfiídové podloÏí nerovné. Jak vy- ství pobfieÏní linie.
pl˘vá ze stovek geologick˘ch vrtÛ, prove- Tyto perucké pískovce jsou mûkké, neden˘ch zde pfii projektování sídli‰tû, objevují jsou vyuÏitelné jako stavební kámen a na
se v nûm údolní deprese a paleokoryta vzduchu se pomûrnû rychle rozpadají.
zahloubená aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vy- Men‰í kusy se podle na‰ich pokusÛ rozplnûná pfieplaven˘mi jíly.
padnou jiÏ bûhem nûkolika mûsícÛ, naNerovnosti tehdej‰ího povrchu fungují pfiíklad pfies zimu. Jejich písek je v‰ak veljako nepropustná bariéra pro vody pro- mi ãist˘, dobfie vytfiídûn˘, pÛsobí dobr˘m
sakující pískovcov˘m souvrstvím. Na kon- estetick˘m dojmem. Proto byly na fiadû
takt jílÛ a pískovcÛ jsou vázány drobné míst perucké pískovce ãi jejich rozpadlé
prameny vyvûrající tfieba u vysoãanské es- deriváty vyuÏívány jako slévárenské písky,
takády, ve StfiíÏkovské ulici ãi v rybníãku ‰tukové písky nebo pro v˘robu abrazních
pod Kundratkou. V kanalizaãní ‰tole v uli- ãisticích prostfiedkÛ. Sedimentace perucci Nad Kundratkou byl odkryt silnû zjílo- k˘ch pískovcÛ je na fiadû stfiedoãesk˘ch
vatûl˘ povrch podloÏního ordovického lokalit (typick˘ je tfieba Hostibejk u Krasouvrství, kter˘ metrovou vrstvou ‰edého, lup) zakonãena ‰tûrãíkovou polohou, ktekaolinického jílu pfiímo pfiecházel do pe- rá ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
ruckého souvrství svrchní kfiídy, aniÏ ‰lo ur- nástup nové, mohutnûj‰í mofiské záplavy.
z nejznámějších
a nejslavnějších
fotografií z Tato
historie
pražské MHD:
Elektrotechnik
ãitJedna
hranici
mezi zvûtralinov˘m
plá‰tûm
‰tûrãíková
poloha
je velmi dobfie vyFrantišek Křižík pózuje
prvním
elektrickým
tramvajovým
vozem
a pfieplaven˘mi
jíly. v červenci 1891 na Letné před
vinuta
na
fiadû
míst
v
proseckém
podzemí,
v českých zemích. Jeden vůz koupil Křižík od norimberské firmy Sigmund Schuckert, druhý,
Kfiídová
sedimentace
zaãíná
peruck˘mi
ale
také
napfiíklad
v
lomu
poblíÏ
prosecprakticky stejný, vyrobila Ringhofferova továrna na Smíchově.
vrstvami; ty jsou vyvinuty jako ‰edé, uhel- ké vyhlídky.
né jílovce, nebo jako mûkké, na‰edlé jílovité V˘‰e poloÏené pískovce jsou hrubozrnné,
znamení
konduktérovi,
který
se na
zadním
dvou linkách.
Obě linky začínaly
v Karlíně
pískovce
o promûnlivé
mocnosti
od nû- ménû
homogenní,
ãasto
‰ikmo
zvrstvené
rozhlížel. Když viděl
mávající,
trhl
od hostince
„U města
Hamburku“.
Jedna
kolika
decimetrÛ
do dvou
metrÛ. Na
tu- astupátku
mají charakteristickou
narezlou
barvu.
řemenem,
procházel vozem.
Řemen
linka
směřovala
Malou
druhá
na ¤adíme
to
polohu
bylo na
vázáno
jiÏStranu,
popsané
dob˘je kkterý
tzv. korycansk˘m
vrstvám
a pování
kfiídového
v oblasti
mezidalší
Klíãovem
za sediment
mûlkého
mofie,
od zvonce,jekterý
byl u kočího,
nekončil
něSmíchov.
V roceuhlí
1875
se zřídila
linka, vaÏujeme
adokbelsk˘m
ale podobn˘ geolo- ve
kterém
hrály dÛleÏitou
roli pfiíbfieÏní
jakým
připevněním
u místa konduktéra,
ale
Karlína a leti‰tûm,
Libně.
gick˘
májízda
i oblast
Strahova avypadala?
Petfiína. proudy,
jejichÏ
smûry
se bûhem
dal‰íhotěla.
v˘ten jej měl
během
jízdy
ovinut kolem
Jakv˘voj
taková
omnibusem
Prostfiedí
v dobû
peruck˘ch
vrs- voje
pobfieÏí
mûnily
a tím ovlivÀovaly
zrJím dával
znamení
k zastavení
a opětovnéOmnibus byl
velkýusazování
asi jako menší
tramvajotev
je nutné
pfiedstavit
jako ploché
zá- nitost
sloÏení
pískovcÛneměl
a smûry
jejich
vnitfimu rozjetí.
Omnibus
žádný
signální
vý vůz,
trochusi lehčí
konstrukce.
Měl pevné
zemí
nedalekého
kteréNebyl
je v niÏlaminace.
zvon,
nebo trubku pro výstrahu pěších nebo
dřevěné
lavice asi pobfieÏí,
pro 20 osob.
pé- ní
‰ích
tvofieno
mûlk˘mi
rovaný,polohách
kola byla loukoťová
s třecí
brzdou, protijedoucích vozů. Vždyť tenkrát ještě nesladkovodními
a brakick˘mi
moãály
po- TûÏba
byl praktikován žádný dopravní řád. Jízdné
ovládanou kočím
z vyvýšeného
kozlíku.
rostl˘mi
hustou subtropickou vegetací, ve bylo zprvu
korycanské
byly
ve vût10 krejcarůpískovce
bez ohledu
na vzdáleDlažba byla špatná, hrbolatá. Lidé se při Rezavé
které se objevují napfiíklad mangrovy. Ve ‰ím mûfiítku tûÏeny jako více ãi ménû kvajízdě důkladně protřásli. Při delších jízdách nost, později 15 krejcarů za místo uvnitř vozu
vy‰‰ích polohách (coÏ je podle dosavadních litní kámen pravdûpodobnû jiÏ od stfiesi na lavicích nadsedávali, nebo si při sezení a 6 krejcarů na hořejší plošině (na střeše).
odkryvÛ
právû oblast pod ulicí Na Vy- dovûku, ale s jistotou nejménû od roku
Ale již za krátký čas se doprava „zcivilizopodkládali
malé polštářky.
se v omnihlídce)
je moãálovit˘
v˘vojOkna
redukován
ne- 1695,
kdy jsou na historické mapû Prosevala“;
rozšířil se počet vozů, zavedly se pevbusu
neotvírala,
podle
toho
vypadala
uvnitř
bo se vÛbec nevyskytuje a na ordovické ka zakresleny
dva velké lomy ve svahu po
né trasy,
na nichprosecké
zastávky návsi.
a od února
atmosféra,
zejménapo
v létě.
Kdopfiechodové
chtěl dýchat obou
podloÏí
nasedají
tenké
stranách
Podle1875
nátaké
jízdní
řád.
To
už
pak
byla
skutečně
čistý
vzduch,
mohl
si
u
některých
vozů
vylézt
vrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m lezu mincí byly lomy zaloÏeny zfiejmûorjiÏ
ganizovaná16.
městská
hromadná
doprava.
na střechu. Tam se přepravovala zavazadla. poãátkem
tmelem.
století.
Podobné,
pomûrnû
Železné
na střechu byly
u vchodu
Právû
naschůdky
tyto „sladkovodní“
pískovce,
jak rozsáhlé lomy pokraãují pfies Hloubûtín do
Koněspřežná
tramvaj
v zadní
stěně vozu.
Na každé
lince
jezdily
se
dfiíve naz˘valy,
je vázána
hlavní
ãást
pro- Vinofie
a na dal‰í
místa na okrajích kfiíPraha nezůstala
jen při omnibusech.
Dalším8
čtyři vozy,
které nám
obrázky
seckého
podzemí,
a topřipomínají
v pásu sahajícím
od dov˘ch
plo‰in praÏské
oblasti - v Praze
hromadné
dopravy
starých dostavníků.
Kočí seděl na Hutí.
vysokém
Kundratky
aÏ do hloubûtínsk˘ch
Bí- aprostředkem
9 napfiíkladměstské
na âertovû
vr‰ku. Nûkteré
lé
perucké
pískovce
mocnosti podzemní
byla koňskáchodby,
tramvaj,napfiíklad
lidově zvaná
„koňka“.
kozlíku,
konduktér
stál dosahují
na zadní plošině.
v Krocínce
ãtyfi
‰esti nebyly
metrÛ pevně
a mohou
pfiedstavovat
Americe
I, pokraãovaly
v men‰ím
mûvznik
a význam slova
„tramvaj“.
NaaÏtrati
určené
zastávky. ãi vNejprve
23. září 1875 ve 3 hodiny odpo-
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barva. Jednotlivé linky měly na

