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NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
SOCIÁLNÍ ODBOR ÚŘADU
MČ PRAHA 9 ORGANIZUJE
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Svět umělecké
textilní tvorby
opět na Devítce

Pamětníci,
ozvěte se!

Seminář
mandal

Galerie 9:
Průřez
kovem
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Váš pasivní dům u Prahy od 4,5 mil. Kč? Včetně pozemku!
J ZA
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–P
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–Fotovoltaické panely
–Záložní baterie s výdrží 24 hodin
–Špičkovou rekuperační jednotku
–Tepelné čerpadlo
–Inteligentní ovládání domu

HÁ

Pasivní domy mají ve standardu:

Volejte:

213 213 213
Ceník domů a lokace na
www.zelenyzlonin.cz

9úsp0o%ra

energií

Náš ﬁnanční servis:

Zajištění ﬁnancování Vašeho pasivního domu.
Zajištění a vyřízení dotace ve výši 450 000,-Kč

Využijte časově omezené bonusy

ĚĂƚƵŵ

WƎŝƉŽĚƉŝƐƵƌĞǌĞƌǀĂēŶşƐŵůŽƵǀǇĂƷŚƌĂĚǇǌĄůŽŚǇĚŽ͗
WƎŝƉŽĚƉŝƐƵƌĞǌĞƌǀĂēŶşƐŵůŽƵǀǇĂƷŚƌĂĚǇǌĄůŽŚǇĚŽ͗
WƎŝƉŽĚƉŝƐƵƌĞǌĞƌǀĂēŶşƐŵůŽƵǀǇĂƷŚƌĂĚǇǌĄůŽŚǇĚŽ͗
WƎŝƉŽĚƉŝƐƵƌĞǌĞƌǀĂēŶşƐŵůŽƵǀǇĂƷŚƌĂĚǇǌĄůŽŚǇĚŽ͗

ϭ͘ϯ͘ϮϬϭϳ
ϭ͘ϰ͘ϮϬϭϳ
ϭ͘ϱ͘ϮϬϭϳ
ϭ͘ϲ͘ϮϬϭϳ

Pozor!
Celkové náklady na veškeré energie Vašeho pasivního domu 6 – 10 000,-Kč/rok.

Tip: Sežeňte si svého souseda a získáte odměnu 50 000,-Kč
SC-370317/02

www.zelenyzlonin.cz

RYNEK – prodejna tuzemských potravin
Prodejny RYNEK spadají do sítě provozované
skupinou firem AGRO-MĚŘÍN. Pražská prodejna
je již devatenáctá. V současné době se mnoho
z nás snaží pečlivě vybírat potraviny, které
nakupujeme pro sebe a svou rodinu. Současným
trendem je návrat k tuzemské produkci, kterou
nabízí také prodejní koncept RYNEK. Na pultech
naleznete čerstvé vepřové, hovězí, kuřecí maso
a uzeniny. Mléčné výrobky, tradiční polotvrdé
sýry, čerstvé máslo či jogurty pocházejí
z LACRUMu ve Velkém Meziříčí. Ovoce a mošty
jsou ze Znojemska, brambory z Vysočiny, jižní
Moravy a Beskyd. Nabídku doplňuje tuzemský
med a kvalitní moravské víno. Vedle vysoké
kvality je v prodejnách RYNEK prioritou
především tuzemský původ nabízeného zboží.

Více informací o sortimentu a kompletní
přehled prodejen naleznete na www.agrorynek.cz
nebo na www.facebook.com/prodejnyRYNEK.

SC-370294/01

PRODEJNA RYNEK
Podvinný mlýn 2126
tel. 725 425 678
Otevírací doba Po–Pá 8–19 hod.
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D E V Í T K A
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

Historie
Služby

editorial

PŘEČTĚTE SI

4 – 9 Z radnice

Vážení čtenáři,
poslední únorový den se naši
zastupitelé sešli nad návrhem rozpočtu MČ Praha 9
pro letošní rok. Je to pro
fungování městské části
jeden z nejvýznamnějších
dokumentů, proto vás s ním
podrobněji seznamujeme.
Březen je často označován
za měsíc knihy. Sbírku knížek pro děti a mládež pořádá
sociální odbor našeho úřadu. Podívejte se, jestli ve vaší
knihovničce nezahálí dětské
knížky, které ještě mohou
udělat radost druhým.
Nejste-li milovníky zimních sportů, kteří se snaží každou volnou chvilku

Měsíčník městské části
Praha 9 – DEVÍTKA
Vydává městská část Praha 9
ve vydavatelství
Strategic Consulting, s. r. o.,
pod registračním číslem
MK ČR E 13319 v nákladu 35 000 výtisků.

10 – 12 Sociální služby
13 – 14 Zdravotnictví

vyrazit za sněhem do hor,
přijměte pozvání na kulturní a společenské akce pořádané v naší městské části.
Vedle Galerie 9 se otevírají výstavní prostory také
v bývalé továrně Pragovka,
kde vznikl výstavní prostor
Pragovka Gallery. V plném
proudu je divadelní sezona v Divadle Gong, Praha 9
hostí také 11. ročník Prague
Patchwork Meeting – jednu
ze světově nejnavštěvovanějších textilních výstav. Kursy
nejrůznějšího zaměření pořádá Divadlo Gong, Dům dětí
a mládeže Praha 9, centrum
Knoflík a další.

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
redakcedevitky@praha9.cz
Redakční rada: Předseda: Mgr. Adam
Vážanský, členové: Milan Apeltauer,
Ing. Zdeněk Davídek, Ing. Marek Doležal,
Zuzana Haberlová, Miloslav Hanuš,
PaedDr. Taťjana Horká, Mgr. Tomáš Portlík,
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.

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.

15 Doprava
16 – 19 Kultura
20 – 25 Život kolem nás
21 – 22 Rokytka
26 – 27 Informace
Patříte-li k těm, kteří pracovali v halách bývalé Pragovky, ozvěte se organizátorům Kolben Open 4, kteří
na začátek dubna připravují
prohlídku bývalých továrních
hal ve Vysočanech.
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

28 Ohlédnutí
29 – 30 Sport

Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.
V případě, že vám časopis nedošel do
schránek nebo jste jej obdrželi pozdě, stěžujte
si u svého poštovního doručovatele.

Další kontakty:
Strategic Consulting, s. r. o.,
Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1
Jednatel společnosti:
Jan Čížek, jan.cizek@ceskydomov.cz
Marketing a inzerce:
Vít Vrbický, vit.vrbicky@ceskydomov.cz
Tel.: +420 603 786 170
Korektury:
Bc. Ing. Gabriela Hegerová

Grafická úprava:
Strategic Consulting, s. r. o.
grafik@ceskydomov.cz
Tisk: Europrint, a. s.,
Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
Distribuce:
Zdarma do každé schránky,
zajišťuje Česká pošta, s. p.
Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit
na tel.: 224 816 821 nebo na e-mailu:
distribuce@ceskydomov.cz
Foto na titulní straně:
Prague Patchwork Meeting
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SERIÁL POVOLÁNÍ V GALERII HARFA
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Nad návrhem rozpočtu MČ Praha 9 pro rok 2017 s místostarostou Tomášem Portlíkem

Směřujeme k větší samostatnosti
a nezávislosti Devítky
Návrh rozpočtu městské části Praha 9 pro rok 2017 projednávali zastupitelé na svém zasedání
28. února. Před jednáním zastupitelstva jsme na rozpočtové téma položili několik otázek
Tomáši Portlíkovi, místostarostovi Prahy 9 odpovědnému za finance.
Cílíte na to, aby v roce 2018
byly běžné výdaje a příjmy
MČ Praha 9 v rovnováze?
Byl by to ideální stav, ale
nepředbíhejme. I letošní rozdíl
mezi běžnými výdaji a příjmy
v částce 24 milionů korun je po
šestadvaceti letech nejlepším
výsledkem, k němuž ve svém
hospodaření MČ Praha 9 došla.

Tomáš Portlík

Až na malé výjimky se pražské městské části už roky potýkají s tím, že jejich běžné
výdaje, z nichž jsou povinny hradit výkon státní správy, převyšují úhrn příjmů. Vy
jste v roce 2014 prohlásil, že
je důležité zvyšovat svobodu
městské části tím, že tento
negativní rozdíl mezi výší příjmů a výdajů budete snižovat.
Daří se vám to?
Naším hlavním cílem v rozpočtové politice městské části
je snižovat běžné výdaje, ale
nepoškodit přitom obyvatele Prahy 9, tedy ve většině
případů zachovat kvalitu
námi poskytovaných služeb.
A zároveň pracovat na zvyšování příjmů, aby se postupně
vyrovnaly výdajům. V roce
2014 činil rozdíl mezi běžnými
výdaji a úhrnem příjmů 70
milionů korun, v roce 2016 už
41 milionů korun a letos jen 24
milionů korun. Na jeho snižování dále pracujeme, protože
je to pro další rozvoj Prahy 9
velmi významná veličina,
která ovlivňuje její závislost
– nebo nezávislost – na jiných
institucích.

Snížila MČ Praha 9 deficit
mezi příjmy a výdaji v roce
2017 škrty v položce běžné
výdaje?
Výdaje se snažíme dlouhodobě
snižovat a děláme to i letos.
Problém ale spočívá v tom,
že zásadní škrty dělat nelze,

protože roste počet obyvatel
devítky, počet dětí ve školkách
a školách, prodlužuje se lidský
věk a tím se zvyšuje počet lidí
odkázaných na služby v sociální oblasti. Připomínám,
že Ústav sociálních služeb,
jehož zřizovatelem je naše
městská část, poskytuje služby
více než 500 klientům, 15
klientům v denním stacionáři
zaměřeném na pomoc lidem
s Alzheimerovou chorobou
a podobnými typy onemocnění. Máme 110 lůžek v domě
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Ano, za poslední roky se
můžeme pochlubit prodloužením Parku Přátelství na
Proseku, novými parky Srdce
a Pod Lávkou, revitalizovaným
veřejným prostorem u Knoflíku, náměstím Na Balabence,
letos počítá rozpočet s další
etapou budování parku Zahrádky. Ale každý, kdo sleduje
rozpočty MČ Praha 9 za jednotlivá léta, vidí, že navzdory
novým hektarům zeleně vydáváme za údržbu zeleně stále
stejné prostředky.

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

JSME TU PRO VÁS

DE VÍ TKA

Devítka také patří mezi městské části, v nichž v posledních letech vzniká nejvíce
parků a nové zeleně. To je pro
její obyvatele určitě dobrá
zpráva, ovšem na druhé straně se ozývají hlasy, že to pak
zbytečně zatěžuje městský
rozpočet…

LETOŠNÍ ROZDÍL MEZI BĚŽNÝMI VÝDAJI
A PŘÍJMY V ČÁSTCE 24 MILIONŮ KORUN JE PO
ŠESTADVACETI LETECH NEJLEPŠÍM VÝSLEDKEM, K NĚMUŽ VE SVÉM HOSPODAŘENÍ MČ
PRAHA 9 DOŠLA. NA JEHO SNIŽOVÁNÍ DÁLE
PRACUJEME, PROTOŽE JE TO CESTA K VĚTŠÍ
SAMOSTATNOSTI A NEZÁVISLOSTI DEVÍTKY.

RADNICE PRAHY 9:

4

s pečovatelskou službou,
87 lůžek v domově seniorů.
Jako jedna z mála městských
částí v Praze provozujeme nad
rámec zákona dětské skupiny
(dříve jesle). Podle posledního
srovnání patříme mezi šest
městských částí, které nejvíce
investují do sociální oblasti.

P RA H A
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Jak to bude letos s investicemi?
Navrhujeme je posílit, protože
Praha 9 dnes patří k nejvíce
se rozvíjejícím městským
oblastem. V minulých letech
jsme zvýšili kapacitu mateřských škol o rekordních více
než 40 procent, když jsme
vytvořili 476 nových míst pro
děti předškolního věku. Nyní
se musíme zaměřit především
na rozšíření míst v základních
školách. Navrhované projekty
chceme financovat z vlastních
prostředků i ve spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy.
Už několik měsíců se vedou
diskuze o osudu hostince
U Brabců na Starém Proseku,
který původně chtěl investor zbourat a na jeho místě
postavit nový objekt, jež by
hostinec připomínal. Nyní se
však hovoří o tom, že starou
budovu městská část zachrání tím, že ji odkoupí. Pamatuje na to návrh rozpočtu?
Ne, protože zatím k dohodě
s vlastníkem nemovitosti nedošlo. Máme rozdílné představy o ceně objektu. Víc se zatím
k tomu vyjadřovat nebudu,
protože o všem intenzivně
jednáme.
A dlouhodobý záměr prodloužení Parku Přátelství ke stanici metra Střížkov je v letošním rozpočtu zohledněn?
Není, ze stejného důvodu jako
v případě hostince U Brabců.
Jednání s vlastníkem pozemků trvá už dlouhých šest let
a stále jsme se nedohodli na
ceně. Nicméně jsem optimista
a děláme pro to maximum. mk

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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Nad návrhem rozpočtu městské
části Praha 9 pro rok 2017
Návrh rozpočtu městské části pro rok 2017 je i letos koncipován jako vyrovnaný, počítá
s příjmy v celkové výši 502 801 tisíc korun a stejně tak vysokými výdaji.
Přehled příjmů schváleného rozpočtu

Objem všech příjmů, tj. finance
ze státního rozpočtu a rozpočtu
hl. m. Prahy, vlastní příjmy,
daň z nemovitých věcí, převody
z hospodářské činnosti, tvoří
částku 411 857 500 korun, prostředky vytvořené (ušetřené)
v minulých letech pak zbytek
– 90 943 500 Kč.
Celkové výdaje 502 801 000
korun zahrnují běžné výdaje
ve výši 288 947 100 Kč
a kapitálové výdaje ve výši
213 853 900 Kč.

Přehled výdajů schváleného rozpočtu

Mateřská a základní škola
U Elektry
Mateřská a základní škola
U Elektry ve Vysočanech bude
pro žáky 1. až 9. ročníku, zhruba tedy pro 750 dětí. Projekt
navrhuje jednoduchou skeletovou budovu ve tvaru „U“ otevřenou k jihu. V postranních
křídlech by měly být umístěny
učebny, v severním křídle je
plánován vchod, šatny, zázemí
školy včetně kuchyně a jídelny.
„V současné době doplňujeme
podle podání Magistrátu hl. m.
Prahy územní řízení a současně jednáme se zástupci SVJ
ze Sousedíkovy ulice, kteří
se s otevřením školy obávají neúměrného dopravního
zatížení v této oblasti,“ říká
Marek Doležal, místostarosta
Prahy 9 odpovědný za územní

rozvoj, a pokračuje: „Vyřešení
dopravy v klidu, tedy parkování, je pro nás nyní prioritou.
Zároveň, abychom rozptýlili
obavy některých rezidentů,
znovu se radíme s projektanty
nad návrhem vybudování kruhového objezdu na křižovatce
ulic U Elektry a Sousedíkova
a parkovacího zálivu s možností zastavení, ale zákazem
stání, který by využívali rodiče
školáků podél ulice U Elektry.
U vjezdu do ulice Sousedíkova by mohla být instalována
závora, která by bránila vjezdu
všem, kteří v ní nebydlí.“
Z letošního rozpočtu by měla
být hrazena projektová dokumentace potřebná k získání

stavebního povolení, pokud
bude vydáno platné územní
rozhodnutí.

Přístavbami základních škol
vznikne 18 nových tříd
„K zásadním investicím ve
školství v letošním roce patří
dokončení nového pavilonu
v ZŠ Novoborská a dokončení
nového pavilonu v ZŠ Špitálská. Celkem bychom tak
na Devítce měli mít o 18 tříd
více, což je vlastně jedna nová
škola,“ konstatuje Zdeněk
Davídek, radní Prahy 9 pro
školství, a vyslovuje přesvědčení, že takovéto navýšení kapacity základních škol dokáže
v příštích letech uspokojit po-

ptávku rodičů. Podobně se MČ
Praha 9 podařilo vytvořit 371
nových míst ve školkách a 105
míst v přípravných třídách
v průběhu čtyř let. Kapacitu
předškolních zařízení zvýšila
o 44 procent a pokryla tak
deficit míst v nich.
Díky přístavbě nového pavilonu ke stávající budově ZŠ
Novoborská vznikne devět tříd
pro výuku 306 žáků prvního
stupně a pět tříd z tohoto počtu bude zároveň sloužit jako
školní družina. Nový pavilon
bezbariérově navazuje na stávající prostory školy propojením v každém patře. Jeho
součástí je také klub – multifunkční místnost, kterou budou moci využívat děti v družině, ale může sloužit i pro
výuku nebo zájmové kroužky.
V novém pavilonu při ZŠ Špitálská bude devět tříd zhruba
pro 300 dětí, včetně dvou odborných učeben a tělocvičny.
Obě přístavby, které by měly
být dokončeny v září letošního roku, přijdou na 80 milionů korun, 35 milionů přitom
zaplatí hl. m. Praha. Dalších
8 milionů je potřeba na vybavení jednotlivých učeben.
Především z evropských
fondů bude financována střešní nástavba a přístavba pavilonu A v mateřské škole Litvínovská 490. „Rozpočet stavby
je 8 milionů korun, z toho 2
miliony by měla zaplatit naše
městská část,“ dokresluje Zdeněk Davídek s tím, že počet
míst v mateřských školách na
Devítce tak vzroste o pětadvacet.
V příštím roce by pak měla
definitivně skončit přestavba a přístavby v MŠ U Vysočanského pivovaru, s nimiž se
začalo v roce 2012. Letos se
začne s projektovou přípravou
posledního nového pavilonu.
mk

INFO

Vzhledem k tomu, že se
Zastupitelstvo MČ Praha 9
sešlo 28. února, tedy po uzávěrce měsíčníku Devítka,
budeme o výsledku schvalovacího procesu návrhu
rozpočtu městské části pro
rok 2017 informovat v dubnovém vydání.
Takto by měla vypadat nová Mateřská a základní škola U Elektry
BŘEZEN
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Nad návrhem rozpočtu městské
části Praha 9 pro rok 2017
Park Zahrádky a parkovací místa
V kapitole životní prostředí
počítá návrh rozpočtu MČ
Praha 9 s financováním další
etapy budování parku Zahrádky u Rokytky, který se řadí
k několika největším investicím městské části.
„Revitalizace tohoto území
u Rokytky je rozvržena do několika etap, letos bychom zde
měli proinvestovat 17 milionů
korun, které jsme získali od
hl. m. Prahy. Jedná se zhruba
o třetinu nákladů na vybudování parku Zahrádky, jež by
měl být otevřen – pokud vše
půjde podle plánu – v příštím
roce,“ říká Tomáš Holeček,
radní pro dopravu a životní
prostředí Prahy 9.
Letos by mělo dojít ke zprůchodnění budoucího parku od
ulice Poděbradské ulicí U Elektry až na Kolbenovu ke stanici
metra Kolbenova. Je tedy třeba
vybudovat lávku přes Rokytku
a vytvořit páteřní komunikaci.
Spojnicí vedoucí kolem Möbelixu se pak chodci dostanou ke
stanici metra Kolbenova.
Dokončena by měla být
cyklostezka v úseku Podvinný mlýn, kde bahnitou cestu
nahradí nová komunikace
jak pro cyklisty, tak pro pěší.
Před dokončením je rovněž
projekt pokračování cyklostezky od Hořejního rybníka
na Smetanku.

Budoucí park Zahrádky

„V oblasti dopravy počítá
rozpočet s rozšiřováním počtu
parkovacích míst v lokalitách
a ulicích, kde je to možné, jako
např. U Vysočanského pivovaru, U Nové školy… Naší snahou
přitom je nezasahovat do zeleně a nezhoršovat tak životní
podmínky na Devítce,“ dodává
Tomáš Holeček.

bilitace. V návaznosti na nově
zrekonstruovanou vstupní halu
polikliniky, která byla dokončena loni, přichází na řadu rekonstrukce stravovacího zařízení.
Bufet v těsné blízkosti budovy
polikliniky již nevyhovuje po
stránce funkční, ani estetické.
Připravený projekt počítá s jeho
rozšířením tak, aby se zde dala
připravovat vařená jídla a pohodlně se tu najedli klienti polikliniky i zaměstnanci. Stavební
úpravy si vyžádají více než
sedm milionů korun, vnitřní
vybavení stravovacího zázemí
už bude na jeho nájemci.“
Nepatrně snížené výdaje (nikoliv však na úkor kvality) navrhuje rozpočet MČ Praha 9 v sociální oblasti. Středisko sociálních
služeb Praha 9 bylo transformováno na Ústav sociálních služeb
Praha 9, což mu jako neziskové organizaci otevřelo přístup
k dalším zdrojům – evropským
fondům, dotacím a grantům,
dárcům, fundraisingu, nadacím
apod. „MČ Praha 9 však stále
zůstává jediným zřizovatelem
a dbá, aby nedošlo ke snížení
kvality či ke zhoršení dostupnosti poskytovaných služeb občanům,“ dodává Taťjana Horká.

Stavební úpravy na Poliklinice
Prosek nekončí
„Přestože Poliklinika Prosek
prošla v posledních letech velkou rekonstrukcí, počítá návrh
rozpočtu MČ Praha 9 s dalšími
úpravami a rekonstrukcemi,“
nastiňuje radní pro zdravotnictví a sociální služby Prahy 9
Taťjana Horká. „Na 1 850 tisíc
korun přijde rekonstrukce dnes
již technologicky zastaralé
úpravny vody v oddělení reha-

INZERCE

MÁŠ CHUŤ SI PŘIVYDĚLAT?
MY MÁME SKVĚLÝ PRODUKT, KTERÝ TI POMŮŽE
DOSÁHNOUT SVÉ CÍLE A SPLNIT SI SVÉ SNY.
Rozhodli jsme se dát našemu
obchodu moderní podobu –
transparentně a bez nátlaku.
Funguje to, náš produkt chce každý, ale
málokdo ho znal. A nyní potřebujeme
další šikovné poradce, kteří nám
pomůžou seznámit domácnosti
a instituce s naším produktem.

Devítka kulturní a sportovní

Požadavky: řidičský průkaz
sk. B, auto, příjemné
a komunikativní
vystupování, chuť pracovat
v pozitivním kolektivu.

Volejte na 273 130 298!
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Vhodné pro každého, ať
už jste student,
zaměstnanec, důchodce
či matka na mateřské.

