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PRVNÍ PLICNÍ AMBULANCE
V PRAZE 9 PŘICHÁZÍ
S TERAPEUTICKOU NOVINKOU
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VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

VÝKUP
ZLATA
až 2 500 Kč/g

Otevřeno: KAŽDÝ TÝDEN - út, st, čt 10:00 až 17:00

VÝKUP po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

NÁŠ OBCHOD najdete na ul. SOKOLOVSKÉ na ČÍSLE 168, 200 metrů OD STANICE METRA PALMOVKA směr
CENTRUM. PARKOVÁNÍ přes ulici. INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

SC-362187/03

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ
HODINKY (mechanické, natahovací).
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO,
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY,
TABATĚRKY, ŠPERKY. VYKUPUJEME
MINCE z celého světa do r. 1960.
VYKUPUJEME STARÉ BANKOVKY,
POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony.
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY,
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE,
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY,
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950.
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800.
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.
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K

aždé prvenství, jedinečnost
či vítězství je důvodem,
proč se pochlubit. Zalistujete-li listopadovým vydáním měsíčníku Devítka, narazíte hned
na několik článků s tímto tématem. Například od začátku
tohoto školního roku mají žáci
ze základních škol Prahy 9 jako
jediní v hlavním městě možnost
naučit se pod odborným dohledem zkušených mistrů pracovat s řemeslnickým nářadím.
V osnovách mají totiž předmět

Měsíčník městské části
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vydává Devátá rozvojová, a. s.,
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Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Tel.: +420 283 091 111
Úřední hodiny:
pondělí–středa 8.00–18.00 hod.

polytechnická výchova, který
starší generace zná pod názvem
„dílny“.
Po roce testování přechází do
ostrého provozu také speciální učebna 3D tisku ve Střední
průmyslové škole na Proseku.
K dispozici bude i pro učitele
z jiných škol.
Zcela novou léčebnou metodu praktikuje také První plicní
ambulance – klinika Vysočany
a klinika Prosek. Jedná se o rehabilitaci bránice a má pomoci
těm, kteří trpí – lidově řečeno
– pálením žáhy, ale i dýchacími
potížemi.
Ve středu 16. listopadu přivítáme v naší městské části významného hosta – kardinála
Dominika Duku, arcibiskupa
pražského, metropolitu a prima-
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se českého. Setká se s dětmi v ZŠ
Novoborská, aby jim vyprávěl
o době totality, navštíví středisko
sociálních služeb v Novovysočanské, prohlédne si denní stacionář v Hejnické ulici pro lidi
trpící Alzheimerovou chorobou
a dalšími nemocemi. Na Klíčově navštíví bezdomovce, kteří se
zapojili do projektu MČ Praha 9,
jež jim má pomoci znovu se začlenit do společnosti. Ve Svatyni Krista Krále ve Vysočanech
požehná pastoračním pracovníkům Devítky, bude celebrovat
mši svatou v kostele sv. Václava
na Proseku a po jejím skončení
diskutovat s farníky a obyvateli
Prahy 9 na libovolné téma.
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Z RADNICE
Zastupitel MČ Praha 9 Ing. Tomáš Hromádka (ODS)

Ucelené relaxační zóny podél Rokytky a zóny
placeného stání respektující potřeby obyvatel
„V rámci studia oboru regionální environmentální správy na ČZU jsem měl možnost
zabývat se vlivy člověka na životní prostředí a naopak vlivem životního prostředí na
člověka samotného, proto mohu s klidným svědomím konstatovat, že prostředí, které
nás každý den obklopuje, vnímám jako jeden z hlavních aspektů k prožití kvalitního
života,“ říká zastupitel MČ Praha 9 Ing. Tomáš Hromádka.
Ing. Tomáš Hromádka
Byl to také důvod, proč jste se
rozhodl pracovat v Komisi životního prostředí a dopravy Rady MČ
Praha 9?
I vzhledem k mé profesi, kdy mě
život zavál do nadnárodní finanční
skupiny, je mi jasné, že ekonomické zájmy mají v soukromém sektoru téměř vždy přednost a životní
prostředí je až na druhém, případně jiném, bohužel až dalším místě.
Tuto skutečnost by měl kompenzovat právě veřejný sektor, což byl
pro mě jeden z důvodů, proč jsem
se chtěl stát zastupitelem a být tak
i na druhém břehu, kde bych mohl
uplatnit své znalosti a dovednosti,
prezentovat požadavky a potřeby
místních obyvatel a spolupodílet
se na tvarování prostředí v našem
nejbližším okolí a ve svém důsledku důvodem, proč jsem se stal členem komise životního prostředí
a dopravy.

Když se řekne životní prostředí,
většina lidí si vybaví parky a zelené plochy…
V dnešní době téměř nikdo z nás
nedisponuje dostatečným množstvím volného času, který by mohl
věnovat přátelům, rodině a svým
blízkým, ale občas i sám sobě. I to
je jeden z důvodů, proč řada z nás
hledá místo k bydlení, lépe řečeno životu, dopravně a časově dostupné od místa zaměstnání, škol
a školek, které nám však umožní
kvalitně prožívat i naše volné chvíle. Proto je blízkost přírody, resp.
parků a zón k relaxaci, kulturnímu
a sportovnímu vyžití tak důležitá.
Myslím, že to vše nám naše městská část poskytuje a stává se jednou z nejžádanějších lokalit k bydlení v rámci celé Prahy.
Jsem rád, že jsem součástí týmu,
který se zasloužil o to, že MČ Praha 9 v posledních letech obnovila,
upravila nebo zcela nově vytvořila
nejvíce parků ve své historii. Na-

ším záměrem je vytvoření ucelené
relaxační a oddychové zóny po
celém toku Rokytky. Nové parky
ale nebudujeme pouze ve Vysočanech. Na Proseku mimo parku
Přátelství doplňují zelené plochy
také park Srdce a nově připravovaný projekt propojení Proseckých skal s vysočanským parkem
Podviní. Po rozšíření stávající soustavy parků o připravovaný park
Zahrádky bude tato soustava jednou z největších zelených ploch
v celé Praze.
Zmínil jste také dopravní dostupnost. S tím souvisí palčivý problém parkování. Jak ho řešíte?
Jsem rád, že mohu být součástí
uvědomělé radnice, jež požaduje
logickou tvorbu zón placeného
stání (ZPS), které budou respektovat požadavky a potřeby obyvatel. Nikoliv zóny, které značně
omezují život Pražanů na jiných
městských částech, kdy polo-

prázdné modré zóny nelogicky
blokují možnost zaparkovat např.
rodinným příslušníkům, návštěvám, řemeslníkům… Proto požadujeme na celém území tzv.
fialovou zónu, která přináší multifunkčnost, a to v podobě rezidentního a abonentního stání a stejně
tak i možnost placeného stání, při
ceně za hodinové stání v minimální možné výši, tj. 10 Kč. Věříme,
že již tato nízká cena zajistí, aby
naše MČ nebyla tzv. parkovištěm
u metra. Případnou realizaci ZPS
plánujeme ve dvou etapách. První etapou bude Libeň, Vysočany
a druhou Prosek se Střížkovem.
Druhou etapu chceme spustit, až
budeme mít alternativu pro místní obyvatele, kteří nemají trvalý
pobyt, a proto budujeme nové parkoviště a parkovací dům. Aktuálně
projektové přípravy pro parkovací
dům u Billy finišují a otevíráme
parkoviště Litoměřická x Veltruská s kapacitou 120 míst.

Ve Vysočanech byly
odhaleny pamětní desky
připomínající spolupracovníky
výsadku Anthropoid
Československým výsadkářům Gabčíkovi a Kubišovi
ze skupiny Anthropoid, jejichž speciálním úkolem bylo
zlikvidovat třetího muže nacistické říše a architekta
holocaustu Reinharda Heydricha, v posledních
prosincových dnech roku 1941 a v roce 1942 pomáhaly
i rodiny z Vysočan. Připomínají je pamětní desky, které
byly slavnostně odhaleny v sobotu 22. října.

Odhalení desky rodině Smržových

Pamětní deska rodině
Piskáčkových

Z

a přítomnosti potomků jednotlivých rodin byla pamětní deska odhalena rodině Piskáčkových v ulici Na Břehu č. 15, rodině Khodlových
v ulici Kolbenova č. 16 a rodině Smržových v ulici Zákostelní č. 5.
Osudy jednotlivých rodin přinášíme postupně v příloze měsíčníku Devítka – Rokytka.
Akci organizovala rota Nazdar a městská část Praha 9, za níž se aktu
účastnil místostarosta Adam Vážanský. Poděkování patří i Obci legionářské, Sokolu Vysočany a Prosek a majitelům domů, kteří s umístěním
text a foto: mk
pamětních desek souhlasili.
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Vysočanská estakáda v částečném provozu

Prudký liják na Vysočanské estakádě v úterý 26. července vpodvečer způsobil to, že došlo k propadu kanalizační stoky
a následnému propadu vozovky v úrovni zastávky autobusu Nad Jetelkou

Na Vysočanskou estakádu,
na které kvůli prudkému
dešti došlo koncem července k propadu kanalizační stoky, se 15. října
vrátily autobusy MHD.
Pražské vodovody a kanalizace ukončily sanaci
nestabilního podloží a zabezpečily jeden jízdní pruh.
Autobusy tedy zatím jezdí
pouze směrem dolů.

Z

tohoto důvodu byla ve směru
Vysočanská obnovena (avšak
v posunuté poloze) zastávka Nad
Jetelkou pro linky 182, 183 a 195
a na původní místo se pro linky ve
směru od Letňan vrací zastávka
Prosek (směr Vysočanská). Zastávka Prosek ve směru Letňany je
pro tyto linky i nadále zrušena. Trasa nočních linek 513 a 613 zůstává
stejná jako dosud (pozn. red.: Stav
v době uzávěrky Devítky).

Kdy se sem vrátí
i automobily?

Majitelem komunikace je Magistrát hlavního města Prahy a opravu

provádí Pražské vodovody a kanalizace (PVK) a Technická správa
komunikací (TSK). MČ Praha 9
může v této situaci těmto organizacím jen neustále připomínat
velmi komplikovanou dopravu na
Prosecké a nutnost jejího řešení.
„A to stále děláme,“ říká radní pro
dopravu Prahy 9 Tomáš Holeček
a dodává: „Poslední návrh MČ
Praha 9 na současnou kritickou
dopravní situaci na Prosecké byl
takový, aby se pustily na Vysočanskou estakádu kyvadlově autobusy MHD a zároveň se realizoval alespoň provizorní kruhový
objezd na křižovatce na Klíčově
s tím, že stačí použít plastové „city
bloky“ a tím alespoň částečně
uvolnit Proseckou ulici. Bohužel
v současné době nelze pustit na
estakádu autobusy MHD v obou
směrech (18. října – pozn. red.).“

Křižovatka na Klíčově

Projet pětiramennou křižovatku
ulic Čakovická, Letňanská a Ke
Klíčovu bylo i před uzavřením
Vysočanské estakády tvrdým oříškem i pro zkušené řidiče. Proto
městská část Praha 9 již několik
let usiluje, aby zde byl vybudován
kruhový objezd.

Nutnost vybudování okružní křižovatky plyne ze skutečnosti, že
stávající pětiramenná průsečná
křižovatka ulic Čakovická, Letňanská, Ke Klíčovu představuje
velké riziko z pohledu plynulosti
a bezpečnosti silničního provozu.
Vzhledem k silnějšímu zatížení komunikace Čakovická, která je napojena mimoúrovňově na komunikaci Kbelskou, je velmi ztíženo
odbočování z vedlejších komunikací na tuto hlavní, kdy vzhledem
k počtu pěti ramen dochází k mnoha kolizím. Zvláště odbočit vlevo
z Letňanské (ze severního směru)
bývá ve špičkách spojeno s dlouhým čekáním, jež často vyústí do
riskantního chování při samotném odbočování. Situaci na křižovatce rovněž komplikuje velký
provoz autobusů MHD – jedoucích na pravidelných linkách nebo
z garáží Klíčov.
„Už loni jsme byli informováni,
že vlastní práce na budování kruhového objezdu na Klíčově budou
moci začít ještě do konce roku,
nejpozději v první polovině roku
2016. Situace je zatím taková,
že se měnilo územní rozhodnutí
a stále se čeká na stanovisko tzv.
svodné komise Dopravního pod-

niku Praha. Byrokratické procedury některých organizací jsou
zkrátka neuvěřitelné,“ konstatuje
Tomáš Holeček.

Bezpečnost především

I když současná dopravní situace
v okolí Klíčova a na Prosecké nikoho netěší, nesmíme při znovuzprovoznění Vysočanské estakády
ztrácet ze zřetele hledisko její bezpečnosti.
„Geotechnický průzkum také
ukázal na nestabilní podloží komunikace i mimo osu kanalizace.
V místě je velmi složité podloží,
bývala zde pískovna, a tak se střídají navážky s pískovcovými bloky,“ informuje mluvčí PVK Tomáš
Mrázek a vysvětluje: „Pro opravu
kanalizace jsme vyrazili tři těžní
šachty do hloubky šesti metrů.
Nyní již máme vyraženo zhruba
padesát metrů tunelu pro vyzdění
nového tělesa stoky.“
Celková délka opravy kanalizace ve Vysočanské ulici je téměř
400 bm a bude ukončena až v průběhu roku 2017 s tím, že k opravě
kanalizace se přidá i rekonstrukce
vozovky v režii Technické správy
mk
komunikací hl. m. Prahy.
foto: PVK

Stavební stav kanalizace a jejího okolí
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Proč tak a ne jinak aneb o nové
základní a mateřské škole U Elektry
Kdo nebyl pár let ve Vysočanech, s překvapením zjišťuje, že tu vyrostly nové ulice – Sousedíkova, Modrého,
Hany Maškové, Nepelova, Pod Harfou (Nová Harfa)… Nové ulice, nové domy, nové byty a nové rodiny, které volají
po školských zařízeních. Proto MČ Praha 9 připravuje projekt nové základní a mateřské školy U Elektry.

Z

ákladní škola, kterou chce
MČ Praha 9 postavit na svém
pozemku v sousedství ulice Sousedíkova, bude pro 1. až 9. ročník, zhruba tedy pro 750 dětí
z okolní rezidenční čtvrti. Pokud
by tu škola nevyrostla, museli by
školáci dojíždět na ZŠ Na Balabence, popřípadě na Jarov, pokud
by městská část získala od Magistrátu hl. m. Prahy prostory v budově SPŠ zeměměřičské v ulici
Pod Táborem.
V posledních dvou letech proto vysočanská radnice intenzivně pracovala na studiích a dokumentaci
k nové škole a před nedávnem je
předložila k projednání v územním řízení.

„U“ je efektivní z hlediska
investic i provozu

„Abychom pozemek co nejefektivněji využili, přiklonili jsme se k projektu, který navrhuje jednoduchou
skeletovou budovu ve tvaru „U“

Přijďte na
seminář „Třídím
BIOmateriál“

S

polek Ekodomov realizuje projekt Kompostuj.cz,
jehož cílem je podpořit informovanost o možnostech
individuálního kompostování
a zároveň podpořit zavádění
sběru bioodpadů. Tomuto tématu se věnuje i seminář „Třídím BIOmateriál“, který se
uskuteční 15. listopadu 2016
od 16 hodin ve velké zasedací
místnosti nové radnice (2. patro, místnost č. 205), Sokolovská 14/324, Praha 9.
Účast proto prosím potvrďte
prostřednictvím formuláře na
http://www.kompostuj.cz/
projekt-kompostujcz/seminare-konzultace/.
Seminář je pro návštěvníky
zdarma a jeho předpokládaná
délka je 1,5 hodiny.

6

otevřenou k jihu. V postranních
křídlech s dostatkem světla budou
umístěny učebny, v severním křídle, které je na tom z hlediska norem
oslunění a osvětlení nejhůř, bude
vchod, šatny, zázemí školy včetně
kuchyně a jídelny. A protože navrhovaný objekt splňuje veškeré
stavební normy a předpisy, byl dotčenými orgány schválen,“ konstatuje Marek Doležal, místostarosta
Prahy 9 pro územní rozvoj.
Proti stavbě školy – jak jsme informovali v říjnovém vydání Devítky - však vznesli námitky někteří
členové SVJ Sousedíkova (28 z 35
členů) a v územním řízení se odvolali s tím, že pokud by došlo ke
změně projektu a otočení stavby
o 180 stupňů, odvolání by stáhli.

Změna projektu zvyšuje
investiční i provozní náklady

„Otočením budovy ve tvaru „U“
o 180 stupňů by znamenalo, že
bude otevřena k severu a nesplní

tak předepsané limity osvětlení
a oslunění. Museli bychom proto
sáhnout po projektech navrhujících školní areál složený například
z několika samostatných budov
nebo jedné rozčleněné budovy, což
by ovšem značně zvýšilo investiční
a především pak provozní náklady,“ vysvětluje Marek Doležal.

Bezpečnost dětí je
na prvním místě

Situování školy k jihu a vchodu do
ní ze severní strany je dáno i bezpečností dětí při jejich cestě do
školy. Sem budou mířit ze svých
domovů málo dopravně zatíženými ulicemi. Pokud by vstupovaly
do školy z jižní strany, musely by
chodit po chodníku ulicí U Elektry,
kudy vyjíždí všichni řidiči z této oblasti na Poděbradskou ulici.

Dopravní zatížení?