PrÛzkum
Podél prosecké plo‰iny byly velmi nákladnû vrtány clony asi metr od sebe vzdáProsecké skály - Moãálka
len˘ch vrtÛ a ‰achtou bylo otevfieno podzemí u Ameriky I. Odtud dál smûrovala
fiítku i do korycanského souvrství. Na ko- prÛzkumná ‰tola aÏ podél ulice Na Vyrycanské pískovce nasedají zelené glau- hlídce. Tato grandiózní akce nebyla nikonitické jílovce a páskované souvrství jí- kdy souhrnnû vyhodnocena, ãást materilovcÛ téÏ zvané „kanafas“. Bûlohorské álÛ byla staÏena jako tajná a postupnû se
opuky se objevují jako souvislé polohy aÏ poztrácela. Moãálka byla mapována donejménû nûkolik desítek metrÛ od okra- konce nûkolikrát, ale vût‰ina map je dnes
jÛ plo‰in. Ve star˘ch lomech na území Se- nedostupná. Jen díky ‰Èastné náhodû byPrvní český zavřený tramvajový motorový vůz vyrobili v roce 1894 v Ringhofferově továrně. I ten
verního
Mûsta
se vesmûs
tûÏila
opuka.
lobyl
autorovi
této
prácepopfiedáno
sloužil pro
letenskou
elektrickou
dráhu.
Tento snímek
pořízen ale
až někdy
roce 1896 vnûkolik
Libni.
K Proseku se mÛÏe vztahovat zápis neur- listÛ dobov˘ch map Moãálky a Krocínky od
ãitû lokalizovan˘ k ·ilbochu, tj. ke Ztracené utajeného, ale v˘znamného podzemního
ledne před
Národním
divadlem.
než semezi
objevila
první
elektrická tramvaj.
Pů- badatele
vartû
Libní
a Prosekem,
a datovan˘
Ladislava
Hrdliãky,
kter˘Trať
jakoodgetud vedla
dnešní
Národní
třídou, Příkopy,
vod tomuto
slovu
daly „hunty“,
rokem
1795.
Îádn˘
dfiívûj‰í malé
údajvozíky
není ofyzik
proslul
akcemi
v Hitlerovû
Orlím
znám,
i kdyÏvytěženého
men‰í ãástuhlí,
chodbic
mÛÏe
b˘t hnízdû,
Poříčím podzemí
a dnešní PraÏského
Sokolovskou
do Karlína
na dopravu
které byly
v anhradu,
na Vystar‰í.
k Invalidovně.
Byly na
4 výhybky a iměglických dolech zvány „tram“. Měly kovová ‰ehradû,
Karl‰tejnû,
vení·tûchovicích
jinTûÏba
Proseku
probíhala
bûhem celéProseku
se v 60.
letech intenzivnû
vûřila a3,8
km. Byla
jednokolejná,
v Karlíně
kola a na
jezdily
na dřevěných
kolejnicích,
po- de,
ho
19. století
a podle
pamûtníkÛ
dvoukolejná. Její provoz zajišťovalo 10
ložených
v důlních
chodbách.
To bylyskonãidřevě- noval.
la
po první
svûtové válce,
kdyIjiÏ
Proseka
nevozů a 32problémem
koní. O jízduv˘stavby
se staralo
9 kočích,
néaÏ
trámy
obdélníkového
průřezu.
to nebyslovo Hlavním
la
v˘razná
a
poskytovala
spí‰
pfiíleÏitostnou
podzemnía vchodby,
alestáji
ãetné
lÛmky
10 průvodčích
karlínské
v hostinci
„trám“ odtud pochází. „Way“ v angličtině byly
práci
místním
dvû drobnésecihelny,
města Štrasburku“
o koně které
staraloby5
znamená
cesta. nezamûstnan˘m.
Tramway bylo tedyProsecké
označení a„Unejménû
podzemí
struãnû
Filip
Poãta
ve ly
jiÏ bûhem
první
republiky
zaváÏeny
odstájníků.
Práci
koňky
řídil ředitel,
sekretář,
cesty s kolejemi (alezmiÀuje
ne vozidel).
Jinak
se též
sv˘ch
Geologick˘ch vycházkách po praÏ- inženýr,takÏe
hrozilo
selektivní
štolba,
náčelník
dopravy, sesedání
výpravčí
traduje, že označení „tramway“ lze pochopit padky,
ském okolí (1897). Dále jej uvádí A. Ji- základÛ. Proto byla valná ãást sídli‰tû nái jako „cesta pro vozy starého Trama“. Tram a dva revizoři. Průvodčí měli tytéž brašny,
routek (1927) v knize Obec Prosek. Ve kladnû postavena na ro‰tech a pol‰táfiích
mělo být jméno majitele dolu, kde se poprvé které jsme potom vídali i u našich průvod20.
letech nav‰tûvuje podzemní prostory ze zhutnûného ‰tûrku. V 60. aÏ 80. letech
čích, než jejich služba u tramvají zanikla.
cesta pro
vozíky upravená
vužívala
Hloubûtínû
Popelka
Bilianovádřevěnýa Jaro- bylo
prosecké podzemí pomûrnû dobfie znáJízdenky byly jiné. Zvláštními
mi
kolejemi.
slav Petrbok, kter˘ se ze své funkce kon- mo jeskyÀáfiÛm
a místním obyvatelÛm,
kleštěmi se do nich prorážely otAle vraťme
se do Prahy.
V roce
zervátora
pfiimlouvá
jiÏ poãátkem
20. let zejména hochÛm,
na jejichÏ vzpomínky je
vory pro
označení
jízdy.
1873 byla ustavena
Anglicko-česminulého
století za
jejich památkovou moÏné dodnes
ãasto
narazit.
Koňka
se
v
průběhu
let
ká společnost
pro koněspřežnou
ochranu
a zpfiístupnûní.
Poté publikuje prv- âást podzemí
Moãálky a celá dvaceti
Krocínka
na 6vylity
tratí obetonem.
celkové déldráhu.
V jejímvûdeck˘
čele stál
hrabě
ní,
byÈ struãn˘
popis
nejprve zná- byly je‰tû rozrostla
v 60. letech
Po
20 km. Měla
již 112 vozů,
Kinský.
AleJosef
svůj Kunsk˘
projektaÏ
nerealim˘
geograf
v roce 1940 a po neustál˘chcepropadech
kanalizace
bylo 400
v leJízdnépfiikroãeno
bylo 5 až 15k krejcazoval Václav
a tak využil
situaci
nûm
Král vzniklou
v roce 1958.
Mezitím se tech 1987koní.
aÏ 1989
raÏbû
rů. Kolejnice
nebyly
ještětáhnoucí
tak rovbelgický podnikatel
Eduard Otpodzemím
zab˘vá nûkolik
novinov˘ch 270 m dlouhé
kanalizaãní
‰toly
zpráv,
napfiíklad
roce
1909
mûlo b˘t v jed- se pod ulicí
né Nad
jako Kundratkou.
dnes, ale dosti·tola
hrbolaté.
let. Dal
se ihnedvdo
díla
a výslebyla
né
podle popisu
byly
natřeny
zeleně,
dekchodbû,
se brzy dostavil.
Provozodpovídající
na
na návrh Vozy
autora
raÏena
ruãnû,
abypozději
nedoAmerice
I, objeveno
lupiãÛ. Tepr- cházelo kpro
odlišeníatratí
přibyla
i červená
otfiesÛm,
posléze
vylita
betotéto koňské
tramvajiskladi‰tû
byl zahájen