Už letmý pohled do návrhu
rozpočtu v oblasti kultury
ukazuje, že i letos se mohou
obyvatelé MČ Praha 9 těšit na
oblíbené akce, jako je Prosecké jaro, Prosecký podzim, Prosecké máje, Barevná Devítka,
Svatováclavská pouť, Open Air
Festival Podviní a další.
„Plánujeme i novou akci
s názvem Celé Česko na Devítce. Nechali jsme se inspirovat Barevnou Devítkou, díky
níž se nám podařilo do života
naší městské části zapojit ci-

9
17.02.2017 13:09:00

zince, kteří tady žijí. A protože
se na Devítku stěhuje spousta nových lidí ze všech regionů České republiky, věříme, že
je českým festivalem kultury
a gurmánských zážitků zaujmeme,“ vysvětluje Adam Vážanský, místostarosta Prahy 9
pro kulturu a sport.
V návrhu rozpočtu pro letošní
rok se promítá rovněž pokračování dlouhodobé strategie MČ
Praha 9 a vedení Divadla Gong,
které směruje k větší soběstačnosti tohoto kulturního zařízení. „Neinvestiční příspěvek na
dokrytí rozdílu mezi náklady
a vlastními výnosy je o milion
nižší než v roce 2016, ale divadlu se v poslední době daří.
Návštěvnost především malých diváků, na něž se zaměřuje, stoupla meziročně o 16 procent,“ dodává Adam Vážanský.
Nedostatek venkovních tréninkových ploch pro mladé
sportovce zejména ve Vysočanech by mohlo alespoň částečně
zmírnit hřiště s umělou trávou
v Podviní, které je plánováno na
místě dnešního starého škvárového hřiště. „Je to jediná plocha,
kterou platný územní plán stanoví pro sportovní využití a je
zároveň ve správě MČ Praha 9,“
vysvětluje Adam Vážanský. „Na
hřišti by mohli trénovat fotbalisté TJ Praga a ragbisté RC Sparta.
Oba tyto kluby dlouhodobě trápí nedostatek kvalitních ploch,
proto jsou dokonce nuceny odmítat méně talentované děti.“
Finanční prostředky jsou určeny i na financování projektové dokumentace pro vybudování tréninkového hřiště s umělou
trávou v Hrdlořezích, vytvoření
zázemí Sportcentra Litvínovská
500 na Proseku a zhotovení zázemí Tenisového oddílu Praga
ve Vysočanech. mk
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Jak vidí návrh rozpočtu Devítky
největší opoziční strana?
Na to jsme se zeptali Miloslava Hanuše, předsedy Klubu zastupitelů za ČSSD.
samospráva do příjmů příliš
mluvit nemůže a také výdajové položky už není moc kam
stlačovat. Další snižování
bychom už všichni pocítili na
úrovni veřejných služeb. Těší
mne, že se v loňském roce podařilo prosadit zvýšení dotace
od hlavního města Prahy na
obyvatele městské části (2900
korun na osobu/rok). Praha 9
v této iniciativě hrála dominující roli. Na druhou stranu
příjmy bychom mohli mít ještě
vyšší, kdyby všichni obyvatelé
Prahy 9 měli v naší městské
části trvalý pobyt. Cestou
k dosažení se mohlo stát např.
zřízení parkovacích zón.
Miloslav Hanuš

Radnice Prahy 9 se dlouhodobě snaží snižovat rozdíl mezi
běžnými výdaji a úhrnem příjmů, protože dlouhodobě běžné výdaje, z nichž je městská
část povinna hradit výkon
státní správy, převyšují příjmy. Letos je tento rozdíl nejnižší v 26leté historii. Jak to
hodnotíte?
Samozřejmě to považuji za
úctyhodný výsledek. Místní

Souhlasíte s výší běžných výdajů tak, jak jsou v jednotlivých kapitolách navrženy?
S ohledem na plánované příjmy nezbývá na kritiku mnoho
prostoru. Radní byli nuceni
výdaje snižovat, někdy i o pět
procent oproti roku 2016. Oceňuji jejich znalost prostředí,
přesto v dalších letech nemůžeme touto cestou postupovat.
Obyvatel naší městské části
poměrně strmě přibývá, ale
rozpočet se fakticky snižuje.

Zvýšil se počet metrů námi
udržované veřejné zeleně,
nikoliv ovšem částka na její
údržbu. Zvyšuje se počet dětí,
a tak i příspěvek na provoz
základních a mateřských škol
činí téměř 48 miliónů korun.
A to máme v Praze 9 pouze
pět veřejných základních škol!
Určitě si dovedu představit
vyšší výdaje na zdravotnictví
a sociální oblast. Loni jsme
v běžných výdajích utratili
přes 35 miliónů, letos prošlo
na výdaje sotva 26 miliónů.
Zoufale málo. Nerad bych,
aby se to projevilo ve vyšších
cenách za služby. Kam vede
přehnané šetření, nám ukázala na celostátní úrovni už
Nečasova vláda.
Je v plánu investic pro rok
2017 něco, co považujete za
zbytečné, nebo naopak co
tam podle vašeho názoru
chybí?
Zbytečné investice zjevně
v plánu nejsou. Hlavní akce,
výstavba pavilonů základních
škol v Novoborské a Špitálské,
je více než nutná a přišla –
když ne pět minut po dvanácté – alespoň na poslední

chvíli, přesně ve dvanáct. Co
ale se svými kolegy z ČSSD
postrádáme, to je především
výstavba malometrážních
bytů. Vhodné parcely například za Poliklinikou Prosek
městská část má. Praha 9 se
zbavila tisícovek bytů, ale žádné nezískala ani nepostavila.
Obec by měla být schopna
řešit bytové potřeby seniorů,
mladých manželství, zdravotně či sociálně postižených. My
toho brzy nebudeme schopni.
Chybí nám také participativní
rozpočet – tedy určité procento rozpočtu, kde by si mohli
sami občané rozhodnout, co
se vybuduje nebo opraví. A na
závěr musím zmínit návrh na
rozdělení finančních prostředků určených na granty. Léta
tato částka stagnuje kolem
milionu korun celkem, přitom
obyvatelé přibývají a inflace stoupá. 400 tisíc korun
na humanitární a sociální
činnost pokryje jen zlomek
potřeby a třeba 50 tisíc na
životní prostředí je opravdu
výsměchem. Naproti tomu tu
je např. Divadlo Gong, které
si naopak nějakou „redukční
dietu“ zaslouží. red

Praha 9 nabízí volné nebytové prostory
MČ Praha 9 nabízí volné nebytové prostory (nebytové jednotky) formou zveřejnění Záměru k pronájmu na úřední desce.
V konkrétním záměru najdou
zájemci vždy základní informace týkající se daného prostoru, tj. umístění nabízeného
prostoru v domě, jeho výměru,
vybavení a účel pronájmu. Záměry jsou nabízeny výhradně
za účelem podnikatelských
či jiných aktivit (provozovny,
prodejny, kanceláře, sportovní
centra, sociální centra, lékařské ordinace atd.) Náklady na
příp. rekolaudaci vč. zajištění
výkresové dokumentace,
stavebního povolení a stavebních úprav hradí nájemce.
Na záměru je uvedena doba
zveřejnění, ve které mohou
zájemci podat přihlášku do
výběrového řízení.
Přihlášky v předepsané formě (uvedeno na záměru k pronájmu) se podávají do podaBŘEZEN
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telny ÚMČ Praha 9, která se
nachází v přízemí budovy úřadu. Zájemci jsou v průběhu
jednání informováni telefonicky a e-mailem, proto je nutné do přihlášky uvádět vždy
všechny kontaktní informace.

V současné době nabízí
MČ Praha 9 tyto volné nebytové
prostory na adresách:
Sokolovská 567/306 – nebytový prostor o výměře 47,30 m2
v 1. NP bytového domu, se
samostatným vchodem do
ulice Sokolovská s příslušenstvím, obsahuje obchodní
prostor 28,60 m2, sklad, WC
a umývárnu 18,70 m2. Účel
nájmu: provozovna, kanceláře,
mimo restauračního zařízení
a hlučného provozu.

Novovysočanská 589/7 – nebytový prostor o výměře 26 m2
v 1. NP bytového domu, se samostatným vchodem do ulice Novovysočanská s příslušenstvím,
obsahuje obchodní prostor
20 m2, sklad, WC a umývárnu
6 m2. Účel nájmu: provozovna,
kanceláře, mimo restauračního
zařízení a hlučného provozu.
Novovysočanská/ K Trati
583/27 – 2 samostatné nebytové prostory o výměrách 33,7 m2
a 21,3 m2 v 1. PP bytového
domu, vchod společný. Oba nebytové prostory s okny v úrovni
dvora jsou kolaudovány jako
sklady a obsahují místnosti
s příslušenstvím (WC, umývadlo) a mají plynové vytápění
(WAW). Účel nájmu: sklad, pro
kanceláře nutná rekolaudace.
DEV Í T K A
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U Vysočanského pivovaru
459/17 – nebytový prostor
o výměře 58,50 m2 v 1. PP bytového domu, bez příslušenství, kolaudován jako sklad,
společný vchod domem.
Sokolovská 973/197 – nebytová jednotka č. 973/101
o výměře 76 m2 v 1. PP bytového domu, bez příslušenství,
kolaudována jako sklad,
společný vchod domem.
Jablonecká 322/72 – nebytový
prostor o výměře 100,2 m2
v 1. NP nemovitosti, kanceláře: 18,2 m2, 19,4 m2, 17,5 m2,
17,7 m2, 19 m2 a archiv 8,4 m2.
Účel nájmu: podnikatelská
činnost nájemce, jejíž předmět je pronajímateli znám.
red
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Elektrobus v Prosecké
Dopravní podnik Praha (DPP) koupí 14 elektrobusů pro linku 207 ze Staroměstské na Ohradu. Jezdit by mohly od září 2018.
Nové elektrobusy otestuje také na části trasy linky 140 z Palmovky do Letňan.
DPP už testuje elektrobus SOR/
Cegelec EBN 11 od července
minulého roku, zkušební provoz potrvá do srpna. Elektrobus jezdí na lince 213 z Želivského na Jižní Město a v sobotu
pak na lince 124 Želivského
– Dvorce a v neděli na lince 163
z Želivského na Rohožník. Vůz
se nabíjí během přestávek na
zastávce Želivského, tedy na
konečné stanici, ze speciální
troleje. Po Praze najezdil téměř
100 tisíc kilometrů.
Elektrobus budete moci vídat
také v Praze 9, ale jiný typ – nebude se dobíjet jen na konečné
jako elektrobus SOR/Cegelec
EBN 11, ale také za jízdy v Pro-

secké ulici, kde vzniknou k tomuto účelu troleje. Půjde o elektrobus s dynamickým dobíjením
(trolejbus). Důvodem je, že při
stoupání se výrazně zvyšuje
spotřeba energie. Začít stavět
nabíjecí trolej by se mělo letos.
„Pořízení elektrobusu je dvakrát dražší než naftového autobusu, stojí 11 až 12 milionů
korun, další dva miliony pak
výměna baterií, která prodlouží životnost. Naopak levnější než nafta jsou náklady na
energii. Nicméně elektrobusy jsou budoucnost, protože
přispívají ke snižování emisí,“
konstatuje Marek Doležal, člen
dozorčí rady DPP a dodává:

„Snížit tyto náklady však mohou právě elektrobusy s dynamickým dobíjením, které díky

nabíjení za jízdy z troleje podstatně zvýší životnost provozně drahé baterie.“ red, foto: dpp

Praha 9 má připomínky ke koncepční
studii úprav náměstí OSN
Rada MČ Praha 9 schválila připomínky ke koncepční studii úprav náměstí OSN
ve Vysočanech připravené Institutem plánování a rozvoje (IPR) hl. m. Prahy.
Devátá městská část žádá
úpravu vstupu do metra Vysočanská a odbočovacího pruhu
ze Sokolovské do Freyovy
ulice. Zachovat by se rovněž

měla parkovací místa.
Nejedná se o rekonstrukci
náměstí OSN, ale zejména o rekonstrukci tramvajové trati
v ulici Pod Pekárnami a její-

ho náměstí při stávající točně
tramvají. Vysočanská radnice by proto ráda znala finanční vyčíslení přeložení inženýrských sítí a plán etap celé

akce. Přepracovaná studie by
také měla být podle radnice
znovu projednaná s veřejností.
Koncepční studie je podle IPR
součástí plánovaných úprav
tramvajové trati Sokolovská –
Kolbenova. V plánu je posunutí
zastávky tramvaje a doplnění
městského mobiliáře. red

Katastrální úřad začíná s revizemi katastru
Katastrální úřad hl. m. Prahy začne s činností na úseku revize katastru nemovitostí, což umožní co nejvíce zachovávat
soulad evidovaných údajů katastru se skutečností.
Po digitalizaci katastrálních
map převezme Katastrální
úřad pro hlavní město Prahu
další významný úkol, který je
návratem k činnostem, jež nebylo možné v minulých letech
plošně provádět. Co vlastně je
taková revize?
Jedná se o zjištění, zda v katastru jsou evidovány údaje
o nemovitostech tak, jak tyto
nemovitosti skutečně existují,
a naopak, zda není evidováno
to, co již zaniklo. Pražský katastrální úřad plánuje revize provádět v intervalu zhruba deseti
let v každém katastrálním území. V Praze je celkem 112 katastrálních území od Běchovic až
po Žižkov, a to znamená, že
8
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každý rok bude nutné zrevidovat 10–12 katastrálních území.
Revize budou prováděny tak,
že nejprve pracovníci katastrálního úřadu prověří soulad údajů katastru na základě
již dříve získaných informací
např. porovnáním leteckých
snímků s platným zákresem
v mapě, případně podle dalších podkladů jiných státních
orgánů. Po přípravě pak následuje revize přímo v terénu, ve
vytipovaných lokalitách, kde
je nějaká změna z dostupných
podkladů zřejmá. Tato činnost
může proběhnout v případě
potřeby i za vaší účasti.
Typické jsou nesoulady týkající se staveb, buď v minu-
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losti vzniklých a v katastru
nedoložených (může přitom
jít o stavby staré desítky let)
nebo o stavby již odstraněné,
jejichž zánik ale nebyl v minulosti katastru ohlášen a ani zaznamenán. Při výstavbě někdy
dochází i k nepodchyceným
změnám druhů pozemků, kdy
původní zemědělské pozemky
ztrácejí tento charakter a stávají se např. součástmi komunikací nebo nezemědělskými
pozemky.
V případě zjištění rozdílů,
které nelze doložit převzetím
údajů ze základních registrů
nebo z údajů doložených jiným státním orgánem, budou
vlastníci nemovitostí vyzývá-

ni k předložení listin, které by
změnu dokládaly. Součástí takové listiny může být i geometrický plán. Je obecnou povinností vlastníků (a oprávněných
z jiného práva) takovou listinu
katastrálnímu úřadu předložit (obvykle v originále nebo
v ověřené kopii, s vyznačením
nabytí právní moci).
Revize katastru napomáhá zkvalitnění údajů katastru.
Jste-li vlastníky nemovitosti na
území hlavního města Prahy,
využijte možnosti se na této
činnosti aktivně podílet. Spoluprací s katastrem nemovitostí při revizích chráníte svá práva. Ing. Lubomír Klučka, ředitel Katastrálního
úřadu pro hlavní město Prahu
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Součástí O2 areny ve Vysočanech
bude i kongresová aréna
Když se v roce 2004 otevřela pro mistrovství světa v ledním hokeji v Praze 9 O 2 arena, pozornosti mnohých ušel menší objekt,
jež byl součástí velké arény, ale nikdy nebyl dokončen. Postavena byla pouze hrubá stavba včetně obvodového pláště.
A právě tento objekt bude nyní Bestsport, a. s., coby majitel haly, dokončovat.
Kongresová aréna je urbanisticky koncipována jako jeden
celek tvořený velkou (O2)
arénou kruhového půdorysu,
na který směrem k Českomoravské ulici navazuje malá
aréna. Ta bude využívána pro
pořádání kongresů, sportovních a společenských akcí.
Projekt dostavby počítá
s tím, že objekt bude mít novou prosklenou rastrovanou
fasádu s výtvarným členěním plných fasádních ploch
a v úrovni Českomoravské
ulice budou nově dostaveny vstupní části kongresového centra. Přebudován bude
i celý prostor před budovou –
v plánu je položení nové velkoformátové dlažby, instalace fontánky s plastikou mezi

Doprava a parkování

hlavními vstupy, designových
prvků pro sezení, LED osvětlení v dlažbě před hlavními
vchody.
Dostavovaná část má čtyři
podlaží, z toho dvě – vzhledem
k Českomoravské ulici – jsou
podzemní. Najdete tu kongresové sály s celkovou kapacitou 3320 posluchačů, výstavní
prostory, sály, gastro provozy… Zasouvání tribun umožní
vytvoření různých konfigurací
(pódium, stojící diváci, stolové
a sportovní využití). Dispoziční
uspořádání je navrženo tak, že
kongresová část je samostatným provozním celkem, který
je napojen na O2 arenu a využívá dříve vybudované inženýrské sítě a technickou infrastrukturu.

Napojení kongresové arény
na dopravní infrastrukturu
bylo dokončeno v roce 2004 se
stavbou velké O2 areny a její
dostavbou se nemění.
„Nicméně pro pozemky sousedící s O2 arenou je již několik let vydáno platné územní
rozhodnutí pro stavbu výškových domů především hotelového a kongresového typu.
A my chceme a jednáme o tom
s investory, aby než vyrostou,
byly jasně definovány pěší vazby od O2 areny včetně kongresové arény na okolní komunikace,“ konstatuje Marek
Doležal, místostarosta Prahy 9
odpovědný za územní rozvoj
a výstavbu. „Laicky řečeno,
aby O2 arena byla snadno do-

stupná od stanic městské hromadné dopravy a parkovišť,
v tomto případě vícepatrového
parkovacího domu u OC Galerie Harfa sousedícího s O2.
A stejně tak je důležité, aby
veškerý automobilový provoz
související s novými stavbami,
zejména parkování, byl sveden
do podzemí.“ mk

INZERCE

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

NEJKRÁSNĚJŠÍ LETNÍ ZAHRÁDKA V PRAZE 9
SALONEK PRO RODINNÉ OSLAVY
A SVATEBNÍ HOSTINY - AŽ 45 MÍST
KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI
VEČER OD 19 HOD. SPECIÁLNÍ
MENU S ŽIVOU HUDBOU

PREVENCE
JE ZÁKLAD
NAŠE SLUŽBY: běžná
ošetření, preventivní
úkony, interní

ZÁKROK
AKČNÍ CENA
AKČNÍ CENA
medicína, ultrasonografické
ošetřeníZÁKROK
a RTG ošetření, laboratorní

ZAČÍNÁME V ÚTERÝ 14. BŘEZNA

diagnostika,
pasů
herpetologie,
Vakcinace
pes očkování, čipování,
390 Kč vystavení
Kastrace
fenyEU,
do 10
kg
2 500 Kč

PARKOVÁNÍ U RESTAURACE

nemoci drobných savců, nadstandardní služby – stomatologie,
990 Kč

Kastrace kočka

Kastrace feny 10–20 kg

3 500 Kč

Kastrace feny 20–40 kg

4 500 Kč

s.r
.o.

Vakcinace
kočkachirurgie, ortopedie
390 Kč
kardiologie,

nebo u OC Fenix
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a objednané klienty po telefonu nebo internetu, kteří při objednání
ORDINAČNÍuvedou
HODINY:heslo: „PREVENCE JE ZÁKLAD“.
po–pá 8.00–12.00
a 15.00–19.00
Naše služby:
běžná ošetření, preventivní úkony,
nadstandardní
– stomatologie, kardiologie, chirurgie, ortopedie.
so 8.00–12.00;služby
ne 18.00–20.00
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MVDr. Petr Škubal, tel.: 773 665 752 (pohotovost)
Přípravky na klíšťata a blechy – při nákupu 2 a více tablet Bravecto sleva 10 %.
MVDr. Lenka Pokorná, tel.: 773 665 751 (pohotovost)
se Pavelková,
vztahuje pouze
na dopolední
MVDr.Akce
Helena
tel.: 777
658 968 ordinační hodiny

ORDINAČNÍ HODINY:
po–pá 8.00–12.00 a 15.00–19.00; so 8.00–12.00; ne 18.00–20.00
DEV Í T K A

/
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Březnová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé bydliště v působnosti
úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
8. března ve 14 hodin
Vystoupení: Hudební evergreeny
Nestárnoucí melodie napříč
žánry. Zpívá Jana Štěrbová
a Plamen Prokopiev, klavírní
doprovod Taťana Vaněčková.
Pořad s průvodním slovem bez
přestávky. Zdarma do naplnění
kapacity obřadní síně Úřadu
MČ P9, Sokolovská 14, 2. p.
21. března ve 13 hodin
Vycházka: Z Bílé hory přes
Strahov na Petřín
Sraz na tramvajové zastávce
Vypich s průvodkyní Pavlou
Lešovskou. Doporučujeme
vzít si trekové hůlky, na trasu
dlouhou zhruba 5 km vyrážíme
za každého počasí. Zdarma.
28. března ve 13.30 hodin (do 15 h.)
Vyrábíme: Jarní aranžmá
ze živých květů
Aranžmá, které si vyrobíte pod
vedením Ing. Jiřiny Neckářové
ze SOŠ BEAN, si odnesete pro
radost domů. Akce se uskuteční v Galerii 9, Sokolovská 14,
Praha 9 (stará budova radnice). Zdarma.
Připravujeme:
10. dubna od 14 hodin
Vystoupení Radka Tomáška
s kapelou v Gongu
Vstupenky si senioři z Prahy 9
mohou za 20 Kč zakoupit v pokladně Divadla Gong.

12. dubna od 10 do 16 hodin
Výstava a prodej jarních květin
a vazeb na přání
Květiny ze SOŠ BEAN budou
k vidění a zakoupení za
„učňovské“ ceny v hale Úřadu
MČ Praha 9, Sokolovská 14.
20. dubna od 14 hodin
Vzdělávání: Návštěva Planetária
Alchymie a astrologie na dvoře
Rudofa II., vstupné 20 Kč.
27. dubna od 13 hodin
Vycházka: Do Šárky
S Janou Vlkovou za jedlými
květy v terénu. Zdarma.
Připomínáme zájezd do Jeseníků:
Odjezdy 12. května, 22. května,
29. května, 11. června, vždy
z atria hotelu Clarion v 7
hodin. Ještě je několik volných
míst, máte-li zájem, volejte
728 142 627 – Renáta Píchová.
Program, délka a cena všech
zájezdů je stejná.
Náš tip:
Národní divadlo seniorům
Národní divadlo nabízí seniorům ve věku 65+ možnost
zakoupit vstupenky s 50%
slevou na vybraná místa na
všechna představení ND.
Kromě této slevy mohou senioři využít rovněž speciální
nabídky na vybraná představení v březnu 2017. Ceny jsou
v tomto případě už dány.