Podle zkušeností dopravních expertů vozí své děti do školy (větši-

nou do první nebo druhé třídy) jen
5–8 procent rodičů.
„Abychom rozptýlili obavy některých rezidentů z přílišného
dopravního zatížení v ulici Sousedíkově, navrhli jsme, že na křižovatce ulic U Elektry a Sousedíkova
vybudujeme kruhový objezd a podél ulice U Elektry parkovací záliv
s možností zastavení, ale zákazem
stání, který by využívali rodiče
školáků. U vjezdu do ulice Sousedíkova by mohla být instalována
závora, která by bránila vjezdu
všem, kteří v ní nebydlí,“ dokresluje radní pro dopravu Prahy 9 Tomáš Holeček.
Ale ani v tomto směru samospráva
a oponenti ze Sousedíkovy ulice
nenašli konsensus, proto je nyní
na státní správě, tedy Magistrátu
hl. m. Prahy, aby rozhodl v intencích stavebního zákona, zda odvolání SVJ Sousedíkova proti stavbě
základní a mateřské školy U Elektry je oprávněné, či nikoliv. mk

Budova úřadu práce na Proseku se bude
rekonstruovat, čeká se na stavební povolení
Na neutěšený stav budovy čp. 421 v Jablonecké ulici na Proseku poukazují
obyvatelé Prahy 9 již dlouho.

T

ento objekt je ve vlastnictví
České republiky, nakládá s ním
Úřad práce ČR. Zhruba před deseti lety požádalo Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR devátou
městskou část, zda by bylo možné
pobočku Úřadu práce pro Prahu 9
provizorně umístit do budovy radnice. Toto provizorium mělo trvat
po dobu nutné rekonstrukce budovy v Jablonecké ulici. Tehdy se
odhadovala na jeden až dva roky.
A jak vypadá situace dnes? „Úřad
práce ČR počítá s rekonstrukcí
této budovy, v současné době čekáme na vydání stavebního povolení,“ řekla nám tisková mluvčí
úřadu Kateřina Beránková a dodala: „Následně bude objekt sloužit jako kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR pro Prahu 9.“

text a foto: mk
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Praze chybí koncepce řešení dopravy
Ve sdělovacích prostředcích se neustále mluví o tom, jak se otevření tunelového komplexu Blanka negativně podepsalo na dopravě v Praze 6. Ale podobná situace je bohužel také v Praze 8 a Praze 9. Objektivně je však třeba říci, že
Blanka přináší pozitiva i negativa. Díky ní je možné projet Prahou za dvacet minut. Ovšem pokud nebudou dokončeny
návazné trasy na východ od ústí tunelového komplexu na Pelc-Tyrolce a obchvat 511, negativa budou přetrvávat.
Blanka II

Řidiče jedoucí ráno po Liberecké
čeká až k ulici V Holešovičkách
očistec v podobě nekonečných
kolon a odpoledne se situace opakuje. Podobné je to také v Kbelské.
Tady je navíc vidět, jaké důsledky
má neexistence východního vnitřního okruhu, když jedna z komunikací, jako v současné době pro
automobily uzavřená Vysočanská
estakáda, z dopravního systému
vypadne.
V minulosti vznikl návrh na podkopání Bílé skály, čímž by v kombinaci se současnou Povltavskou
ulicí vzniklo patrové propojení
Pelc-Tyrolky s Čuprovou ulicí.
Mluvilo se o něm jako o projektu Blanka II. Mezi možnostmi,

jak prodloužit Městský okruh
od severního ústí Blanky dále na
východ, by tedy mohl být návrat
k myšlence Blanky II s částečně
tunelovým pokračováním pod Bílou skálou.
Jinou možností je pokračovat zahloubenou ulicí V Holešovičkách.
S odvedením dopravy V Holešovičkách pod zem přitom počítá
koncepce jejího využití spolu
s ulicemi označovanými jako Průmyslový polookruh (Kbelská, Průmyslová). Suplovaly by chybějící
východní část Městského i Pražského (vnějšího) okruhu.
Tuto chybějící část městského
okruhu by měl dočasně nahradit
tzv. bypass, který by měl vytvořit sérii staveb V Holešovičkách,

Kbelské a Průmyslové, kde by
vedle zahloubení vznikly nové mimoúrovňové křižovatky. Prioritou
pro MČ Praha 9 v rámci dokončení městského okruhu je realizace
libeňské spojky, provázanost na
štěrboholskou radiálu a návaznost
na vysočanskou radiálu.

Stavba 511

Před pěti lety propojil okruh dálnice D1 a D5. Od té doby se další
žádný nerealizoval, přestože původní termín zahájení výstavby
úseku 511 D1 – Běchovice byl plánován na rok 2020 s termínem dokončení v roce 2024. Dnes je nový
termín v nedohlednu. Východní
část Pražského okruhu vyřadila
vláda z 11 staveb, které měly prio-

ritně získat posouzení vlivu na
životní prostředí (EIA) ve zrychleném řízení. Přitom stavba 511
je výsledkem jedné z největších
veřejných diskuzí po roce 1989
a pětiletého projednávání více
variant řešení (známé pod zkratkami JVK, JVD…), které skončilo
schválením v platném Územním
plánu hl. m. Prahy a posléze plánu
Středočeského kraje.

Řešení?

Jediné. Zaplatit celou investici ze
svého bez nároku na příspěvek
z Evropských fondů. Nemuseli bychom se zdržovat novým posuzováním vlivu škodlivosti na životní
prostředí a mohli s výstavbou začít
red
co nejdříve.

Máte zájem o přednášky z oblasti sociálních služeb?
Sociální odbor Úřadu MČ Prahy 9 nabízí přednáškovou činnosti pro seniory
a osoby se zdravotním postižením přímo v organizacích. Můžeme přijet i za vámi.

V

elmi často sociální odbor Úřadu MČ Praha 9 kontaktují občané či potřební senioři
se žádostí o radu, kam se obrátit v případě, že
senior již nemůže dál žít doma z důvodu osamění či zhoršení zdravotního stavu. Rádi bychom
proto informovali o možnostech, jak těmto lidem pomoci, aby je nebo jejich blízké tyto situace nezaskočily. Aby věděli, jaké jsou možnosti

v nabídce sociálních služeb či dalšího setrvání
seniora v domácím prostředí. Rozhodli jsme se
realizovat přednáškovou činnosti pro seniory
a osoby se zdravotním postižením přímo v organizacích, kde se tito občané scházejí. Cílem je
nabídnout informace o nabídce pobytových i terénních sociálních a ošetřovatelských služeb.
Poskytnout informace o sociálních dávkách

a podmínkách pro jejich přiznání potřebným
občanům. Prostor bude také na diskuzi a otázky
k dané problematice ze strany posluchačů.
Přednášku zajistí zkušené sociální pracovnice
pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálního odboru Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská 14/324. V případě zájmu se můžete obrátit a vaše případné dotazy ráda odpoví
vedoucí oddělení sociální péče a prevence Mgr.
Vladimíra Vokurková Košková, tel.: 283 091
424, e-mail: vokurkovav@praha9.cz.

INZERCE
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Jak by mohl vypadat prostor u Jizerky
Jablonecká ulice postupně mění svůj vzhled. Nyní radnice plánuje také revitalizaci prostoru u Jizerky. Na veřejném
setkání s představiteli Prahy 9 v lednu letošního roku si obyvatelé této části Proseka řekli své představy, jak by
„náměstíčko“ mělo vypadat. Nyní, 24. listopadu, se můžete ke zpracovanému návrhu vyjádřit.

Navrhovaný nový vzhled prostoru u Jizerky v Jablonecké

A

rchitektonický návrh úprav prostoru kolem obchodního centra Jizerka předložili společně Markéta Dostálová a Ing. arch. Alexandr Kroha.
Návrh kromě zvýraznění přístupových tras od stanice metra a parku Přátelství usiluje o architektonické
sjednocení a zpřehlednění celého prostoru a obnovení „náměstíčka“ jako městotvorného prvku. Dále počítá s tím, že stávající pochozí plochy budou nahrazeny různobarevnou betonovou dlažbou, vzniknou zde
nové snadno udržovatelné travnaté plochy, objeví se
tu i jednotlivé stromy. Chybět nebudou lavičky, koše,
informační panely, stojany na kola…
Přijďte tedy 24. listopadu v 18 hodin do zasedací
místnosti Deváté rozvojové a. s. v Jablonecké ulici
čp. 322 na Proseku, kde budete na dalším veřejném
setkání seznámeni s projektem zpracovaným podle
vašich relevantních námětů.

Výsledkem veřejné diskuze je i nový vzhled prostoru U Knoflíku v Jablonecké ulici.
Takto to zde vypadalo 20. října.

INZERCE

Výroba a montáž šatních skříní,
kuchyňských linek, obývacích stěn,
kancelářského nábytku a postelí.
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SPILKA TRUHLÁŘSTVÍ
Breicetlova 771, Praha 9 Černý Most
(obchodní dům Hasso)
tel.: 224 317 142
Otevírací doba: Po–Pá 1000–1800 hod.

www.spilka-truhlarstvi.cz
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S modernizací železniční tratě Praha 9
souhlasí, s rozšiřováním její kapacity nikoliv
Snahou Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) je zvýšit kapacitu železniční trati mezi stanicemi Praha-Libeň
a Praha-Malešice. Plánuje proto výstavbu nové dvoukolejné části trati s mimoúrovňovým křížením s železniční
tratí Praha-Kolín. O tomto záměru jsme již v Devítce podrobně informovali loni, stejně jako o tom, že městská část
Praha 9 spolu s obyvateli Hrdlořez, jichž by se výstavba dotkla nejvíce, a občanskými sdruženími vznesla proti
zamýšlené stavbě připomínky v procesu EIA.

P

řipomeňte jen, že v železniční
stanici Praha-Libeň by nová
dvoukolejná trať navazovala na
stávající nákladovou skupinu
a před malešickým tunelem se napojila na stávající jednokolejnou
trať Praha-Libeň – Praha-Malešice. Stavba dvoukolejného mimoúrovňového křížení trati mezi
Libní a Hrdlořezy nad kolejemi
spojujícími Prahu a Kolín by měla
být dlouhá 4,030 kilometru, z toho
délka nové trati je 1,997 km. S jejím zahájením počítá SŽDC v letech 2019–2020.

Proces EIA

Městská část Praha 9 spolu s obyvateli Hrdlořez a občanskými
sdruženími vznesla v loňském
roce proti zamýšlené stavbě připomínky v procesu EIA. (EIA, Environmental Impact Assessment,
tedy vyhodnocení vlivů na životní
prostředí, je označení pro studii,
jejímž cílem je získat představu
o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je
z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je
realizace akceptovatelná.)
Připomínky se týkaly především
výstavby nadstandardně vysokého
mostu, který je plánován na území
přírodního parku Smetanka. Svou
výškou by most nežádoucím způsobem ovlivnil krajinný ráz parku.
Navíc by musely být vykáceny stovky stromů a až 2000 m2 keřů. Přitom Magistrát hlavního města Prahy i Praha 9 se snaží upravit území
tak, aby co nejvíce vyhovovalo
rekreačním účelům a zachovalo si
svůj přírodní charakter.
Stavba nové trati, ale i následný
provoz na ní by také zatížily životní prostředí v Hrdlořezech, kde se
obytná zástavba v posledních letech
rozrůstá a kde se již dnes hladina
hluku pohybuje na hranici norem.
V neposlední řadě by stavba nové
trati neúměrně zatížila komunikace v Praze 9, po nichž by byl
nákladními auty přepravován výkopový a stavební materiál.
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Pohled přes Hořejší rybník na železniční most ve st. km 2,212 („přesmyk“)

Neúměrné dopravní zatížení,
ničení přírodního parku,
nepřípustná hlučnost
přetrvávají

V září letošního roku, po projednání připomínek v prvním kole
procesu EIA, se MČ Praha 9 znovu vyjadřovala k modernizaci
traťového úseku Praha-Libeň –
Praha-Malešice. I přes doplnění
dokumentace k tomuto projektu
ze strany SŽDC putoval na Ministerstvo životního prostředí ČR
dopis s týmiž připomínkami.
„Bohužel intenzita staveništní
dopravy, tak jak ji dnes navrhuje
SŽDC v Hrdlořezích a části Vysočan, je neadekvátní,“ konstatuje radní pro dopravu a životní
prostředí Prahy 9 Tomáš Holeček.
„Stejně tak je pro naši městskou
část nepřijatelné navrhované rozsáhlé kácení stromů a dřevin v přírodním parku Smetanka a lokalitě Hořejší rybník, které by mělo
značný negativní vliv na místní
flóru i faunu.“
MČ Praha 9 nesouhlasí ani s výsledky akustického posouzení
dopadu železniční stavby, protože nebere v úvahu připravovanou
výstavbu zhruba 900 bytů v Hloubětíně, a to v blízkosti železniční

tratě, kde však není plánována
stavba protihlukové stěny.
„Nepřípustnou hlučnost ze stávajícího provozu železniční tratě na
nádraží Libeň nebo v Hrdlořezích
řešíme již mnoho let, bohužel bez
úspěchu,“ dodává Tomáš Holeček
a pokračuje: „V květnu 2014 jsme
na základě stížností občanů bydlících v Českomoravské a Poděbradské ulici v blízkosti nádraží nechali
změřit hladinu hluku. Výsledek?
Hygienický limit pro noční dobu
byl překročen. Nechali jsme proto
zpracovat návrh protihlukových
opatření v okolí drážního tělesa
nádraží Libeň při ulici Poděbradská a při ulici Českomoravská, ale
vše zůstalo jen na papíře. Více než
deset let také řešíme nepřípustnou
hlučnost v okolí ulic Před Mosty,
Za Mosty a Jívová s drážním úřadem. Přes veškeré jeho sliby se nic
nestalo. Slibované výsledky nepřinesla ani modernizace železničního úseku Praha-Libeň – Úvaly.
Proto městská část požaduje umístit v úseku trati ulice U Elektry do
podjezdu k železničnímu tunelu
pod ulicí Českobrodská protihlukový tunel.“
Jeho vyjádření potvrzují také
slova předsedy kontrolního vý-

boru Prahy 9 Miloslava Hanuše: „Mám informace, že i podle
servisní organizace SŽDC jsou
už nyní u některých hrdlořezských domů překročené limity
pro hluk. Jak se přesto může
SŽDC za této pro obyvatele tíživé situace snažit o navýšení především nákladní přepravy? Kromě vykácení tisíců keřů a stromů
o neuvěřitelné hmotě téměř 3500
tun by se stavba rovněž stala nevábnou dominantou okolí. A to
nejen Hrdlořez, ale také Vysočan
a Hloubětína,“ dodává zastupitel
Hanuš.

Se záměrem SŽDC
nesouhlasí ani MČ Praha 10

Podobné stanovisko k modernizaci traťového úseku Praha-Libeň –
Praha-Malešice jako MČ Praha 9
zastává také MČ Praha 10. Představitelé obou městských částí
shodně vítají modernizaci stávající železniční tratě, která by přispěla ke snížení hlučnosti v jejím
okolí, ale jsou proti dalšímu zvyšování kapacity nákladní železniční
dopravy ve městě, jež se negativně
podepisuje na životním prostředí. Požadují proto, aby řízení EIA
mk
dále pokračovalo.
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Bližší informace na tel.: 267 175 174
a 267 175 202, www.ppas.cz
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na283
„devítce“)
zaplatí mě-

entrum
Prosek
Senátní kancelář

trum pro občany
Prahy 9
senátorka Ing. Zuzana Baudyšová
m Prosek, ZŠ Litvínovská 500
190 00 Praha 9
mail: info@icprosek.cz

Uzav
v Lov

Dny otevřených
dveří
Dětská pohotovost

LÉK
POM
NA

Uzavíratelné
garáže
pro rodiče a zájemce
o studium
ve FN
Bulovka
Gymnáziu, Praha 9, Litoměřická 726
vnaLovosické

se konají: 7. 12. 2016 a 11. 1. 2017
Dětskou pohotovost pro
vždy od 17:00 do 19:00 hod.
„devítku“ zajišťuje ve všední
Praha
9
dny,
v sobotu,
neděli
a v době
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Pro
rok 2017/2018
přijímáme
celkem
3 třídy,
Dětská pohotovost
svátků
Fakultní
nemocnice
z POMOCI
toho 1 třídu 4letého
studia
a
2
třídy
8letého
studia.
(LSPP)
9
ve FN Bulovka Klub zastupitelů MČ Praha
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
Zkoušky
nanečisto
pro osmileté
a čtyřleté studium:
Schůzku lze domluvit
NA ÚZEMÍ
PRAHY
-Libeň. 9
1. 3. 2017 a 29. 3. 2017 od 14:30 hod.
telefonicky nebo e-mailem.
Poslanecké dny:
Dětská pohotovost
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Dětskou
pohotovost
pro
18. 1. 2017 jsouOrdinační
připravenyhodiny
přípravné
kurzy
každou první středu vOd
měsíci
LSPP
pro
Provozovatel
LSPP:
Poliklinika
v Nemocnici Na Bulovce
POMOCI„devítku“
(LSPP)
z322,
matematiky a českého jazyka pro oba typy studia.
zajišťuje
ve
všední
Praha
9,
Jablonecká
děti ve 440/40,
FN Bulovka:
Prosek,
Lovosická
NA
ÚZEMÍ
PRAHY
9
Dětskou pohotovost pro
Praha 9 e-mail: praha9@veciverejne.cz,
informace
Pondělí - pátek:
16.00 – 7.00
dny, v sobotu, neděli aodv 14.00
dobědo 16.00. Bližší
Praha
9 na www.gymlit.cz.
Devítku zajišťuje ve všední
Provozovatel
tel.:
602 219 190,LSPP:
Telefon: +420 283 881 200
Sobota a neděle: nepřetržitě
dny, v sobotu, neděli a v době
Poliklinikasvátků
Prosek, Fakultní nemocnice
svátků
Nemocnice Na
Bulovce,
LovosickáBulovka,
440/40, Praha
9
Klub
zastupitelů
MČ
Praha 9
Budínova
2, Praha 8
DOSPĚLÍ ve všední
Telefon:dny 19.00 283 842 224
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
DOSPĚLÍ ve všední dny
-Libeň.
hod
6.00
hod,
o víkendech 266 084 220
19:00–6:00DVŮR
hod., o víkendech
SBĚRNÝ
Ordinační hodiny LSPP pro
Poslanecké
dny:
a
svátcích
od
19:00
hod.
a
svátcích
od
19.00
- Provádíme opravy vodících silonů ahod.
ovládacích řetízků!!
PRO PRAHU 9
děti v Nemocnici Na Bulovce:
pracovního dne
- Sleva
20% na horizontální
žaluzie
ISOLINE
PRIM
každou
první středu v měsíci posledníhoOrdinační
posledního
pracovního
dne
do celostínící
Pondělí–pátek:16:00–7:00
hodiny
LSPP
pro
do 6:00
hod. prvního
-Regionální
Zaměřeníkancelář
a nezávazná
kalkulace po Praze ZDARMA
Pod
Šancemi
444/1,
Praha
9
Sobota
a
neděle:
nepřetržitě
TOP
09
6.00
hod.
prvního
pracovního
Praha 9, Jablonecká 322,
ve581
FN Bulovka: -Praha
pracovního
dne.
Rozumná
cena a kvalita (Český výrobce)
Tel.:
+420děti
284
098
Telefon:
283 842 224
9
dne. montáž do 7 dnů
- Výroba
na míru, odborná
od
14.00
do
16.00.
Tel.:
+420
286
881
PROVOZNÍ
DOBA: 518
Pondělí
- pátek:
16.00
– 7.00

266 084 220
Kovářská
3, Praha 9 (2. patro)
pondělí
až
pátek
8.30
–
17.00
Telefon: +420 283 881 200
-Možnost
Můžeteobjednání
volat NONSTOP
na tel.č. 739 939 734
Sobota a neděle: nepřetržitě
na
Tel.: +420 286 881 518
sobota 8.30 – 15.00
tel.: 602 262 686
Strana zelených
Telefon:
283 842 224
Vaši zastupitelé:
Praha 9

Pro
Pro
Pra

DO
hod
a sv
pos
6.00
dne

Tel.