ve zámûr vybudovat Severní Mûsto pfiiná‰í novou obsáhlou vlnu zájmu o zdej‰í
podzemí. Pozornost je je‰tû oÏivena propadem na Krocínce a na Kundratce v roce 1965 i petfiínsk˘m sesuvem ve stejném
roce. Objevují se znaãnû zveliãené povûsti o poddolování celého Proseka a chodbách táhnoucích se aÏ na Jen‰tejn a do Staré Boleslavi.

KULTURA

Vše, co jste chtěli vědět o ženách, mužích,
citech a sexu, ale báli jste se zeptat
V březnu a dubnu do
Divadla Gong vtrhne
ženská energie, která
na sebe bere podobu
kultovního divadelního
představení americké
dramatičky Eve Elsner
Monology vagíny. Hru,
která během dvaceti let
svého uvádění nasbírala
mnoho ocenění, přinesla
českému divákovi herečka,
překladatelka a pedagožka
Dagmar Bláhová. Umělkyni,
která v představení, jež
dnes patří k moderní
klasice, vystupuje už
14. sezónu, jsme položili
několik otázek.
Někomu, kdo Monology vagíny
vůbec nezná, může název hry evokovat v současnosti dost populární divadelní „komedie“ založené
na lascivním humoru, kterými se
některé soubory snaží nalákat nenáročného diváka. Jaké Monology
ve skutečnosti jsou a komu jsou
určeny?
Monology vagíny měly u nás premiéru v roce 2002. Na název je samozřejmě copyright. Eve Ensler
vyzpovídala mnoho žen a bylo to
radostné i bolestné. Zrovna tak
zpovídala i pro hru Tělo, volné
pokračování, které také Intimní
divadlo hraje. Zcela záměrně zvolila tento název – Monology vagíny, a otevřela tak dvířka dalším
představením o ženách, o mužích,
o citech, o sexu... a do těch dveří
se pak snadněji vstupuje. U nás
se spustila tahle vlna, když Monology začaly bodovat. Na otázku
o lascivnosti odpovím aspoň dvěma kritikami z tisku. Lidové no-