DE VÍ TKA

/

MAGAZÍ N
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RIGOLETTO (G. Verdi)
6. 3. v 19.00
Opera; Hudební divadlo Karlín
(I. a II. balkon boky – 250 Kč)
ROMEO A JULIE
(ROMÉO ET JULIETTE)
(Ch. Gounod)
7. a 19. 3. v 19.00
Opera; Hudební divadlo Karlín
(I. & II. balkon boky – 250 Kč)
JULIETTE (SNÁŘ)
(B. Martinu)
22. a 31. 3. v 19.00
Opera; Národní divadlo
(II. balkon – 350 Kč)
TŘI SESTRY
(A. P. Čechov)
22. 3. v 19.00
Činohra; Stavovské divadlo
(II. balkon – 150 Kč)
NA MOŘI, ZÍRÁM NAHORU
(F. Kruckemeyer)
26. 3. ve 20.00
Činohra; Nová scéna (celé
hlediště – 100 Kč)
KRVAVÁ SVATBA
(F. Kruckemeyer)
29. 3. v 19.00
Činohra; Stavovské divadlo
(II. balkon – 150 Kč)

P RA H A
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70 let
Jan Štěpánek
80 let
PhDr. Václav Šašek, CSc.
Jaroslava Pospíchalová
Jana Rumanová
Marie Nová
Věra Momutová
Ladislav Míča
Františka Vancová
Pavel Král
Jaroslav Kinzl
Mercedes Vaňková
Vítězslav Jiráček
Karel Krampl
Jiřina Malá
Vratislav Kroupa
Milada Vaňová
Libuše Landová
85 let
Božena Geyerová
Eugenie Stašková
Jaroslav Pospíšil
Ing. Jiří Boháč
86 let
Zdeňka Procházková
90 let
Marie Beránková – hodně zdraví
a spokojenosti přejí dcery Marie,
Hanka, Dana s rodinami
Josef Brabec
Jiří Chalupa
91 let
Jindřiška Tuhá
Vilém Brož
Olga Masaříková
Růžena Vrbová
Radomil Honsa
Zdeněk Řičánek
92 let
Anna Dupalová

CHVĚNÍ
23. 3. v 19.00
Balet; Národní divadlo
(II. balkon – 350 Kč)

93 let
Libuše Šroubková
Jiřina Škvorová
Milada Mastná
Josef Kárník
Jiřina Vítová

CUBE
24. 3. ve 20.00
Laterna magika; Nová scéna
(střed – 200 Kč)

94 let
Růžena Kotvová
Vladimír Bazika

COCKTAIL 012 – THE BEST OF
16. 3. ve 20.00
Laterna magika; Nová scéna
(střed – 300 Kč)

95 let
Marie Černá
Olga Sablíková
Jan Svoboda

Vstupenky si můžete zakoupit
v pokladnách ND. Po předložení dokladu lze slevu uplatnit
až na 2 vstupenky (senior +
doprovod) na každé představení v nabídce.

96 let
Marie Kubů

Rezervace:
www.narodni-divadlo.cz,
tel.: +420 224 901 448, e-mail:
info@narodni-divadlo.cz.

Přijďte na jarní aranžmá s Ing. Jiřinou Neckářovou ze SOŠ BEAN
10

SLAVÍK / JOLANTA
(I. Stravinskij, P. I. Čajkovskij)
10. a 16. 3. v 19.00
Opera; Národní divadlo
(II. balkon – 500 Kč)

jubilanti

Blahopřejeme!
Upozornění: Na základě zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobní údajů je nutné, aby se zveřejněním svého
jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka, jubilant
souhlasil. K životnímu jubileu 80, 85, 90 let a pak každý
rok dostávají oslavenci gratulaci od starosty MČ Praha 9.
Součástí je i lístek, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda
chtějí zveřejnit své jméno mezi jubilanty, či nikoliv. Jména
jubilantů jsou proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud
má redakce souhlas jubilanta do 10. dne v měsíci, je jeho
jméno zveřejněno v následujícím měsíci.
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z.ú., Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek, www.ssspraha9.cz,
tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
1. 3. 2017 / středa

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Ing. Jana Štěrbová – umělecký patchwork 13:00–14:30
ásti Praha 9, uplynulý
Dílničky: Stojánek na mobil
14:45–16:00
m Střediska, na

y zaznamenal i náš

2. 3. 2017 / čtvrtek

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
ultativní služby,

8:15–9:15
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS., zdarma /sál Harfica/ 9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
m zkomplikovaly
bách, který vyloučil
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
vání o státních
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč 10:15–11:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
oru a spolupráci
Trénink paměti
11:30–12:30

3. 3. 2017 / pátek
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable, Bomba…
9:40–12:00
Možnost využití počítače, internetu /zdarma/
9:30–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat) 15:00–20:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00

13. 3. 2017 / pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
Počítačové kurzy /3x mírně pokročilí/
Kondiční cvičení s lektorkou – muži /sál Harfica/
Němčina s Petrou (pokročilí)
Němčina s Petrou (začátečníci)
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance /sál Harfica/
Klub seniorů, kardiaků

8:15–9:15
9:00–12:30
10:00–11:00
9:15–10:15
10:30–11:30
10:15–11:15
14:00–15:00
14:00–17:00

Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat) 15:00–20:00

15. 3. 2017 / středa

1

2017

23. 3. 2017 / čtvrtek

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS., zdarma /sál Harfica/ 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
14. 3. 2017 / úterý
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15 Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč 10:15–11:15
11:30–12:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno objednat)
9:00–14.30 Trénink paměti
13:00–16:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00 Klub důchodců
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
24. 3. 2017 / pátek
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou /sál Harfica/
10:30–11:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Karty – společenské hry
9:40–12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Vycházka, komentovaná prohlídka České televize, omezený počet, je
Hodina zpěvu pro všechny seniory – písně různých žánrů 15:00–16:00 nutné se přihlásit vedoucí Bc. A. Dunděrové 724 905 785 8:45–13:00
Country tance
16:00–18:00 Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy a dechových cvičení 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro začátečníky
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
6. 3. 2017 / pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15 Přednáška, beseda: Kurátor Národního muzea – Ze života plazů
Počítačové kurzy /3x mírně pokročilí/
9:00–12:30 13:00–14:30
Kondiční cvičení s lektorkou – muži /sál Harfica/
10:00–11:00 Dílničky: Velikonoční zajíček, s sebou hnědou ponožku a rýži
14:45–16:00
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30 16. 3. 2017 / čtvrtek
8:15–9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč 10:15–11:15 Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance /sál Harfica/ 14:00–15:00 Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS., zdarma /sál Harfica/ 9:30–10:00
9:00–10:00
Country tance
14:00–16:00 Angličtina – začátečníci
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
7. 3. 2017 / úterý
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15 Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč 10:15–11:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 100 Kč)
9:00–14.00 Trénink paměti
11:30–12:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00 Klub důchodců
13:00–16:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20 17. 3. 2017 / pátek
8:15–9:15
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou /sál Harfica, zdarma/ 10:30–11:30 Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:30–9:30
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00 Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00 Angličtina (pokročilí)
9:40–12:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00 Karty – společenské hry, Scrable…
9:30–12:00
Country tance
16:00–18:00 Možnost využití počítače, internetu /zdarma/
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00
8. 3. 2017 / středa
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat) 15:00–20:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
20. 3. 2017 / pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:15–9:15
8:30–9:30 Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
9:00–12:30
Počítačový kurz – pro začátečníky
10:00–11:00 Počítačové kurzy /3x mírně pokročilí/
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00 Kondiční cvičení s lektorkou – muži /sál Harfica/
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Přednáška, beseda: PaedDr. Miroslav Štilec Ph.D., Smysl psychické
a fyzické aktivizace v seniorském věku
13:00–14:30 Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Dílničky: Jarní věneček
14:45–16:00 Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč 10:15–11:15
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance /sál Harfica/ 14:00–15:00
9. 3. 2017 / čtvrtek
Country tance
14:00–16:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS., zdarma /sál Harfica/ 9:30–10:00 21. 3. 2017 / úterý
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00 Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
9:00–14:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20 Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 100 Kč)
9:00–10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20 Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč 10:15–11:15 Angličtina (mírně pokročilí)
10:20–11:20
Trénink paměti
11:30–12:30 Angličtina (pokročilí)
10:30–11:30
Klub důchodců
13:00–16:00 Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou /sál Harfica/
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
10. 3. 2017 / pátek
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15 Country tance – začátečníci
15:00–16:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30 Country tance
16:00–18:00
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00 22. 3. 2017 / středa
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Vycházka, komentovaná prohlídka Trmalovy vily, Kotěrova centra
architektury, Praha 10. Sraz v centru pro seniory, 9:30 hod. 9:30–12:00 Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy a dech. cvičení
8:30–9:30
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00 Nově pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno objednat) 8:30–14.30
10:00–11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat) 15:00–20:00 Počítačový kurz – pro pokročilé

BŘEZEN

Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: O uměleckých sbírkách Pražského hradu, PhDr. M. Herdou,
vedoucím uměleckých sbírek Pražského hradu
13:10–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky: Tkané podložky, s sebou zbytky vln, příze
14:40–16:00

DEV Í T K A

/

27. 3. 2017 / pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
Počítačové kurzy /3x mírně pokročilí/
Kondiční cvičení s lektorkou – muži /sál Harfica/
Němčina s Petrou (pokročilí)
Němčina s Petrou (začátečníci)
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance /sál Harfica/
Country tance

8:15–9:15
9:00–12:30
10:00–11:00
9:15–10:15
10:30–11:30
10:15–11:15
14:00–15:00
14:00–16:00

28. 3. 2017 / úterý
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno objednat)
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
Angličtina (mírně pokročilí)
Angličtina (pokročilí)
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou /sál Harfica/
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
Country tance – začátečníci
Country tance

8:15–9:15
9:00–14:30
9:00–10:00
9:00–10:00
10:20–11:20
10:30–11:30
11:00–12:00
14:00–15:00
15:00–16:00
16:00–18:00

29. 3. 2017 / středa
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Nově pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno objednat) 9:00–14.30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Přednáška, beseda – Muzeum hl. m. Prahy,
Keltové na našem území…
13:10–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky: Drátkování – strom
14:40–16:00

30. 3. 2017 / čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS., zdarma /sál Harfica/ 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), 50 Kč 10:15–11:15
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

31. 3. 2017 / pátek
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál Harfica/
8:15–9:15
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 počítače, internetu /zdarma/
9:30–12:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat) 15:00–20:00

Hledáme lektora kurzu angličtiny pro seniory – 1x hodina týdně,
úroveň pro pokročilé. Od září 2017. Zájemci hlaste se u vedoucí
Bc. A. Dunděrové, tel.: 724 905 785, dunderova@ssspraha9.cz
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Poděkování pečovatelkám z Hejnické
Slova díků má pro všechny pečovatelky z pečovatelské služby v Hejnické ulici Mgr. Miloslav Hronek z Prahy 9. Napsal:
Po několik měsíců, kdy
byla moje stálá pečovatelka
nemocná, se u mě vystřídaly
téměř všechny pečovatelky
ze střediska. Před jejich prací
se skláním a velmi si jí vážím.
Všechny dělají náročnou práci
vzorně a mají laskavý přístup
k člověku. Nestěžují si, když
musí v mrazu a nepohodě navštěvovat klienty, kteří bydlí
daleko od sebe. Některé bydlí
mimo Prahu, mají své rodiny
a musí časně vstávat, aby byly
před osmou hodinou u nemohoucích klientek a klientů,
kterým pomáhají s přípravou
jídla, osobní hygienou, úklidem a obstaráváním nákupů.
Klienty, kteří jsou upoutaní
na lůžko, musí obracet, což
je velmi namáhavá práce
a v nemocnicích ji dělají
obvykle dvě ošetřovatelky.
V době chřipkových epidemií
riskují nákazu. Všechny se ke
mně chovaly laskavě, trpělivě
a s optimismem, který tolik
všichni potřebujeme. Jejich

milé slovo bylo balzámem na
mé srdce.
Jsem zahanben, když ke
mně přijde jemná dívka nebo
žena a hned se ptá po vysavači a náčiní na úklid. Je mi
to trapné, protože jsem chlap
jako hora, a i když mám jednu nohu blokovanou kovovou dlahou a oslabené srdce,
rád bych dělal práci sám, jak
jsem ji dělal za života man-

želky. Tak se snažím alespoň trochu pomoci. Dlouho
jsem si kladl otázku, proč
tuto těžkou práci dělají převážně ženy. Odpověděl na
to pan profesor Cyril Höschl
v časopise Můžeš: „Ženy jsou
ochotny poskytovat pomoc
a péči ve větší míře, což spočívá v hluboké historii. Muž
byl vždy spíše dobyvatelem,
ochráncem a živitelem rodi-

ny.“ Z toho vyplývá, že dnes,
když jsou ženy živitelkami
a spočívá na nich často celý
chod domácnosti a odpovědnost za výchovu dětí, by měla
být jejich práce úměrně hodnocena. To nejcennější na
jejich práci a přístupu k nemocným je, že dávají příklad
obětavosti společnosti, která
si často manuální práce i laskavého slova málo váží.

Pečovatelská služba Ústavu sociálních služeb Praha 9
Jejím dlouhodobým cílem je
umožnit co nejdelší (a kvalitní) setrvání klienta v domácím prostředí a podporovat
jeho samostatnost a soběstačnost.
Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení,
a rodiny s dětmi, jejichž situ-

ace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Pečovatelská služba je rozdělena na dva okrsky: terénní službu a dům s pečovatelskou službou (DPS). V terénní
službě zajišťuje péči vedoucí
pečovatelské služby a 17 pracovníků v sociálních službách a v DPS vedoucí koordinátor okrsku a 2 pracovníci
v sociálních službách.

Loni pečovatelé poskytli
služby více než pěti stovkám
klientů v rozsahu 10 497
hodin, vypráno bylo na
823 kg prádla a rozvezeno
49 683 obědů klientům
v terénu a v DPS.
Péče je zajišťována v pracovních dnech od 7 do 19
hodin a o víkendech od 7 do
15.30 v obou okrscích a na základě požadavků klientů.

Máte ve své knihovně knížky pro
děti a mládež, které již nepotřebujete?
Odbor sociální Úřadu městské části Praha 9 se obrací na veřejnost s žádostí
o podporu sbírky dětských knih, případně knih pro mládež.
S vaším přispěním bychom
rádi vybudovali knihovničku
v klubu Harfica, který provozuje MČ Praha 9 a navštěvují
ho děti a mládež naší městské
části. Rovněž bychom chtěli mít možnost děti zabavit

knihou při čekání na úřadě, případně knihy darovat
dětským domovům, s nimiž
spolupracujeme.
Podívejte se tedy do svých
knihoven, zda v nich nemáte
knížky pro děti, které již nepo-

třebujete. Knihy by neměly být
sbírkou nepotřebných knih,
ale sbírkou dobrých či oblíbených titulů z oblasti dětské literatury. Musí být zachovalé
a nepoškozené.
Sbírka bude probíhat

27. března a 29. března 2017,
oba dny od 8 do 18 hodin
v Úřadu MČ Praha 9, Odbor sociální, 3. patro, kancelář č. 323,
Sokolovská 14/324, Praha 9.
Pro případné dotazy využijte
prosím telefonní kontakt:
283 091 440.
Děkujeme za vaši pomoc.
za odbor sociální Jana Dobišová Zemanová

DEJTE DÁREK SVÝM BLÍZKÝM! DEJTE SI DÁREK SAMI!

Jarní kurzy pro seniory začínají 29. 3. 2017
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
12
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KURZY POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ
POČÍTAČ 1 - Začínáme s počítačem
POČÍTAČ 2 - Pokračujeme s počítačem
POČÍTAČ 3 - Internet a elektronická komunikace
POČÍTAČ 4 - Každý něco neví
FOTOGRAFIE 1 - Začínáme s digitální fotografií
KURZY POHYBOVÝCH AKTIVIT
RELAX - Relaxačně-zdravotní cvičení s prvky jógy
KURZY JAZYKŮ
JAZYK AJ - Angličtina pro mírně pokročilé

PŘÍŠTÍ BĚH ZAČNE AŽ V NOVÉM ŠK. ROCE 2017/18
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Konference Fyzioterapie
v souvislostech 2017
Pod záštitou starosty Prahy 9 Jana Jarolíma pořádá 27. a 28. dubna v hotelu Duo na Devítce společnost AHAMA s.r.o.
konferenci zaměřenou na fyzioterapii v léčbě, výkonu a prevenci zranění pohybového aparátu.
Cílem konference je zprostředkovat účastníkům vhled do odborností jednotlivých přednášejících tak, aby péče o klienta
s chronickými obtížemi, pacienta po úraze, amatérského či
profesionálního sportovce byla
na maximální možné úrovni.
K úspěšné léčbě, prevenci i tréninku je zapotřebí synergie
všech zúčastněných profesionálů. Zároveň konference
přinese účastníkům aktuální
informace ze světových výzkumů z oblasti řízení pohybové-

rehabilitace a tělovýchovné lékaře, ortopedy, pediatry a obvodní lékaře, dále pro kondiční
a osobní trenéry, profesionální
kouče a manažery sportovců.
Na konferenci vystoupí přední odborníci z řad lékařů i fyzioterapeutů: Øyvind Pedersen – fyzioterapeut, odborník
na neuromuskulární kontrolu,
Prof. Jakub Otáhal MD, Ph.D.
– člen Fyziologického ústavu České akademie věd, Mgr.
Alice Hamáčková – vedoucí
fyzioterapeut Redpoint Clinic

ho aparátu a prevence zranění
posledních let. Konference
je složena z přednáškové
části a praktických workshopů
s ukázkami fyzioterapeutické
diagnostiky, ovlivnění bolesti
řízenou vibrací v rámci fyzioterapie a ukázkou skupinového
tréninku, navazujícího na
práci fyzioterapeuta.
Konference je určena pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty,
vedoucí pracovníky a provozovatele rehabilitačních center,
pro lékaře, především z oborů

CZ a Certified Neurac Provider, Doc. MUDr. Jiří Radvanský,
CSc. – primář Oddělení tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice v Motole, Doc.
MUDr. Jiřina Máčková, CSc.
– Oddělení tělovýchovného
lékařství Fakultní nemocnice
v Motole, Mgr. Miroslava Bugnerová a Bc. Jan Brázda, fyzioterapeuti z Redpoint Clinic CZ,
MUDr. Josef Maurer – chirurg
a traumatolog, specialista pro
pohybový aparát, Ing. Anna
Dzurenda – dvojnásobná mistryně ČR a reprezentantka ČR
v golfu v seniorské kategorii,
As. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
– odborný asistent Kliniky rehabilitace a TVL 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice
v Praze Motole, MUDr. Alena
Šnoplová – specialistka v rehabilitaci a fyzikální medicíně,
MUDr. Miriam Toppischová –
specialistka léčené rehabilitace a lektorka myoskeletální
medicíny.
Více o konferenci se dozvíte na
www.fyzioterapievsouvislostech.cz
Milan Ptáčník
INZERCE

ZUBNÍ ORDINACE

MUDr. Zuzana Střelcová
Sokolovská 304

ZUBNÍ
ORDINACE
„Vysočanská
poliklinika“
OZNAMUJE
OZNAMUJE
PŘÍJEM
NOVÝCH
PŘÍJEM PACIENTŮ
PACIENTŮ
tel.: 266 006 189
SC-370163/02

Sokolovská 304, Praha 9
„Vysočanská poliklinika“
tel.: 266 006 189
INZERCE

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

tel : 773 49 80 80
web : www.smilestudio.cz
fb : SmileStudioSkolka
OD 1.2.2017 PRO VÁS OTEVÍRÁME NOVOU POBOČKU SOUKROMÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLKY SMILE STUDIO

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

CENA 8000Kč/CELÝ MĚSÍC VČETNĚ STRAVY A AKTIVIT
 přijímáme děti od 2 let
 nabízíme netradiční, pestrý program (canisterapie, keramika, logohrátky, výlety,
školy v přírodě a další)
 příjemné prostředí i personál
 zaměřujeme se na environmentální vzdělávání

BŘEZEN

2017

www.gyned.cz
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Přijímáme nové dospělé
i dětské pacientky!

M Ě S T S K É
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SC-362652/03

SC-370210/02

Českolipská 621, Praha 9 - Prosek

více informací (smluvní pojišťovny,
ordinační hodiny, ceník)
na www.gyned.cz
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Město pod pokličkou aneb
jak se chovat při smogové situaci
Letošní zimu nás nepotrápily jen velké mrazy, ale lidé v městských aglomeracích včetně Prahy si také „užili město pod
pokličkou“. A protože na astronomický konec zimy si ještě musíme počkat, mohl by nám smog ještě znepříjemnit život.
Doporučení lékařky, jak se
chovat v době smogové situace, jsou určena především citlivým skupinám obyvatel, pro
které může mít delší trvání
smogu nepříznivé účinky na
zdraví. Citlivou skupinou jsou
děti, včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu, tedy těhotných.
Dále sem patří starší lidé
a lidé s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí
(astma, chronická obstrukční
choroba plic) a oběhového
ústrojí a také lidé s oslabenou
imunitou, lidé v rekonvalescenci, diabetici apod.
Pokud se považujete za zdravého člověka, který do citlivé
skupiny nepatří, riziko bezprostředních zdravotních obtíží
vám s vysokou pravděpodobností nehrozí. Ale ani pro vás
není ovzduší za smogové situace zrovna zdraví prospěšné.

Co (ne)dělat, když je smog
Doporučení MUDr. Heleny
Kazmarové, vedoucí Centra
zdraví a životního prostředí
Státního zdravotního ústavu.
Pokud jste zjistili, že patříte do citlivé skupiny obyvatel,
omezte dobu pobytu venku.
Neznamená to ale, že byste
měli zůstat zavření v bytě a nejít ani nakoupit nebo ke zná-

Zhoršily se vaše zdravotní obtíže?
V případě, že se u vás objeví
obtíže nebo zhoršení příznaků
vašeho chronického onemocnění, vezměte si včas léky, které
pro tyto případy máte předepsané svým lékařem. Pokud se
u vás projeví příznaky akutního
onemocnění dýchacího ústrojí,
začněte se včas léčit. red

Jak nepřispívat
ke znečištění
venkovního ovzduší:
mým na návštěvu, jen zkraťte
dobu pobytu.
Venku nesportujte ani nedělejte těžší fyzickou práci.
V takových případech člověk
dýchá se zvýšenou intenzitou
a tím vdechne větší množství
znečištěného vzduchu.
Zvažte taky, ve kterou denní dobu půjdete ven, tedy pokud je toto rozhodnutí jen na
vás. Koncentrace v průběhu
dne kopírují denní změny rozptylových podmínek a denní rytmus aktivity obyvatel
(vytápění, intenzita dopravy).
Nejvyšší hodnoty bývají v ranních hodinách a večer po západu slunce. Nejlepší podmínky pro větrání a pobyt venku

jsou tudíž v brzkých odpoledních hodinách.
Větrat je potřeba, i když je
smog, ale větrání by mělo být
krátké, 3-4 minuty, a intenzivní.
Odložte činnosti, které zhoršují ovzduší v bytě a zvyšují
potřebu větrání, jako je kouření, různé práce s použitím
barev, laků, lepidel, přípravků
s organickými rozpouštědly.
V případech dlouhodobého
výskytu špatných rozptylových
podmínek může zůstávat úroveň znečištění vysoká po celý
den, proto je dobré sledovat
aktuální informaci na webu
Českého hydrometeorologického ústavu a ve sdělovacích
prostředcích.