Žaluzie

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

00

Možnost objednání na
tel.: 602 262 686

ha 9

+420 283 891 989

266 084 220

Adre
Jablo
Telef
e-ma

Ing. Zdeněk Davídek
Tel.: 283 091 328
Možnost objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
Lukáš Chudoba, www.prahazaluzie.eu
Senátor Tomáš Kladívko
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
tel.: +420 737 250 258
e-mail: petr@pisoft.cz
Praha
9 Ph.D.
MUDr. Jan
Trnka,
Senátorské dny:
e-mail: jantrnka@centrum.cz
každé pondělí od 15.00 – 18.00

Klub
všem
při ře
v rám
piteli
a Mi
tečn

Strana zelených
–
MAGAZÍN
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
10 DEVÍTKA
Hnutí Vaši zastupitelé:
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 na
nové adrese v Jablonecké ul. 70 v pondělí
21.listopadu 2016 od 16 do 17.30 hodin.

pro Prahu

Ing. Zdeněk Davídek
Tel.: 283 091 328
Zdeněk
Davídek
Možnost objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
e-mail: davidekz@praha9.cz
Senátor Tomáš Kladívko
tel.: 602 643RNDr.
472 Petr Pišoft, Ph.D.
tel.: +420 737 250 258
e-mail: petr@pisoft.cz
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
Senátorské dny:
Mgr.
Ing.
Aleš
Doležal
e-mail: jantrnka@centrum.cz
Trojkoalice
každé
pondělí od 15.00 – 18.00
dolezala@praha9.cz

SC-362290/02

cz,

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

Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
všem spoluobčanům za pomoc
při řešení problémů a podnětů
v rámci Prahy 9. Setkání se zastupiteli Milanem Apeltauerem
a Miloslavem Hanušem se uskuteční 13. března od 16.00 do 17.30.

Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

STSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

Březen 2012

INZERCE V ČASOPISU

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

Strana svobodných občanů
Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz
www.facebook.com/Svobodni.P9
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SC-362202/02

a9

G
L

síční nájem 1200 Kč. Termín

Business Center
Rokytka (4.
prohlídky
sipatro)
lze domluvit na tel.:
Sokolovská 270/201
776
616
616
Milan Tuček.
Praha 9 – Vysočany
kontakt: jandobes01@seznam.cz
Jednání s paní senátorkou
po předchozí domluvě.

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

SC-362268/01

m
va-
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Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské

Termíny přistavení:
1. 11. 2016 od 8.00 do 11.00 hod.
7. 12. 2016 od 10.30 do 13.30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna
v dodávkovém automobilu Fiat
Ducato, označeném logem Pražské
plynárenské, a. s., zaparkovaném na

parkovišti za úřadem MČ Praha 9,
Sokolovská 14/324.
Mobilní kancelář poskytuje
zejména tyto služby:
• zahájení, převod a ukončení
odběru zemního plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména atd.)
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
• informace k otázkám souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury

Praha
Obchodní galerie Harfa

Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na tel.: 267 175 174
a 267 175 202, www.ppas.cz

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

O

LAJOR

o přehoditelná
Univerzální, snaudn
anu.
str
vo
pra
z levé na

:
zlevněná z 15.900,-Kč na

9.900,-Kč

Akce platí do konce roku 2016 na prodejně v OG Harfa v Praze

slavnostní akt však
musí projevit zájem
sami rodiče. To znamená,
že je třeba podat přihlášku.
Lze tak učinit v podatelně
Úřadu městské části Praha 9, Sokolovská 14/324,
nebo prostřednictvím
e-mailu na adresu: cornejovar@praha9.cz.

SC-362361/01

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

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

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).

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

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

diagnostika,
pasů
herpetologie,
Vakcinace
pes očkování, čipování,
390 Kč vystavení
Kastrace
fenyEU,
do 10
kg
2 500 Kč
nemoci drobných savců, nadstandardní služby – stomatologie,
Kastrace feny 20–40 kg

4 500 Kč

MVDr. Petr Škubal, tel.: 773 665 752 (pohotovost)
MVDr. Lenka Pokorná, tel.: 773 665 751 (pohotovost)
se Pavelková,
vztahuje pouze
na dopolední
MVDr.Akce
Helena
tel.: 777
658 968 ordinační hodiny

Přípravky na klíšťata a blechy – při nákupu 2 a více tablet Bravecto sleva 10 %.

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

Listopad 2016
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SC-362391/01

K

U

P

O

ÁR

NÍ

KL

IN
I

K

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
RI
N

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

990 Kč

3 500 Kč

VE
TE

Internetové centrum Prosek

Kastrace kočka

Kastrace feny 10–20 kg

10 N S A HLOU
0 L E BĚTÍN
Kč V A s.r.
o.

Vakcinace
kočkachirurgie, ortopedie
390 Kč
kardiologie,
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Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu 2016
Praha 9 – trasa A
19. 11. – So

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

Kontaktní telefon na řidiče: 725 562 312, 725 562 318

Kontejnery na kovové obaly
Přehled stanovišť tříděného odpadu, kde jsou umístěné
kontejnery na kovové obaly:
Lihovarská x Drahobejlova
Kovářská x U Školičky
Paříkova 354/5
Skloněná x Novovysočanská
Poděbradská x Kabešova
Klíčovská x Letňanská
Novoborská x Českolipská

Zakšínská – obratiště u garáží
Vysočanská 554/69
Habartická 500/48
Litvínovská x Střížkovská
Bílinská x Litvínovská
Jablonecká 714/40

NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ AKROBATICKÁ SHOW

ČÍNSKÝ
NÁRODNÍ
CIRKUS
GRANDHOTEL
HONG KONG

NOVÁ SHOW

18. a 19. 1. 2017 PRAHA
Kongresové centrum, 19:00

FOTOALBUM KE
VSTUPENKÁM ZDARMA

W W W.CIN S K Y- N A RO D N I - CIR KU S .C Z

SC-351899/67

Více informací a vstupenky na

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

Bezplatná právní poradna
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou
za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
V poradně se zabývají řešením bytové problematiky a problematiky
mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská
ulice 14, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin.
Termín: 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12.
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.

HRA JEME POUZE DO KONCE ROK U 2016
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou
za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 9. 11., 14. 12. 2016
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.
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SLAVNOSTNÍ DERNIÉRY 30. A 31.12.2016
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

h. vondráčková · a. antalová · l. MACHÁLKOVá · d. šinkorová
j. langmajer · p. KOLÁŘ · p. vítek · R. VOJTEK · j. KRETSCHMEROVÁ
a. gondíková · h. holišová · p. kotvald · H. KŘÍŽKOVÁ · m. nosková
r. fišarová · d. gránský · i. korolová · A DALŠÍ...
WWW.MAMMAMIAMUZIKAL.CZ
Generální partner

hlavní partneŘI

producenti

Generální mediální partner

SC-351899/66

Bezplatná právní poradna – exekuce

DARK STYLE
Agency

Listopad 2016
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Velkoobjemové kontejnery
Listopad

7. 11.
8. 11.

12. 11.
14. 11.
15. 11.

19. 11.
21. 11.
22. 11.

26. 11.
28. 11.
29. 11.

Bílinská x Litvínovská
Nad Krocínkou x Obvodová
Českomoravská 21–23
Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická
Lihovarská u č. 11
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Prouzova
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Drahobejlova x U Svobodárny
Kovanecká x Podvinný mlýn
Hrdlořezská u č.p. 64/43
Na Harfě x Českomoravská
K Moravině (v úseku U Školičky – Sokolovská)
Jablonecká u č. p. 715/9
Pešlova x Paříkova
Vysočanská 113/243
Pod Krocínkou proti č. 55
Ctěnická x Měšická
Matějkova x Čihákova
Veltruská x Litvínovská
Stoupající – parkoviště u hřbitova
Kopečná x Nad Šestikopy
Vysočanská 39/576
Prosecká 119
Rumburská x Litvínovská
Poděbradská x Podkovářská
Novoborská x Českolipská

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

Pokorného x Jahodnická
Kovářská x U Školičky
Děčínská - horní parkoviště
Jetřichovická proti č. 10
Na Břehu x Mlékárenská
Zubrnická x Trmická
Vysočanské nám. x Prokopka
Před Mosty x Za Mosty
Drahobejlova - u st. metra Českomoravská
Pískovcová
Pod Strojírnami
Novoborská x Varnsdorfská
Bílinská x Litvínovská
Hrdlořezská u č.p. 64/43
Vysočanská 85/546
K Lipám x Chrastavská
Měšická x Novoborská
Jablonecká x Šluknovská

Prosinec
3. 12.
5. 12.
6. 12.
10. 12.
12. 12.
13. 12.
17. 12.
19. 12.
20. 12.

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK)
zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny
(časy jsou uvedeny v harmonogramu). U přistaveného velkoobjemového
kontejneru bude obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.

100 dalších
spokojených klientů
každý den
Provedeme vás
světem realit
bez nehod.
Přesvědčte se
o tom
v RE/MAX Ivy i vy.

Pro bezplatné poradenství
volejte kdykoliv

UŽIJTE SI VÁNOCE V PIZZA
COLOSEUM VYSOČANY
4.12. / Mikulášská nadílka
24. 12. / Štědrý oběd s tradičními šneky
31. 12. / Silvestrovská oslava v Coloseum
Nedělní animace
Velký děský koutek

Bioodpad
Sběr BIOODPADU do přistavených
velkoobjemových
kontejnerů na podzim 2016

Neděle 13. 11. 2016
9.00–12.00 hod.
Pod Krocínkou proti č. 55
Miškovická x Poleradská
Kopečná x Nad Šestikopy

Neděle 6. 11. 2016
9.00–12.00 hod.
Nad Kundratkou – konec slepého úseku U kontejnerů bude po celou dobu
přistavení přítomna obsluha.
Pokorného x Jahodnická
Druh sbíraného bioodpadu: komunální
Nad Krocínkou x Obvodová
bioodpad (především ze zahrad:
listí, tráva, větve, neznečištěná zemina,
Neděle 13. 11. 2016
příp. kuchyňský bioodpad rostlinného
8.00–11.00 hod.
původu; NE živočišné zbytky)
Hrdlořezská 43
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800 199 966

SC-361560/05

5. 11.

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

Udělejte si rezervaci již nyní na:
Tel.: 266 610 578
Email: vysocany@coloseum.cz
Možnost parkování
u restaurace nebo u OC Fenix

5
%

SLEVA NA
JÍDLO A PITÍ
Platí při předložení tohoto
ústřižku v Pizza Coloseum
Vysočany do 30.12. 2016.

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

SC-361441/06

1. 11.
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Listopadová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří
mají trvalé bydliště v působnosti úřadu Sokolovská
14/324, Praha 9.

15. listopadu 2016 od 14 hodin
Cukroví se živými květy
Přednáška Jany Vlkové se koná
v zasedací místnosti Úřadu MČ
Praha 9, Sokolovská 14/324,
Praha 9, 2. patro.

8. listopadu 2016 od 14 hodin
Divadlo Gong: „Uršuloviny“
Zábavný pořad s Uršulou Klukovou a Šimonem Pečenkou k 50
letům na pódiu. Z důvodu lepší
organizace jsou všechny akce pro
seniory v Divadle Gong od listopadu 2016 za cenu 20 Kč. Vstupenky je možno zakoupit v pokladně
divadla s předstihem na konkrétní místo v hledišti po předložení
občanského průkazu vydaného
MČ Praha 9, Sokolovská 14. Na
Uršuloviny si můžete vstupenky
zakoupit od 1. listopadu.

24. listopadu 2016 od 3 hodin
Vycházka
Vycházka s průvodkyní Pavlou
Lešovskou z Jarova do Vysočan
kolem Rokytky (5 km). Sraz ve
13 hodin na zastávce autobusu
č. 195, 177 Pod Táborem. Akce je
zdarma. Sportovní obuv a trekové
hůlky s sebou.
29. listopadu 2016 od 14 hodin
Jak na léky
Magistra z lékárny z Rubešky radí,
jak na léky. Přednáška, ukázky,
dotazy a odpovědi, vzorečky...

Přednáší Mgr. Darina Kaczerová.
Zasedací místnost Úřadu Městské
části Praha 9, 2. patro nové budovy, Sokolovská 14, Praha 9.
Doporučujeme:
21. listopadu 2016
SOU BEAN zve na akci
„My a floristika“ – pro všechny
šikovné i nešikovné zájemce nejen seniorského věku. Floristický
kurs v areálu SOŠ pod vedením
Ing. Ph.D. Jiřiny Neckářové, Českobrodská 362/32a (zastávka
autobusu č. 195, 177, 183 – Pod
Táborem). Cena 3hodinového
kursu, který se koná od 16 do 19
hodin, včetně materiálu je 395 korun. Ukázka vazby ze živých květů, vazba ze sušiny domů. Přihlášky na telefonu 773 941 313 nebo
mailem: info@bean.cz.

Utužili si kondici a viděli krásné kouty naší země
Klub seniorů v Praze 9 na Proseku
v Harrachovské 422 uspořádal i v letošním roce ozdravné pobyty pro kardiaky.

Z ozdravného pobytu na Šumavě
I zde jsme po ranní rozcvičce vycházeli na procházky
po okolí. Navštívili jsme blízký hotel Podlesí s krásnou
pohádkovou vesničkou, lesní procházkou jsme došli
k vrcholu Devět skal, podívali jsme se do Sněžného.
K hotelu patří Milovský rybník, krytý bazén a sauna.
Na konci roku nás ještě čeká relaxační pobyt v Poděbradech, kam jezdíme již léta v předvánočním čase,
letos od 21. do 27. listopadu.
Všechny pobyty na výbornou připravil a vedl Ivan
Georgiev. Děkujeme, utužili jsme si kondici a viděli
krásné kouty naší země. Těšíme se na další pobyty,
které se, doufáme, uskuteční i příští rok.
text a foto: Zdeňka Jaklová


DEJTE DÁREK SVÝM BLÍZKÝM! DEJTE SI DÁREK SAMI!

Zimní kurzy pro seniory začínají 30. 11. 2016
v Domě dětí a mládeže na Proseku
Přijďte zajímavě a tvůrčím způsobem využít
volný čas v kolektivu vrstevníků se stejnými zájmy!
Přihlášky a informace: www.senior-partner.cz
mobil : 731 520 585
e-mail: prosek@senior-partner.cz
osobně: kancelář DDM na Proseku

14 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

80 let
Jana Šlechtová
Jan Cocula
Helena Štastná
Jan Broukal
Věra Michková
Vlastimil Řehák
Ivan Zavadil
Zdeňka Punčochářová
Jana Šlechtová
Marie Derechová
Marie Firlová
Vladislava Vokráčková
Jiří Cimler
Marie Derechová
Hana Finglerová
Alena Jarolímová
85 let
Jiřinka Motyčková
Josef Svoboda
Vladimír Dufek
Vladimír Holub
Milada Plačková
Anna Ferencová
Libuše Machulková
František Turek
Eduard Juran
90 let
Irena Svobodová
Zdenka Vondráčková
Vít Lovecký
91 let
Věra Drnková
Ing. Josef Cicvárek
Helena Vosátková
Stanislav Mach

P

rvním ozdravným pobytem letos byl pobyt ve
Sloupu v Čechách pořádaný od 30. května do
6. června. Po ranní rozcvičce a dopoledním cvičení
jsme po obědě a poledním klidu chodili na vycházky.
Ve Sloupu a okolí je plno krásných možností, např. na
Skalní hrad, do Lesního divadlo, rozhlednu, vyhlídky
a mnoho dalších míst. Do Nového Boru jsme se vydali do sklářského muzea. Ozdravný pobyt se nám
vydařil, všichni byli velice spokojení.
Druhým pobytem byl zájezdový pobyt na Šumavě
v penzionu Lazny ve Strašíně nedaleko Sušice pořádaný od 25. června do 1. července. Každý den jsme
měli naplánovaný autobusový výlet po krásách Šumavy. Navštívili jsme Železnou Rudu, Černé jezero,
město Sušici, Velhartice, Kašperské hory, Srní. Při
cestě domů jsme se zastavili v Horažďovicích a v Písku jsme si prohlédli nejstarší most u nás. I tento pobyt
byl vydařený.
Dalším vydařeným pobytem byl ozdravný pobyt na
Vysočině v hotelu OREA Devět Skal v Milovech-Sněžném v CHKO Ždárské vrchy v kraji Vysočina.