Důležitá je skladba hry, kterou
jsem v překladu ještě posílila, od
smíchu k pláči a zase zpět.
Během let, které Monology hrajete,
jste se nejspíš setkala s mnoha různorodými reakcemi divaček a diváků. Překvapily vás nějaké názory?
Překvapením je každé představení. Jednou nějaký chlap spadl ze
židle, jak se smál. Druhého lidé
kolem vyvedli, protože kromě
jeho smíchu už nebyl nikdo v sále
slyšet. Paní s klapáním podpatků
odešla z představení, protože jak
řekla: „Není to vagína, ale vulva.“
Nedávno v Příbrami, když v představení mluvím o jednom slově,
o kterém si myslíme, že je sprosté
pojmenování pro vagínu, a které
je v sanskrtu zvané kundalíní, se
ozval jeden odvážný mužský hlas
z publika: „Zavoláme na hrad!“

Dagmar Bláhová
viny: Provokace, která má smysl.
Variety: Tak okouzlující, zábavná
a nesnesitelně dojemná hra je zároveň uměleckým dílem, básní
a polemikou s pronikavým záběrem z kulturní historie.
Vzpomenete si ještě, kdy jste
představení poprvé viděla a jaké
pocity ve vás tehdy vyvolalo?
Poprvé jsem ho viděla v Austrálii.
Tehdy s jednou herečkou. Tak hru
původně hrála sama autorka Eve
Ensler. Až později zadala, že představení bude lepší se třemi herečkami. Pak jsem představení viděla
v Londýně, kde se hrálo každý den
a herečky zkoušely a měnily se každý měsíc. Od těch slavných po
neznámé. To by tady nefungovalo… A hrály roky. Tam to bylo víc
na vážno, než to, co vyvádíme my.

Hra Eve Elsner se divákům poprvé
představila před dvaceti lety. Zůstává stále tak aktuální jako tehdy? Je stále kontroverzní?
My hru hrajeme čtrnáct let a poměrně často. Přichází proudy, že ji
některá města chtějí znovu a znovu. Hlediště plná. Ale asi je hra
stále kontroverzní a aktuální, když
se pořád najdou města, kde jsme
nehráli a kde se pan starosta bojí,
že by se pan farář zlobil.
Jaký segment z Monologů vás
osobně nejvíc zaujal a proč?
Všechny... na jevišti si herec za
tím, co hraje, stojí.
Kromě samotného hraní jste se
podílela i na překladu hry. Narazila jste při převodu do češtiny na
nějaký problém?

Mohla byste poradit divákům,
kteří právě zhlédli (a líbily se jim)
Monology, nějaké další divadelní,
literární, filmové dílo s obdobnou
tematikou, které vás oslovilo?
Teď jsem viděla film Dánská dívka.
Jemné, citlivé, kontroverzní.
Došlo při některém vašem představení k nějaké vtipné situaci
nebo přeřeknutí?
Za ta léta se stalo mnoho – často
improvizace s diváky, ztráta paměti… Ale herci už umí z toho vybruslit.
Zrovna minulý týden se mi podařilo
říct místo „moje vagína – moje vagíny“. Nejdřív se odprdly moje kolegyně, pak se přidalo publikum a nakonec i já a pěkně jsme se nachechtali
a bylo nám všem spolu dobře.
Dagmar Bláhová vystoupí ve hře
Monology vagíny ve vysočanském Divadle Gong 10. března
a 10. dubna vždy v 19.30 hodin.
foto: dg a Intimní divadlo
Dáši Bláhové

Z představení Monology vagíny
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Tomáš Honz: Naše sousedství/Můj svět
Kreativní
dílna Zastav
se a tvoř

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

Tomáš Honz – malíř
navazující na nejlepší
tradice českého
krajinářství, který ve
svých šestadvaceti letech
dokonale ovládá techniku
malby, představuje svou
tvorbu v Galerii 9. Výstava
jeho děl se koná od 8. do
31. března 2016.
Představujeme

Tomáš Honz je vysočanský rodák,
maturoval na gymnáziu Špitálská
a vzápětí byl přijat na Akademii
výtvarných umění v Praze. Diplomoval minulý rok v ateliéru malby
M. Rittsteina.

Celý jeho dosavadní život je
i přes časté cesty do zahraničí spjatý s rodnými Vysočany.
Právě tady začal vyrážet poprvé
do okolí malovat zdejší zákoutí.
Možná jste ho už někde zahlédli.
S malířským stojanem se toulá
po městě a ve stopách impresionistů zachycuje olejem na plátno
nálady naší čtvrti. Tomáš je fascinován svým okolím. Světlo,
mraky, kůra stromů, záře nočních lamp, odlesky na mokré silnici. Nic z toho ho
nenechává chladným. „Je zima. Vy
tam venku dvě hodiny stojíte, necítíte prsty na nohou,
ruka se vám třese
mrazem, sníh padá
na paletu a míchá
se s barvami. To
všechno se dostane
do toho obrazu. Je
v něm pak otisklý

Do knihovny Prosek
nejen za knížkami
V pobočce Městské knihovny Praha na Proseku
se v březnu uskuteční dvě zajímavé akce.
16. března v 17 hodin
Trénování paměti
Přednáška s workshopem RNDr.
Bohuslavy Trnkové poradí, jak posilovat paměť a nezapomínat.

23. března v 17 hodin
Pletení pomlázek
Přijďte si uplést pomlázku přímo
do knihovny.
Proutky a hbité prsty s sebou!

Na obě akce vstup volný. Knihovna Prosek, Měšická 3/806, Praha 9,
tel.: 286 881 064, bezbariérová.
jh, Ilustrační foto: mk
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skutečný zážitek. Úžasný zážitek,“ říká Tomáš o malování
v plenéru.