Dejte přednost veřejné
nebo pěší dopravě před
autem (emise z automobilů se významně podílejí na
zvýšených koncentracích
suspendovaných částic,
oxidu dusičitého a dalších
znečišťujících látek).
Zvažte, jestli nepřetápíte
obytné místnosti a nikdy
(nejen v době smogu) nespalujte v kamnech nebo
kotlích odpady, zvláště
plasty, gumy, umělé tkaniny, lakované dřevo (tzv.
bouračky) nebo mazací
oleje ani další materiály,
pro jejichž spalování není
kotel určen.
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Nový portál zastávek na webu PID
Koncem ledna 2017 proběhla aktualizace webových stránek Pražské integrované dopravy. Ta přináší jednak úpravy
na základě pozorování a připomínek uživatelů, zahrnuje ale také nově vytvořený portál zastávek, který najdete v nabídce
Jízdní řády > Zastávky. Ten nahrazuje původní odjezdové tabule a vyhledávání jízdních řádů podle zastávek.

Stačí zadat název zastávky
nebo vybrat ze seznamu a na
jednom místě nově najdete:
Jízdní řády linek, které
v zastávce zastavují.
Aktuální odjezdy u sledovaných spojů včetně informace
o aktuálním zpoždění (*).
Mapu s vyznačenými stanovišti („sloupky“).

Poloha spoje na mapě, zpoždění
Nově lze na webu zobrazit
předpokládané odjezdy ze
zastávky podle aktuálního
zpoždění i poslední projetou
zastávkou. Blikáním jsou rozlišeny spoje, které se již nacházejí v zastávce. Polohu vozidla
je též možné si zobrazit na
mapovém podkladu. V případě
zrušení spoje, například kvůli
technické závadě nebo neho-

dě, se tato informace propisuje
též na odjezdovou tabuli.
(*) Do systému sledování vozidel bohužel prozatím není zapojen Dopravní podnik hl. m. Prahy, proto u spojů, které provozuje, jsou zatím informace omezené.

Mapa stanovišť
Nově je též možné zobrazit si
na mapovém podkladu pozice
všech stanovišť (sloupků) dané
zastávky, což pomůže v orientaci například na přestupech.
Mapu lze přibližovat a oddalovat kolečkem myši, kliknutím
na konkrétní stanoviště se
zobrazí aktuální odjezdy pouze
z tohoto stanoviště. Opačně
u každého odjezdu je uvedeno
i písmenko stanoviště.

Další úpravy
V rámci dalších úprav byly
například zvýrazněny priorit-

ní události v seznamu výluk
a mimořádností, abychom
usnadnili orientaci v případě,
kdy je nárazově v platnosti
větší množství událostí najednou. Bylo též zpřehledněno
přepínání mezi daty platnosti
v jízdních řádech podle linek.

Další plánovaný vývoj
V dalších měsících se budeme
soustředit zejména na další
rozvoj portálu jízdních řádů
a zastávek, který je nejvyužívanější částí webu Pražské
integrované dopravy. Rádi bychom propojili linky a zastávky s dalšími datovými zdroji,
jako jsou například výluky
a mimořádnosti v provozu,
aby byla při vyhledání linky
nebo zastávky rovnou vidět

i všechna související dopravní
omezení. Připravuje se též
nová verze tarifní kalkulačky,
ve které bude možné si pro
zvolené spojení snadno zjistit
cenu jízdného a porovnat ji
s nabídkou předplacených
jízdenek.
I nadále budeme vděční za
každou zpětnou vazbu, ať už
půjde o hlášení chyb a nedostatků, nebo nápady na vylepšení a nové funkce. Psát nám
můžete přes kontaktní formulář (předmět Web) nebo přes
Facebook či Twitter.
Webové stránky Pražské
integrované dopravy navštíví každý měsíc kolem 80 tisíc
uživatelů, kteří si dohromady
zobrazí přibližně 1–1,5 milionu
stránek. ROPID
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První výstava v Pragovka Gallery

Dominik Mareš: Od ambice ke smyslu
V areálu bývalé továrny legendárních vozů Pragovka v pražských Vysočanech vznikl Art District, když se tento komplex stal
útočištěm celé řady umělců. Jedním z nich je také Dominik Mareš, který patří na české scéně k nepřehlédnutelným malířům
abstraktní tvorby. A právě on pomyslně zahájí výstavní činnost v nově vzniklém galerijním prostoru Pragovka Gallery.
„Jsem rád, že jsem rezidentem
v Pragovce, kde se tvoří s neskutečnou radostí. Výstava
Od ambice ke smyslu je první
výstavou, která vzniká v prostoru nové Pragovka Gallery.
Osobně vnímám jako zásadní
zlom přesun mého ateliéru do
prostor Pragovky, poté co jsem
měl devatenáct let ateliéry
v Praze 1. Při výběru ateliéru
v budově jsem záměrně zvolil
severní stranu, kdy si mnohdy přivstanu, abych zde stihl
východ slunce. Na Václavském
náměstí jsem tvořil dlouhá léta
v tichu a izolaci. Zde jsem byl
ambiciózní, v Pragovce věci
nabývají smysl. Přes den vnímám ruchy z Kolbenovy ulice,
která se s nocí utiší, a v létě
člověk může slyšet cvrčky.
Nejsem zde sám ani osamocen,
když se komunita tvořících

Dominik Mareš patří k nepřehlédnutelným
malířům abstraktní tvorby

Ateliér

umělců stále rozšiřuje. Věřím,
že se Pragovka stane do pár
let centrem dění pro všechny
zájemce o umění,“ komentuje
Dominik Mareš.
Dominikova díla jsou plná
barev, podmanivých struktur a prolíná se v nich evropská a asijská kultura. Realizoval více než 25 samostatných
a 40 společných výstav. Jeho
díla jsou součástí soukromých
sbírek ve více než 20 zemích.
A dodává: „Do ateliéru chodím denně s nadšením, je pro
mne maximálně inspirativním
místem – mojí milenkou. Roz-

hodnutí působit zde bylo do určité části emotivní, ale především racionální – VĚŘÍM TOMU.
A v tom je moje posedlost, stejně tak se jmenuje i jedno z posledních děl, které vystavím.
Dlouhodobost, vize, smysl, to
jsou pro mne klíčová slova na
cestě od ambice ke smyslu. Výstava Od ambice ke smyslu nebude klasickou výstavou, ale instalací obrazů a strukturálních
děl přímo pro Pragovka Gallery. Je pro mne čest, že mohu
být prvním autorem, který zde
bude vystavovat.“
Dominik zůstává abstraktnímu malířství věrný. Jeho obra-

zy jsou záznamem o emocích.
Výstava přináší ikonická díla
Dominika Mareše, která jsou
konfrontována zároveň s novými výsledky jeho práce.
text a foto: tk

Dominik Mareš představí
v Pragovce v pražských
Vysočanech veřejnosti více
než 45 děl. Výstava potrvá
od 23. února do 31. března
vždy od 16 do 19 hodin.
Záštitu nad výstavou převzal starosta městské části
Praha 9 Ing. Jan Jarolím.

Koncerty na radnici
V rámci Cyklu koncertů komorní hudby zahraje v obřadní síni
vysočanské radnice v Praze 9, Sokolovska 14/324, Rejcha
Collegium a Malá česká muzika Jiřího Pospíšila. Oba koncerty
začínají v 19 hodin. Omezená kapacita sálu.
9. března
Božský Čech Josef Mysliveček
Koncert k 280. výročí narození
Josefa Myslivečka.
Hraje Rejcha Collegium:
J. Riedlbauch – flétna, Z. Rys,
J. Kopicová – hoboje, P. Vaněk, A. Hustoles – klarinety,
J. Hořejší, D. Prchlý – lesní
rohy, M. Wichterle, P. Němeček – fagoty. Program: skladby
J. Myslivečka a J. Rejchy.
6. dubna
Pomlázka se čepejří
Předjaří a Velikonoce v českých
16
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lidových písních, říkánkách
a obyčejích. Účinkuje Malá
česká muzika Jiřího Pospíšila,
která se věnuje hudebnímu
folklóru ze všech krajů Čech,
okrajově (při společenských
příležitostech) i lidovým písním
z Moravy a ze Slovenska. Ve
svém kmenovém repertoáru
(přes 250 titulů) má lidové písně a taneční melodie lyrické,
epické, milostné, žertovné, vojenské – zkrátka všechny typy
lidových písní z různých historických vrstev, od renesance až
po současnou dobu.
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Tomáš Havránek a Petr
Voříšek: Průřez kovem

Jeho socha Modrý Vysočan
našla své místo na Náměstí
OSN v Praze 9. Do Voříškova
imaginárního světa můžete
vstoupit i v instalacích v Klubu Újezd na Malé straně, v Pizzerii Manna v Karlíně, nebo
v klubu Modrá vopice ve Vysočanech.

Březnová výstava v Galerii 9
– od 7. do 30. března –
představuje průřez tvorbou
dvou autorů, kteří jsou
spjati nejen s Prahou 9,
ale hlavně s kovem. Název
výstavy PRŮŘEZ KOVEM je
tedy více než na místě. Je to
výstava drsná, ostrá i hladká,
nepředvídatelná i okouzlující.
Stejně jako kov a stejně jako
její autoři – Tomáš Havránek
a Petr Voříšek.

Výstavy v Galerii 9
Venda Truhlářová: Výběr z díla
Výstava trvá do 2. března.

Historie a současnost Prahy 9
v dokumentech a fotografiích
Stálá expozice v historické
budově radnice.
POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena
pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro radost,
zábavu, štěstí, harmonii,
uklidnění. Za krátkou dobu
můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku
se odreagovat od denního
shonu a ještě si odnést vlastní umělecké dílo. Nevěříte?
Vyzkoušejte to. Vždy ve
středu od 17 do 19 hodin.

Galerie 9, historická budova
vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9, tel.: 236 041 292,
www.galerie9.cz. Otevřeno v pondělí až
čtvrtek od 10 do 19 hodin, vstup volný.

Tomáš Havránek
*16. 3. 1970
Studia:
SOŠ Uměleckých řemesel (1984–88)
Od roku 1998 člen Sdružení výtvarných
umělců keramiků ČR
Od roku 2014 – pedagogická činnost
na SOŠ uměleckých řemesel v Praze 9,
Podkovářské ulici
Ve své volné tvorbě zpracovává materiály technologiemi
uměleckého kovářství, pasířství, keramiky a řezbářství.
Od roku 1993 uspořádal řadu
autorských výstav, účastnil se
mezinárodních sympozií výtvarných umělců keramiků
a sochařských sympozií.
Zastoupení má v soukromých sbírkách v ČR, Španělsku, Německu, Holandsku,
USA, Austrálii a Izraeli.

Petr Voříšek: Živočichové, 2012, ocel a litý hliník, 60x30 cm

Petr Voříšek
*1971 v Praze
Absolvent oboru umělecký kovář SOU
uměleckořemeslného v Praze.

Tomáš Havránek: Mravouk, 2016,
kované železo, výška 50 cm

Vysočanský patriot, v jehož
tvorbě se harmonicky skloubila industriální poetika periferie se světem imaginárních
živočišných forem. Dokonalé
zpracování se promítá nejen
do oceli a barevných kovů, se
kterými pracuje nejčastěji,
ale i do nalezených, zapomenutých materiálů, kterým ve
svých plastikách vrací život.

Program dílen:
1. 3. brože z filcu
8. 3. malujeme temperou/tečkování
15. 3. zdobení květináčů
22. 3. jarní výzdoba – pásové
vystřihovánky
29. 3. mandaly na okno/
windowcolours

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
8. 3. relaxační kreslení

K účasti na dílně se nemusíte objednávat. Kurs probíhá
přímo ve výstavních prostorách, takže můžete být inspirováni výtvarnými díly.
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Projekt Gong dětem slaví a připravuje
Jak říká klasik, statistika nuda je, má však cenné údaje. Ta, kterou si vedeme o celkovém počtu dětí, které navštívily
některé z představení projektu Gong dětem, v poslední době začíná směřovat k zajímavému číslu. Někdy v druhé polovině
března se do hlediště usadí malý divák s pomyslným číslem 333 333!
Třetina milionu je zajisté
nejen hodna oslavy, ale také
vhodným impulzem k zamyšlení, jak by šel projekt ještě
vylepšit. Při troše štěstí bychom navíc mohli jubilejního
diváka přivítat někdy kolem
20. března. Čím je toto datum
zajímavé?
Jde o Světový den divadla
pro děti a mládež. Divadlo
AHA! při této příležitosti odehraje v Gongu populární foglarovku Záhada hlavolamu, po
jejímž skončení si budou moci
malí diváci popovídat s herci souboru. Dozvědí se něco
o tom, jak funguje divadlo, jak
se zkouší nové představení, co
všechno obnáší herecký život
a které nové hry a pohádky
připravujeme. Fantazii se při
vymýšlení otázek meze klást
nebudou.

Se zábavou za vzděláním
Tato diskuze by měla být jen
malou ochutnávkou nového
projektu Gongu dětem pracovně nazvaného Se zábavou za
vzděláním. Hlavním inspiračním zdrojem tohoto konceptu
se stalo představení (Ne)
bezpečná (ko)média, věnované
problematice sociálních sítí,
nových médií a úskalí internetu vůbec. Mohlo by se zdát, že
inscenace vycházející ze skript
mediální výchovy, nově zavedeného předmětu pro základní
školy, nenabízí mnoho prostoru
zároveň i bavit. K velké potěše
tvůrců se však (Ne)bezpečná
(ko)média prakticky stala
hitem sezony. Právě popularita
hry a (s blížícím se dvacátým
výročím fungování projektu
Gong dětem) také potřeba inovovat nabídku repertoáru pro
mateřské, základní i střední
školy vede jeho realizátory – Divadlo AHA! – ke snaze najít pro
model zábavně-vzdělávacích
programů doplněných o besedy
s dětskými diváky stálé místo
v jeho nabídce. Suchou školometskou definici „programy
vytvořené v souladu s rámcovými učebními osnovami“ lze
snad nejlépe vyjádřit upravenou výpůjčkou od Komenského
„škola divadelní hrou“.
I další připravované pořady
se zaměří na některou vědní
oblast, kterou se budou snažit
příjemnou, humornou a přitom
lehce didaktickou formou dět18
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Hlavním inspiračním zdrojem projektu Se zábavou za vzděláním se stalo představení (Ne)bezpečná (ko)média

skému divákovi přiblížit. Ať už
půjde o hudební výchovu, cizí
jazyk, či fyzikální zákony. Po
zhlédnutém představení bude
následovat krátká beseda s diváky. Očekávaná zpětná vazba dá tvůrčímu týmu možnost
průběžně program upravovat
a doplňovat tak, aby co nejlépe splnil svůj cíl. Jindy budou
mít žáci možnost po představení znovu, pod vedením divadelního lektora, pochopit
a prozkoumat, případně prožít
v řízené hře (v bezpečném fiktivním prostředí) klíčové momenty a témata z inscenace.
O tom, co vše se z výše zmíněných plánů podaří nakonec
realizovat, se bude rozhodovat
v nejbližších dnech a týdnech.

(Fenomén) Jules Verne
v 70 minutách
Už dnes je však jisté, že Gong
dětem obohatí ještě do letních
prázdnin dvě premiéry. Pro
děti starší 8 let připravuje tým
Divadla AHA! průřez tvorbou
geniálního spisovatele dobrodružné literatury Julese Verna.
Pod hru nazvanou (Fenomén)
Jules Verne v 70 minutách
se režijně podepsal Ondřej
Lážnovský, který už v Gongu
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realizoval dvě divácky velmi
oblíbené inscenace Foglarových knih Záhada hlavolamu
a Stínadla se bouří. Jeho nový
počin nese podtitul „Doba,
život a dílo francouzského
snílka, dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného vizionáře“ a napovídá, že se děti
tentokrát budou moci ponořit
nejen do světa fantazie tohoto
skvělého francouzského
autora, ale poznají i jeho neméně zajímavé životní osudy
a dobu, ve které tvořil.
I kdybychom chtěli říci
více o ději, nebylo by to možné. Lážnovský totiž zvolil při
zkouškách Verna neobvyklou
metodu. Herci jsou během ní
vybaveni jen schematickým
scénářem a samotný text hry
vzniká v hlavní míře improvizacemi. Některé postavy tak
vypadnou, jiné přibudou, některé budou jen epizodní, další
budou Verna provázet celým
životem. O tom, zda-li dostane víc prostoru kapitán Nemo,
Robur Dobyvatel, patnáctiletý
kapitán Dick Sand nebo snad
opičák Jup, se budou moci
malí diváci poprvé přesvědčit
26. dubna, na nějž je naplánována premiéra.

Malá čarodějnice
V samém závěru divadelní sezóny se představí tentokrát dívčí
hrdinka – Malá čarodějnice. Podle půvabné knihy německého
spisovatele Otfrieda Preusslera
připravuje hru pro nejmenší
diváky mladá debutující režisérka Petra Johansson. Ta pojala
kouzelné příběhy nerozlučné
dvojice, malé čarodějnice a jejího kamaráda havrana Abraxase, jako komorní představení
pro čtyři herce. Působivost
jejího scénáře spočívá v netradiční vizualizaci pro příběh
neodmyslitelných kouzel. Cestu
Malé čarodějnice za svým snem
zatančit si s dospělými během
filipojakubské noci budou
provázet pro předškoláčky
nezapomenutelné triky černého
a luminiscenčního divadla.
text a foto: dg

Hra (FENOMÉN) JULES VERNE
V 70 MINUTÁCH je určena pro děti
od 8 let a svoji premiéru si odbude
26. dubna v 10.00 a 14.15 hodin.
MALÁ ČARODĚJNICE vhodná pro
děti od 4 let se bude poprvé hrát
15. června od 10.00 a 18.00 hodin.
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Divadlo Gong
1. 3. středa / 19:30
Co Vy na to, pane Šmoldasi?
Večer plný humoru s oblíbeným
moderátorem, básníkem a překladatelem
Ivo Šmoldasem. O hudební doprovod se
postará Barbora Mottlová & Acoustic.
6. 3. pondělí / 19:30
G. Beth, A. Cooper:
Každému jeho psychoterapeuta
Hálkovo městské divadlo v Nymburce
Komedie o tom, co se může přihodit, když
se zlodějíček vetře do psychoterapeutické
ordinace a je „vpuštěn“ na pacienty?
Co se stane, když začne léčit selským
rozumem? Hrají: B. Polák, V. Upír Krejčí,
U. Kluková a další.
7. 3. úterý / 19:30
L. Pivoňka: Dady Box
Divadelní spolek Post Scriptum
Shovívavá komedie o neuvěřitelných
osudech obstarožních pánů odložených
v mateřské školce. O jejich blízkých,
o nadcházejícím stáří a o tom, co se také
může stát, když se dva z nich jmenují
stejně. Svérázný humor a originální
herecké podání zaručuje neopakovatelný
zážitek. Režie: Ludvík Pivoňka
8. 3. středa / 19:00
Posezení u cimbálu
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.
9. 3. čtvrtek / 19:30
Muzikál a šanson
Koncert světových muzikálových
melodií a šansonů, jež milujeme. Slavné
muzikálové písně z Brodwaye (My Fair
Lady, West Side Story, Cats, Evita a další)
vystřídá typický francouzský šanson (La
Vie En Rose, Milord, Non, Je Ne Regrette
Rien). Zpívá sopranistka Jana Štěrbová,
klavírní doprovod Táňa Vaněčková.
10. 3. pátek / 19:00
J. Denemark, O. Hanko: Analogie
Gymnázium Jaroslava Seiferta
Politická satira v podání absolventů
gymnázia.
14. 3. úterý / 18:00 (ZADÁNO)
Trio Nikol Fischerové
Pořad MČ Praha 9 k oslavě Dne učitelů.
15. 3. středa / 19:30
Jazz klub Gong
Jazz Bluffers a Darja Kuncová
Radostná, optimistická a pohodová
muzika ve stylu amerických orchestrů
první třetiny minulého století. Hudba
k tanci, poslechu a pro dobrou náladu.
16. 3. čtvrtek / 19:30
Spirituál kvintet
Koncert jedné z nejstarších českých
folkových kapel.
21. 3. úterý / 19:30
COP

Koncert nestorů české bluegrassové
scény z Plzně.
22. 3. středa / 17:00
Přednáška PhDr. Marty Foučkové
23. 3. čtvrtek / 19:30
E. Ensler: Monology vagíny
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední
neprobádané oblasti, do poslední
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.
26. 3. neděle / 15:00
Zahájení šermířské sezony
Vystoupení dětí i dospělých z kroužků
historického šermu IRIS (DDM Praha 7).
26. 3. neděle / 18:00
Galavečer k 20. výročí tanečního
souboru IRIS
více: iris.wbs.cz
28. 3. úterý / 19:30
Petr Kocman & Band + hosté
Speciální koncert s doprovodnou
kapelou a hosty. Kromě Denisy Markové
a frontmana legendární kapely Keks
Štěpána Kojana přivítá Petr na jevišti
i svého tatínka, zpěváka a kytaristu
Zdeňka Kocmana.
29. 3. středa / 19:30
B. Lane, J. Voskovec, J. Werich:
Čochtan vypravuje
Nestárnoucí muzikál Jiřího Voskovce
a Jana Wericha Divotvorný hrnec
v osobité úpravě nejslavnějšího českého
představitele vodníků Josefa Dvořáka.
30. 3. čtvrtek / 19:30
Česká country žije
O pravdivosti tohoto hesla přesvědčí
Taxmeni s Vráťou Vyskočilem,
kterým budou řádně sekundovat
Rekonvalescence a Martin Javůrek. Oba
soubory se zavázaly, že u příležitosti
slavnostního zahájení projektu Country
Road 2017 uvedou v premiéře alespoň
jednu novou píseň.