Jubilanti

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 BĚHY ZAČNOU AŽ 1. 2. 2017 A 29. 3. 2017

92 let
Václav Šaník
Vlasta Roubalová
Božena Šillerová
93 let
Eva Wünschová
94 let
Ing. Jiří Hrdina
Anežka Homolová
Věra Pekárková
95 let
Věra Zámečníková
96 let
Blanka Dudková
Společnou cestou…
7. října 2016 oslavili zlatou
svatbu manželé Eva a Bedřich
Tesařovi z Proseka.
Dlouhé roky ve dvou přejí
synové Bedřich a Jan
8. října 2016 oslavili zlatou
svatbu – 50 let společného
života – Helena a Rudolf
Štěpánovi z Proseka.
27. října 2016 oslavili zlatou
svatbu manželé Jitka a Antonín
Polaneckých z Proseka, tč.
v Křivoklátských lesích. Své
kolegyni blahopřejí pracovnice
oddělení kultury MČ Praha 9
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Společenské, aktivizační centrum pro seniory
Středisko sociálních služeb Městské části
Praha 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785,
286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

1. 11. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat, 100 Kč)
9:00–14:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
raha 9, 11:00–12:00
uplynulý
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou
diska, na
12:30–13:30
namenal
i nášna židlích pro seniory
Cvičení
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance (začátečníci) 15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
vní služby,
2. 11. 2016 – středa

Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
mplikovaly
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
který vyloučil
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
o státních
jógy8:30–9:30
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
10:00–11:00
spolupráci
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: císař František Josef I.,
přednáší PhDr. A. Karkulová13:15–14:30
Dílničky: podzimní dekorace
14:45–16:00

3. 11. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

8. 11. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
9:00–14:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou
12:30–13:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu: písně různých žánrů
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
9. 11. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
s prvky jógy
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Přednáška, beseda: Moje cesta
do Santiaga de Compostela a foto
13:30–14:30
Dílničky šikovných rukou:
Svíčky z včelího vosku
15:00–16:00
10. 11. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

15. 11. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat, 100 Kč)
9:00–14.00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)

11:00 – 12:00
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou
12:30–13:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
16. 11. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Společenský klub: Gastronomická
procházka regiony Francie 13:30–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky: Sněhulák,
s sebou bílou ponožku a rýži
14:45–16:00
17. 11. 2016 – čtvrtek
Státní svátek – zavřeno
18. 11. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
21. 11. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Počítačové kurzy – pro mírně
a středně pokročilé
9:00–13:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany) 50 Kč 10:30–11:30
Country tance
14:00–16:00

4. 11. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Možnost využití vyhledávání na internetu
pro seniory – zdarma
9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat)
12:20–19:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00

11. 11. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Vycházka: Národní galerie – Slovanská
epopej – komentovaná prohlídka
s kurátorem. Cena: 110 Kč, Sraz
Harrachovská 422/2, P9
9:30–13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat)
12:20–19:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00

22. 11. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
9:00–14:00
Počítačový kurz – pro začátečníky
9:00–10:00
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou
12:30–13:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance (začátečníci) 15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

7. 11. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Počítačové kurzy – pro mírně
a středně pokročilé
9:00–13:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) 50 Kč
10:30–11:30
Country tance
14:00–16:00

14. 11. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Počítačové kurzy – pro mírně a středně
pokročilé9:00–13:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) 50 Kč
10:30–11:30
Klub seniorů, kardiaků
14:00–17:00

23. 11. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
s prvky jógy
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro úplné
začátečníky10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Slavní milovníci
prvorepublikových filmů 13:15–14:30
Dílničky šikovných rukou: Anděl
14:45–16:00
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24. 11. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany) 50 Kč 10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
25. 11. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Vycházka: Betlémská kaple – vánoční
výstava v podzemí – Slunce a betlémy
Cena: 30 Kč, sraz Harrachovská 422/2,
Praha 9
9:40–13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat)
12:20–19:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00
28. 11. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Počítačové kurzy – pro mírně
a středně pokročilé
9:00–13:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany) 50 Kč 10:30–11:30
Country tance
14:00–16:00
29. 11. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory v tělocvičně
jeslí Českolipská 681, P9
8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih (nutno
objednat, 100 Kč)
9:00–14.00
Počítačový kurz – pro začátečníky
9:00–10:00
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou
12:30–13:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance (začátečníci) 15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
30. 11. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
s prvky jógy
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Společenský klub: Použití medu
v kuchyni13:15–14:30
Dílničky šikovných rukou:
Adventní věnec, s sebou korpus, chvojí
14:45–16:00
Za klienty Společenského,
aktivizačního centra pro seniory
v Harrachovské v Praze 9 děkujeme
Ing. Evě Štěpánkové a jejímu týmu
české kosmetiky RYOR za zajímavou
a milou prohlídku výroby.
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Budoucnost vzdělávání se tiskne na Proseku
Společnost Y Soft, přední
poskytovatel podnikových
řešení, a Střední průmyslová škola na Proseku
22. září společně otevřely
speciální učebnu 3D Lab,
která se specializuje na
výuku 3D technologií,
především 3D tisku.

„Š

kola díky učebně, kterou
Y Soft pomohl vybavit
15 3D tiskárnami, může 3D tisk
nejen vyučovat, ale využít jej i v jiných předmětech jako doplňkovou
technologii. K dispozici je nejen
žákům a učitelům SPŠ Prosek, ale
nyní, po ukončení ročního testovacího provozu, se otevírá i učitelům z jiných škol. Cílem je podělit
se o vlastní zkušenosti se systematickým zapojením 3D tisku do výukového kurikula,“ říká Mgr. Jiří
Bernát, ředitel školy.
Nově otevřená učebna je výsledkem dlouhodobých snah SPŠ na
Proseku využívat 3D tisk ve výuce. Technologii se začala věnovat
v roce 2010, do své první 3D tiskárny investovala o rok později.

Studentský projekt Robot

eDee

Speciální učebna 3D Lab ve SPŠ na Proseku
V roce 2015 spojila síly s technologickou společností Y Soft a s využitím 3D tiskáren YSoft be3D
zahájila testovací provoz specializované učebny.
„Od prvního okamžiku, kdy jsme
začali 3D tisk ve výuce využívat,
jsme zaznamenali pozitivní vliv
technologie na motivaci a kreativitu žáků. Zajímali se o ni a aktivně
se snažili ji zapojovat do svých maturitních prací i projektů v rámci
různých předmětů. Cílem specializované učebny je dosáhnout plného využití tohoto potenciálu
v rámci celého čtyřletého studia,“
říká Lukáš Procházka, zástupce
ředitele SPŠ na Proseku a iniciátor
projektu 3D Lab.
Roční testovací provoz učebny
potvrdil, že šlo o krok správným
směrem. Nyní je škola s podporou Y Softu připravena předat své
know-how také dalším školám
v rámci kurzů pro učitele. Ty se
zaměří jak na úvod do technologie

3D tisku, tak na efektivní integraci 3D tisku do výuky a celkového
provozu školy. V případě zájmu
mohou zástupci škol nalézt více
informací na adrese http://3Dlab.
sps-prosek.cz.

Školy nepotřebují 3D tiskárny, ale řešení pro 3D tisk

Y Soft, technologický partner projektu 3D Lab, využil zkušeností

Studentský projekt Křižovatka

Dílny se vracejí do výuky
Polytechnická výuka byla v říjnu zahájena v Praze 9. Žáci ze základních škol na
Devítce mají zatím jako jediní v hlavním městě možnost naučit se pod odborným
dohledem zkušených mistrů pracovat s řemeslnickým nářadím.

P

ředmět polytechnická výchova, tedy „dílny“, které jsou
dobře známé rodičům či spíše prarodičům dnešních školáků, je zařazen povinně do osnov již v tomto
školním roce 2016/17.
Výuka probíhá ve Střední odborné škole stavební a zahradnické
na Jarově formou odpoledního
čtyřhodinového studia. Škola vychovává budoucí malíře, truhláře,
zahradníky, zedníky, kominíky,
kamnáře a další.
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„Základní školy už dnes nemají potřebné vybavení a prostory,
v nichž by mohla polytechnická výchova probíhat. Na Jarově
všechno je a mistři, kteří zde učí,
výuku školáků vedou,“ vysvětluje, jak se zrodil nápad učit dílny
přímo u fachmanů, autor myšlenky - předseda představenstva
Hospodářské komory hl. m. Prahy
Roman Pommer.
„Od počátku svého působení ve
strukturách Hospodářské komo-
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z ročního provozu ve SPŠ na Proseku ve vývoji svého řešení pro 3D
tisk YSoft be3D eDee, které je navrženo exkluzivně pro použití ve
vzdělávacích institucích.
eDee představuje vůbec první řešení v oblasti 3D tisku, díky kterému školy mohou řídit a spravovat
flotilu 3D tiskáren. Jako v případě
klasických 2D tiskáren toto řešení
umožňuje zpřístupnit 3D tiskárnu
na základě osobní autentifikace,
účtovat náklady a monitorovat
provoz všech zařízení. Uzavřená
konstrukce a dvířka opatřená elektronickými zámky pak zabezpečují právě tištěný objekt.
text a foto: jh

ry ČR, tedy i jako viceprezident
republikové komory a zástupce
řemeslných cechů, systematicky
podporuji projekt Řemeslo žije!,
který má děti přitáhnout ke studiu technických oborů a řemesel.
Jedním z jeho cílů je i návrat předmětu dílny do škol,“ dodal Roman
Pommer.
Radní MČ Prahy 9 pro školství
Zdeněk Davídek, ředitelé základních škol a SOU Jarov se na společné schůzce se zástupci Hos-

podářské komory hl. m. Prahy
dohodli i na dalších řemeslných
aktivitách.
„V rámci projektu „Kdo umí, ten
umí…“ jsme se školou na Jarově
domluvili i otevření zájmových
kroužků pro žáky 6. a 7. tříd všech
pražských základních škol, tedy
nejen těch z Devítky. Kroužky se
budou konat v pondělí a ve středu
od 15 hodin, povedou je fachmani
z řemeslných cechů. V plánu je zatím 12 setkání, kde se děti budou
věnovat řemeslům malíř-lakýrník, instalatér, kamnář, kominík,
zedník a obkladač a truhlář,“ řekla Barbora Kafková, projektová
manažerka Řemeslo žije!, díky
kterému se snad povede zatraktivnit řemesla a technické obory teenagerům.
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Speciální rehabilitace vám pomůže
při pálení žáhy i dýchacích potížích
První plicní ambulance – klinika Vysočany a klinika Prosek, která platí za uznávanou špičku v oblasti pneumologie
u nás, přichází s terapeutickou novinkou – rehabilitací bránice při gastroesofageálním refluxu.

U

dětí i dospělých pacientů se
často setkáváme s projevy
„pálení žáhy“.
Jedná se o zpětný návrat žaludečního obsahu (žaludečních šťáv,
natráveného jídla…) do jícnu.
Sliznice jícnu není přizpůsobena
na výrazně kyselý obsah, který
vyvolává pocit „pálení žáhy“. To
je první známka možného počínajícího zánětu sliznice jícnu,
který může vést k řadě dalších
komplikací. Jestliže se žaludeční
šťávy dostanou až do horní části
jícnu, nebo dokonce až do úst,
může dojít k vdechnutí tohoto
obsahu. To se projevuje dráždivým kašlem, může dojít k zánětu
hrtanu, zánětu průdušnice a při
vdechnutí většího množství až
k rozvoji zápalu plic. Opakova-

né dráždění sliznice jícnu vede
k rozvoji chronického zánětu
jícnu, který když se včas neléčí,
může vést až ke vzniku rakoviny
jícnu. To je velmi závažná komplikace, které je potřeba včas
předejít adekvátní diagnostikou
a léčbou. Mezi další komplikace
patří zánět dutin, zánět středního ucha a chrapot.
Gastroesofageální reflux je spolu
s bronchiálním astmatem nejčastější příčinou chronického kašle
v dětském věku.

s terapeutickou novinkou – rehabilitací bránice.
„Funkci dolního jícnového svěrače významně doplňuje správná
funkce bránice, která – kromě
svých dalších funkcí – funguje
jako tzv. vnější svěrač jícnu. Českými fyzioterapeuty byla vyvinuta
zcela nová metoda rehabilitace
vycházející z konceptu dynamické
neuromuskulární stabilizace Prof.
Koláře. Pomocí této neinvazivní
metody lze docílit posílení bránice a významně zlepšit její „antirefluxní“ funkci. Může tak dojít
k omezení či úplnému zamezení
nežádoucího pohybu refluxátu
a tím ke zmírnění, až vymizení
klinických obtíží,“ dodává primář
MUDr. František Krejbich.
Rehabilitace bránice probíhají

Rehabilitace bránice

Kromě standardního podávání
léků a patřičných režimových
opatření přichází První plicní ambulance – klinika Vysočany a klinika Prosek jako jediná v Praze 9

na doporučení lékaře První plicní
ambulance na Poliklinice ve Vysočanech, Sokolovská 304, a Poliklinice Prosek. Postupy, jak rehabilitovat včetně používání pomůcek,
se učí pacienti pod dohledem odborných fyzioterapeutů. Děti podstupují rehabilitaci v přítomnosti
jednoho z rodičů, který se léčebné
postupy učí spolu s nimi.
Vzhledem k tomu, že rehabilitace
bránice patří k novým léčebným
metodám, není hrazena z veřejného pojištění. Hodinová rehabilitace přijde na 1200 Kč ve všední den
a 2000 Kč v sobotu, půlhodinová
kontrola na 600 Kč ve všední den
a 1000 Kč v sobotu.
Více informací získáte na www.
prvniplicni.cz
text a foto: mk


V obou klinikách První plicní ambulance ve Vysočanech i na Proseku vás čeká příjemné prostředí, zkušení lékaři a ochotný personál.
Důraz je tu kladen na osobní přístup k pacientům.
INZERCE

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

KAŠLE VAŠE DÍTĚ?
PÁLÍ HO ŽÁHA?

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

Pomůže mu rehabilitace
na podkladě neuromuskulární
stabilizace.

www.gyned.cz
Listopad 2016

Přijímáme nové dospělé
i dětské pacientky!

SC-361798/05

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

Objednávání tel.: 773 989 690 | www.prvniplicni.cz
První plicní ambulance, poliklinika Prosek, Lovosická 440 Praha 9
První plicní ambulance, poliklinika Vysočany, Sokolovská 304.
Ve všední den hodinová rehabilitace 1 200 Kč, půlhodinová kontrola 600 Kč.
V sobotu hodinová rehabilitace 2 000 Kč a půlhodinová kontrola 1 000 Kč.

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA
9
24/10/16

2016_prvni plicni_inz_92x63.indd 1

SC-362363/01

První plicní
ambulance s.r.o.
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Post scriptum slaví pětatřicátiny
Je to už 25 let, kdy na podzim roku 1991 uvedl amatérský soubor Post scriptum v Divadle Gong dvě hry „A po ránu
se probudili“ a „Brej den pane doktor“. Od té doby tento soubor pod patronací městské části Praha 9 pravidelně
účinkuje na této scéně. Své pětatřicátiny oslaví soubor v Divadle Gong 11. listopadu.

H

istorie souboru začala před
35 lety, kdy členové pražského
305. skautského oddílu (Oto Kovařík, Ludvík Pivoňka, Jan Řičař
a Martin Fořt) založili amatérský
soubor BlaF. Po dvou představeních autorské hry „Myš Maš“
zastavily normalizační procesy
a zákaz skautingu činnost tohoto
začínajícího sdružení. Po dalších
deset let s různými přestávkami
předváděli krátké aktovky a „happeningy“ na takzvaných domácích představeních (Brandýs nad
Labem, Okoř).

Začátky

V roce 1981 Oto Kovařík, Ludvík
Pivoňka a Jan Řičař založili při
závodním klubu „Projektového
ústavu výstavby hl. města Prahy“
nový divadelní soubor s názvem
Post scriptum, jako pokračování
souboru BlaF z let 1971–1981.
Jeho domovskou scénou se na deset let staly románské sklepy domu
„U Zlatého melounu“ v Michalské
ulici na Starém Městě v Praze 1.
Obnovená divadelní činnost byla
zahájena úspěšnou československou premiérou „A po ránu se
probudili“ (V. M. Šukšin), za kterou soubor v roce 1982 obdržel
ocenění na XI. přehlídce ruských
a sovětských her ve Svitavách hlavní ceny za režii, za scénu a za
herecký projev souboru. Hru si
členové souboru přivezli v ruském
originále přímo z lvovského divadla a sami přeložili.

Hajzlbáby aneb tady se ptám já
Soubor se již od začátku působení
profiloval zejména jako autorské
divadlo. A pokud uváděl nějaký převzatý scénář, pak do textu
mnohdy svérázně zasahoval. Například v Gogolově „Ženitbě“ se
autor hry v průběhu představení
zastřelí.