O výstavě

Výstava v Galerii 9 zachycuje dva
póly jádra Tomášovy současné
tvorby. V první části představuje
obrazy, které byly namalovány
v průběhu minulého a letošního roku ve Vysočanech a okolí – všechny venku, tváří v tvář
motivu. Schválně, která místa
poznáte?
V druhé části výstavy pak najdete
obrazy, které Tomáš tvoří v ateliéru. Jsou to velkoformátové fantaskní krajiny, které však vycházejí
ze skutečných motivů a momentů,
které zažil na svých cestách po
Čechách a zahraničí.

Dílna v Galerii 9 je určena pro
všechny věkové kategorie,
tvoříme zde pro radost, zábavu,
štěstí, harmonii, uklidnění. Za
krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné,
na chvilku se odreagovat od
denního shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo. Nevěříte?
Vyzkoušejte to.
Program dílen vždy ve středu
od 17 do 19 hodin.
2. 3. výroba kytiček/lak na
nehty a drátky
9. 3. koláže/jarní přáníčka
16. 3. papírové kytky
23. 3. velikonoční výzdoba
30. 3. kreslíme černou tuší

Dámský
klub
Od 19 do 21 hodin
16. 3. SPOLEČNÝ OBRAZ
(10 let s dílnou „Zastav se
a tvoř“)
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat. Kurs probíhá přímo
ve výstavních prostorách,
takže můžete být inspirováni
výtvarnými díly. Srdečně vás
zveme do prostor galerie.

Stálá expozice v historické
budově radnice

Historie a současnost Prahy 9
v dokumentech a fotografiích.

Expedice
Bolívie 2015
Fotkami a povídáním
z cesty po Bolívii vás
provede Václav Toulec
s hostem Markem
Orkem Váchou.
Setkání se uskuteční
v Hoffmanově dvoře na
Vinořském náměstí 34, Praha
– Vinoř 16. března v 19 hodin.
Po promítání budete mít
možnost posedět a zakoupit si
knihy Marka Orka Váchy.
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Už máte plány pro své děti na léto?
Může se to zdát předčasné, ale mnozí z vás už
přemýšlí o letním prázdninovém programu pro své
děti. Zůstanou doma, nebo
vyrazí na některý z táborů Domu dětí a mládeže
Praha 9?

J

ako každý rok Dům dětí
a mládeže Praha 9 připravil
pestrou nabídku pobytových
i příměstských táborů. Ať si vyberete jakýkoliv, určitě se vaše
děti budou bavit a přivezou si

z něho spousty zážitků, zkušeností a nových přátel.
Organizátoři táborů se drží takzvaného desatera kvalitního tábora. Základem je kvalifikovaný tým
lidí s pedagogickými zkušenostmi
a vzděláním. Mnohé znáte i jako
lektory našich kroužků. Důvěryhodný pořadatel je samozřejmě
velké plus – známka toho, že s podobnými akcemi má již zkušenost.
Jednou z podmínek vydařeného
pobytového tábora je i výběr dobré
lokality a vhodného ubytování pro
děti. Prostory musí být bezpečné
a musí odpovídat hygienickým normám. Případné bolístky na táboře

ošetří kvalifikovaný zdravotník.
Samozřejmostí je také dostatek informací na předtáborové schůzce
pro rodiče i v průběhu tábora. Pokud si naše desatero chcete přečíst
celé, najdete jej na http://ddmpraha9.cz/taborove-desatero/.

Doporučujeme:

Pobytový tábor s klasickými sporty. Budeme se učit a hrát čtyři
tradiční sporty – fotbal, volejbal,
házenou a vybíjenou, a aby toho
nebylo málo, také dva sporty odvozené – streetball a beachvolejbal. Chybět nebudou výlety v krásném prostředí Českého ráje.

Tábor křížem krážem na Benecku v Krkonoších je jak dělaný pro
výletníky. Každý den si děti budou
moci vybrat z několika zajímavých
variant výletů po okolní krajině.
Připravena je také táborová hra
inspirovaná rytířskými výpravami
a hledáním pokladu starého rytíře.
Tak už víte, jaký letní prázdninový program vaše děti nadchne?
Pošlete je s námi za dobrodružstvím…
text a foto: mf

Světové textilní kolekce opět v Praze!
Tábor
s misí do
vesmíru
O prázdninách v Praze 9
čeká děti i teenagery již
10. ročník anglického
příměstského tábora.
Letos se společně vypraví
do vesmíru.

T

ým americko-českých dobrovolníků z Life Center připravuje letní tábor s běhy jak pro děti
(6–12 let), tak i teenagery (12–18
let). Během svého dobrodružství
se tentokrát účastníci vypraví na
vesmírnou stanici Alpha či na
Mars. Kromě výletu do planetária
program nabídne i další zajímavé
workshopy (drama, hudba, tanec,
vyrábění, případně filmování).
Cena tábora zahrnuje stravu, pitný režim a materiály na workshopy (u teenagerů také ubytování ve
škole na karimatkách).
Termín: 4.–8. 7. 2016 ve Vysočanech. Cena: 1850 Kč (denní běh
pro děti), 2000 Kč (běh s přespáváním pro teenagery). Podrobnosti a registrace do 31. 5. 2016 na:
ar
www.thelifecenter.cz 
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10. jubilejní ročník mezinárodní výstavy Prague
Patchwork Meeting se uskuteční ve dnech 1.–3. dubna
2016. Tradičním místem je vysočanský Wellness Hotel
Step a jeho sportcentrum, Malletova 1141. Na ploše
téměř šesti tisíc metrů čtverečných ve čtyřech halách se
představí více než 300 autorů. I letos nad akcí převzal
záštitu starosta Prahy 9 Jan Jarolím.

M

ezinárodní výstava Prague
Patchwork Meeting je největší přehlídkou kombinovaných textilních technik nejen u nás, ale i ve
střední a východní Evropě. Hlavní kolekce zahrnuje více než 800
kusů převážně nástěnných quiltů
(moderní tapisérie) z celého světa
a výběr autorských prací z České
republiky. Obchody v prodejní
části nabídnou široký výběr látek, pomůcek, textilních doplňků,
šicích strojů, osvětlení, korálků,
dekorací a barev na textil a nově
i sortiment pletacích přízí.