GONG DĚTEM
1. 3. středa / 10:00
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný:
Mauglí (pro děti od 5 let)
Na poradní skále uprostřed indické
džungle se ve vlčí smečce rozhoduje
o životě či smrti ztraceného lidského
mláděte Mauglího.
2. 3. čtvrtek / 10:00
J. Foglar, O. Lážnovský:
Stínadla se bouří (pro děti od 6 let)
Druhý díl kultovní klukovské románové
trilogie navazující na s úspěchem
uváděnou první část – Záhada hlavolamu.

www.divadlogong.cz
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3. 3. pátek / 10:00
Malá scéna
J. Menzel, M. Pokorný:
Míša Kulička (pro děti od 3 let)
Příběhy malého nezbedného medvídka
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice
Barbory a chalupníka Vasila.
4. 3. sobota / 15:00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka (pro děti od 4 let)
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.
6. 3. pondělí / 10:00
J. Čapek, M. Pokorný:
O pejskovi a kočičce (pro děti od 3 let)
Poetické a veselé vyprávění Josefa
Čapka o trochu nemotorném pejskovi
a způsobně vychované kočičce.
7. 3. úterý / 10:00
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
Devatero pohádek (pro děti od 4 let)
Pan Kolbaba na dobrodružné poštovní
pochůzce světem.
9. 3. čtvrtek / 10:00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka (pro děti od 4 let)
10. 3. pátek / 10:00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera (pro děti od 8 let)
Škola? Pche! To je přece ztráta času,
když se venku zatím dají zažít velká
dobrodružství.
11. 3. sobota / 15:00
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný:
Mauglí (pro děti od 5 let)
14. 3. úterý / 10:00
Malá scéna
K. Čapek, V. Hutařová: Dášeňka čili
život štěněte (pro děti od 3 let)
Pohádka pro nejmenší děti o tom,
jak se malá Dášeňka učí všem psím
dovednostem, aby se pak jako psí slečna
mohla sama vydat do světa.
15. 3. středa / 10:00
Malá scéna
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
(pro děti a mládež od 9 let)
Speciálně zaměřené divadelní
představení, které by mělo být výrazným
pomocníkem a praktickým doplněním
předmětu mediální výchovy na školách.
18. 3. sobota / 15:00
J. Lada, M. Pokorný: Trampoty kmotry
lišky aneb Kdo je nejhloupější?
(pro děti od 3 let)
Když se uprostřed lesa ve staré hájovně
strhne mela mezi Kmotrou liškou a dvěma
psy Sultánem a Hektorem, zůstává
kdekomu rozum stát.
20. 3. pondělí / 10:00
J. Foglar, O. Lážnovský:
Záhada hlavolamu (pro děti od 6 let)
Kultovní klukovský napínavý román
s hororovými prvky převedený na
divadelní prkna.
21. 3. úterý / 10:00
J. Lesák: Elektrický Emil
(pro děti od 8 let)
Pohádka podle skutečného příběhu
vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
DEV Í T K A
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22. 3. středa / 10:00
V. Vančura, M. Pokorný:
Kubula a Kuba Kubikula
(pro děti od 4 let)
Pohádka o potulném medvědáři, jeho
malém medvídkovi a přátelském strašidlu.
23. 3. čtvrtek / 10:00
J. Lada, M. Pokorný:
Trampoty kmotry lišky (pro děti od 4 let)
24. 3. pátek / 10:00
J. Kolář, M. Pokorný:
Dobrodružství kocoura Modroočka
(pro děti od 4 let)
25. 3. sobota / 15:00
J. Werich, M. Pokorný:
Lakomá Barka (pro děti od 5 let)
Ve vesnici Dejvice žili samí lakomí lidé.
Nejlakomější však byla Barka, která
schovávala slupky od buřtů, šila z nich
záclony a pro korunu by si nechala
koleno vrtat.
27. 3. pondělí / 10:30
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
Romeo & Julie (pro mládež od 12 let)
Největší příběh všech dob, který není
nutné představovat. Shakespeare v próze.
Shakespeare pro dva. Shakespeare is
dead! Prostě o lásce.
30. 3. čtvrtek / 10:00
J. Foglar, O. Lážnovský:
Stínadla se bouří (pro děti od 6 let)
Pokračování kultovní klukovské románové
trilogie navazující na již úspěšně
uváděnou první část – Záhada hlavolamu.
31. 3. pátek / 10:00
J. Werich, M. Pokorný:
Lakomá Barka

Klub Kocour
9. 3. čtvrtek / 19:30
Ve čtvrtek v pět
Nová pražská formace, jejíž tvorba sahá
od bluegrassu přes jazz, folk, irskou
hudbu až po industriální muziku.
Více: bandzone.cz/vectvrtekvpet
Ondra Fixmer
Čerstvá krev mezi písničkáři.
Více: bandzone.cz/ondrafixmer
16. 3. čtvrtek / 19:30
Zašití písničkáři
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků. Více: zasitipisnickari.klanweb.cz
21. 3. úterý / 19:30
Zdeněk Barták a hosté
Koncert pražského folkového barda a jeho
muzikantských kumpánů. Více: bandzone.
cz/zdenekbartak
23. 3. čtvrtek / 19:30
Bradwa
Koncert bratří Jaroslava „Sitára“ a Milana
Prodělalových, hrajících převážně původní
folkové skladby. Více: bradwa.webnode.cz
30. 3. čtvrtek / 19:30
Syrový tóny
Alternativní folk.
Více: bandzone.cz/syrovytony
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Kolben Open 4 hledá pamětníky Prahy 9
Již počtvrté se 8. dubna 2017 otevřou ateliéry umělců v Hale E – Pragovce (budově
vzniklé původně pro Ministerstvo pošt a telegrafů) v Kolbenově ulici č. 923/34a.
Tento den bude mít veřejnost přístup do
několika desítek ateliérů a studií umělců
využívajících prostory této historické
industriální budovy.
Součástí akce je každoročně také prohlídka přilehlých továrních hal s místně
historickým komentářem. V souvislosti
s tímto hledáme pamětníky, kteří pracovali v halách bývalé Pragovky, jmenovitě
hale E, hale 19 či strojírnách (hala č. 20,

Továrna Pragovka před rokem 1929

21), aby se jejich vzpomínky mohly stát
součástí této prohlídky.
Uvítáme i pamětnické vzpomínky spojené s industriální zónou mezi Rokytkou
a ulicí Kolbenovou jako takovou.
Pamětníci kontaktujte Mgr. Marcela
Tomáška, MA, tel.: 776 389 806, e-mail:
marceltomasek@email.cz.
Více informací o Kolben Open na
www.facebook.com/KolbenOpen.

Pretty Women z Prahy 9
Ve finále soutěže Pretty Woman ČR, které můžete sledovat 1. dubna 2017 na
televizních obrazovkách, je také Iveta Zeithamlová z Prahy 9.
Šestatřicetiletá optimistka, která nezkazí
žádnou legraci a pro níž je cenným pokladem rodina, maminka dvou dětí (5,5 a 3
roky) je čerstvou vítězkou soutěže Pretty
Woman Čechy. Zajímalo nás, co ji přimělo
přihlásit se do soutěže krásy.
„Pretty Woman je soutěž pro ženy nad
25 let a není jen o kráse a mírách 90-6090, ale i o tom, co člověk vyzařuje. To mě
zaujalo. Jsem poslední rok na mateřské
dovolené a ve volném čase radím ženám,
jak se starat o pleť, líčit se, jak v sobě pro-

budit krásu a radost. Když se žena cítí
krásně, je krásná i pro okolí,“ usmívá se
Iveta a pokračuje: „A protože ženám radím, aby každý den žily na plno a zkoušely
nové věci, měla bych jít příkladem. Když
na mě na internetu vykoukla upoutávka
na castingy soutěže Pretty Woman, rozhodla jsem se, že to zkusím.“
Že získá titul Pretty Woman Čechy
nečekala, i když dostat se do finále byl
její sen. Teď se jí splnil, tak držme jí palce,
ať uspěje i v něm.

Iveta Zeithamlová

Více o soutěži na www.prettywoman.cz
nebo na facebookovém profilu Iveta
Zeithamlová.

Magický klub Praha dnes působí na Devítce
Už více než sto let se scházejí nadšenci magického umění ve slavných kavárnách, jako byla Unionka, Arco, Slavia, Café Louvre,
Montmartre, Juliš, Nizza. A v domě U Šturmů číslo popisné 423 stojící na rohu Skořepky a Uhelného trhu, kde se narodil Vojta
Náprstek, se v restauraci v přízemí začala rodit myšlenka sjednotit zájemce o magii a založit v Praze společný spolek.
Koníček to nebyl na tehdejší
dobu nijak laciný, proto se mu
věnovali lidé dobře situovaní
a s možností získávání triků
a kouzelnických potřeb ze zahraničí od rakousko-uherských
Čechů nebo ze zámoří.

A zrodil se Magický klub
Nastala doba, kdy se roztroušení milovníci kouzel domluvili
a začali se scházet v kavárně
NIZZA na rohu současné Italské a Vinohradské třídy, kde
v současné době sídlí banka.
Do svého středu zvali tehdy již
velmi známého majitele prvního biografu v Praze v Karlově
ulici a známého kouzelníka
– ilusionistu Viktora Ponrepa
(Dismas Šlambor). Schůzek
se účastnili hlavně Rudolf
Sršeň, úředník Zemské banky,
který často dojížděl do Vídně
k Otakaru Fischerovi, odkud
20
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přivážel novinky; Ludvík Roedl
se sestrou Hertou (dali si umělecké jméno Luigi a Eta Rodelli
– předváděli velmi dovedně
mnemotechniku); úředník pojišťovny baron Hacke; poštovní
úředníci Strobach a Richter;
architekt Říha ze Žižkova;
Hanuš Felsenfest; Rücker, fotograf z Korunní třídy; dále Zd.
J. Trmal; Schlaf; Stein; Staska
i tehdy již známý mistr Roland
(vlastním jménem Krause).

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RA H A

9

A ocitáme se v roce 1922, kdy
se toto seskupení kolem oblíbeného a obětavého továrníka
Otakara Hlaváče rozhodlo 3.
listopadu založit spolek Magický klub v Praze. Realizací na
úřadech byl pověřen Jaroslav
Povondra jako nejmladší z tohoto spolku. Stanovy, úpravy,
dopracování, trošku byrokracie
a ejhle spolek je zde a jsme zde
s vámi. Od vlastního založení
tedy tomu bude 95 let a spolek
je nejstarším ve střední Evropě.

Dnešní zázemí: Na Břehu v Praze 9
Magický klub Praha měnil svá
působiště. Zanikaly podniky,
závodní kluby, prostory… a tak
docházelo i k přemisťování
působnosti klubu. V současné
době spolek Magický klub
Praha z. s. působí v Praze 9,
v prostorách restaurace Na
Břehu v ulici Na Břehu 579/3.

Jeho členové se zde schází
každé pondělí od 18 hodin.
V tomto roce se rozhodli udělat v rámci „Kouzelných
večerů“ magický profil čestných členů Magického klubu
Praha, jeho přátel, ale i členů
a příznivců. Jedná se o součást
letošních oslav, které vyvrcholí v pátek 3. listopadu ve vysočanském Divadle GONG velkým galapředstavením.
Na http://magickyklubpraha.webnode.cz/ se dozvíte
o termínech konkrétních akcí.
text: Karel Hybš, foto: Vladislav Babka

POZVÁNKA

Dne 13. března 2017 od 18.30
hodin v restauraci Na Břehu
je připraveno vystoupení jedné
z legend pražských kouzelníků
Jaroslava Randáčka – Marvina.
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náhle
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tísně
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pomohl
výtimetrové. mohou
Dvû šlechty
vÛbec
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Monûk
i 9vût‰ích
prostor
o v˘‰ce
aÏpod
pûãálkynebo
mají
m a konãí
nehluboko
půjčkou
svým
společensky
výše
postaveným
timetrové.
vÛbecjsou
nejvy‰‰í
Mopovrchem. Dvû
Chodby
od sebe
ãasto
společníkům.
Společného
putování
ssínû
pány
vyãálky
mají jen
9m
a konãí
nehluboko
pod
oddûleny
úzk˘mi
pilífii
nebo jsou
užil
k navázání
užších
vztahů
ve vyšších
krupovrchem.
Chodbyokénka.
jsou odNejatraktivsebe ãasto
v nich prosekána
zích.
To
ho
ale
stálo
velkou
část
jeho
jmění.
oddûleny
jen
úzk˘mi
nebo
jsou
nûj‰í je bludi‰tû
chodeb vpilífii
severozápadním
Hodně
seprosekána
zadlužil. Mohl
si to dovolit,
neboť
vcípu
nichMoãálky.
okénka.
NejatraktivPrÛmûrná
v˘‰ka
chodeb
věděl, že to jeho hospodářství a zejména krčnûj‰í
je
bludi‰tû
chodeb
v
severozápadním
se
pohybovala
mezi
1
aÏ
3
m,
ale
po
opama
vyrovná
z výnosů.
Vždyť
měl
mnohé
statcípu
Moãálky.
PrÛmûrná
v˘‰ka
chodeb
kovan˘ch
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kanalizace
do‰lo
k zaky,
zejména
ve východních
na Hrase
pohybovala
mezi
aÏ 3Čechách
m, alecoÏ
po
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niÏ‰ích
ãástí1 Moãálky,
jsou
kovan˘ch
prÛvalech
kanalizace
do‰lotakÏe
kkde
zadecku,
a byl
vlastníkem
celých
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zhruba
dvû
tfietiny jejího
rozsahu,
nesení
niÏ‰ích
Moãálky,
coÏ jsou
byla
výnosná
krčma.
mezi
vchodem
aãástí
stfiední
ãástí bludi‰tû
se
zhruba
dvû
tfietiny
rozsahu,
takÏe
kdysi
vzpfiímenû
prÛchozí
chodby
sniÏuAvšak
po návratu
zjejího
výpravy
shledal
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mezi
vchodem
a stfiední ãástí bludi‰tû
se
jí na úroveÀ
plazivek.
Rašín
z
Rýzmburka
svou
hrdlořezskou
krčmu
kdysi
vzpfiímenû
prÛchozí chodby
sniÏuzpfiístupÀovav(V
nerámci
právě nedokonãen˘ch
dobrém stavu. A protože
počítal
jí na úroveÀ
plazivek.
byla
z okraje prosecké plo‰iny
scích
tím, prací
že za účast
v
královském
průvodu
bude
(V
rámci
zpfiístupÀovaraÏena
12nedokonãen˘ch
m hluboká ‰achta,
která dlouco
nižší šlechtic
šlechtického
stacích
bylapovýšen
zv˘ztuÏí
okrajedoprosecké
plo‰iny
hou,prací
Ïeleznou
vystrojenou
rozvu
mezi pány,
již za vhodné,
aby
raÏena
12 m nepovažoval
hluboká
‰achta,
která dlouráÏkou
propojila
Ameriku
I a Moãálku.
Gese
staral
o nějakou
krčmu.
Proto
ač byrozmu
hou,
Ïeleznou
v˘ztuÏí
vystrojenou
ologickou
zvlá‰tností
‰toly
jsouji,splachové
pomohla
zahladit břemeno
dluhu
z obsahuje
jeho kráráÏkou
Ameriku
I akter˘
Moãálku.
Gepolohy propojila
ãerveného
pískovce,
ologickou
zvlá‰tností
jsou
splachové
lovské
výpravy,
v roce následujícím
po tehdejnávratu
Ïelezité
zvûtraliny
z ‰toly
kopcÛ
nad
ãerveného
pískovce, kter˘ obsahuje
zpolohy
výpravy
prodal.pobfieÏím.)
‰ím
mofisk˘m
Ïelezité
zvûtraliny
z kopcÛ
nad tehdejKrčmu koupili,
jak již
výše uvedeno,
v roce
‰ím
mofisk˘mpfií‰tû
pobfieÏím.)
Pokraãování
1553
Staroměstští
pro svůj špitál sv. Pavla. Špitál ji potom měl v držení až do třicetileté války.
Dokončení
příště.
Miroslav
Kuranda
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jeskyním. ¤íkalo se jim umûlé jeskynû nebo prosecké katakomby. Dnes je fiadíme meHrdlořezská výsadní krčma
jeskyním.
¤íkalo
se jimaumûlé
jeskynû
zi podzemní
pískovny
lomy, coÏ
jsounetabo prosecké
je fiadíme meková
dÛlníkatakomby.
díla, kdeDnes
je podzemním
zi
podzemní
pískovny
a lomy,
coÏ jsou
tašpitální fond
královského
hlavního
města
Málokterá pražská restaurace, hospo- měl
zpÛsobem
lámán
stavební
materiál.
Je-li
ková vdÛlní
díla,
kdesejestatek
podzemním
získáván
kámen,
jedná
o lomy,
je-li koPrahy
Hrdlořezích
nadační
s 98,76
ha
zpÛsobem
materiál.
Je-li
neãn˘m
písek,
jde
o podzempolí,
12,49produktem
halámán
luk, 3,3stavební
ha
zahrad,
2,55
ha pastzískáván
kámen,
jednái plochy,
se
lomy,
je-li
koní
pískovny.
V Praze
naovût‰inû
území
vin
a 1,12 ha nezastavěné
celkem
tedy
neãn˘m
písek, jde o podzemâech je
toproduktem
spí‰e
neobvykl˘
všeho
všudy
118,22
hektaru.zpÛsob tûÏby, proní pískovny.
V Praze
i nana
vût‰inû
území
toÏe
na‰e zemû
je bohatá
kámen.
ExiKdyž
Město
pražskézpÛsob
zřídilo vtûÏby,
roce 1501
âech
jeStaré
tomûsta,
spí‰e
neobvykl˘
prostují v‰ak
jako holandsk˘
Maastricht
na
zamezení
epidemie
vznikléna
z „francouzskétoÏe
na‰e
zemû
bohatá
kámen.
Exinebo
PafiíÏ,
kdejejsou
ze suroviny
získané
ho
neduhu“
špitállomÛ
sv.
Pavla
před Poříčskou
brastují
v‰ak mûsta,
jako
holandsk˘
Maastricht
z podzemních
postaveny
celé
ãtvrtû.
nou
neboli
v Zábransku,
věnovalo
mu pro
jeho
nebo
PafiíÏ,
kde jsou ze
suroviny
získané
zPodzemní
podzemních
postaveny
ãtvrtû.
hospodaření
ves lomÛ
Hrdlořezy.
Protožecelé
Špitál
stál
ãerv
až
za městskými
branami,
mohl
přijímat
do
Prosecké
podzemí
od dob
svého
„znovuPodzemní
objevení“
vãerv
roce
1965 pfiitahuje
neustápéče
nemocné
s nakažlivými
chorobami.
Špitál
Prosecké
podzemí
od dob
svého
„znovulou rozsáhlou
pozornost
PraÏanÛ
cizincÛ.
Svûdãí
měl
„klientelu“,
ai proto
potřeboval
objevení“
v roce
1965
pfiitahuje
neustáo tom
dlouhá
fiada
novinov˘ch
ãlánkÛ,
silné
hospodářské
zázemí.
Význam špitálu
se
lou
pozornost
PraÏanÛ
i cizincÛ.
Svûdãí
odborn˘ch
studií
a i dokonce
obprojevil
zejména
roku
1502, kdynedávn˘
u nás řádil
o
dlouhá
fiada
novinov˘ch
ãlánkÛ,
jevtom
nového
druhu
ãerva
Enchytraeus
bomor,
který podle
záznamů
dobových pamětodborn˘ch
studií
a
i
dokonce
nedávn˘
obhemicus (Oligochaeta),
kter˘
byl zatím
níků
a kronikářů
neměl
v minulosti
obdoby.
jev
nového
ãerva
Enchytraeus
nalezen
zde,druhu
na tomto
jediném
místûbona
Ke
špitálu
patřil jej
chudobinec,
sirotčinec,
lázhemicus
(Oligochaeta),
byl zatím
svûtû.
Objevila
polskákter˘
hydrobioloÏka
ně
a také zde,
hřbitov.
samozřejmě
hospodářské
nalezen
na Atomto
jediném
místû na
Elzbieta
Dumnicka
z Krakova.
dvory s polnostmi, loukami, rybníky, vinicemi
svûtû.
Objevila
jej
polská
hydrobioloÏka
Elzbieta
Dumnicka
Krakova.
a
samozřejmě
plnými
Vinice
byly neGeologická
stavbazchlévy.
okraje
prosecké
jen
ve vlastním Zábransku, v bezprostředním
plo‰iny
Geologická
stavba
prosecké
okolí
špitálu,
aleprosecké
i v okolí.okraje
Součástívytváfiejí
špitálního
Kfiídové
vrstvy
plo‰iny
na
plo‰iny
jejich okrajích
prÛmûrnû
dvacet metrÛ
hospodářství
se tedy
staly Hrdlořezy.
Kfiídové vrstvy prosecké plo‰iny vytváfiejípřena
mocné,
horizontálnû
uloÏené
souvrství,
Po
třicetileté
válce
byl
špitál
sv.
Pavla
jejich
okrajích
prÛmûrnû
ve kterém
pozorujeme
ãastédvacet
partiemetrÛ
tvofiemístěn
do
Celetné
ulice.
Za
Josefa
II.
potom
mocné,
horizontálnû pískovci.
uloÏené souvrství,
né
‰ikmo
Souvrství
došlo
k jehozvrstven˘mi
zrušení a jméno i poslání
špitálu
ve
pozorujeme
partie
tvofiese kterém
v‰ak jako
celek podãasté
úhlem
nûkolika
převzal
pražský
chudobinec u sv. Bartoloměje,
né ‰ikmo
zvrstven˘mi
Souvrství
stupÀÛ
sklání
smûrem kpískovci.
severu, tedy
hlubkterý z Hrdlořez zřídil část svého nadačního
se
v‰ak
jako
celek
pod
úhlem
nûkolika
‰ím
partiím
kfiídového
mofie.
Ve
vzdálenosti
fondu.
stupÀÛ
sklání
k severu,
hlub200
aÏ 600
m smûrem
od okraje
plo‰inytedy
se jiÏ
setA partiím
teď, po
úvodu,
se dostáváme
k hr‰ím
kfiídového
mofie.
Ve vzdálenosti
káváme
s aÏtomto
ãtrnáct
metrÛ
mocnou
polo200 aÏ
600výsadní
m od okraje
jiÏ setdlořezské
krčmě,
zájezdní
hospodě
hou
bûlohorsk˘ch
opuk,plo‰iny
která sesejinak
na
splo‰iny
aÏ
ãtrnáct
metrÛjen
mocnou
polovkáváme
čp. 3. Ta
získala
Hrdlořezům
největší
slávu.
okrajích
vyskytuje
v úlomcích.
hou bûlohorsk˘ch
která
se jinak
na
Kfiídové
podloÏí
tvofieno
jílovitû
zvûtObec
Hrdlořezy
ležíjeopuk,
na
strategicky
významokrajích
plo‰iny
úlomcích.
ral˘m
ordovikem
letenského
avlibeÀského
né
silnici,
spojujícívyskytuje
Prahu s jen
východem
země
Kfiídové
podloÏí
je je
tvofieno
jílovitû zvûtsouvrství.
v˘sledkÛ
vrta
s Vídní. VPodle
dějinách
tato detailního
silnice původně
ral˘m ordovikem letenského a libeÀského
souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-