Úspěchy U Zlatého melounu

V průběhu prvních deseti let uvedl soubor v historických prostorách domu U Zlatého melounu
několik úspěšných autorských
představení, například „Skořepiny“ o životě malíře na Karlově
mostě, „Vzpomínám“ na motivy

Brej den pane doktor
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F. Felliniho Amarcordu nebo
„Brej den pane doktor“ na motivy povídek J. Steinbecka Na plechárně a Sladký čtvrtek. Adaptace těchto kalifornských povídek
(autor a režie Martin Wolf), kterou soubor stále uvádí již od roku
1986, se stala nejúspěšnějším
představením s bezmála padesáti
reprízami.
Vedle autorských her bylo uvedeno několik převzatých, ale podstatně upravených her, např. „Jak
je důležité mít Filipa“ O. Wilda,
„Loquis“ V. Šlajchrta a další. V letech 1987–2003 se soubor převážně věnoval hrám pro děti - v tomto

období uvedl čtrnáct autorských
pohádek (M. Wolf, K. Boušová).

Do Vysočan

Po rozpuštění známé amatérské
scény při Gongu vedené Ivanem
Jandlem, P. Mrkvičkou nebo Lili
Šafaříkovou přešli někteří členové tohoto zaniklého souboru do
Post scripta. Soubor posilněný
o nové herce vystupuje od roku
1991 pravidelně na této scéně Prahy 9 nebo hostuje v divadlech po
celé ČR. Po celých 25 let v Gongu
uvádí převážně autorské hry nebo
pohádky na malé scéně Pavany na
Starém Proseku.

Kavárna U Anděla
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a čtvrt století působení v Gongu

...to jsi teda přehnal

Soutěží se účastní výjimečně, 2014 soubor obsadil s představeale ceny sbírá pravidelně
ním „...to jsi teda přehnal“ první
Post scriptum se jen výjimečně
zúčastňuje amatérských soutěží.
Přesto v roce 2011 získal soubor
za autorskou hru „Dady Box“ na
13. ročníku divadelní přehlídky
Karlínské jeviště hlavní cenu dr.
Vladimíra Veselého, dále cenu pro
kolektiv za brilantní cit pro kultivovaný humor a vynikající souhru
v inscenaci a nakonec první ceny
za autorství a za režii hry. V roce

Víc bezva už to bejt nemůže

Listopad 2016

místo v malé přehlídce amatérských divadel v Luhačovicích
Luhačovická divadelní sešlost.

Divadelní spolek
Post scriptum – Gong

Za třicet pět let činnosti odehráli
členové souboru Post scriptum
více než 250 představení: 16 titulů her pro dospělé a 14 pohádek. Soubor má v současné době

35 aktivních členů z celkového počtu 150 osob, které prošly od roku
1981 souborem a které má spolek
v záloze. Řada členů divadla hostuje v profesionálních scénách,
hraje ve filmu nebo v televizi. Někteří, kteří začínali svou hereckou
dráhu v souboru, se stali profesionálními herci. Za všechny jmenujme například Petra Vrška, Terezu
Hofovou, Adama Ernesta.
Součástí souboru je také loutkové
divadélko Kolobrnda s pohádkou
pro děti „Dlouhý, široký a bystrozraký“, dále pěvecká skupina
Rabtety, která účinkuje v hrách
„Hajzlbáby“ a „Všivák lázeňský“, nebo country skupina Old
Fellows. V roce 2015 změnil soubor název „Divadelní spolek Post
scriptum – Gong“ jako poděkování za přízeň Prahy 9, která poskytuje zapáleným ochotníkům
lp
skvělé podmínky.

foto: Archiv Post scriptum

V současné době nacvičuje
soubor Divadelního spolku
Post scriptum – Gong
dvě nové autorské hry
s plánovanými premiérami
v divadelní sezoně 2016/2017
a v repertoáru má osm her:
…to jsi teda přehnal
(Ženitba, N. V. Gogol v úpravě
Josefa Nitry a Oty Kovaříka)
Brej den pane doktor
(autor a režie Martin Wolf, na
motivy povídek J. Steinbecka)
Víc bezva už to bejt nemůže
(scénář Lily Šafaříková na
motivy H. E. Batese Poupata
odkvétají v máji, režie Jan Řičař)
Dady Box
(scénář, režie Ludvík Pivoňka)
Poslední lanovka
(scénář, režie Ludvík Pivoňka)
Kavárna U anděla
(scénář Oto Kovařík, režie Oto
Kovařík, Jana Chaloupková)
Hajzlbáby (scénář Oto Kovařík,
režie Ludvík Pivoňka)
Všivák lázeňský
(scénář a režie O. Kovařík)

Poslední lanovka
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Ananasy útočí aneb cesta do temných
hlubin internetu a zase zpátky
Divadlo AHA! nazkoušelo
a uvedlo v Divadle Gong
unikátní hru (Ne)bezpečná
(ko)média, která je skvělým doplňkem mediální výchovy pro žáky základních
škol a vítanou pomůckou
pro jejich učitele.

N

ejnovější hra Divadla AHA!
je důkazem toho, že dobré
nápady mohou vznikat náhodou
a při jejich úspěšné realizaci jsou
jejich tvůrci v časovém presu. Hra
primárně určená žákům čtvrtých,
pátých a šestých tříd základních
škol, která je zábavnou a nevšední
formou seznamuje s nebezpečnými zákoutími internetu, totiž
původně ani nebyla v dramaturgickém plánu souboru. Svou
premiéru však stihla už v červnu,
trochu netradičně na samý závěr
divadelní sezóny i školního roku.
Byla to Kateřina Jačková, herečka
souboru a zároveň studentka masových médií na Univerzitě Karlově, kdo vnuknul šéfovi Divadla
AHA! Jakubu Stichovi myšlenku
vytvořit hru, která by starším dětem pomohla orientovat se v nebezpečích souvisejících s prudkým
rozmachem nových médií a sociálních sítí. Nestačil však jen nápad. Bylo zapotřebí i trochy štěstí.
Když Stich oslovil režiséra divadla
Komedie Vojtěcha Štěpánka, zda
by nechtěl pro Divadlo AHA! hru

napsat a režírovat, dostalo se mu
kladné, ba dokonce nadšené odpovědi. S jedinou podmínkou – musí
to být hned! Ve Štěpánkově nabitém kalendáři totiž nebyl žádný
jiný prostor. Následovalo horečné
vyjednávání, shánění financí a okamžitý ponor do práce. Během pouhého měsíce se podařilo hru, která
nejspíš nemá svým zaměřením
a kvalitou v současné době obdobu,
napsat a nazkoušet, vymyslet pro
ni scénu a technicky ji realizovat.
(Ne)bezpečná (ko)média je hrou
pro dva herce a internet. Začíná
ve chvíli, kdy školáku Radovanovi
zbývá hodina k překonání rekordu
v délce nepřetržitého hraní her na
počítači. V tu chvíli se ho „ujímá“
troll a nabízí mu, že ho provede po
všech krásách internetu. Je více
než jasné, že to nedopadne tak, jak
slibuje. V následující hodině jsou
pak diváci svědkem Radovanova
pádu do „matrixu“, kde naivně
předává neznámým lidem osobní

data svá i své rodiny, navštěvuje
rizikové weby, stane se autorem
nebezpečně rychle se šířícího hoaxu a potýká se i se ztrátou vlastní
identity, než dojde k jeho bolestivému prozření. Ale ještě není
pozdě věci napravit. To vše v mimořádně zábavné a dětem srozumitelné formě a (někdy až příliš)
rychlém tempu.
Říci, že role Radovana, mladého pařana her a internetového
závisláka, a trolla byly psány na
tělo hercům Radovanu Klučkovi,
respektive Miloši Mazalovi, by
bylo zbytečným klišé. Oba herci
se totiž na psaní postav podíleli
a je znát, jak si v rolích libují. Netřeba zastírat, že Klučka se se svojí
fyziognomií na postavu školáka
propadnuvšího virtuální realitě
více než hodí. K tomu je velmi dobrým hercem a scénář mu dává dost
prostoru pro fyzické vyjádření.
Jeho protihráč troll v podání Miloše Mazala zastupující všemožná

Koncert na radnici
V rámci cyklu koncertů komorní hudby na vysočanské
radnici zazní 24. listopadu v 19 hodin koncert s názvem
„Židovská hudba a klezmer pro violoncello“.

Ú

činkují Jiří Hošek (violoncello, klavír) a Dominika Weiss
Hošková (violoncello). Koncert
se koná v obřadní síni vysočanské radnice, Praha 9, Sokolovská
14/324. Bezbariérový vstup (2.
p./výtah). Omezená kapacita sálu.

Doc. Mgr. Jiří Hošek

… český hudebník, klavírista, violoncellista a hudební pedagog na
Hudební fakultě pražské AMU. Je
pokládán za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního umění

20

současnosti. Hru na violoncello
vystudoval na konzervatoři v Praze a na Hudební fakultě AMU. Své
umění pak zdokonaloval při řadě
zahraničních studií a v mnoha domácích i mezinárodních soutěží
získal ocenění.
Byl koncertním mistrem Symfonického orchestru Českého rozhlasu (1991–1996), komponoval
scénickou hudbu pro Divadlo na
Fidlovačce, vyvíjí bohaté aktivity i v žánrech populární hudby.
Pedagogicky působil jako docent

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Dominika Weiss Hošková
a Jiří Hošek
Hudební fakulty AMU v Praze
(1994–2014); v březnu 1998 byl
jmenován sólistou Českého rozhlasu. Českou violoncellovou školu reprezentoval na Pražském jaru
naposledy v roce 2014.

MgA. Dominika
Weiss Hošková

… začala hrát na violoncello ve
čtyřech letech. Po studiích na

nebezpečí, která na děti a teenagery na internetu číhají, sice nemá
k dispozici tolik výrazových prostředků, ale temnou, vypočítavou
a nemilosrdně krutou podstatu
anonymního pokušitele zvládá
s chladnou bravurou.
Zvláštní zmínku si zaslouží povedené technické zpracování scény, která až na několik drobností
spočívá v doprovodné projekci
zpracované Tomášem Sůrou, který dokázal vytvořit za málo peněz
hodně muziky. Soudě podle reakcí
malých diváků patří k nejpovedenějším okamžikům představení
scéna, ve které se realita virtuální
protne se skutečností a Radovanem uměle vypuštěná poplašná
zpráva o létajících ananasech začne doslova klepat na dveře.
Hra je doplněna o krátkou debatu
s herci, při níž si děti mohou bezprostředně po skončení představení ujasnit některé otázky a problémy, kterými se (Ne)bezpečná
(ko)média zaobírá. Divadlo AHA!
navíc navázalo spolupráci s Dětským krizovým centrem, které
k tématu nabízí několik doprovodných informačních publikací, jež
jsou po představení dětem a jejich
učitelům k dispozici.
Hra (Ne)bezpečná (ko)média
vznikla díky podpoře hlavního města Prahy. Data a časy nejbližších
představení naleznete na webových
stránkách divadlogong.cz.
text a foto: dg

Pražské konzervatoři a soukromých lekcích pokračovala na Hudební fakultě AMU v Praze, kde
absolvovala magisterské studium
ve třídě svého otce doc. Jiřího
Hoška (2007). V roce 2009–2011
studovala komorní hudbu na Jerusalem Academy of Music v Izraeli,
dnes působí na HAMU v doktorandském programu.
Získala již řadu ocenění, včetně
hlavní ceny na violoncellových
studentských soutěžích. Je nejmladší českou účastnicí soutěže
MHF Pražské jaro 2000. Nadace
Český hudební fond ji ocenila udělením stipendia pro nejúspěšnější
studenty.
Je zakladatelkou klavírního tria
„Ester". Více na http://dominikahoskova.com/
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Bájilo
se,
nalezen
zde,druhu
na tomto
jediném
místûbona
sly‰et
ipod
varhany
v kostele
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pod
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zatčeni jako rukojmí SS
zde,
na tomto
jediném
místû na
sly‰et
varhany vByli
kostele
Elzbieta
Dumnicka
z Krakova.
Okraj
Proseck˘ch
skal a hráti...
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níci ČOS, mezi nimi náčelník JUDr. Miro- vatelstvo, pokud je české národnosti, pochodov˘ch
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náčelna
okraji
svahÛ,
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
V té
chvíli
zaãali
majitelé
polí,
zahrad
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pískafiÛ
tak
nejménû
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sklání
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od okraje
plo‰iny
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ãákem.
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pískafiÛ
tak nejménû
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partiím
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Ve vzdálenosti
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podél
puklin
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s aÏkfiídového
ãtrnáct
metrÛ
mocnou
od okamžité
popravy
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nechaly
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de‰ti
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okrajích
v úlomcích.
V Ruzyni
bylo vyskytuje
popraveno
12
generálů,
ce na války
sletu
vrazily
roce
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Sokolové
svou
přísa- káváme
ahuvyváÏely
z vznikl
nich hroudy
mûkkého
pís- mezi
hou bûlohorsk˘ch
segen.
jinak
na
V
podzemí
nepfiehledn˘
labyrint
Kfiídové
jeopuk,
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jílovitû
zvûtnimipodloÏí
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nebo
Bílý.
plně splnili.
kovce,
kteréanechaly
navlastnû
de‰ti rozpadnout.
okrajích
plo‰iny vyskytuje
jenavlibeÀského
úlomcích.
chodbiãek
sálÛ, jenÏ
kopírovaly ral˘m
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letenského
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Heydricha
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října
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byla rozČinnost
odbojového
hnutí
vzrůstala,
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vznikl nepfiehledn˘
labyrint souvrství.
Kfiídové podloÏí
je tvofieno
jílovitû zvûtpfiirozené
velice
se podobaly
Podle
v˘sledkÛ
vrtobec
sokolskádetailního
a její majetek
jména po napadení aSSSR
v červnu
1941. puštěna Česká
chodbiãek
a sálÛ, jenÏ vlastnû
kopírovaly
ral˘m ordovikem letenského a libeÀského
pfiirozené pomûry a velice se podobaly souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-
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nem, takÏe dnes funguje jako trámec

Rokytka
Rokytka

zpevÀující
okraj československých
svahu.
Vítězné boje
pluků
takÏev dnes
jako trámec
Velmi
dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum
provedla
v rosnem,
bolševiky
Povolží
a opanování
Sibiře
zpevÀující
okrajsenzaci
svahu.
ce 1992 jeskyÀáfiská
skupina
SPEA, kterástánozpůsobily
pravou
v dohodových
Velmi
dÛleÏit˘
nov˘národa
v˘zkum
provedla
v rovû zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
tech,
jméno
našeho
zaplňovalo
po
tři
ce
jeskyÀáfiská
skupina
SPEA,
která
nopfii1992
tomtisk
docelého
znaãnûsvěta.
rizikov˘ch
míst
v závaměsíce
Vojenský
význam
vû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
podivuhodného
úspěchu
legií
spočíval
v nepfii
tom-do
znaãnû
rizikov˘ch míst varchiv
závatfií map
mapy
poslední
řadě
v Interprojektu
tom, že vládě (1965,
Sovětů a tím
lech
voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
âSS)mezi
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãásitfií
Německu
byla Interprojektu
uzavřena cesta(1965,
k sibiřským
map - mapy
archiv
ti dokumentace
polygonového tahu
podzemí
zásobám potravin a surovin. Zmařen ãásbyl
âSS)
s
vynesenou
povrchovou
situací,
od Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleoloplán
užití německých
zajatců,
internovati
dokumentace
polygonového
podzemí
gické
mapy (zhotovené
ov‰emtahu
pomocí
pásných na Sibiři, k posílení německého vojska
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Ladislava
Hrdliãky
a
detailní
speleoloma
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mapy
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pásmûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
os situaci
v Moãálce
německého
generálního
štábu
maršál
ma
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- bylo II
moÏné
získatLudpoa Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nedendorf
při své
jarní
ofenzívě
rokuvcoÏ
1918.
Ta
mûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
o situaci
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu,
se odskončila
a Dohodě
se otevřela
cesaráÏí
Americe
I. Amerika
II
pfiedstavuje
nei nanezdarem
pfiesnosti
jejího
plánu.
V roce 1995
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu, coÏ se
odta
k vítězství.
provedl
Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchoráÏí
i na
pfiesnosti
jejího plánu.
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politický
program
zahraničního
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v‰ak vyÏaduje
revizi.
provedl
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V˘vojmělo
poVladimír
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v‰ak
vyÏaduje
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neustále
opakovan˘ch
plánÛ naLloyd
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po
2000
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cestouVáš
stupnûní
aroce
v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
azeto
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telegrafoval
11.
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Masarykovi:
jména
neustálekde
opakovan˘ch
plánÛ
zpfiíi na místech,
cedule „Poddolováno“
národ
prokázal
neocenitelnou
službuna
Rusku
a v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
a to
zakazovala
vstup.
Firmû
Pragis
se s nemaastupnûní
spojencům
v jejich
boji za
osvobození
svěil˘m
na úsilím,
místech,
cedule
„Poddolováno“
alekde
velice
profesionálnû,
podata
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despotizmu.
My
toho
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vstup.
Firmû
Pragis
se
s nemafiilo ‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛneme.
Francie
se pak
29. června
1918
zavál˘m
úsilím,
ale velice
profesionálnû,
podavodní
nad
Amerikou
60. leto nafárat
zala
ve jámy
vší formě
podporovatI zsnahy
zřízení
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
a projít
systém
Amerika
- Moãálčeskoslovenského
státu
osvobozeného
z jařvodní
jámy nad
Amerikou
I z 60. let nafárat
ka. Rakouska.
Jednalo
sePodobný
o velicevýznam
napínavou
ma
mělo akci,
propodzemí
a
projít
systém
Amerika
MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
hlášení Spojených států z 2. července 1918.
ka.
Jednalo
se
o
velice
napínavou
nebo
vÛbec Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,akci,
takBěhem existující
srpna a plány
září 1918
byla
Národní
protoÏe
mûlydrÏela
nedokonalé
Ïe pfii proráÏce
se v˘‰kovû
‰tûrãírada česká v Paříži uznána za představitelku
nebo
vÛbec
Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,
takkové
polohy
mezi
peruck˘m
a
korycanbudoucí
československé
vlády
všemi
velmoÏe
pfiisouvrstvím
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
a ‰tolu
hnala
napÛl
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cemi
apolohy
československý
národ
spokové
mezi peruck˘m
anárod
korycanneznáma.
V podzemí
se samizamÛÏete
pfiejenecký.
sk˘m
souvrstvím
hnala
napÛl
do
svûdãit,
jak pfiesnûa ãi‰tolu
moÏná
‰Èastnû
situaříjna V1918
Masaryk
ve mÛÏete
Washingtoneznáma.
podzemí
se sami
pfieci18.
odhadla.
nu
uveřejnil
deklaraci
Wilson
svûdãit,
jak pfiesnû
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno
odpoledne
se
unezávislosti.
nás stavili
kolegoci
odpověděl
Rakousku
nikoliv
vlivu
Mavé odhadla.
z Pragisu,
Ïe narazili
na bez
silnû
zfiícené
Jedno
odpoledne
se u nás
stavili
sarykova,
že staré
autonomie
nemůže
jižkolegostačit,
a opadající
podzemní
chodby
a pové
z Pragisu,
Ïestáty
narazili
na
silnû
zfiícené
protože
Spojené
žeJako
jen
čestfiebovali
by zjistit,
oãjižseuznaly,
jedná.
souakromá
opadající
staré podzemní
a nejpokoslovenská
vláda
v Paříži
máchodby
právo
rozhoosoba-expert
jsem mûl
zvlá‰tní,
tfiebovali
by budoucnosti.
zjistit,status,
oã seÏe
jedná.
spí‰ protizákonn˘
jsem Jako
mohlsoulézt
dovat
o české
kromá
osoba-expert
jsem
mûl zvlá‰tní,
neji do
ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam to
horMírová
jednání
mezi
velmocemi
počala
protizákonn˘
status,
Ïe jsem
mohlotevlézt
níkÛm
pfiedpisy
Z ãerstvû
vspí‰
Paříži
v lednu zakazovaly.
1919.
Československá
reifiené
do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam
to horstafiiny
kaÏdou
chvíli
opadávaly
kapublika
zastoupená
Kramářem
a Benešem
níkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevmeny,
nutné
poãkat,
probûhnout
do
se
jich bylo
účastnila
jako
rovnoprávný
člen
vífiené
stafiiny
kaÏdou
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
achvíli
za chvíli
jsem byl
tězných
států. Tomíst
znamená,
že českoslovenmeny,
byloI.nutné
poãkat, Amerika
probûhnout
do
v Americe
A Moãálka
tak byská
samostatnost
nebyla asnad
založena
tebezpeãnûj‰ích
míst a za chvíli jsem byl
ly propojeny! jednáními,
prve
mírovými
bylo jí dobyto
v Americe
I. A Moãálka aale
Amerika
tak byvlastní
silou během války.
ly propojeny!