Do Prahy se sjedou
přední autoři a autorky
uměleckého quiltu

Světovou premiéru bude mít
kolekce
německého
autora
K. J. Hohmanna s jeho textilním
zpodobením fotografií F. Drtikola. Mezinárodní autorské kolekce
budou zastoupeny souborem na
téma REFLECTION včetně oceněného quiltu K. Fox z jižní Afriky, uskupením Art Quilt Fusion,
přední evropské autorky přivezou kolekci GegenLicht a Voyage
Art Textile a kurátorka S. Frank
výběr prací na téma Momenty
1000 let Lipska. Unikátní pro
české návštěvníky bude i galerie

izraelských autorek Orny Ron
a Rachel Covo. Autorskou retrospektivu nabídne A. Bamberger
z Německa, inovativní kolekce
přivezou i A. Tatchen, G. Travis.
Raritou bude jistě i soubor kubánského patchworku s návazným
workshopem.
Premiérově bude vystavena kolekce českého spolku Art Quilt
Harbour z netkaného materiálu
Evolon, s galerií se vrací i valašská
autorka V. Skočková, 12 autorek
se značkou TTT a mnoho dalších.
Soutěžní kolekce 2016 na téma
ČAS a klasické HVĚZDY. Repliky
starých quiltů a prestižní TOP 10
galerie jsou připraveny pro návštěvníky zaměřené na klasický
patchwork.

Doprovodné kurzy jsou
vhodné pro pokročilé
i začínající amatérky

Na mnoha stáncích proběhnou
ukázky různých technik a mini
kurzy pro začátečníky. Pro zájemce bude připravena i sítotisková
dílna.
Očekávanou premiéru bude mít
nová kolekce s povinným základním materiálem a horkým trendem roku 2016: denim, džínovina.
Program doplní i módní přehlídky
včetně originálních šperků.

Kdy přijít?

Vstupenky na výstavu budou
k dispozici na místě, a to buď jednodenní za 180 Kč, nebo třídenní
permanentka za 350 Kč. Výstava
je otevřena 1. 4. od 12 do 18 hod.,
2. 4. od 9.30 do 18 hod., 3. 4. od
9.30 do 16.30. Více na www.
praguepatchworkmeeting.com jš
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Galerie Harfa je jako jediná na Devítce držitelem
certifikátu energetické úspornosti LEED GOLD
Na celém světě je pouze 24 nákupních center
s certifikátem LEED pro stávající budovy. Jenom dvě
nákupní centra (v Dubaji a Singapuru) získala lepší
hodnocení než Galerie Harfa. Díky provedení certifikace
dosáhla Galerie Harfa úsporu energie ve výši 6,1 %,
snížila spotřebu vody a celkově zlepšila kvalitu
vnitřního prostředí centra.

J

edinečnost získaného certifikátu spočívá především v tom, že
certifikace probíhala u nákupního
centra (mnohem častějšími zájemci o certifikaci jsou kancelářské budovy), které je navíc již pět
let v provozu. V systému LEED
je pro takovou certifikaci určen
certifikát LEED for Existing Buildings: Operation & Maintenance
(LEED EB:OM), který odráží
reálný výkon a parametry centra,
na rozdíl od certifikátů, jež bývají
udělovány projektům ještě před
jejich realizací.
Certifikáty energetické a environmentální úspornosti bývají dnes
stále častější součástí plánova-

ných administrativních budov, logistických areálů a nových nákupních center. U budov, které jsou již
postaveny a v provozu, je zájem
o certifikaci menší. Přestože se
laikům může zdát, že jde pouze
o marketingový tah, představuje rozhodnutí získat certifikaci
(a tím i kýžené úspory energie)
nemalý zásah do každodenního
provozu budovy i na několik let.
Majitel Galerie Harfa, společnost
Lighthouse Group, se po důkladném srovnání dvou nejznámějších
certifikací rozhodl pro certifikaci
LEED. Na rozdíl od konkurenčního BREEAMU, u něhož je možné
vyloučit z hodnocené plochy pro-

najatý prostor, posuzuje LEED
celou budovu, tedy včetně prostoru nájemců. Certifikace LEED
klade větší důraz na měřitelné
úspory nákladů na energie. Díky
energetickému auditu se optimalizoval provoz celé budovy a Galerie
Harfa tak mohla vykázat vysoké