Profesor
Jaroslav
Petrbok,
kter˘
jiÏ pfied
da, či dokonce
krčma
má tak
zajímavou,
osmdesáti
burcovaldoloženou
odborníky minua místpestrou a lety
historicky
Profesor
Jaroslav
Petrbok, kter˘ jiÏ pfied
ní
patrioty
kejako
zpfiístupnûní
jeslost
a stáří
zájezdníproseck˘ch
krčma v Hrosmdesáti
lety burcoval
odborníky
a místkyní
vefiejnosti,
sejikoneãnû
mÛÏe
usmívat.
dlořezích.
Vždyť
dával do
nájmu
sám
ní
patrioty
ke
zpfiístupnûní
proseck˘ch
jesJeho
vize se
naplÀuje.
panovník.
kyní
vefiejnosti,
se
koneãnû
mÛÏe usmívat.
Jeho
vize sezákladÛ
naplÀuje.
Pfii kopání
k nové ‰kolní budovû
Měl k tomu důvod, vždyť stála na důležité
na
Proseku ãp. 92, které na nûkterém mísspojnici
mezi
dvěma
hlavními
městy –budovû
no
nePfii
kopání
základÛ
k bylo
novéshledáno,
‰kolní
tû
velmi
hluboké
jsou,
Ïe zde
přehánějme,
za hlavní
musela
být považována
na
Proseku
ãp.
92, které
na
nûkterém
mísb˘val
dosti rozsáhl˘
lom,
v pozdûj‰ích
dotû
velmi
hluboké
bylonalezen
shledáno,
Ïe zde
Vídeň
a Praha
se mohla
honosit
jen označením
bách
zavezen˘.
Vjsou,
násypu
hrníãek
b˘val
dosti
rozsáhl˘
lom,
pozdûj‰ích
dohlavní
město
království
českého,
alekrále
Vídeňáci
se
‰esti
stfiíbrn˘mi
gro‰i
zvdoby
Vlabách
zavezen˘.
V násypu
nalezen
hrníãek
dislava
z jen
poãátku
16. „jedno
století.
V pískovnû
ji obdařili
přízviskem
z více
provinčse
‰esti
stfiíbrn˘mi
gro‰i
z doby
krále
Vlapfii
libeÀské
silnici
vybrány
jsou
dlouhé,
ních
měst
říše“.
Silnice
vedla
nebezpečným
dislava
zodpoãátku
16.
století.
V
pískovnû
zúzemím
ãásti zasypané
chodby,
které ksebranám
táhnou
hluBěchovic
až téměř
Prapfii libeÀské
silnici vybrány
jsouBájilo
dlouhé,
boko
pozemky
silnicí.
se,
hy, alepod
zejména
lesem nad
Vidrholec,
který lemozÏe
ãásti
které
se
táhnou
hlupr˘zasypané
vedou
aÏchodby,
pod kostel.
Bylo
pr˘
v nich
vával silnici
po obou stranách
a bývalBájilo
možným
boko
pozemky
nad hráti...
silnicí.
se,
sly‰et
ipod
varhany
v kostele
útočištěm „nekalých živlů“. Ty živly nebyly
Ïe
pr˘
vedou
aÏ
pod
kostel.
Bylo
pr˘
v
nich
jen z řad
chudinyv nebo
zločinců,
sly‰et
iProseck˘ch
varhany
kostele
Okraj
skalřemeslných
a hráti...
ãásti dal‰ích
kfiíale i z řad
zchudlých
šlechticů
a propuštěných
dov˘ch
plo‰in
je vlastnû
systém
star˘ch loOkraj
Proseck˘ch
ãásti
dal‰ích
kfiívojáků,
kteří v Zpoãátku
době skal
míruabyly
mezi
válkami
přišli
mÛ
a lÛmkÛ.
tûÏeny
skalky
dov˘ch
jecoÏ
vlastnû
systém
star˘ch
loo možnost
obohacování.
Proto
pro
zajištění
na
okrajiplo‰in
svahÛ,
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
mÛ
a lÛmkÛ.
tûÏeny
skalky
ale
pozdûji
se Zpoãátku
lomy pfiiblíÏily
k polnostem.
bezpečného
průjezdu
tímtobyly
místem
potřeboval
na
coÏ
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
V
téokraji
chvílisvahÛ,
zaãali
majitelé
polí,
zahrad
vimít
vídeňský
císařský
dvůr opěrný
bod
proasvé
ale
pozdûji
se lomy
pfiiblíÏily
k polnostem.
nic
protestovat
ukrajování
pozemkÛ
kurýry,
šlechtice,proti
diplomaty,
ale i kupce,
forV
chvíli
zaãali majitelé
polí,
zahrad
a via té
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
many
a
jejich
cenný
náklad.
Krčma
stála
v
ojenic protestovat
proti
ukrajování
pfiesunula
se –pod
zem.
Peruck˘pozemkÛ
pískovec
dinělém
místě
na silnici,
která procházela
od
aje
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
nejmûkãí
v místech,
kde Lépe
podlefieãeno,
puklin
soumraku do rozednění uzavíratelným bezpečpfiesunula
se
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
zatéká
voda.
Tam
je
moÏné
jej
kopat
‰piným
nádvořím.
je
nejmûkãí
v místech,
kde
puklin
ãákem.
Generace
pískafiÛ
takpodle
nejménû
od
zatéká1798
voda.
Tam jedo
moÏné
jej druhé
kopat svû‰piroku
aÏ témûfi
poãátku
ãákem.
Generace
pískafiÛpuklin
tak
nejménû
od
Co všechno
o hrdlořezské
krčmě
víme?
tové
války
razily
podél
chodbice
1798
aÏ
témûfi
do poãátku
druhé
svûNejstarší
historicky
doložená
zmínka
je z roku
aroku
vyváÏely
z nich
hroudy
mûkkého
pístové
razily
podél
puklin
chodbice
kovce,
které
nechaly
na
de‰ti
rozpadnout.
1395, války
kdy
byly
přifařeny
k hloubětínské
farnosati Hrdlořezy,
vyváÏely
nichbyly
hroudy
písV
podzemízkteré
vznikl
nepfiehledn˘
labyrint
v drženímûkkého
Starého
Města
kovce,
kteréanechaly
naudržovaný
de‰ti rozpadnout.
chodbiãek
sálÛ,
jenÏ
vlastnû
kopírovaly
pražského. Byl
to nejdéle
vlastnický
V podzemípomûry
vznikl nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
a velice
podobaly
vztah v našem okolí. Vždyť
ještě vseroce
1903 (!)
chodbiãek a sálÛ, jenÏ vlastnû kopírovaly
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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Během
vítání
šťastných,
unavených
nem,
takÏe
dnes
fungujeale
jako
trámec
azpevÀující
dlouhou plavbou
vyčerpaných královských
okraj svahu.
nem,
takÏe
dnes
funguje
jako trámec
Velmi dÛleÏit˘
nov˘
v˘zkum
romanželů
na jejich
galéře
přišli provedla
šlechtici
z včeszpevÀující
okraj svahu.
ce 1992
skupina
SPEA,
která nokých
zemíjeskyÀáfiská
k nečekanému
poznání:
veslující
gaVelmi
dÛleÏit˘
nov˘
v˘zkum
v rovû zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lejníci
mezi
sebou
z větší
části provedla
hovořili
česky.
ce
jeskyÀáfiská
skupina
SPEA,
která
nopfii1992
tom
znaãnû
rizikov˘ch
míst
v závaVyšlo
tak do
najevo,
že posádku
jejich
lodí
tvoří
vû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
kontingent otroků dopravených do Benátek
pfii
tom
znaãnû
rizikov˘ch
míst
v
závatfií map
-do
mapy
Interprojektu
(1965,
archiv
zlech
českých odsouzenců
k smrti.
Rašín
z Rievoln˘mi balvany.
Právû
kombinací
âSS)mezi
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãássenburku
– jeho
souvislost s tahu
hrdlořezskou
tfií
map - mapy
Interprojektu
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového
podzemí
výsadní
krčmouHrdliãky
se za
chvíli
dozvíme
– mezi
âSS)
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãásod Ladislava
a detailní
speleolonimi
poznal
jednoho
z pytláků
z Kráti
dokumentace
polygonového
tahu
podzemí
gické
mapydokonce
(zhotovené
ov‰em
pomocí
pásod
Hrdliãky
a moÏné
detailní
speleololovéhradecka,
který
za
lesní pych
na jeho
ma Ladislava
a kompasu)
- byl
bylo
získat
pogické
(zhotovené
ov‰em
pomocí
pásmûrnûmapy
pfiesnou
pfiedstavu
ozločiny
situaci
vodsouzen
Moãálce
východočeském
zboží
a jiné
a kompasu)
- bylo
moÏné
získat
poatrestu
Americe
Amerika
nekma
smrti.I. Vykoupil
hoII
z pfiedstavuje
otroctví
a odvezl
mûrnû
pfiesnou
o hajného
situaci vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu,
odzpět
domů,
aby
z pfiedstavu
něho udělal
nase
svém
aráÏí
Americe
I. Amerika
II
pfiedstavuje
ne-i naPrý
pfiesnosti
jejího
plánu.
V rocekup
1995
panství.
to byl od
Rašína
prozíravý
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu, coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchov panské honitbě se již neztratil ani zajíc. A naráÏí
i
na
pfiesnosti
jejího
plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
víc
svým činem vešelVojífi
do dějin; vždyť dodnes
je
provedl
vchoV˘voj poVladimír
roce 2000 sezabezpeãení
ubíral cestou
zeokřídlený termín „hradečtí votroci“. Hradečáci
dÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiíjsou
na po
nějaroce
dokonce
hrdi,
přezdívaV˘voj
2000
se vždyť
ubíraltak
cestou
stupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
azeto
jíjména
svým
fotbalistům.
Zůstává„Poddolováno“
ale
záhadou
to
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na zpfiíi ina
místech,
kde
cedule
stupnûní
a v˘stavbu
rodinn˘ch
a to
množné
číslo,
protože
se potvrdila
zakazovala
vstup.
Firmû
PragisdomkÛ,
seexistence
s nemail˘m
na
místech,
cedule
úsilím,
alekde
velice
profesionálnû,
podajen
jednoho
jediného
otroka
z „Poddolováno“
Hradce Králové.
zakazovala
vstup.
Firmû
se s dočkali
nemafiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛKdyž
se konečně
čekajícíPragis
šlechtici
l˘m
úsilím,
ale velice
profesionálnû,
podavodní
jámy
nad
Amerikou
I z 60. let
nafárat
připlutí
královského
manželského
páru
a jefiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
a projít
systém
Amerika
Moãáljich
družiny,
bouřlivě
oslavovali
toto -setkání.
vodní
jámy nad
I z 60. let nafárat
ka. Jednalo
se Amerikou
omanželé
velice měli
napínavou
Zejména
královští
po tolikaakci,
přepodzemí
a
projít
systém
Amerika
MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
stálých útrapách důvod k radovánkám. A náka.
Jednalo
se
o
velice
napínavou
nebo
vÛbec Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,akci,
taksledky
radovánek
královského
páru
protoÏe
existující
mûly
nedokonalé
Ïe pfii těchto
proráÏce
seplány
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãízpůsobily
dalšíÏádné
zdržení
výpravy
při
zpáteční
nebo
vÛbec
v˘‰kové
zamûfiení,
takkové polohy
mezi
peruck˘m
a korycancestě.
sníh
adrÏela
zejména
časÏe
pfiiNepříznivé
proráÏcepočasí,
se
v˘‰kovû
‰tûrãísk˘m
souvrstvím
a ‰tolu
hnala
napÛl
do
kové
polohy
mezi
peruck˘m
a korycanté
zastávky
celého
početného
průvodu
kočárů
neznáma.
V podzemí
se sami
mÛÏete
pfiesouvrstvím
hnala
napÛl
do
ask˘m
jezdců
zpomalovaly
cestu
do ‰Èastnû
Čech.
Hlavně
svûdãit,
jak pfiesnûa ãi‰tolu
moÏná
situaneznáma.
V podzemí
se sami
ci odhadla.
král
Maxmilián
vyžadoval
časté mÛÏete
zastávkypfiena
svûdãit,
jakběhem
pfiesnûcesty.
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno odpoledne
se
u nás
stavili
kolegoodpočinek
Z počátku
nejprve
ci odhadla.
z Pragisu, Ïe narazili na silnû zfiícené
zvé
ohledu
na
zdravotní
stav
své
ženy
a
po
někoJedno
odpoledne
se u nás stavili
kolegoa opadající
staré
podzemní
chodby
a pro
polikaměsíčním
putování
přibylo jako
důvod
vé
z
Pragisu,
Ïe
narazili
silnû
zfiícené
tfiebovali
by zjistit,
oã se na
jedná.
Jako
souzařazování
přestávek
její těhotenství.
akromá
opadající
staré podzemní
poosoba-expert
jsem mûlchodby
zvlá‰tní,a nejPočátkem května 1552 dorazila výprava do
tfiebovali
by
zjistit,
oã
se
jedná.
Jako
souspí‰
protizákonn˘
status,
Ïe
jsem
mohl
lézt
Lince.
Sem
jíobjeven˘ch
přijel vstříc
Maxmiliánův
brakromá
osoba-expert
jsem
mûl zvlá‰tní,
neji do ãerstvû
stafiin,
kam to hortrspí‰
arcikníže
Ferdinand.
Velkolepé
a hlavně
protizákonn˘
status,
Ïe jsem
mohl
lézt
níkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevifiené
do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam
hornákladné
slavnosti
na uvítanou
a na to
počest
stafiiny
kaÏdou
chvíli
opadávaly
kaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevsetkání
královských
bratrů probûhnout
byly
vystřídány
meny, bylo
nutné
poãkat,
do
fiené
stafiiny
kaÏdou
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
míst achvíli
zaprotože
chvíli
hodokvasy
na rozloučenou,
vjsem
Lincibyl
se
meny,
bylo
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
I.nutné
A Moãálka
a Amerika
tak byvýprava
rozdělila.
Král
s královnou
odpluli
po
bezpeãnûj‰ích
míst a za chvíli jsem byl
ly propojeny!
Dunaji
do Vídně, kde se jim 18. července 1552
v Americe I. A Moãálka a Amerika tak bynarodil syn, kterému dali jméno Rudolf. Pozly propojeny!
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Rokytka

známáprÛzkumu
již od rokuv 1207
jako „starobylá
cesta
ného
nedalek˘ch
LetÀanech,
haberská“, později
říšská
silnice
provádûného
krátce
ponebo
válcecísařská
Quidem
Zárubou,
je kfiídové
podloÏísilnice,
nerovné.
Jakzapivya za našich
dědů Vídeňská
jak je
pl˘vá
zei stovek
geologick˘ch
vrtÛ, Na
provesována
na nepříliš
starých mapách.
tuto
den˘ch
zde pfii projektování
sídli‰tû,Dnes
objevují
cestu navazovala
Trstenická stezka.
je to
se
v nûm
údolní deprese
a paleokoryta
jedna
z nejrušnějších
pražských
výpadovek –
zahloubená
aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vyČeskobrodská ulice.
plnûná pfieplaven˘mi jíly.
Hrdlořezská výsadní zájezdní hospoda byla
Nerovnosti
tehdej‰ího povrchu fungují
postavena
přímo na bariéra
této silnici.
tedy provedjako nepropustná
proNevody
le silnice,
ale na silnici,souvrstvím.
která procházela
jesakující
pískovcov˘m
Na konjím
nádvořím.
Hospoda
byla
nadána
císařem
takt jílÛ a pískovcÛ jsou vázány drobné
Ferdinandem
I. výsadou,
nařizovala,
prameny
vyvûrající
tfieba ukterá
vysoãanské
estakády,
StfiíÏkovské
ulici ãinebo
v rybníãku
že od té ve
doby
ji mohl prodávat
dávat do
pod
Kundratkou.
V kanalizaãní
v ulinájmu
jenom panovník.
Hlavně asi‰tole
proto,
aby
cimu
Nad
Kundratkou
odkryt
silnû zjíloneunikaly
„berně“byl
z jejich
vydatných
zisvatûl˘
povrch
podloÏního
ordovického
ků a aby
měl sám
zajištěný bezpečný
průjezd
souvrství,
kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
k branám Prahy při svých cestách z Vídně
kaolinického jílu pfiímo pfiecházel do pedo Prahy či zpět.
ruckého souvrství svrchní kfiídy, aniÏ ‰lo urkrčmář
byl Laãit Nejstarší
hranici známý
mezi hrdlořezský
zvûtralinov˘m
plá‰tûm
dislav
Malešický
z
Černošic.
Známo
je
o
něm,
a pfieplaven˘mi jíly.
že smlouvou
z 18. listopadu
1525peruck˘mi
prodal krčKfiídová
sedimentace
zaãíná
mu spolu ty
s ostatním
svým majetkem
purkmivrstvami;
jsou vyvinuty
jako ‰edé,
uhelné
jílovce,
nebo
jako mûkké,
na‰edlé jílovité
strovi
a radě
Starého
Města pražského.
Tento
pískovce
promûnlivé
mocnosti
odDalší
nûpřevod je ouveden
v Zemských
deskách.
kolika
dvou metrÛ.
Na tuzápis zdecimetrÛ
roku 1537 do
dokládá,
že staroměstští
to
polohu
bylodnem
vázáno
jiÏ popsané
dob˘konšelé
ustavili
6. října
1537 krčmářem
vání
kfiídového uhlí v oblasti mezi Klíãovem
Jana Nohavičku, který byl dosud krčmářem
a kbelsk˘m leti‰tûm, ale podobn˘ geolov Šešovicích. Staroměstští vlastnili krčmu jen
gick˘
v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
deset let, avto
do vzpoury
českých
stavů a měst
Prostfiedí
dobû
usazování
peruck˘ch
vrsproti
I. Tato událost
– vzpoura
tev
je Ferdinandovi
nutné si pfiedstavit
jako ploché
záčeských
stavů – bylapobfieÏí,
důležitá nejen
dějinách
zemí
nedalekého
kterév je
v niÏnaší země,
ale i v osudech
hrdlořezské
krčmy.
‰ích
polohách
tvofieno
mûlk˘mi
sladkovodními a brakick˘mi moãály porostl˘mi
subtropickou
vegetací, ve
Vzpourahustou
šlechty
a měst
které
se objevují
napfiíklad
Ve
Jaké byly
důvody této
vzpoury mangrovy.
šlechty a měst?
vy‰‰ích
polohách
(coÏněmecký
je podlecísař
dosavadních
V roce
1546 vedl
Karel V.
odkryvÛ
právû oblast pod ulicí Na Vyválku proti své protestantské šlechtě, která si
hlídce) je moãálovit˘ v˘voj redukován nena obranu náboženské svobody vytvořila tzv.
bo se vÛbec nevyskytuje a na ordovické
šmalkadský
spolek. po
Tatotenké
záležitost
se českého
podloÏí
nasedají
pfiechodové
národa
vůbec
netýkala.
Ale
bratrem
německévrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
ho císaře Karla V. byl český král Ferdinand I.,
tmelem.
a protona
odnesli
následky domácípískovce,
německé válPrávû
tyto „sladkovodní“
jak
se
naz˘valy, je vázána hlavní ãást prokydfiíve
i Čechové.
seckého
podzemí,
to v pásu
sahajícím
od
Ferdinand
I. si aprosadil
vyslání
českého
Kundratky
aÏ dosvému
hloubûtínsk˘ch
Bívojska na pomoc
bratrovi do Hutí.
této války
lé
perucké
pískovce
dosahují
mocnosti
a tím
si národ
proti sobě
značně popudil.
Své
ãtyfi
aÏ ‰esti metrÛ a mohou pfiedstavovat
rozhodnutí odůvodňoval tím, že Čechy jsou

vě rychtáře a podřídil si městské soudnictví.
TûÏba
Rezavé
korycanské
pískovce
byly
ve vûtUvalil také
nové dávky
na města,
a dokonce
‰ím
mûfiítkumajetky.
tûÏeny jako více ãi ménû kvazkonfiskoval
litní
pravdûpodobnû
jiÏ od stfieAlekámen
nezůstalo
jen u omezení městských
pradovûku,
ale
s
jistotou
nejménû
odPanovroku
vomocí a zabavení městských majetků.
1695,
kdy jsou na historické mapû Proseník tvrdě trestal, přes velký odpor měšťanů
ka zakresleny dva velké lomy ve svahu po
i šlechty, dokonce i na hrdlech. Tato událost
obou
stranách prosecké návsi. Podle názpůsobila
dlouhou
oslabení
hospolezu
mincínabyly
lomy dobu
zaloÏeny
zfiejmû
jiÏ
dářské síly Prahy.
Tak sePodobné,
stalo, že Staroměstští
poãátkem
16. století.
pomûrnû
přišli o všechen
svůj majetek.
rozsáhlé
lomy pokraãují
pfies Hloubûtín do
Mezi jejich
byla ikfiíhrVinofie
a na zabaveným
dal‰í místamajetkem
na okrajích
dov˘ch
plo‰in
praÏské
oblasti
- v Praze 8
dlořezská
krčma.
Ta přišla
Ferdinandovi
I.
aobzvláště
9 napfiíklad
âertovû
vhod,na
protože
byl vr‰ku.
hodně Nûkteré
zadlužen.
podzemní
chodby,dluhů
napfiíklad
v Krocínce
Hlavním důvodem
byly především
válãi
pokraãovaly
mûky.v Americe
NapříkladI,na
podporu svév men‰ím
moci se utkal

jiných měst dosadil své hejtmany a na venko-

ohroženy
vpádem
vojsk tak
kurfiřta
Jana Fridrijak
pláÏov˘
sediment,
pfieplavené
vácha
a že Ferdinandův
bratr,v německý
V.,
té
písky
sedimentované
tûsném Karel
sousedství
pobfieÏní
linie. zabránit. A to že je důvotomu
hodlá vojensky
Tyto
jsou
mûkké,
nedem, perucké
proč musí ipískovce
on se svými
vojáky
pomoci.
jsou
vyuÏitelné
jako
stavební
kámenAasice,
na
Česká
šlechta ale
znala
pravý důvod.
vzduchu
se pomûrnû
rychlehranice
rozpadají.
že Ferdinand
I. nemíní bránit
Čech,
Men‰í
kusy se podle na‰ich pokusÛ rozkteré vlastně ani nebyly ohroženy, ale že chce
padnou jiÏ bûhem nûkolika mûsícÛ, napomoci svému bratrovi Karlu V. udržet se
pfiíklad pfies zimu. Jejich písek je v‰ak velu moci.
v tom jej
naše šlechta
nemínila
podmi
ãist˘,Adobfie
vytfiídûn˘,
pÛsobí
dobr˘m
porovat. Lečdojmem.
FerdinandProto
I. si vyslání
českého
estetick˘m
byly na
fiadû
vojska
přece vynutil
a následkem
toho
bylo, že
míst
perucké
pískovce
ãi jejich
rozpadlé
podporu vyuÏívány
české šlechty
ztratil.
deriváty
jako
slévárenské písky,
‰tukové
pro kterou
v˘robunechal
abrazních
Vojskopísky
českénebo
hotovosti,
Ferdiãisticích
prostfiedkÛ.
Sedimentace
perucnand I. svolat,
se vypravovalo
do bojů jen
s velk˘ch
pískovcÛ
je na afiadû
stfiedoãesk˘ch
kou nechutí,
liknavostí
s otálením.
Přes přelokalit
(typick˘
ječeská
tfiebaměsta,
Hostibejk
Krakážky, které
kladla
se všakuvojsko
lup)
zakonãena
‰tûrãíkovou
polohou,
kteposléze vypravilo k saským hranicím. Když se
rá ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
tam postavil král Ferdinand I. do čela těchto
nástup nové, mohutnûj‰í mofiské záplavy.
neochotných
vojsk,
bylo již
na jakoukoli
Tato
‰tûrãíková
poloha
je velmi
dobfie povymoc
pozdě.
Jeho
bratr
mezitím
válku
prohrál.
vinuta na fiadû míst v proseckém podzemí,
Proto
se napfiíklad
Ferdinand I.v rozhodl
pozdvihnout
si
ale
také
lomu poblíÏ
prosecztracenou
autoritu za každou cenu.
ké
vyhlídky.
V˘‰e
poloÏené
jsou hrubozrnné,
Dne
12. lednapískovce
1547 povolal,
ač k tomu neménû
homogenní,
‰ikmonovou
zvrstvené
měl žádná
zákonná ãasto
oprávnění,
zemaskou
majízálohu
charakteristickou
narezlou
barvu.
do zbraně. Tentokrát
do Litomě¤adíme
je tímto
k tzv. korycansk˘m
pořic. Takto
svým vojskemvrstvám
posílen azačal
vaÏujeme
je za sediment mûlkého mofie,
král Ferdinand I. krutě trestat česká města
ve kterém hrály dÛleÏitou roli pfiíbfieÏní
za odbojné postoje proti své osobě. Práva
proudy, jejichÏ smûry se bûhem dal‰ího v˘dřívepobfieÏí
městům mûnily
poskytnutá
jimovlivÀovaly
odňal. Zejmévoje
a tím
zrna Prahu
chtělpískovcÛ
pro výstrahu
ostatním
nitost
sloÏení
a smûry
jejichpřísně
vnitfipotrestat.
Omezil její samosprávu, do čela
ní
laminace.
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nand
I. Přesněji
– mělSeverní
vládnout.
Rokupfiiná1521
ve zámûr
vybudovat
Mûsto
získal
jako obsáhlou
tehdejší arcivévoda
od svého
bra‰í novou
vlnu zájmu
o zdej‰í
podzemí.
je‰tû oÏivena
protra
vládu vPozornost
Rakousích je
a ostatních
državách
padem na Krocínce
a nakdy
Kundratce
v roHabsburků.
Od roku 1526,
se stal králem
ce 1965dostal
i petfiínsk˘m
sesuvem
ve stejném
českým,
i část Uher
a od roku
1556 byl
roce.císařem
Objevují
se znaãnû
zveliãené
povûstaké
německým.
Proto
se v Čechách
ti o poddolování celého Proseka a chodzdržoval jen velice málo a správu Českého
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V Čechách v té době vládl jeho otec Ferdi-

fiítku i do korycanského souvrství. Na korycanské
pískovce
nasedají
zelené glauCo způsobilo,
že mladý
Jan Rašín
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slav Petrbok, kter˘ se ze své funkce kon1570 provdala za Filipa II., s kterým žila až do
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Americe I, objeveno skladi‰tû lupiãÛ. Tepr-

před deseti lety, v roce 1537, ve válce s Turky.
Jedním z financiérů tohoto dobrodružství byl
i Petr Rašín, který panovníkovi postupně půjčil celkem 2018 a půl kopy a 11 grošů a 3 a půl
penízku. A Ferdinand I. mu dosud dluh nezaplatil. Aby se vyrovnal s tímto břemenem, dal
jako protihodnotu některé pražské zabavené
statky, mezi jinými i naši hrdlořezskou výsadní
zájezdní hospodu.
Mladý Jan Rašín z Rýzmburku ji ale po třech
letech držení prodal zpět Staroměstským, kterým ji před tím Ferdinand I. zabavil. StaroProsecké
městští jiskály
roku- Moãálka
1553 nekoupili pro své konšely
jako dříve, ale pro nově zřízený špitál sv. Pavla.