418
200
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Rokytka

ného
prÛzkumu
nedalek˘ch
LetÀanech,
zabaven.
V nocivze
7. na 8. října
proběhla
provádûného
popodle
válce připravených
Quidem Zá„akce Sokol“, krátce
ve které
rubou,
je kfiídové
podloÏísokolští
nerovné.
Jak vyseznamů
byli zatčeni
činovníci
pl˘vá
ze stovek
geologick˘ch
vrtÛ, provez ústředí,
žup i jednot.
Byli uvězněni
v konden˘ch
zde pfii
projektování
sídli‰tû,
objevují
centrácích,
starosta
MUDr.
Stanisla
Buse
v nûm
údolnívedeprese
paleokoryta
kovský
(ministr
vládách agen.
Syrového)
zahloubená
aÏ obylnûkolik
ãasto vyv Osvětimi, kde
umučenmetrÛ,
v roce 1942.
plnûná
pfieplaven˘mi
jíly.
Podle zprávy Reinharda Heydricha
Nerovnosti tehdej‰ího povrchu fungují
o „akci Sokol“ zaslané 11. října 1941 Hitlejako nepropustná bariéra pro vody prorovi do Berlína bylo zatčeno asi 5000 lidí.
sakující
pískovcov˘m souvrstvím. Na konStanné
začaly svou
jen
takt
jílÛsoudy
a pískovcÛ
jsou „práci“.
vázány Měly
drobné
tři druhy vyvûrající
rozsudků –
popravu,
koncentrák,
prameny
tfieba
u vysoãanské
esosvobození.
Rozsudek ulici
se vykonal
ihned,
takády,
ve StfiíÏkovské
ãi v rybníãku
odvolání
nebylo. V
K kanalizaãní
trestu smrti‰tole
bylov uliodpod
Kundratkou.
souzeno
489
lidí,
přes
2000
jich
skončilo
ci Nad Kundratkou byl odkryt silnû zjílov koncentrácích.
Jména popravených
se vevatûl˘
povrch podloÏního
ordovického
čer četla vkter˘
rozhlase,
druhý vrstvou
den byly‰edého,
červené
souvrství,
metrovou
plakáty s jejichjílu
jmény
vylepovány
podo
celém
kaolinického
pfiímo
pfiecházel
peprotektorátu.
Stanné
právo
byloaniÏ
zrušeno
až
ruckého
souvrství
svrchní
kfiídy,
‰lo urãit
mezi zvûtralinov˘m plá‰tûm
20.hranici
ledna 1942.
a pfieplaven˘mi
jíly.příchodu do Prahy proHeydrich již při
Kfiídová
sedimentace
peruck˘mi
hlásil svůj
program na zaãíná
shromáždění
nacisvrstvami;
ty jsou vyvinuty
‰edé,vuheltických pohlavárů.
Řekl, žejako
potřebuje
tomné
nebo
jako
jílovité
to jílovce,
prostoru
klid,
abymûkké,
český na‰edlé
dělník věnoval
pískovce
o promûnlivé
mocnosti
od nûsvou pracovní
píli německému
válečnému
kolika
decimetrÛ
do dvou
metrÛ.dát
Na tak
tuúsilí. Českým
dělníkům
musíme
to
polohu
bylo
vázáno
jiÏ
popsané
dob˘„nažrat“, aby mohli konat svou práci. Tenvání
kfiídového uhlí v oblasti mezi Klíãovem
to prostor musí být definitivně osídlen jen
a kbelsk˘m leti‰tûm, ale podobn˘ geoloNěmci. Musíme provést rasovou inventugick˘ v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
ru… To bude konečné řešení české otázky,
Prostfiedí
v dobû usazování peruck˘ch vrsrasově
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budou
tev
je nutné
pfiedstavit
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ploché záo
ty
ostatní
bude
postaráno.
Stejná
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Heydrich na tvofieno
konferenci ve
Wansee
‰ích
mûlk˘mi
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Za se
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Ve
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oblast
pod ulicíodstranit
Na VyHeydricha
jako největší
nebezpečí
pro nenáš
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tmelem.
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pískovce,terojak
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všudypřítomným
se
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ãást prorem?
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Na
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do hloubûtínsk˘ch
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Atlantilé
pískovce
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mocnosti
ku,perucké
celý Balkán
byl okupován
Němci
a Italy,
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aÏ ‰esti metrÛ a mohou pfiedstavovat
v Africe se Rommelova armáda blížila k hra-

a Ležáky. Nikdo ještě nezhodnotil, že po
celou tu dobu, kdy se atentát připravoval,
TûÏba
nikdo zekorycanské
sokolských řad
pomáhajících
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On udal
záchytné
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kdy jsou
na historické
mapû
Proseadresy.
Gestapo
vytlouklo
z 16letého
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ka
zakresleny
dva
velké lomy
ve svahu
po
Moravce
místo, prosecké
kde jsou ukryti
obou
stranách
návsi.parašutisté,
Podle nálezu
mincí
bylyNastalo
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jiÏ
a další
adresy.
zatýkání zfiejmû
celých sopoãátkem
16. století.
kolských rodin.
Ty bylyPodobné,
po krutýchpomûrnû
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pokraãují
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deportovány
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a 24. října
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1942 postříleny.
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âertovû vr‰ku. Nûkteré
k likvidacina
Mnichova.
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v týlu.
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perucké
pískovce
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asi tam,
kde je jsou
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jsou
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Leningrad
byl obklíčen.
vzduchu
se pomûrnû
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rozpadají.
Byli to právě
Sokolové,
kteří poskytli
poMen‰í
kusy se podle
na‰ich
rozmoc parašutistům,
kteří
byli pokusÛ
do protektopadnou
jiÏ bûhem
mûsícÛ,
narátu vysíláni
koncemnûkolika
roku 1941,
mezi nimi
pfiíklad
pfies zimu. Jejich písek je v‰ak velskupina Anthropoid. Od jejich výsadku až
mi ãist˘, dobfie vytfiídûn˘, pÛsobí dobr˘m
do provedení daného úkolu – odstraněestetick˘m dojmem. Proto byly na fiadû
ní Reinharda Heydricha, to byli sokolové
míst
perucké pískovce ãi jejich rozpadlé
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žup, zejména
z župy Barákovy.
deriváty
vyuÏívány
jako slévárenské
písky,
Bez
pomoci
těchto
lidí,
kteří
od počátku
spo‰tukové písky nebo pro v˘robu
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lupráce věděli,
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rodiny v případě
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Sedimentace
perucodhalení
čeká smrt,
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se atentát
uskutečnit
k˘ch
pískovcÛ
je na
stfiedoãesk˘ch
nepodařilo.
lokalit
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Piskáček‰tûrãíkovou
před smrtípolohou,
prohlásil,kteže
lup)
zakonãena
ničeho
nelituje,
že dobře věděl,
co ho čeká.
rá
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na mofiskou
transgresi,
tedy
Na přípravě
a uskutečnění
akcezáplavy.
se dále
nástup
nové, mohutnûj‰í
mofiské
Tato
‰tûrãíková
polohaKhodlovi,
je velmi dobfie
vypodíleli
Piskáčkovi,
Smržovi,
vinuta
na fiadû
míst vOgounovi,
proseckémMoravcovi,
podzemí,
Novákovi,
Fafkovi,
ale
také napfiíkladvýčet
v lomu
poblíÏ
Zelenka-Hajský…
všech
by prosecdosáhl
ké
vyhlídky.
několika
set. Historici znají jména pouze
V˘‰e
poloÏené pískovce
jsou
hrubozrnné,
z výslechových
protokolů
gestapa,
ale při
ménû
homogenní,
ãastovšechna
‰ikmo jména
zvrstvené
výsleších
se gestapákům
neapodařilo
mají charakteristickou
narezlou
barvu.
z vyslýchaných vytlouci.
Sám
jsem
¤adíme
je k tzv.
korycansk˘m
vrstvám
a poosobně znal
některé,
kteří přímo
s vysočanvaÏujeme
je za sediment
mûlkého
skými spolupracovali
a zatčení
unikli.mofie,
ve Po
kterém
hrály dÛleÏitou roli pfiíbfieÏní
atentátu nastalo velké zatýkání a poproudy, jejichÏ smûry se bûhem dal‰ího v˘pravy. Připomenu generála Aloise Eliáše,
voje pobfieÏí mûnily a tím ovlivÀovaly zrspisovatele Vladislava Vančuru, novináře
nitost
sloÏení pískovcÛ a smûry jejich vnitfiEvžena
Rosického. Byly vyhlazeny Lidice
ní
laminace.
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ve zámûr
vybudovat
Severní Mûsto
pfiinárem
a sdělil
mu své rozhodnutí.
Ten potom
‰í novou
vlnu zájmu
o částky
zdej‰í
převedl
do obsáhlou
zahraničí značné
finanční
podzemí.
Pozornost
je je‰tû oÏivena
patřící
Sokolu,
a tak zabezpečil
činnost pronapadem
na Krocínce
a na Kundratce v rošeho
zahraničního
odboje.
ceVznik
1965 republiky
i petfiínsk˘m
ve zstejném
byl sesuvem
financován
našich
roce. Objevují
se znaãnû
zveliãené
povûsvlastních
národních
zdrojů,
naši odbojoví
ti o poddolování
celého
Proseka
chodpracovníci
nebyli na
výplatní
listiněažádnébách
táhnoucích
se
aÏ
na
Jen‰tejn
a
do
Staho cizího státu. Zatímco se vytvářel náš odré Boleslavi.
boj na úrovni politické a diplomatické představovaný Tomášem Gariguem Masarykem,
PrÛzkum
Milanem Rastislavem Štefánikem a EdvarPodél prosecké plo‰iny byly velmi nádem
Benešem,
mezinárodní
kladnû
vrtány usilující
clony asio metr
od sebeuznávzdání
našich
práv
na
samostatnost,
na frontách
len˘ch vrtÛ a ‰achtou bylo otevfieno
podjiž
bojovali
čeští aI.slovenští
vojáci
za svou
zemí
u Ameriky
Odtud dál
smûrovala
republiku.
Základem
prÛzkumná
‰tola aÏčeskoslovenských
podél ulice Nalegií
Vybyli
sokolové.
hlídce.
Tato grandiózní akce nebyla niV souhrnnû
Rusku sokolští
cvičitelé působili
jako
kdy
vyhodnocena,
ãást materiučitelé
ČOStajná
organizovala
álÛ bylatělocviku.
staÏena jako
a postupnûpro
se
tyto
cvičitele Moãálka
cvičitelskébyla
kurzy,
zaměřené dona
poztrácela.
mapována
jejich
působení
Rusku. map
V roce
1914
koncedalší
nûkolikrát,
alev vût‰ina
je dnes
nedostupná.
JenČeská
díky ‰Èastné
vznikla
v Kyjevě
družina.náhodû
Bylo v byní
lo autorovi
této
práce
pfiedáno
nûkolik
asi
1000 Čechů
a 16
Slováků.
Přísahu
složili
listÛ
dobov˘ch
mappravoslavného
Moãálky a Krocínky
od
11.
října
1914 (podle
kalendáutajeného,
v˘znamného
podzemního
ře
to bylo 28.ale
září,
den sv. Václava).
badatele
Ladislava
Hrdliãky,
kter˘
jakovygeVe Francii
byla založena
rota
Nazdar,
ofyzik proslul
akcemi
v Hitlerovû
tvořená
převážně
ze členů
pařížského Orlím
Sokohnízdû,
podzemí
PraÏského
na Vyla.
Bylo jich
300 a přísahali
12.hradu,
října 1914.
‰ehradû,
Karl‰tejnû,
ve ·tûchovicích
i jinTyto činy
prostých lidí
vedly T. G. Masade,
a
Proseku
se
v
60.
letech
intenzivnû
vûryka k rozhodnutí zahájit protirakouský odnoval.
boj. Při cestě do Itálie v prosinci 1914 byl vaHlavním problémem v˘stavby Proseka nerován, že mu hrozí po návratu zatčení, proto
byly podzemní chodby, ale ãetné lÛmky
zůstává v Ženevě, kde vytváří první koncepci
a nejménû dvû drobné cihelny, které byČeskoslovenského
Je vezaváÏeny
styku s doly jiÏ bûhem prvnístátu.
republiky
odmácím
odbojem
–
Mafií,
ve
které
padky, takÏe hrozilo selektivní pracovali
sesedání
Alois
Rašín,
Karel
Kramář,
Antonín
Hajn,
základÛ.
Proto
byla
valná ãást
sídli‰tû
náPřemysl
Šámal, Josef
Bekladnû postavena
naScheiner
ro‰techaaEdvard
pol‰táfiích
neš,
který emigroval
v září
ze zhutnûného
‰tûrku.
V 1915.
60. aÏ 80. letech
Československé
legie pomûrnû
v Itálii vznikly
bylo
prosecké podzemí
dobfiepozznáději,
Itálie vstoupila
do války obyvatelÛm,
v roce 1915.
mo jeskyÀáfiÛm
a místním
Protože
Itálii nebyla
menšina,
nábor
zejménav hochÛm,
načeská
jejichÏ
vzpomínky
je
moÏné
ãasto táborech
narazit. organizoval
do
legií dodnes
v zajateckých
âást podzemí
a celá
sokolský
cvičitelMoãálky
bratr Čapek.
Po Krocínka
diplomabyly je‰tû
v 60.
vylity betonem.
Po
tické
stránce
seletech
o vytvoření
českoslovenneustál˘ch
propadech
bylo v leských
legií zasloužil
Milakanalizace
Rastisav Štefánik.
tech
1987 aÏ
1989 pfiikroãeno
raÏbû
Legionáři
bojovali
v bitvách u kArrasu,
270 m dlouhé
kanalizaãní
‰toly táhnoucí
Zborova,
na Doss
Altu. V Terronu
a u Vouse podseulicí
Nad ještě
Kundratkou.
·tola Česbyla
zieres
bojovalo
30. října 1918.
na
návrh
autora
raÏena
ruãnû,
aby
nedokoslovensko tak mělo svou vítěznou armádu
cházelo
k otfiesÛm,
a posléze vylita betoještě
dříve,
než vzniklo.
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se se starostou ČOS JUDr. Josefem Scheine-