Knoflík v březnu
Co vás čeká v Knoflíku v březnu?
KAVÁRNA KNOFLÍK
5. 3. od 10 hod. Kurzy lidové tvorby –
vizovické velikonoční
9. 3. od 9.30 a od 16 hod.
Vyrábíme ptačí budky
11. 3. od 10 hod. Hokusy pokusy
13. 3. od 17 hod. Vyrábíme ptačí budky
14. 3. od 17.30 hod. Pexeso – vytvoř a hraj
15. 3 od 16 hod. Upleťte si pomlázku –
workshop
16. 3. od 18.30 hod. Spolu u kulatého stolu –
tentokrát s Ing. Zuzanou Baudyšovou
16. 3. od 16 hod. Výroba dekorativních koulí
z proutí
17. 3 od 19.30 hod. Koncert skupiny Mátoh
19. 3. od 10 hod. Kurzy lidové tvorby – kraslice se sítinou
20. 3. od 15 hod. Turnaj v pexesu
23. 3. od 16 hod. Upleťte si pomlázku –
workshop
31. 3. od 19.30 hod. Koncert kapely Šestet
KULTURNÍ A RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK
5.–12. 3. Dětský tábor s výukou lyžování Andula
7.–11. 3. Jarní prázdniny – program pro děti
bez rodičů - každý den jeden výlet
17. 3. od 17 hod. kurz Předporodní příprava
na kojení
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22. 3. od 16 hod. Potkání s látkovými plenkami
24. 3. 8.30-12 hod. Zelený čtvrtek
s Bricks for Kidz
Více informací a rezervace
www.centrumknoflik.cz,
recepce@centrumknoflik.cz,
tel.: 733 420 721, Jablonecká 724, P9 Prosek
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Hudební škola Yamaha zve zájemce
o hudební vzdělání do kurzů:
Jablonecká 724, Praha 9
Robátka 10–15 měsíců – pátek 9 hod.
První krůčky k hudbě 2–2,5 roku
– úterý 11 hod., středa 9 hod.
První krůčky k hudbě 2,5–3,5 roku
– úterý 9 hod., pátek 16 hod.
Akustická kytara od 8 let – úterý 17 hod.
Čihákova 18, Praha 9
První krůčky k hudbě 1,5–2,5 roku
– pondělí 16 hod.
První krůčky k hudbě 2,5–3,5 roku
– čtvrtek 16 hod.
Možnost ukázkové lekce zdarma. Informace
o kurzech a zápisu: www.centrumknoflik.cz,
yamaha@centrumknoflik.cz,
tel.: 702 009 452 – Marcela Tůmová. 
zm
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úspory na provozních nákladech.
Konkrétně pro Galerii Harfa snížení energetické náročnosti znamenalo realizaci řady úsporných
opatření v oblasti vzduchotechniky, vytápění a chlazení, na kterých
s konzultanty ze SENTIENT spolupracovala společnost OPTIMAL
Engineering. Dosažení úspory
znamená nejenom menší zatížení
životního prostředí, ale benefit
přináší i pro nájemce a zákazníky
centra. Nájemci mohou díky nižším nákladům na své obchodní
jednotky věnovat více finančních
prostředků třeba na zvýšení počtu
personálu, zdokonalení interiéru
obchodu nebo speciálním cenovým akcím. Certifikace zohlednila
v rámci oblasti inovací také speciální prostory a služby, jako je rozhlehlá zahrada na terase, zajištění
hlídání dětí a řadu sportovních či
vzdělávacích aktivit, které Galerie
Harfa nabízí svým návštěvníkům
a zaměstnancům přilehlého administrativního centra.
red

Jarní prázdniny...
pojďte na výlet,
tvořte, koumejte
Knoflíkové jarní prázdniny
od 7. do 11. března 2016.
AKCE HLAVNĚ ŽE JSME NA VZDUCHU
Po celý týden každý den jeden výlet. Lze se přihlásit i na
jeden den, cena 450 Kč jeden výlet, všechny dny 2000 Kč.
Sraz dětí v Knoflíku 7.30–8 hod, vyzvednutí dětí
v 17–17.30 hodin, jídlo s sebou ve vlastním batůžku,
na každý den malá poznávací hra s odměnou.
7. 3. Viděl jsi tu hvězdu, aneb obora Hvězda
8. 3. Nebuď máslo aneb Máslovice
9. 3. Pssst aneb Divoká i Tichá Šárka
10. 3. Bacha, tudy šla historie
aneb Břevnovský klášter a okolí
11. 3. Za humna Knoflíku aneb Vinoř a Ctěnice
JEDNORÁZOVÉ AKCE V KNOFLÍKU
9. 3. Vyrábíme ptačí budky, 9.30–11.30 a 16–18 hod.,
cena 200 Kč
13. 3. Vyrábíme ptačí budky, 17–18.30 hod., cena 200 Kč
trocha poučení jak a proč se budky staví, každý si
odnese svou budku, pro děti od 6 let a rodiče s dětmi
11. 3. Hokusy pokusy, 10–12 hod. – pro zábavu i poučení,
v Knoflíku, Jablonecká 724/6, cena 200 Kč
Kontakt a rezervace: www.centrumknoflik.cz,
recepce@centrumknoflik.cz
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Fotoohlédnutí…

… za 14. střížkovským masopustem
Tradičně v parku Václavka a tradičně pod taktovkou Spolku za veselejší Střížkov se také letos 6. února konal staročeský masopust. Podpořila
ho i městská část Praha 9. Nechyběly známé masopustní maškary, živá zvířata, dobové atrakce, bohaté občerstvení… a samozřejmě hudba,
tanec a dobrá zábava.
foto: Luboš Marek, www.bohemia-werbung.cz
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Badmintonistky SK Prosek Praha
získaly medaili na mistrovství ČR
Ve dnech 5.–7. února hostila Karviná mistrovství ČR dospělých v badmintonu.
Na vrcholném turnaji sezony nechyběli ani hráči SK Prosek Praha.

Z

e čtveřice zástupců proseckého oddílu
si nejlépe vedly věkem ještě juniorky Michaela Zelinková a Berta Ausbergerová, které
spolu ve čtyřhře žen získaly bronzové medaile. Míša s Bertou v prvním kole vyřadily silný
mostecký pár Ondrášková–Koldová ve dvou
setech. Ve čtvrtfinále si poradily s orlovskou
dvojicí Drapáčová–Šmídová. Až v semifinále podlehly nasazeným dvojkám Magdaleně
Lajdové a Lucii Kolářové.

Medaili z mistrovství republiky se podařilo
proseckému klubu získat po šesti letech (bronz
získal Michal Svoboda ve čtyřhře mužů v roce
2009); v ženských disciplínách čekání na medaili trvalo dokonce od roku 2002, kdy byla trenérka dospělých Diana Pražáková druhá ve dvouhře a pár Jan Jurka–Dana Kykalová třetí v mixu.
Úspěch proseckého badmintonu v Karviné
podepřelo vyhlášení výsledků každoroční
ankety o badmintonisty roku. Během slav-

nostního galavečera se dočkal ocenění hlavní
trenér Tomáš Krajča, který získal třetí místo
v kategorii Trenér roku 2015.
Jak Míša, tak i Berta patří mezi úspěšné
odchovance proseckého oddílu a obě hájí
barvy ligového družstva SK Prosek Praha –
aktuálně čtvrtého v tabulce západní skupiny
I. ligy. Individuální vrchol sezóny ještě čeká
na mladší z obou dívek, šestnáctiletou Bertu. Ta bude v březnu hájit barvy juniorského
národního družstva v týmové i individuální
soutěži na mistrovství Evropy kategorie U17
tk
v polském Lubinu.