život

Seminář mandal
Jana Heidenreichová Z větrné hůrky vás zve do výtvarného
ateliéru na seminář kreslení mandal.
Během akce se dozvíte, co jsou to mandaly a jaké je jejich využití
v běžném životě. Naučíte se kreslit mandalu od prázdného kruhu
až k barevnému provedení.
Kdy: sobota 4. března od 9 do 17 hodin. Kde: Obecní dům ve
Vysočanech, Jandova 4, Praha 9.
Cena semináře: 1500 Kč (pro rezervaci je třeba uhradit zálohu 300 Kč). S sebou: papíry A4, trojúhelník s ryskou, kružítko,
gumu, měkkou tužku, pastelky, popř. úhloměr.
Kapacita kursu je omezena. Místa si můžete zarezervovat na
telefonních číslech 777 853 883, 608 930 306 nebo e-mailem:
kursy@divadlogong.cz. text a ilustrační foto: dg

kolem

nás

Tábor s dobrodružným pátráním
po ztraceném medailonu
V Praze 9 o letních prázdninách čeká děti již 11. ročník
oblíbeného anglického příměstského tábora. Letos budou
společně pátrat po ztraceném medailonu.
Zkušený americko-český tým
dobrovolníků z Life Center
opět připravuje tematický
letní příměstský tábor pro děti
ve věku 6–12 let. Tentokrát se
táborníci vypraví na dobrodružné pátrání po stopách
ztraceného medailonu, užijí si
spousty her a zábavy, uvnitř
i venku na vzduchu a přitom
se hravou a nenásilnou formou
budou učit anglicky.
„Matilda se každý den vracela nadšená ..., ale nejdůle-

žitější výsledek tábora je, že
se sama rozhodla, že se chce
začít učit angličtinu,” říká Helena Núñez, maminka jedné
z účastnic.
Termín: 21.–25. srpna 2017
(od 8.30 do 17.00 hod.) v Horních Počernicích.
Cena: 2000 Kč (zahrnuje teplé obědy, svačiny a pitný režim
během celého dne)
Podrobnosti a registrace do
31. května 2017 na: www.thelifecenter.cz.

Vysočanský (ba)binec
Máte plné skříně oblečení a bot, které už nenosíte? Děti
ze všeho vyrostly, a přeci se vám skoro nové věci nechce
vyhodit? Potřebujete si udělat radost a do výplaty je ještě
daleko? Nebo si chcete jen tak najít čas pro sebe a přitom
si vyměnit pár kousků oblečení?
Právě pro vás je určena bazarová akce Vysočanský (ba)binec, která proběhne ve dnech
30. a 31. března v prostorách
Obecního domu v Praze 9.
Jedná se o bazar s oblečením

pro dospělé i děti, s hračkami
a se sportovním vybavením
pro děti.
Příjem zboží:
20. a 21. března od 16 do 21 hodin
Dny konání:
30. a 31. března od 14 do 20 hodin
Adresa:
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4
Výdej zboží:
3. a 4. dubna od 13 do 20 hodin
Více informací na tel.: 777 853 883,
608 930 306, nebo e-mailem:
kursy@divadlogong.cz

Klub lidové tvorby Praha:
Jarní lidové zvyky
Klub lidové tvorby Praha sídlící v Knoflíku na Proseku pořádá
do 8. dubna výstavu v Městském muzeu v Kralupech nad
Vltavou s názvem Jarní lidové zvyky.
Vidět na ní můžete exponáty, které zobrazují dobu od masopustu
až po Velikonoce a připomínají pradávné lidové tradice, slavnosti i svátky, které naši předkové dodržovali.
Členky Klubu lidové tvorby Praha jsou doslova ze všech krajů
republiky a všechny s velikým nadšení a bez nároku na odměnu
tvoří pro potěchu druhých. jm, foto: mk

Doprovodná akce DARUJTE ŠÁTEK
Pokud se u vás najde šátek
nebo šála, které už nenosíte, věnujte je na náš bazar.
Utržené peníze poukážeme na
konto: http://www.obedyprodeti.cz/, č.ú.: 888555999/5500.
text a ilustrační foto: dg
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Březnový Knoflík
KAVÁRNA KNOFLÍK
s dětským koutkem
a mini zoo
1. 3. od 18 hodin
OPEČ SI TO! NA NÁMĚSTÍČKU
Každou první středu v měsíci si od 18
hodin můžete před Kavárnou Knoflík
upéct buřtík, chleba či si jen zahřát ruce,
zastavit se. Zveme vás, sousedé, přátelé,
kolemjdoucí... malí i velcí.

21. 3.
VÍTÁNÍ JARA NA NÁMĚSTÍČKU
Celodenní akce na Náměstíčku před
Kavárnou Knoflík. Těšit se můžete na
divadlo, tvoření i muziku.
5. 4. od 18 hodin
OPEČ SI TO! NA NÁMĚSTÍČKU
Před Kavárnou Knoflík si můžete upéct
buřtík, chleba či si jen zahřát ruce,
zastavit se.

7. 3. od 20 hodin
HUDBA NEJEN KAPELY QUEEN –
LADA SOUKUPOVÁ A TOMÁŠ NYKL
Koncert – přijďte si užít krásný večer
v rytmu hitů slavné kapely Queen.

KULTURNÍ A RODINNÉ
CENTRUM KNOFLÍK

8. 3. od 19.30 hodin
SVĚT Z PTAČÍ PERSPEKTIVY –
JIŘÍ PRUŠA
Přednáška s promítáním. Prostřednictvím
fotek a videozáznamů se budete mít možnost podívat na spoustu zajímavých míst
z ptačí perspektivy. Přednáška je vhodná
jak pro dospělé, tak pro starší zvídavé děti.
19. 3. od 16.30 hodin
NEDĚLNÍ DIVADÉLKO –
O VODNÍKU ŘEŠÁTKOVI
Z rybníka potokem k řece, řekou k moři,
pak až do oblak a zpátky k rybníku.
Putování za sedmi rusalčími slzičkami
ukáže, jak vypadá koloběh vody v přírodě.
Představení vhodné pro malé i větší
diváky. Hraje divadlo Harmonika.

PRAVIDELNÉ KURZY
Vyberte si ze široké nabídky pololetních
i jednorázových kurzů pro děti i dospělé:
Atletika hrou pro děti, mimicvičení
(s masážemi dětí i bez), cvičení rodičů
s dětmi, Junior Aerobic, Minidance, Street
Dance, Minisportovec, Výtvarné a tvořivé
kurzy pro malé i větší, keramika, Bricks
4 Kidz (kroužek s Lego kostkami), lekce
Hudební školy Yamaha Knoflík, cvičení
pro dospělé (s hlídáním dětí i bez). Více
informací na webových stránkách.
OSTATNÍ JEDNORÁZOVÉ AKCE

od 5,5 roku a dospělé. Akce se uskuteční
po přihlášení minimálně třech účastníků.
Pořádá Logika nás baví, z. s.
5. 3. od 14.30 do 16.30 hodin
PEXESOVÝ TURNAJ
Soutěž je určena pro každého, kdo má
zájem. Akce se uskuteční po přihlášení
minimálně třech účastníků. Pořádá
Logika nás baví, z. s.
15. 3. od 9.30 do 18 hodin
FOCENÍ S PROFESIONÁLNÍ
FOTOGRAFKOU A VIZÁŽISTKOU
Focení je určeno především ženám
s dětmi, případně samotným dětem. Čas
focení je omezen na 30 min. Fotografka
Eva Kolínová. Možnost líčení zdarma od
kosmetické poradkyně a vizážistky Zuzany
Dobrotkové. Rezervace předem nutná.
Od 31. 3. do 1. 4.
28. KOŠILKOVÁ NOC
Hlídání dětí a přespání v Knoflíku
s dobrodružným a zábavným program
s večeří a snídaní a taky hromadou
zážitků. Pro děti od 3 let.

KNOFLÍK
VYSOČANY

1. 3. od 16 do 18 hodin
VÝROBA HER
Výroba originálních her ze dřeva a papírů,
které si odnesete domů. Určeno pro děti

Chystáme pro vás rozšířenou nabídku
pravidelných i jednorázových kurzů
a akcí. Sledujte naše stránky.

HUDEBNÍ ŠKOLA
YAMAHA KNOFLÍK
Stále probíhá zápis do stávajících
i nově otevřených kurzů Hudební školy
Yamaha na všech našich pobočkách.
Vybírat můžete z kurzů předškolních
i nástrojových. Informace o místech
a termínech kurzů je možné získat na
e-mailu yamaha@centrumknoflik.cz.

Knoflík Prosek,
kavárna Knoflík
Jablonecká 724, Praha 9 Prosek
recepce@centrumknoflik.cz
733 420 721, 605 806 230
Knoflík Vysočany
Čihákova 18, Praha 9 Vysočany
vysocany@centrumknoflik.cz
602 213 795 (herna a dílničky),
777 159 499 (keramika), 605 806 230
Hudební škola Yamaha Knoflík
Marcela Tůmová
yamaha@centrumknoflik.cz
733 420 721
www.centrumknoflik.cz
Nabídku akcí průběžně aktualizujeme
a rozšiřujeme. Pro aktuální informace
sledujte naše stránky.

Čekání na jaro v Domě dětí a mládeže
Protože i nám v promrzlém únoru zalézal mráz za nehty, rozhodli jsme se to překazit spoustou jarních akcí.
Na první jarní akci s názvem Veselé jarní tvoření se můžete těšit 17. března. Přijďte si vyrobit
jarní dekoraci a strávit příjemné odpoledne
v našem Domě dětí a mládeže Praha 9. Děti
si mohou připravit veselé a netradiční jarní
osení a dospělí vyrobit jarní květináč. Veškerý
materiál (květináče, hlína, osení, cibulky květin,
lepidla, mašle…) je zde připraveno, ale pokud
si chcete přinést na dozdobení vlastní materiál,
problém v tom není. Přijít můžete v průběhu
akce, nejpozději však v 17 hodin.
Na druhou akci – pletení pomlázek a barvení
vajíček, se můžete tradičně těšit před Velikonocemi. Naučíte se plést pomlázku za pomoci
našeho šikovného lektora či barvit vajíčka na
několik způsobů. Na pletení pomlázek přijďte
prosím s vaší ratolestí, přeci jen se jedná o náročnou činnost. Prosíme také o registraci na našich webových stránkách. Počet proutků bude
omezen. Tým DDM Praha 9
Dům dětí a mládeže
Měšická 720, Praha 9-Prosek, tel.: 286 884 456
fax.: 286 884 457, gsm.: 605 486 587
e-mail: info@ddmpraha9.cz, www.ddmpraha9.cz
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Svět umělecké textilní tvorby opět v Praze!
11. ročník mezinárodní výstavy Prague Patchwork Meeting proběhne 31. března až 2. dubna v Praze. Tradičním místem
konání je vysočanský čtyřhvězdičkový Wellness Hotel Step a jeho Sportcentrum.
KŘIVKY jsou dotovány hodnotnými cenami a posuzovány zahraniční odbornou porotou. Pro
inspiraci začátečníků je připraveno 15 nejlepších základních
dek. Speciální téma Útržky staré Prahy a nový cyklus Orient
nabídnou dohromady 100 maloformátových quiltů.
Doprovodné kurzy jsou
vhodné pro pokročilé i začínající amatérky.

Mezinárodní výstava Prague
Patchwork Meeting je největší
přehlídkou kombinovaných
textilních technik nejen u nás,
ale i ve střední a východní Evropě. Hlavní kolekce zahrnuje
téměř 1000 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.

Tvůrce patchworku obdivuji

Do Prahy se sjedou přední autoři
a autorky uměleckého quiltu
Světovou premiéru bude
mít letošní nejexotičtější
vystavovatel - Jižní Korea.
Z 27 autorek bude většina
osobně přítomna. Mimořádná
je i kolekce SAQA sdružující
přední umělkyně z Evropy
a Blízkého východu. Z Norska
se představí skupina STING,
z Izraele Shoshi Rimer a Bella
Kaplan. Německé výtvarnice Pia Welsch se do Prahy
vrací se sbírkou quiltovaných
kimon a neobvyklou instalací
interaktivního barevného kruhu. Špičkou evropského art
quiltu jsou Holanďanky Hilda
van Schaardenburg a Corinna
Zambeek. Milovníky klasiky
potěší mistrovské zpracování
hedvábí ve srubových quiltech
Brigitte Morgenroth i mistrov-

ství ručních sashiko stehů S.
Briscoe. Téma MUŽI s ojedinělou interaktivní instalací
přivážejí Gudrun Heinz a Sarah Schultz. Kolekce K zamyšlení nabízí textilní výpověď
několika evropských autorek
k problému nadměrného
konzumního použití textilií
v současné civilizaci.

České uskupení Art Quilt
Harbour přináší Stromy v textilním podání, skupina TTT
pak novou kolekci věnovanou
výročí prusko-rakouské války
v roce 1866. Několik tuzemských autorek opět osloví návštěvníky vlastními galeriemi.
Soutěžní kolekce 2017 na
téma STRUKTURY a klasické

Velkým příznivcem patchworku je i starosta MČ Praha 9
Jan Jarolím:
„Tento umělecký výtvarný styl
jsem poznal před jedenácti lety,
když organizátoři Prague Patchwork Meeting poprvé uspořádali výstavu umělecké textilní
tvorby v Praze 9. Postupně jsem
si ho díky různotvárnosti, barevnosti, bohatosti výrazových prostředků velmi oblíbil. Také jsem
se seznámil s mnoha známými
českými i zahraničními tvůrci
patchworku, v němž sice prim
hrají ženy, ale světové proslulosti v něm dosáhli i muži. Letos se
spolu se mnou můžete těšit na
světovou premiéru výtvarníků
z Jižní Koreje a věřím, že zaujmou i soutěžní kolekce. V minulosti mě velmi oslovila díla,
jejichž autoři zapracovali do
textilií nejrůznější kovové předměty jako rezavé klíče, přezky…
– jednoduchý nápad s úžasným
efektem. A taková je vlastně
i podstata patchworku.“

11. ročník Prague Patchwork Meeting
Termín: 31. března až 2. dubna 2017
(31. 3. od 12.00 do 19.00, 1. 4. od 9.30 do 18.00, 2. 4. od 9.30 do 16.30)
Místo konání: Wellness Hotel STEP, Malletova 1141, Praha 9
Vstupné: jednodenní 180 Kč na osobu, třídenní 350 Kč na osobu
Výstavní plocha: 5900 m², z toho 1950 m² obchody (více než 70 firem)
Vystavovatelé: více než 400 autorů a klubů včetně samostatných galerií
Návštěvnost: 6500 lidí, největší textilní výstava ve střední a východní Evropě
Web: www.praguepatchworkmeeting.com
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(nikoliv garážová stání) jsou
Internetové
centrum Prosek
k pronájmu v garážích v Lovo-

a 267 175 202, www.ppas.cz

va-

Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
sické ulici
na Proseku.
ZaLitvínovská
garáž 500
Adresa: Internetové
centrum
Prosek, ZŠ
zájemci (nemusí
mítPraha
trvalé
(vchod z Litoměřické
ul.), 190 00
9 bydTel.: +420 602
/ e-mail: info@icprosek.cz
liště283
na283
„devítce“)
zaplatí mě-

I N F O R M AC E

entrum Prosek

zájemci (nemusí mít trvalé bydliště na „devítce“) zaplatí měsíční nájem 1200 Kč. Termín
prohlídky si lze domluvit na tel.:
776 616 616 - Milan Tuček.

Uzaví
v Lov

M obilní obchodní kancelář

síční nájem 1200 Kč. Termín
P ražské plynárenské
Dětská pohotovost
Uzavíratelné garáže
prohlídky si lze domluvit na tel.:
ve FN Bulovka
Business Center Rokytka (4. patro)
logem Pražské plynárenské,
Pražská plynárenská, a.s., ve
v Lovosické označeném
776 616 616 - Milan Tuček.
Sokolovská 270/201
a.s., zaparkovaném na parkovišti za
spolupráci s dceřinou společností

rum pro občany
9
SenátníPrahy
kancelář
m Prosek, senátorka
ZŠ Litvínovská
Ing. Zuzana 500
Baudyšová
90 00 Praha 9
mail: info@icprosek.cz

LÉK
POM
NA

úřadem
MČ Praha
9, Sokolovská
Pražská plynárenská Servis distribuce,
Dětskou
pohotovost
pro 324/14.
Praha 9 – Vysočany
a.s., a úřadem MČ Praha 9 nabízí
kontakt: jandobes01@seznam.cz
„devítku“ zajišťuje ve všední
Mobilní kancelář poskytuje zejména
odběratelům zemního plynu službu
Jednání s paní senátorkou
Praha
9
dny, v sobotu,
neděli a v době
následující
služby:
mobilní obchodní kancelář,
jejímž
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Dětská
pohotovost
po předchozí domluvě.
• svátků
zahájení,Fakultní
převod anemocnice
ukončení odběru
prostřednictvím si stávající i potenciální
POMOCI
zemního plynu
zákazníci
PražskéMČ
plynárenské
zastupitelů
Praha
9mohou (LSPP)
ve FN Bulovka Klub
Bulovka,
Budínova 2, Praha 8
• změny smluvního
vztahu (způsobu
vyřídit záležitosti související
Schůzku lze domluvit
NAs odběrem
ÚZEMÍ PRAHY
9
-Libeň.
placení, zasílací adresy, jména atd.)
zemního plynu bez návštěvy kontaktních
telefonicky nebo e-mailem.
Poslanecké
dny:
• převzetí reklamace
míst v Praze 2 a 4.
Dětskou
pohotovost
pro
• Ordinační
výměna, kontrola
a zaplombování
každou první středu v Provozovatel
měsíci
Dětská pohotovost
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
hodiny
LSPP pro
LSPP:
Poliklinika
plynoměru
Termíny
přistavení: 322,
zajišťuje ve Praha
všední
v Nemocnici Na Bulovce
POMOCI„devítku“
(LSPP)
9, Jablonecká
děti
ve
FN
Bulovka:
Prosek,
Lovosická
440/40,
•
informace
k
otázkám,
souvisejícím
praha9@veciverejne.cz,
NA ÚZEMÍ
PRAHY
9
dood
16.00.
Praha 9 e-mail:
Dětskou pohotovost pro
Pondělí
- pátek:
16.00 – 7.00
dny,
v sobotu,
neděli aodv6.14.00
době
s dodávkami
zemního plynu
3. 2017
14.30 do 17.00
hod. 9
Praha
tel.:
602 219 190,LSPP:
Telefon:
+420
283 881
200 hod.
Devítku zajišťuje ve všední
Provozovatel
• Sobota
tiskopisyaaneděle:
informační brožury
6. 4. 2017
od 8.00
do 11.00
nepřetržitě
svátků Fakultní nemocnice
17. 5. 2017 od 14.30 do 17.00 hod.
dny, v sobotu, neděli a v době
Poliklinika Prosek,
Klub
zastupitelů
MČ
Praha 9
Služeb mobilní
využít
19. 6. 2017
13.30 hod. ve všední
Budínova
2, Praha
8 od 10.30 do DOSPĚLÍ
svátků
Nemocnice Na
Bulovce,
LovosickáBulovka,
440/40, Praha
9
dnykanceláře
19.00 mohou
Telefon:
283Prahy.
842 224
i občané
přilehlých obcí a částí
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
DOSPĚLÍ -Libeň.
ve všední dny
hod - 6.00 hod,
o informace
víkendech
Bližší
na tel.: 267266
175 084
366 220
Mobilní kancelář bude umístěna
SBĚRNÝ
19:00–6:00DVŮR
hod., o víkendech
267 175hod.
202, www.ppas.cz
v dodávkovém automobilu
Fiat
Ducato, oda19.00
Ordinační hodiny
Poslanecké
dny:LSPP pro
a
svátcích
PRO
PRAHU
9
a svátcích od 19:00 hod.
děti v Nemocnici
Na Bulovce:
každou
první středu
v měsíci posledníhoOrdinační
posledního pracovního dne do
hodiny LSPP pro
pracovního dne
Pondělí–pátek:16:00–7:00
Pod
Šancemi
444/1, Praha 9
Regionální kancelář 6.00
TOP 09
hod. prvního pracovního
do
6:00
hod.
prvního
Praha
9,
Jablonecká
322,
Sobota a neděle: nepřetržitě
ve581
FN Bulovka: Praha 9
Tel.:
+420děti
284
098
pracovního
dne.
dne.
Telefon:
283
842
224
K–
ontejnery
na ko v o v é odpady
od 14.00 do 16.00.
PROVOZNÍ
DOBA:
- pátek:
16.00
7.00
Kovářská
3, Praha 9 (2. patro)
Tel.: +420Pondělí
286
881 518

266 084 220
pondělí ažSobota
pátek 8.30
–
17.00
Telefon:
+420 283
881 200
a neděle: nepřetržitě
Možnost
V Praze 9objednání
byl rozšířenna
počet
sběrnými
nádobami na kovové obaly.
Tel.:stanovišť
+420 se
286
881 518
sobota 8.30 – 15.00
tel.:
602 262 době
686 jich je čtyřicet. V souvislosti s tím bude od 1. dubna 2017
V současné
zrušen kontejner na hliníkový odpad na vysočanské
Stranaradnici.
zelených
Telefon:
283Přehled
842 224
stanovišť tříděného odpadu, kde jsou
Vašiumístěny
zastupitelé:
Praha 9
kontejnery na kovové obaly:

cz,

Prov
Pros
Prah

DOS
hod
a svá
posl
6.00
dne.