sv˘ch Geologick˘ch vycházkách po praÏském okolí (1897). Dále jej uvádí A. Jiroutek (1927)
v knize
Obec
Prosek. Ve
Podíl
Sokola
na
vzniku
20. letech nav‰tûvuje podzemní prostory
v Hloubûtínû Popelka Bilianová a JaroČeskoslovenska
slav Petrbok, kter˘ se ze své funkce konzervátora pfiimlouvá jiÏ poãátkem 20. let
minulého století
jejich
památkovou
Připomněli
jsme za
si 28.
říjen
jako den
ochranu a zpfiístupnûní.
Poté publikuje
prvprohlášení
samostatného
Českosloní,
byÈ
struãn˘
vûdeck˘
popis
nejprve
znávenska. Připomeňme si i podíl Sokola
m˘ jeho
geograf
Josef Kunsk˘ aÏ v roce 1940 a po
na
vzniku.
nûm Václav Král v roce 1958. Mezitím se
podzemím
nûkolik
novinov˘ch
Když
se v rocezab˘vá
1914 profesor
Masaryk
rozhozpráv,
napfiíklad
v
roce
1909
mûlo
b˘t v jeddl odejít do zahraničí a zahájit protirakousné chodbû, podle popisu odpovídající
ký odboj za vznik samostatného státu, setkal
Americe I, objeveno skladi‰tû lupiãÛ. Tepr-

dohodou je přímá spojitost. Takový čin se
nikde jinde v okupované Evropě neudál. De
Gaule za Francii odvolal podpis ihned, Italové později. Prezident Beneš měl problém
pouze s Churchilem. Ten považoval mnichovskou dohodu za platnou do 15. března
1939, vzpíral se prohlásit ji za nulitní od samého počátku.
Ale jak to bylo a je s Německem? V rámci
denacifikace ji měli Němci zrušit ihned po
válce po procesu v Norimberku. Vždyť dohoda byla produktem nacistického režimu,
neslučitelná
státem.
Prosecké
skálys- demokratickým
Moãálka
Tento rok jsme si 27. září připomněli
75
let iod
Heydricha
do Prahy
1.
fiítku
dopříchodu
korycanského
souvrství.
Naakoříjna
70 letpískovce
od vynesení
rozsudků
nadglaunarycanské
nasedají
zelené
cistickými
válečnými
zločinci v souvrství
Norimberkonitické jílovce
a páskované
jíku.
V této
bych uvedl,
co přiznal
lovcÛ
téÏ souvislosti
zvané „kanafas“.
Bûlohorské
opuky se objevují
jako souvislé
polohy aÏ
Konstantin
von Neurath
na norimberském
nejménû„Sokol
nûkolik
metrÛ odprotiokraprocesu:
byldesítek
nejnebezpečnější
jÛ plo‰in.
Ve star˘ch
lomech
na území
státní
organizací.
To jsem
nemohl
trpět.“ Severního
Mûsta
se po
vesmûs
opuka.
Prezident
Beneš
válce tûÏila
napsal,
že si něK Proseku
se mÛÏe
vztahovat
zápis
mečtí
okupanti
byli dobře
vědomi,
jakneurhluãitû
lokalizovan˘
k
·ilbochu,
tj.
ke
Ztracené
boce byla v našich srdcích zakořeněna Tyrvartûmyšlenka,
mezi Libní
a Prosekem,
a datovan˘
šova
a jak
dobře si byli
vědomi
rokem
1795.
Îádn˘
dfiívûj‰í
není
nebezpečí, které pro ně sokolská údaj
organizace
znám,
i
kdyÏ
men‰í
ãást
chodbic
mÛÏe
b˘t
přestavovala. Ze strachu a obav před silou
star‰í.
sokolskou, jako jednou z hlavních sil odpoTûÏba na Proseku probíhala bûhem celéru, se soustředili na jeho příslušníky jako na
ho 19. století a podle pamûtníkÛ skonãijedny
z prvních.
Pokorný
dík akdy
hrdý
la aÏ po
první svûtové
válce,
jiÏ obdiv
nebypatří
všem,
kteří
svou
smrtí,
svými
útrapami
la v˘razná a poskytovala spí‰ pfiíleÏitostnou
dali
vítězství. Prosecké
práciposvěcení
místnímvelkému
nezamûstnan˘m.
Mach
podzemí struãnû zmiÀuje Otakar
Filip Poãta
ve
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1. 11. úterý
19:30
Divadelní spolek Rachtámiblatník
N. Simon: POKOJ Č. 719 –
HOST Z HOLLYWOODU / PREMIÉRA
Nenaplněné city dvou přátel, kteří se po
17 letech odloučení jednoho večera znovu
setkají. On jako slavný hollywoodský
producent a ona jako usedlá manželka
z maloměsta. Dokážou k sobě znovu najít
cestu? Překonat přetvářku?
B. Nušić: ANALFABETI / PREMIÉRA
Zdánlivě nenápadná depeše
z ministerstva dokáže obrátit vzhůru
nohama poklidný život náčelníka policejní
stanice i jeho kolegů.
2. 11. středa
19:30
E. Ensler: MONOLOGY VAGÍNY
Hrají: D. Bláhová, M. Sajlerová
a J. Asterová v alternaci s A. Polívkovou.
4. 11. pátek
19:30
POCTA TRAMPSKÉ PÍSNI, ANEB
TRAMPSKÁ PÍSEŇ NEZAHYNE!
F. Hacker (K.T.O.), T. Linhart
a H. Maršálková (Pacifik) uvádějí ty, kteří
přijdou po nás: Choroše, Nové struny,
Archu, Avízo z Jablonce nad Nisou
a Honzu Jíchu.
8. 11. úterý
14:00
URŠULOVINY
Zábavný pořad ve stylu stand up, jehož
hlavní protagonistkou je majitelka
nejnakažlivějšího smíchu na světě
U. Kluková. Pro seniory Prahy 9 pořádá
MČ Praha 9.

16. 11. středa
Jazz klub Gong
HARLEMANIA
Pražský energický jazzový band.

19:30

17. 11. čtvrtek
14:00
PŘEDNÁŠKA PhDr. MARTY FOUČKOVÉ
17. 11. čtvrtek
19:30
Malá scéna
Marcela Voborská a Helena Maršálková
v pořadu „JAK JE NEZNÁTE“
Kytara: Ondřej Paska. Posezení u dobrého
vína a písniček, které jinde neuslyšíte.
22. 11. úterý
AG FLEK
Koncert skupiny.

19:30

23. 11. středa
19:30
PAVEL ŽALMAN LOHONKA A SPOL.
Koncertní vystoupení.

22. 11. úterý
9:00
Malá scéna
pro děti od 3 let
J. Menzel, M. Pokorný: MÍŠA KULIČKA

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

15:00

22. 11. úterý
10:30
pro děti a mládež od 12 let
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
ROMEO & JULIE

7. 11. pondělí
pro děti od 5 let
M. Pokorný: POHÁDKY
KOCOURA MIKEŠE

10:00

23. 11. středa
9:00 a 10:30
Malá scéna
pro děti a mládež od 9 let
V. Štěpánek: (NE)BEZPEČNÁ (KO)MÉDIA

8. 11. úterý
10:00
pro děti od 8 let
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA

24. 11. čtvrtek
10:00 a 14:15
pro děti od 3 let
A. Lobel: KVAK A ŽBLUŇK
OD JARA AŽ DO VÁNOC

9. 11. středa
10:00
pro děti od 4 let
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ
KOCOURA MODROOČKA

26. 11. sobota
pro děti od 5 let
J. Werich: LAKOMÁ BARKA

15:00

28. 11. pondělí
pro děti od 8 let
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL

10:00

29. 11. úterý
pro děti od 4 let
V. Vančura, M. Pokorný:
KUBULA A KUBA KUBIKULA

10:00

30. 11. středa
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA

10:00

10. 11. čtvrtek
pro děti od 5 let
J. Werich: LAKOMÁ BARKA

10:00

11. 11. pátek
10:00
pro děti od 8 let
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA

19:30

12. 11. sobota
pro děti od 6 let
J. Foglar, O. Lážnovský:
STÍNADLA SE BOUŘÍ

15:00

25. 11. pátek
19:30
FONTÁNA
Bigbít s více než padesátiletou tradicí.

14. 11. pondělí
pro děti od 6 let
J. Foglar, O. Lážnovský:
STÍNADLA SE BOUŘÍ

10:00

15. 11. úterý
pro děti od 3 let
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE

10:00

16. 11. středa
PREMIÉRA
pro děti od 3 let
A. Lobel: KVAK A ŽBLUŇK
OD JARA AŽ DO VÁNOC

10:00

24. 11. čtvrtek
MONOGRAM
Koncert k 25. výročí skupiny.

26. 11. sobota
KATEŘINSKÉ HODY
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.

20:00

29. 11. úterý
19:30
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Další výroční koncert skupiny.

8. 11. úterý
19:30
Divadelní spolek Post Scriptum
L. PIVOŇKA: POSLEDNÍ LANOVKA

30. 11. středa
19:30
E. Ensler: TĚLO
Volné pokračování kultovní hry Monology
vagíny, tentokrát o těle celém. Hrají:
D. Bláhová, M. Sajlerová a J. Asterová

9. 11. středa
POSEZENÍ U CIMBÁLU

19:00

GONG DĚTEM

10. 11. čtvrtek
RADŮZA A KAPELA

19:30

11. 11. pátek
ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV

19:30

15. 11. úterý
19:30
DEVÍTKA A JINDŘIŠKA BROŽOVÁ
Koncert skupiny.

3. 11. čtvrtek
10:00
pro děti od 5 let
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
DEVATERO POHÁDEK

18. 11. pátek
Malá scéna
pro děti od 3 let
K. Čapek: DÁŠEŇKA
ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

9:30

1. 11. úterý
10:00
pro děti od 5 let
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný:
MAUGLÍ

19. 11. sobota
pro děti od 3 let
J. Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY

15:00

2. 11. středa
pro děti od 6 let
J. Foglar, O. Lážnovský:
ZÁHADA HLAVOLAMU

21. 11. pondělí
pro děti od 3 let
J. Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY

10:00

10:00

Vysočanský (Ba)binec
Máte plné skříně oblečení a bot, které nenosíte? Děti ze všeho vyrostly a přeci se
vám skoro nové věci nechce vyhodit? Potřebujete si udělat radost něčím na sebe a do
výplaty daleko? Nebo si chcete jen tak s kámoškami najít čas samy pro sebe a přitom
si vyměnit pár kousků oblečení?

P

rávě pro vás je určena naše
akce Vysočanský (ba)binec,
která proběhne ve dnech 25. a 26.
listopadu v prostorách Obecního
domu v Jandově ulici č. 4 v Praze

Listopad 2016

9. Jedná se o bazar s oblečením
pro dospělé a děti, s hračkami
a sportovním vybavením pro děti.
Můžete si u nás pronajmout za
symbolickou cenu stoleček, nebo

vaše zboží naceníme a prodáme.
Nabírání zboží proběhne 21. a 22.
listopadu od 13 do 19 hodin.
Stoleček si můžete rezervovat na
tel.: 777 853 883, 608 930 306.

KLUB KOCOUR
3. 11. čtvrtek
19:30
THE DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
Kapela založená na koncepci interpretace
improvizované hudby z klasického
neworleánského období.
Více: dixielandmessengers.webnode.cz
8. 11. úterý
19:30
FOLK STONES
Bluesrockové společenství spících myší
z Pardubic. Více: folkstones.webnode.cz
10. 11. čtvrtek
PETYŠA + host
Garážový folk z Braníka.
Více: bandzone.cz/_93292

19:30

22. 11. úterý
19:30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků. Více: zasitipisnickari.klanweb.cz
24. 11. čtvrtek
19:30
ŠUPLÍK
Multižánrová a multigenerační formace
navazující na odkaz skupiny Třetí dech.
Více: suplik.717.cz

(Ba)binec začíná 25. listopadu
v 16 hodin a potrvá do 21 hodin.
Pokračovat bude 26. listopadu od
10 do 17 hodin.
Výdej neprodaného zboží je 28.
a 29. listopadu od 13 do 20 hodin.
Těšíme se na vás!
11. prosince se těšte na
tradiční ADVENT V OBECNÍM
DOMĚ s jarmarkem,
dílničkami a pohádkou.

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

23

KULTURA

Lubomír Netušil: Pobřeží
rátorem pěti ročníků Mezinárodního plenéru Pardubice.
V oblasti teorie se zabývá českou
bibliofilií 20. století, uměním
přelomu 19. a 20. století a dílem
umělců českého symbolismu. Je
autorem řady odborných textů
a podílel se na redakční a textové
přípravě mnoha publikací z těchto oborů.
Výběr z širokého díla Lubomíra
Netušila, prezentovaný v Galerii 9, je věnován jedinému tématu: pobřeží jako neustále se
měnící hranici mezi pevninou
a oceánem, místu věčného koloběhu a návratu, místu putování,
hledání i ztroskotání, svědku proměn v plynutí času.

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

Obrazy a grafiku Lubomíra
Netušila představuje
Galerie 9 od 8. listopadu
do 1. prosince 2016.
Lubomír Netušil

Narozen 1945 v Pardubicích.
Vystudoval pedagogickou fakultu
v Hradci Králové. Po studiích působil v Okresním kulturním středisku
v Pardubicích a zároveň vyučoval
na Základní umělecké škole v Přelouči, od roku 1990 působí jako odborný asistent na katedře výtvarné
kultury a textilní tvorby PdF UHK.
Je členem Unie výtvarných umělců
pardubického regionu. Zúčastnil

Oblak a déšť – 2013, vernis mou,
suchá jehla a mezzotinta

Sloupy na pobřeží I. – 2016, vernis mou, mezzotinta
se více než stovky skupinových výstav doma i v zahraničí, dvacetkrát
vystavoval samostatně. Jeho práce
jsou zastoupeny v řadě domácích
i zahraničních sbírek (Národní
muzeum Praha, Památník národ-

Ostrovy III. – vernis mou, suchá
jehla a mezzotinta

ního písemnictví, Bibliotheque
Nationale Paříž, Stadelijk museum Sint-Niklaas v Belgii, Frederikshavn Kunstmuseum v Dánsku,
Muzeum Zamkowe v Malborku,
Polsko aj.).
Ve volné tvorbě se Lubomír Netušil orientuje především na tisk
z hloubky – lept, akvatintu, vernis
mou, mezzotintu a jejich kombinace. Pracuje i s barevnou monotypií, někdy dotvářenou kresbou,
věnuje se i malbě a práci s keramickým materiálem.
V oblasti užité grafiky a typografie
upravil řadu publikací, katalogů a jiných tiskovin, je autorem více než
stovky knižních značek – ex libris.
Jako kurátor realizoval pro Galerii Univerzity Pardubice od roku
1997 přes 80 výstav našich i zahraničních autorů, byl rovněž ku-

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.
Vždy ve středu 17–19 hodin.
9. 11. květiny z papírových
proužků
16. 11. drobné dárky z filcu
23. 11. zdobení svíček
voskovými plátky
30. 11. vánoční dekorace
z drátků

Dámský klub

Od 19 do 21 hodin.
9. 11. relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte objednávat. Kurs probíhá
přímo ve výstavních prostorách
galerie.

SALON PRAHY 9 – 2016:

Výzva pro výtvarné umělce „Velké“ Prahy 9
Již v předešlých číslech Devítky jsme informovali, že městská část Praha 9, Galerie 9 vyhlašuje třetí ročník
Salonu Prahy 9 s cílem představit veřejnosti i autorům ucelený a aktuální přehled veškerého výtvarného dění
v regionu a zároveň umožnit přátelské a inspirační setkání profesionálních výtvarných umělců celé původní
velké Prahy 9 a jejich prací z posledních let.

V

ýstava 3. Salonu Prahy 9 se
uskuteční v Galerii 9 v lednu
2017 a je určena pro umělce z městských částí a čtvrtí SV Prahy: Vysočany, Prosek, Střížkov, Hloubětín,
Hrdlořezy, Kyje, Černý Most, Dolní
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Počernice, Horní Počernice, Běchovice, Koloděje, Újezd nad Lesy,
Klánovice, Satalice, Vinoř, Kbely,
Letňany, Čakovice, Šestajovice…
Vyplněnou přihlášku s dokumentací odešlete mailem na adresu

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

galerie9@galerie9.cz a účastnický
poplatek 500 Kč odevzdejte nejpozději do 20. 11. 2016 v Galerii 9
(Vysočanská radnice, Sokolovská
324/14, Praha 9) v návštěvní době
(pondělí – čtvrtek 10–19 hodin).

Jakékoli další informace k Salonu
Prahy 9 vám poskytne kurátorka Galerie 9 Mgr. Eva Kořánová,
tel.: 737 540 969, e-mail: galerie9@galerie9.cz. Přihláška je ke
stažení na www.praha9.cz

Listopad 2016

ŽIVOT KOLEM NÁS

V Knoflíku
Kostel sv. Václava na
Proseku ožije světelnými to žije i v listopadu
Kulturní a rodinné centrum Prosek, Jablonecká 724,
obrazy a hudbou
Praha 9-Prosek, www.centrumknoflik.cz. Rezervace:
recepce@centrumknoflik.cz, tel.: 733 420 721,
605 806 230.
KAVÁRNA KNOFLÍK
s dětským koutkem
a mini zoo
8. 11. od 20 hod.
PAŘÍŽ, ŠANSÓN A MUZIKÁLY
LADA SOUKUPOVÁ A PETR OŽANA
Recitál zpěvačky Lady Soukupové
a klavíristy Petra Ožany.
13. 11.
BAZÁREK PRO NEDOKLUBKO
Pořádá rodičovská organizace,
podrobnosti na stránkách
www.centrumknoflik.cz
Vánoční odysea – videomapping oživí kostel sv. Václava na Proseku

Fasáda kostela sv. Václava na Proseku ožije v sobotu
3. prosince od 18 a od 20 hodin unikátní multimediální
audiovizuální uměleckou projekcí autorky
PhDr., Mgr. Zdeňky Čechové, kterou nazvala
VÁNOČNÍ ODYSEA – VIDEOMAPPING.