Nation to Nation: 2. místo pro ČR
V lednu proběhl v maďarské Pécsi tradiční turnaj
Nation to Nation pro
národní týmy do 13 let.
Družstvo ČR vedl trenér
Tomáš Krajča a jeho
členem byl také zástupce
proseckého badmintonu
Adam Šulc. Český tým
v konkurenci deseti národů získal skvělé 2. místo!
Michaela Zelinková a Berta Ausbergerová

Soutěžní klání a letní tábor taekwonda ITF
Již tradiční mezinárodní soutěž Pohár Českého svazu
Taekwon-Do ITF se konala v polovině února. Do nymburského sportcentra se ve dnech 12.–13. února 2016 sjelo
více než 280 soutěžících z 25 oddílů a škol. Nechyběli ani
členové proseckého oddílu Školy Taekwon-do Dan-Gun.

S

tarty reprezentantů Školy
Taekwon-do Dan-Gun z Proseka mají vždy medailové úspěchy. Nebylo tomu jinak ani v této první soutěži letošního roku. Celkem si domů

přivezli dvě zlaté, jednu stříbrnou
a čtyři bronzové medaile. Všechna
ocenění byla z klání sportovního boje.
Letos, tak jako každý rok, bude
oddíl na začátku prázdnin pořá-

dat letní soustředění. Tentokrát
to bude už čtyřiadvacáté v pořadí.
Soustředění-tábor je určený nejenom pro členy oddílu, ale i pro širokou veřejnost. Účastníci dětského
tábora se seznámí s různými druhy
sportů, zdravovědou, přírodou,
zažijí mnoho her, každý den budou
navštěvovat překrásné wellness,
které je součástí areálu. V průběhu
tábora budou pořádány i výlety.
Tábor je již mnoho let připraven
tak, aby si děti přivezly do Prahy
mnoho nových zážitků, dovedností

a případně se seznámily s bojovým
uměním taekwondem. Pokud ale
děti nechtějí cvičit taekwondo, je
pro ně připraven bohatý sportovní program. Zájem o tento tábor
se každý rok zvyšuje z řad nečlenů
oddílu. V minulém roce se tohoto
tábora zúčastnilo 58 sportovců.
Bližší informace o Škole Taekwon-do Dan-Gun a letním táboře včetně fotografií naleznete na stránkách http://dangun.taekwondo.cz,
případně na oddílových facebookových stránkách.
text a foto: pp

Kdy na hokejovou Spartu do O2 areny
Hokejová utkání Tipsport Extraligy 2016

Z Poháru Českého svazu Taekwon-Do ITF přivezli reprezentanti z Proseka
celkem sedm medailí ze sportovního boje
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Datum

Den

Čas

4. 3. 2016

pátek

18:30

Soupeř
BK Mladá Boleslav

Rozpis není konečný a mohou nastat drobné změny, především v čase začátku utkání.
Další zápasy 16., 17., 20., 21. 3. Více na www.hcsparta.cz
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INZERCE

YOGA

OPRAVY A PRODEJ

inzerat_44x30.indd 4

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

15.07.15 18:42

Tel: 737 272 779

SC-361188/04
SC-351804/03

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

Větší, ale také i drobné
opravy a řemeslnické práce
ve firmě nebo v domácnosti.
Zn. Precizně.
SC-351475/04

realitní makléř

SC-351821/03

Albina KASHKAROVA

www.klubmontessori.cz
tel.: 604 708 572

HODINOVÝ MANŽEL

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

ZDARMA A NEZÁVAZNĚ.
Zavolejte mi:

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

SC-361238/01

e-mail: delfinek.lenka @ seznam.cz
tel.: +420 723 011 582

ŠICÍ STROJE

kolik stojí Váš byt na Proseku?
Tržní odhad ceny bytu

Probíhá zápis dětí do
soukromé montessori školky
na školní rok 2015/2016.

Tradicřeivost
& tvo

každé úterý od 19:00
a ve čtvrtek od 19:30

CENY NEMOVITOSTÍ
ROSTOU! Chcete vědět,

774 849 270

Dívkám nabízíme ubytování v domově mládeže v budově školy.

Jednorázový vstup: 140 Kč
10-ti vstupová permanentka: 1 200 Kč

SC-361273/02

Přihlášky a informace na www.prorodinu.cz,
najdete nás také na facebooku.

LENKOU NOVOTNOU

prostory TJ SOKOL PROSEK
Na Proseku 6/15 | Praha 9

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

SC-351666/03

S

Rajmonova 4, Praha 8 - Ládví

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

Nabízí žákům základních škol studium v oboru Pečovatelské služby
a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami studium v oboru Praktická škola dvouletá
Úspěšní absolventi mají možnost získat akreditované osvědčení:

SC-361179/01

Základní škola Heřmánek

Vítkova 12, 186 00 Praha 8
tel.: 221 722 831, e-mail: scuola@volny.cz
www.dkss.cz

Dům v Praze za cenu bytu!!!
PRODEJ

Rodinné domy

Jahodnice

ZAHÁJEN

Nízkoenergetické domy standardu B

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

+420 604 253 552
+420 725 955 758

KONTAKT

www.rdberoun.cz

volhejnova@rdberoun.cz
vitburanda@rdberoun.cz

SC-351842/02

SC-351741/02

www.domyjahodnice.cz

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

v n
vě ětí
No oub

Hl

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

ě

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

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

Březen 2016

Tel.: 267 910 144

www.zahradnickaskola.cz
DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

SC-361083/01

Dále pořádáme kurzy: Vazačské práce, Florista, Zahradník, GREENKEEPER
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SC-361297/08

INZERCE
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Pouze od pátku 11. 3. od 12 h do soboty 12. 3. do 12 h.

NEZMEŠKEJTE
LEGENDÁRNÍ AKCI.
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AUTOVARS, a. s., Jankovcova 2a/1535, Praha 7, www.autovars.cz
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Opel Finance 2SHO3RMLâWĔQt
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VHVOHYRXDä

OPEL MOVANO

OPEL MERIVA
VHVOHYRXDä

.ý

VHVOHYRXDä

OPEL MOKKA

.ý

VHVOHYRXDä

OPEL CORSA

SC-361297/04