Tel.:

Adres
Jablo
Telefo
e-ma

266 084 220

Ing. Zdeněk
Davídek
Drahobejlova 1215/28
Novoborská
371/10
Tel.: 283620/27
091 328
Drahobejlova 956/51
Novoborská
Možnost
objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
Habartická
500/48
Novoborská
649/9
Senátor
Tomáš366/14a
Kladívko
RNDr.
Petr Pišoft, Ph.D.
Hrdlořezská
Odlehlá
321/67
tel.:Jablonecká
+420 737 250
258
e-mail:
petr@pisoft.cz
708/30
Paříkova
354/5
Praha
9 Ph.D.
Jablonecká 714/40
Pešlova
341/3
MUDr.
Jan
Trnka,
Senátorské
dny:
Jablonecká 718/3
Pešlova
356/12
e-mail:
jantrnka@centrum.cz
každé pondělí od 15.00 – 18.00
+420 283 891 989
Klíčovská 293/20
Pod Strojírnami
Adresa: OVV ČSSD
Praha707/13
9,
Kovanecká 2295/9
Poděbradská 777/9
Jablonecká
723,
Praha
9-Prosek
Strana zelených
Kovářská 1414/9
Podvinný mlýn 2126/1
Telefon:
+420
283
882mlýn
1312281/12
DEVÍTKA – MAGAZÍN
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA
9
Kovářská
978/25
Podvinný
Vaši zastupitelé:
Kytlická 764/33
Prosecká 681/119
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Lihovarská 1093/10
Rubeška 383/4
Ing. Zdeněk Davídek Litvínovská 286/15 Klub zastupitelů
za ČSSD
Skloněná
551/12děkuje
Litvínovská 518/40 všem spoluobčanům
Střížkovskáza
550/33
Tel.: 283 091 328
pomoc
Lovosická 661/1
Vysočanská 233/93
Zdeněk Davídek
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
při
řešení
problémů
a
podnětů
e-mail: davidekz@praha9.cz
Na Harfě 935/5d
Vysočanská 554/69
tel.: 602 643RNDr.
472 Petr Pišoft, Ph.D.
9. Setkání572/41
se zastuNa Rozcestí 1328/8 v rámci Prahy Vysočanská
e-mail: petr@pisoft.cz Na Vysočanských vinicích
824/8
nám. 218/4
piteli
MilanemVysočanské
Apeltauerem
Zakšínská 571/8
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.nám. Na Balabence 1433/8

Klub z
všem
při ře
v rám
piteli
a Milo
teční

Regionální kancelář TOP 09
Praha 9
Regionální kancelář TOP 09 Oblastní kancelář ODS Praha 9
www.facebook.com/
sídlí
na adrese:
Oblastní
kancelář ODS Praha 9
Praha
9 – Praha 9 /TOP 09
Marek
Doležal
Jandova
4, Praha 9, 1. patro,
sídlí na adrese:
Možnost
objednání
Kovářská
3, Praha 9 (2. patro) Jandova 4, Praha 9, 1. patro
na tel.: 602 262 686
e-mail: odspraha9@seznam.cz
Telefon
i fax:

9

0

Možnost objednání na
tel.: 602 262 686

ha 9

10
Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
spoluobčanům za podněty a názory.
Setkání se zastupiteli Bc. Jaroslavem
Čermákem a Slavomírem Holíkem se
uskuteční v Jablonecké ul. 70 v pondělí
20. března 2017 od 16 do 17.30.

Možnost objednání:
Senátor Tomáš Kladívko
tel.: +420 737 250 258

9

Hnutí
Pro Prahu

Senátorské dny:
Mgr. Ing. Aleš Doležale-mail: jantrnka@centrum.cz
Trojkoalice
každé pondělí od 15.00 – 18.00
dolezala@praha9.cz

a Miloslavem Hanušem se uskuteční 13. března od 16.00 do 17.30.

INZERCE

Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

Březen 2012

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

22. - 26. 3. 2017

Vít Vrbický
tel.: 603 786 170
vit.vrbicky@ceskydomov.cz
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e-mail: praha9@sv
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otevírací doba: 9 - 17 hod.

46. výstava zelenì, mechanizace,
pìstitelství, kvìtin, ekologie
a zpracování výpìstkù
Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, e-mail.: vll@vll.cz, www.vll.cz
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TSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

TENTO INZERÁT PLATÍ JAKO SLEVA 33% Z PLNÉHO VSTUPNÉHO.
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Bezplatná právní poradna

Bezplatná právní poradna – exekuce
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní
služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 8. 3., 12. 4., 10. 5., 14. 6. 2017
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny
budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní poradna se koná od 14 do 15
hodin v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území
MČ Praha 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz
vydán Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu požádat
vám poskytnou pracovníci v infocentru.

Sběrný dvůr pro Prahu 9
Pod Šancemi 44/1, Praha 9
Tel.: +420 284 098 581

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek: 8:30–17:00 hod.
sobota: 8:30–15:00 hod.

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, který 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 kus) a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna).

Březen
4. 3.
6. 3.
7. 3.
11. 3.
13. 3.
14. 3.
18. 3.
20. 3.
21. 3.
25. 3.
27. 3.
28. 3.

Do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad patří komunální bioodpad
především ze zahrad – listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský
bioodpad rostlinného původu. Nepatří do nich živočišné zbytky. U kontejnerů
bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha.
Pokorného x Jahodnická
11. 3. 2017 13:00–16:00
K Lipám x Chrastavská
12. 3. 2017 9:00–12:00
Nad Krocínkou x Obvodová
12. 3. 2017 9:00–12:00
Nad Kundratkou
18. 3. 2017 13:00–16:00
Miškovická x Poleradská
19. 3. 2017 9:00–12:00
Před Mosty x Za Mosty
19. 3. 2017 9:00–12:00
Hrdlořezská 43
26. 3. 2017 9:00–12:00
Kopečná x Nad Šestikopy
26. 3.2017 9:00–12:00

BŘEZEN

2017

Pod Krocínkou
26. 3.2017 13:00–16:00
Letňanská x Obvodová
1. 4. 2017 13:00–16:00
K Lipám x Chrastavská
2. 4. 2017 9:00–12:00
Pokorného x Jahodnická
2. 4. 2017 9:00–12:00
Nad Krocínkou x Obvodová
9. 4. 2017 9:00–12:00
Nad Kundratkou
9. 4. 2017 9:00–12:00
Miškovická x Poleradská
23. 4. 2017 9:00–12:00
Pod Krocínkou
23. 4. 2017 9:00–12:00

Jablonecká x Šluknovská
Lihovarská u č. 11
Habartická – parkoviště u objektu 496–503
Drahobejlova x U Svobodárny
Kovanecká x Podvinný mlýn
Bílinská x Litvínovská
Nad Krocínkou x Obvodová
K Lipám x Chrastavská
Prouzova
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Kopečná x Nad Šestikopy
Měšická x Novoborská
Teplická x Liltoměřická – roh proti domům
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Veltruská x Litvínovská
K Moravině x Drahobejlova
Ctěnická x Měšická
Před Mosty x Za Mosty
Skloněná u č. 8
K Moravině (v úseku U Školičky–Sokolovská)
Pod Krocínkou proti č. 55
Vysočanská 113/243

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

Pešlova x Paříkova
Hrdlořezská u č.p. 64/43
Kovářská x U Školičky
Na Břehu x Mlékárenská
Rumburská x Litvínovská
Jablonecká u č.p. 715/9
Stoupající – parkoviště u hřbitova
Pokorného x Jahodnická
Vysočanská 39/573
Děčínská – horní parkoviště
Prosecká 119
Poděbradská x Podkovářská
Zubrnická x Trmická
Novoborská x Českolipská
Vysočanské nám. x Prokopka
Matějkova x Čihákova
Pod Strojírnami
Drahobejlova – u st. metra Českomoravská
Vysočanská 85/546
Pískovcová
Jetřichovická proti č. 10
K Lipám x Chrastavská
Hrdlořezská u č.p. 64/43

Duben
1. 4.
3. 4.
4. 4.
8. 4.
10. 4.
11. 4.
18. 4.
22. 4.
24. 4.
25. 4.
29. 4.

Velkoobjemo v é kontejnery na B I O O D P A D

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

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
INZERCE

LETNÍ MUZIKÁLOVÉ PRÁZDNINY
pro děti ve věku 6–15 let

Kde?: NOVÁ VES NAD NISOU
Kdy?: 22. 7. až 28. 7. 2017 a 5. 8. až 11. 8. 2017
Cena: 5 400 Kč
(cena zahrnuje ubytování, stravu, kreativní program v rámci
zpěvu, dramatiky a taneční choreografie)
Podrobné informace týkající se muzikálového přírodního
pobytu najdete na www.srdicka-os.cz.
Tel. kontakt 773 003 699
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Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní
služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9. V poradně se zabývají
řešením bytové problematiky a problematiky mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská ulice 14,
v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).
Termín: 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4.,
3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny
budou rozdávat od 14.30 do 16.30 hodin pořadová čísla. K poskytnutí služby je třeba
doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov,
Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Další informace získáte v infocentru.

Velkoobjemo v é kontejnery
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Pražští tamburaši ve Vysočanech
Soubor Pražští tamburaši je originálním orchestrem složeným z drnkacích nástrojů. O rozšíření obliby těchto souborů v českých
zemích se zasloužili naši dědové, kteří jako vojáci bývalé rakousko-uherské armády sloužili na počátku 20. století v zemích bývalé
Jugoslávie. Odtud přiváželi domů jejich hudební nástroje: brače, bugarie, bizarnice aj. a zakládali u nás tamburašské soubory,
jejichž nástrojové obsazení bylo postupem času rozšiřováno hráči na mandolínu či kytaru. Slyšet jste Pražské tamburaše mohli na
vysočanské radnici, kde koncertovali. foto: Jiří Houdek

Zima v Praze 9
Letošní leden, který byl ve znamení dlouho nevídaných mrazů,
je čtvrtým nejstudenějším za dobu, kdy se teploty v Česku měří,
a vůbec nejstudenějším za posledních 77 let. foto: Jiří Houdek

Salon Prahy 9 na Zbraslavi
Salon Prahy 9 s rekordní účastí 47 výtvarných umělců „velké Prahy“ se z Galerie 9 ve Vysočanech přestěhoval v únoru do galerie
Zbraslav. Vernisáže se zúčastnila i Zuzana Wildová, radní pro kulturu a školství MČ Praha-Zbraslav, a zastupitel MČ Praha 9
Miloslav Hanuš. foto: Jan Dostál

28
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TK Praga Vysočany:
Tenis pro členy, děti a veřejnost
Na přelomu března a dubna začíná v tenisovém klubu Praga venkovní sezona. V areálu
najdete tři velké kurty, dva menší pro děti a tréninkovou odrazovou stěnu. Kurty leží nedaleko
stanic metra Českomoravská a Vysočanská, kousek za Poliklinikou Vysočany.
Pro členy klubu i veřejnost
Areál je otevřen denně od 8 do
20 hodin. Pokud si chcete přijít
zahrát, jednoduše si v rezervačním systému dostupném na
internetu vyberete termín. Pokud nemáte přístup k internetu, domluvíte si vše potřebné
telefonem se správcem areálu.
Můžete se stát také členy
klubu. Členství s sebou přináší výhody při rezervaci kurtů
i výhody ekonomické.
Pro seniory je připraveno
cenově zvýhodněné dopolední hraní.

dva menší kurty, odrazová
stěna a velký kurt, kde mohou
hrát mezi sebou nebo s rodiči.

V klubu každoročně probíhají pravidelné tréninky. Výuka
je přizpůsobena jednotlivým

Pro více informací navštivte
internetové stránky klubu
www.tenis-praga.cz nebo volejte. Děti a mládež Petr Jašek
608 702 115, správce areálu
pan Náděje 774 064 840.
Rezervaci kurtů najdete na
internetové adrese http://tenis-praga.isportsystem.cz.

Pro děti
Děti mají v klubu optimální
podmínky pro své sportovní
vyžití. Jsou pro ně vyhrazeny

text a foto: pj

Výběr Prahy v malém fotbalu
působí ve Vysočanech

PRAŽSKÉ MAŽORETKY, TJ Sokol Vysočany

Před rokem se Výběr Prahy v Malém fotbalu přestěhoval
z Hanspaulky do Vysočan na hřiště Zákostelní a změnu si
hráči i realizační tým nemůžou vynachválit.

„Je zde výborná dopravní dostupnost, možná i díky tomu
se chodí na naše zápasy dívat
daleko více diváků a pochválit musím také spolupráci
s městskou částí Praha 9,“
říká trenér Václav Socher.
To vše se pozitivně odráží
i na trávníku.
V červnu loňského roku zde
Výběr Prahy slavil premiérový titul v DRFG Lize Malého
Fotbalu. A nic na ambicích být
znovu co nejlepší se nemění
ani v tomto ročníku. Po podzimu se Pražané nacházejí znovu v čele tabulky.
BŘEZEN

2017

věkovým kategoriím, nejmladším dětem je 5 let. Letos tréninky začínají 18. dubna.
Děti mohou být přijaty do
závodního družstva Praga
a účastnit se oficiální soutěže
pořádané Českým tenisovým
svazem.
Mezi další oblíbené akce
pořádané pro děti patří
klubové turnaje jednotlivců
nebo prázdninová soustředění.
Letošní soustředění se bude
konat v Praze od 28. srpna
do 1. září.

„Můj dům, můj hrad, zatím
jsme na domácím hřišti neztratili
ani bod a doufám, že to tak bude
pokračovat i v jarní části,“ dodává Václav Socher. Jak to všechno
dopadne a zda hráči Prahy obhájí
titul, můžete sledovat i vy.

Jarní zápasy Výběru Prahy
na hřišti Zákostelní:
neděle 19. března ve 14 hodin
Praha x Blanensko
neděle 16. dubna ve 13.30 hodin
Praha x Příbram
pondělí 8. května v 18 hodin
Praha x Jihlava

pořádají

Letní příměstský tábor

Pro koho:

pro všechny děti ve věku 4–12 let (nebo dle individuální dohody), které
si chtějí užít spoustu zábavy, a přitom si osvojit základy mažoretkového
sportu. Děti si posílí své sebevědomí a budou zlepšovat schopnosti
spolupráce v kolektivu.

Termíny:

10. – 14. 7. 2017, od 8:00 do 16:30 hodin
17. – 21. 7. 2017, od 8:00 do 16:30 hodin

Cena:

1.850,- Kč (cena za tábor včetně obědů)

Program:

základy mažoretkového sportu (dle pokročilosti dětí)
výtvarné činnosti
procházky a hraní na hřišti

Místo konání:

TJ Sokol Vysočany
Novoškolská 696/2
Praha 9
(hřiště nebo sálek, dle počasí)

Kontakt:

PRAŽSKÉ MAŽORETKY, TJ Sokol Vysočany
Ing. Soňa Purmová – tel.: 603 907 438
E-mail: purmovas@gmail.com
(do předmětu prosím uveďte „Letní příměstský tábor“)

text a foto: dp
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Oddíl kopané TJ Praga Praha hledá správce areálu
Práce správce je celoroční, s kratšími mezisezonními
přestávkami, časově nepravidelná, závislá na tréninkových
a hracích termínech jednotlivých družstev.

sekání travnaté hrací plochy
obsluha zavlažovacího zařízení
průběžná údržba hracích
ploch (hnojení …)
lajnování a celková příprava
hřiště podle požadavků hracích
plánů jednotlivých družstev
při zápasech zajištění
zázemí a podmínek pro
hráče a rozhodčí
úklid šaten a přilehlých
prostor, praní dresů

i v důchodovém věku, s kladným vztahem k fotbalu a mladým lidem.

Důležitým požadavkem je
zodpovědnost, spolehlivost,
schopnost obsluhy a základního servisu zahradní techniky.
Ideální kandidát je průměrně fyzicky zdatný a časově
nezávislý muž (muž + žena),

Náplň práce:
údržba areálu (šatny, hrací
plochy a jejich okolí)

drobné opravy v zázemí
šaten
spolupráce s výborem
oddílu kopané
hlášení poruch nebo
nutných oprav apod.
Finanční odměna podle dohody.
V případě zájmu kontaktujte
předsedu fotbalového oddílu
– telefon 737 255 538, e-mail:
petr.koncicky@centrum.cz

INZERCE

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Střežíme vaše zdraví

201

Nejste spokojeni se zdravotní pojišťovnou?
Víte, že do 31. 3. 2017 ji můžete změnit?
A pojištěncem VoZP budete od 1. 7. 2017

✔ Chcete stejně kvalitní péči

ve špičkových zdravotnických
zařízeních, jakou mají vojáci
Armády České republiky?

Vojenská zdravotní pojišťovna
✔ Chcete mít jistotu, že se
je tu pro všechny a nabízí Vám až: Vám a Vašim blízkým v případě

✔ Chcete pro sebe i své děti

bohatou nabídku příspěvků
na plavání, cvičení, regeneraci,
očkování, školní pobyty,
rovnátka, dentální hygienu či
na různá preventivní vyšetření,
to vše po celý rok a bez nutnosti
střádat body nebo kredity?

w w w. v o zp. cz
Švadlenka
u kočky

PRODEJ NEPŘERUŠEN

Německá společnost nabízí
volná místa na obchodní
pozice v Praze a okolí. Možnost
získání firemního auta WV
Passat a dalších benefitů.

Volejte na 273 130 298!

44X63.indd
30
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SC-370222/01

Vhodné pro každého, ať už jste student,
zaměstnanec, důchodce či matka na mateřské.

Největší obchod s přízemi
Elian a galanterií
Sokolovská 240/902, Praha 9
Tel.: 777 653 145
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Postarám se i o Vás
Zavolejte mi:

774 849 270
Albina KASHKAROVA
realitní makléř

PLYNAŘ
ZEDNICKÉ, inzerat_44x30_devitka.indd
7
21.12.15
INSTALATÉR
OBKLADAČSKÉ

SC-370293/01

Požadavky: řidičský průkaz sk. B, auto,
příjemné a komunikativní vystupování,
chuť pracovat v pozitivním kolektivu.

Po celou dobu prodeje bytu na
Proseku pí makléřka projevila
mimořádnou péči, profesionální
přístup a vstřícnost, se kterou jsem
se dlouho nesetkala. Havlíčková

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz
mob. 602 386 895

TOPENÁŘ

MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ,
PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
B Ř E Z E N

2017

SC-362597/03

TIP IVY KUBELKOVÉ

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A NÁBYTKU
FIRMA PVJ GROUP
TEL.: 724 006 275

SC-370039/02

STAŇ SE SOUČÁSTÍ
NAŠEHO TÝMU!

PAK NEVÁHEJTE
A PŘIDEJTE SE K NÁM!
SC-370287/04

Podrobnosti o programech prevence
a podmínky pro čerpání příspěvků
najdete na www.vozp.cz/prevence

SC-362643/03

• 1 800 Kč pro těhotné ženy a maminky
kojenců
• 1 200 Kč na školu v přírodě
• 1 000 Kč na plavání s dětmi
• 400 až 2 500 Kč na očkování
• 500 Kč na cvičení s dětmi
• 400 Kč na dentální hygienu
• 300 Kč na ochranné sportovní pomůcky
• a mnohé další příspěvky

potřeby dostane nejmodernější
léčby onkologických onemocnění
v protonovém centru?

SC-362725/14

• 2 400 Kč na rovnátka

21:18
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Nízkoenergetické
řadové domy

Stará Boleslav

od domu za 13 minut na metru B Černý Most
CENA

3.745.000 Kč
VÁŠ MAKLÉŘ
Zita Procházková
GSM: +420 602 600 602
e-mail: zita.prochazkova@boninvest.cz

více na www.boninvest.cz

SC-370320/01

Cena celkem je uvedena včetně DPH v současné
zákonné výši a obsahuje cenu domu na klíč,
pozemek, oplocení s brankou, zahradní domek,
přístupový chodník, parkovací stání s pergolou.
Dále je v ceně obsažena buď příprava pro krbové
vytápění nebo tepelné čerpadlo na ohřev vody.

ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR

ALEXANDROVCI
vy
a
b
á
z
a
k

EUROPEAN TOUR 2017

v

Plná dá

Tipsport arena, 15:00 a 20:00

AMERICKÝ MU
Libreto

IVA

20.5.2017 PRAHA

N MENCHELL

Texty

ZIKÁL

DON BLACK

Hudba

FRANK WILDHO

RN

Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music Theatre International. www.MTIshows.com
Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd.
PREMIÉRA
tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz
ŘÍJEN
2016
a v síti Ticket Art vč. všech poboček
CK Čedok.

Zpěvník ruských písní
ke vstupenkám zdarma!

www.hdk.cz

Více informací a vstupenky na

BŘEZEN
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HUDBA

STEPHEN FLAHERTY

SCÉNÁŘ

THOMAS MEEHAN A SYLVESTER STALLONE

TEXTY

LYNN AHRENS

PŘEKLAD

MICHAEL PROSTĚJOVSKÝ

REŽIE

CHRISTOPH DREWITZ

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA OD 3. BŘEZNA 2017
KRYŠTOF MICHAL, JAN KŘÍŽ, HANA HOLIŠOVÁ, MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ
ROMAN VOJTEK, MICHAELA NOSKOVÁ, MILAN ŠTEINDLER, ROBERT ZÁRUBA A DALŠÍ
SC-370003/31

HRAJÍ

WW W. RO CK YP RAHA.C Z
Perfect
Distribution
HLAVNÍ PARTNER
Perfect
Distribution

Bílé logo pro užití na tmavém podkladu bez podkladové plochy:

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