D

íky monumentální projekci
zhlédnou diváci zimní scenérie, včetně kreseb ledových květů,
mohou se projít tajemnými chodbami proseckého podzemí, obrazově nahlédnout do interiéru kostela, připomenout si významnou
osobnost sv. Václava. Závěrečnou
část projektu věnovala Zdeňka
Čechová slavnostní atmosféře
Vánoc.

Projekt plný obrazových scén,
protkaný množstvím animací
a počítačových efektů, je doprovázen podmanivou hudbou autora
scénické a filmové hudby Miroslava Vobořila, jehož koncertní dílo
zazní mezi projekcemi – od 19 do
19.45 hodin v kostele.
Unikátní umělecký projekt multimediální umělkyně, výtvarnice,
režisérky a choreografky Zdeňky
Čechové je realizován v technické spolupráci se studenty ČVUT
v Praze a s podporou městské části
Praha 9. Navazuje na její úspěšné
projekty, které vytvořila pro Zpívající fontánu v Mariánských Lázních
a Křižíkovu fontánu v Praze, a na audiovizuální autorské projekce uměleckého projektu BETLÉMSKÁ
ODYSEA – VIDEOMAPPING,
který vytvořila na Betlémskou kapli v Praze u příležitosti 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa.

Vánoční strom na Střížkově
Vánoční stromek v parku Václavka na Střížkově bude rozsvícen
první adventní neděli 27. listopadu v 18 hodin.
Jedná se o malé sousedské setkání obyvatel Střížkova, které pro své
spoluobčany připravili jako již tradičně členové Spolku za veselejší Střížkov.
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13. 11. od 16.30 hodin
NEDĚLNÍ DIVADÉLKO – O TŘECH
NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH
Hraje divadlo Pruhované panenky.
Pohádka je vhodná pro malé
i větší děti. Po představení
následuje kreativní dílna. Dílna se
uskuteční při minimálním počtu
12 přihlášených tvořících dětí. Proto
prosíme o včasnou rezervaci.
15. 11. od 18.30 hodin
MARTINA DRIJVEROVÁ –
AUTORSKÉ ČTENÍ PRO DOSPĚLÉ
Již nyní máte možnost si v Kavárně
Knoflík prohlédnout a objednat
autorčiny knihy.
22. 11. od 19.30 hodin
ZÁCHRANA HORSKÉHO MLŽNÉHO
LESA V KAMERUNU
Přednáška s promítáním. Pořádá
spolek Kedjom-Keku.
24. 11. od 20 hodin
KONCERT MIROSLAVA PALEČKA –
JEŽKÁRNY
Nestárnoucí písničky.
27. 11. od 15 do 18 hodin
VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Společné tvoření.

KULTURNÍ
A RODINNÉ
CENTRUM KNOFLÍK
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.
TĚŠTE SE
2. 11. od 17 hodin
VÝROBA HLAVOLAMŮ
Přijďte si vytvořit hlavolamy ze
dřeva, papírů, šňůrek. Koná se při
minimálním počtu 3 přihlášených.
12. 11. od 10 hodin
SVATÁ RODINA
Z VIZOVICKÉHO TĚSTA
Kurz Klubu lidové tvorby Praha
12. 11. a 13. 11.
LYMFATICKÁ MASÁŽ
Pořádá Asociace českých
aromaterapeutů
14. 11. od 19 hodin
KERAMICKÝ ATELIÉR PRO
DOSPĚLÉ – VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Workshop pro všechny zkušené
i začátečníky.
18.–19. 11. 24.
KOŠILKOVÁ NOC
Hlídání dětí s přespáním v Knoflíku.
26. 11. od 10 hodin
VÁNOČNÍ OZDOBY Z PEDIGU
Kurz Klubu lidové tvorby Praha
26. 11. a 13. 11.
FONOFORÉZA – TÓNOVÁ
AKUPUNKTURA
Pořádá Asociace českých
aromaterapeutů
3. 12. od 10 hodin
PŘÁNÍČKA Z ŽEHLENÉ SLÁMY
Kurz Klubu lidové tvorby Praha
První prosincový víkend –
MIKULÁŠ V KAVÁRNĚ KNOFLÍK

HUDEBNÍ ŠKOLA
YAMAHA KNOFLÍK
28. 11. – 1. 12. od 18 hodin
MINIKONCERTY v Kavárně Knoflík
Zveme na vystoupení žáků Hudební
školy Yamaha.
Kontakt Hudební škola Yamaha
Knoflík: Marcela Tůmová, yamaha@
centrumknoflik.cz, tel.: 702 009 452
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V DDM se připravují
na příchod Mikuláše

Cirkus King na Proseku

Ještě než začnou předvánoční kroužkové akademie
a vystoupení dětí, přijde jako každý rok Mikuláš. Těšte
se na 5. prosince od 16 do 19 hodin na akci v Domě dětí
a mládeže Praha 9–Prosek „Mikulda to ví!“ Finančně
ji podpořila MČ Praha 9.

Ch

ybět nebudou oblíbené
dílničky a přijde samozřejmě i Mikuláš. Pro přihlášení
svého dítka do mikulášské knihy
neváhejte kontaktovat informační kancelář DDM na telefonním
čísle 286 886 456 nebo pište
na e-mailovou adresu info@
ddmpraha9.cz.
text a foto: mf

Až do 27. listopadu můžete na Proseku
u stanice metra Střížkov navštívit představení
v cirkusu King rodiny Navrátilovy.

H

raje se ve středu, čtvrtek a pátek od 17 hodin, v sobotu od
16 hodin a v neděli v 11 a 15 hodin.
Obdivovat můžete skvělé artisty
a parádní čísla se zvířaty – lvy, starokladrubskými koňmi, fríským
hřebcem, poníky, velbloudy, psy,
ale představí se také prasátka,
ovečky, kozy, husy…Krásné zážitky si z cirkusu King odnesly 19.
října i děti z mateřských škol, které
si dokonce mohly pohladit malého
text a foto: mk
lvíčka.

CONGRESS HOTEL
PRAGUE
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OHLÉDNUTÍ

Harfandění opět pomohlo dětem z Klokánků
Čtvrtek 8. září se v galerii
Harfa nesl ve sportovním
duchu. Uskutečnil se zde
již 4. ročník benefičního
běhu pro dobrou věc
Harfandění, spolupořádaný
městskou částí Praha 9.

C

elkem se zúčastnilo 1079 běžců, kteří zdolali 5757 kol. Díky
jejich běžeckému odhodlání získal
Fond ohrožených dětí 575 700 korun pro Klokánky.
Návštěvníci Harfandění se kromě
běhání mohli také zapojit do doprovodného Festivalu volnočasových aktivit, který současně probíhal na střeše galerie Harfa. Na
něm se děti i rodiče dozvěděli o zájmových a sportovních kroužcích,
které lze v Praze 9 a jejím blízkém
okolí navštěvovat.

Běžci získali pro Klokánky 575 700 korun
Trať Harfandění kolem galerie
Harfa a O2 areny byla vhodná
i pro seniory, maminky s kočárky,
rodiče s malými dětmi či osoby tělesně postižené. Za každé absolvované kolo putovalo Klokánkům
100 Kč. Akce zaznamenala rekordní počet účastníků – 1 079 –
a díky jejich výkonům mohl předseda FOD Jan Vaněk přebrat od
ředitele centra Pavla Skorčíka šek
na 575 700 korun pro Klokánky.
Celkem se uběhlo 7 456 km, což
odpovídá vzdálenosti z Prahy do
Pekingu.

„Jsme velmi rádi, že se Harfandění
skutečně stalo událostí, na kterou

Předseda FOD Jan Vaněk a ředitel
galerie Harfa Pavel Skorčík

se lidé vrací každý rok. Děkujeme městské části Praha 9 a všem
partnerům za podporu, bez které bychom Harfandění nemohli
uskutečnit. Těší nás, že se nám
zatím každý rok daří věnovat Klokánkům větší částku, a už teď se
těšíme na další ročník,“ říká Silvie
Soukalová za galerii Harfa.
Za finanční podporu celé akce
patří dík partnerům Harfandění: investiční skupině WOOD &
Company – akcionář galerie Harfa, společnostem PRE, PORR,
METROSTAV, Rilancio, M2C,
AB Facility Cleaning a FINEP. Dík
za mediální podporu patří rádiu
Bonton, Českému rozhlasu Regina a portálu emimino.cz.
Více na www.galerieharfa.cz

Za MČ Praha 9 se zúčastnil její
místostarosta Adam Vážanský

Sedmnáct rockových let festivalu PODVINÍ
Sedmnáctý ročník Open Air Festivalu PODVINÍ
v přírodním vysočanském parku byl víc než povedeným
rozloučením s odcházejícím létem.

N

a tradičním alternativním hudebním hodokvasu Prahy 9
zahráli tentokráte TRABANDITA
A REVEREND, Phil SHOENFELT + SOUTHERN CROSS,
ZUBY NEHTY, BBP - podzemní
orchestr a STO ZVÍŘAT. O tom,
že toto odpoledne a večer bylo
věru víc než vydařené, budou asi
nejlépe hovořit zastavené okamžiky z fotoaparátu Mr. Konstantina.
Nejen Zvířata vířila vzduch a ve-

TRABANDITA A REVEREND

Listopad 2016

čer patřil radosti, pohodě a tanci.
Celou fotogalerii najdete tradičně
na www.podvini.cz. Ti z vás, kteří
byli toho večera na tom správném
místě, vědí dobře, jak bylo letos
v Podviní. A ti ostatní mohou uronit pekelně velkou slzu a alespoň
se podívat, o co všechno přišli. Ale
teď už nezbývá, než se těšit, co přinese příští rok a PODVINÍ 2017.
dr. Otto Sepl
foto: Konstantin

Phil SHOENFELT a SOUTH. CROSS

BBP – podzemní orchestr

ZUBY NEHTY

STO ZVÍŘAT
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Skautský den na naučné stezce Americe
Skautský den na naučné stezce Amerika na Proseku se uskutečnil 28. září. Na své začátky ve skautu zavzpomínala vedoucí skautského střediska
Lucka Šanderová – Štěnice: „Super bylo, když jsme mohli být venku. Od Billy se totiž chodilo na Prosecké skály. Kolem louky u křížku, kaštanů
a psí louky jsme to měli všude prolezlé. Klubovna nad těmito místy je pro nás proto něco víc než jen klubovna na bezva místě. Je to srdeční záležitost
a jsem pyšná na to, že společně pomáháme dalším skautským generacím vytvářet vztah k tomuhle skvělému místu. Díky, že jste v tom s námi,“
dodala na adresu deváté městské části vedoucí skautského střediska.

Den seniorů: Bosé nohy v parku
Bosé nohy v parku byl název americké komedie o lásce a o tom, že i nejšťastnější manželství projde občas zkouškou ohněm. Jako dárek ke Dni
seniorů ji dostali ti dříve narození od MČ Praha 9. V úterý 4. října se v Divadle Gong ve Vysočanech bavili hereckými výkony Veroniky Freimanové,
Rudolfa Hrušínského, Anny Linhartové, Radůze Máchy...

Obrazy boxera Rosti Osičky v Galerii 9
Rostislav Osička, pro své kamarády a četné přátele prostě jen Rosťa, je znám jako šampion v boxu, vícenásobný mistr ČSSR a ČSR, který třikrát získal
bronzovou medaili na armádních MS na Kubě, v Koreji a SSSR, jednou bronz na ME, stal se vítězem na osmi dalších mezinárodních turnajích. Čím
dál více je ale vnímán i jako výtvarník a zapálený malíř. Vernisáže výstavy jeho obrazů ve vysočanské Galerii 9 se 14. října zúčastnil i místostarosta
foto na této stránce: Jiří Houdek
Prahy 9 Adam Vážanský.

28

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Listopad 2016

SPORT

Taekwondo je příležitost pro každého
Škola Taekwon-do Dan-Gun, která působí v Litoměřické ulici na Proseku, letos v říjnu oslavila 25 let své existence.
Najdete v ní zapálené sportovce i ty, kteří si jen chtějí protáhnout tělo, a to bez rozdílu věku. Jedním z těch, kteří
jsou s ní celé čtvrtstoletí spjati, je i Otto Santner.
Přijďte mezi taekwondisty
z Litoměřické

Otto, jak vzpomínáte na začátky
školy?
Jen v dobrém. Poznal jsem mnoho
nových lidí včetně hlavního trenéra Petra Poklopa a z mnohých
se stali kamarádi. Prošel jsem
s nimi tenkrát neznámým začátkem tohoto bojového umění u nás.
Později jsme se účastnili mnoha
soutěží a turnajů a myslím, že díky
tomu se přátelíme dodnes a ve
Škole Taekwon-do Dan-Gun trénují už i naše děti.
Proč jste se rozhodl pro taekwondo?
Do začátku devadesátých let jsme
znali z bojových umění jen karate, judo a box. Když se objevilo
taekwondo, oslovilo mě, protože
nabízí spoustu zajímavých technik a krásu pohybu. Ohlédnu-li
se zpátky, jsem rád, že jsem se mu
začal věnovat. Přineslo mi nejen
sportovní vyžití, ale – jak už jsem
říkal – také výbornou partu kamarádů.
S jakými úspěchy jste závodil?
Mám dvě zlaté, několik stříbrných
i bronzových medailí z mistrovství
ČR i jiných závodů po celé České
republice. Bohužel kvůli zranění
a ukončení závodění jsem se nedostal na mezinárodní soutěže.
Stalo se pro vás taekwondo i životním stylem?
Taekwondo, ale i jiná bojová umění, která učí sebeovládání jak po
stránce fyzické, tak duševní, jsou
nositeli určitého životního stylu,

Sára Santnerová se účastnila i mezinárodních soutěží v taekwondu
který člověka utužuje a udržuje ho
v dobrém stavu.
Kdy se z vás stal trenér?
Když hlavní trenér Petr Poklop potřeboval pomoci se žáky a juniory
na závodech nebo ve svazu talentované mládeže. Nakonec jsem se
ještě s kolegou Jiřím Karpíškem
začal trenérské práci věnovat intenzivněji a dnes vedeme závodní
tým složený ze všech kategorií talentů z naší školy.
K taekwondu jste přivedl i své dvě
dcery. Trénujete je sám?
Starší dcera Sára se mnou chodila
na trénink už ve svých čtyřech le-

tech. Sama pak chtěla taekwondo
zkusit a později se prosadila ve
svazu talentované mládeže. Dva
roky také působila v českém národním týmu. Reprezentaci ukončila, protože musí složit maturitu.
Taekwondo cvičí i mladší devítiletá dcera Anička.
Nemyslím si, že by rodiče měli
být trenéry svých dětí. Přesvědčil
jsem se, že starší dcera se velmi
dobře zlepšovala pod vedením
jiných. Co si budeme povídat,
rady od cizích berou naše děti
jinak než od rodičů, i když jejich
tréninkové metody jsou totožné.
Když ale dcery za mnou přijdou,
rád jim poradím.

V bojovém umění taekwondo
existuje 3200 přesně popsaných
technik úderů, kopů, bloků,
seků, podmetů a dalších technik,
z nichž jsou všechny založeny nejen na principech bojových umění ověřených staletími, ale i na
nejnovějších poznatcích z moderních věd jako anatomie, fyzika a další. Pokud si toto všechno
pod vedením trenérů ze Školy
Taekwon-do Dan-Gun technicky osvojíte, můžete získat mistrovský stupeň IV. a vyšší dan (až
IX.). Ovšem stejně pečlivě vás
budou zdejší trenéři učit taekwondu, i když nemáte sportovní
ambice a chcete si „jen“ protáhnout tělo. Škola působí v budově
gymnázia Litoměřická 726, Praha 9–Prosek. Nováčci se mohou
hlásit před každou tréninkovou
hodinou. Více na http://dangun.
mk
taekwondo.cz

Anička Santnerová
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www.scpalmovka.cz
DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

29

SPORT
CENY NEMOVITOSTÍ
ROSTOU! Chcete vědět,
ZDARMA A NEZÁVAZNĚ.
Zavolejte mi:

774 849 270
Albina KASHKAROVA

realitní makléř
Už třináctý ročník tradiční florbalové Benefice firem pro
Sportovní klub vozíčkářů Praha se uskuteční v sobotu
5. listopadu v Praze-Vysočanech ve Sparta areně
inzerat_44x30.indd 4 PLYNAŘ
15.07.15
Podvinný mlýn. Vstup pro veřejnost zdarma. Partnerem
INSTALATÉR
projektu je MČ Praha 9.

Pro děti je kromě výše zmíněných
aktivit připravena také zábava ve
formě malování a tvoření ve výtvarných dílničkách a skákací hrad.
Nejrůznějších soutěží se budou
moci zúčastnit děti i dospělí. Celým dnem bude provázet moderátor Martin Zach a akce se zúčastní
i patron Sportovního klubu vozíčkářů Praha herec a dabér Martin
Stránský. Patronem benefice je
kapitán české florbalové reprezentace Milan Fridrich. Záštitu nad
akcí převzal starosta Městské části
red
Praha 9 Ing. Jan Jarolím.

13.

SC-351666/11

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

Elektroservis

KLÍČE, VISACÍ A JINÉ ZÁMKY, KOVÁNÍ, VLOŽKY

PRODEJ

SERVIS

MONTÁŽ

Milan Kincl, FAMIKL s.r.o., Kolbenova 22, Praha 9
Tel.: 283 891 156, 602 208 389
info@famikl.cz, www.famikl.cz

Komplexní péče
o Vaši kůži

SC-362162/02

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY:
PC NOTEBOOKY TV LED TV
MONITORY HI-FI MOBILY
TAKÉ NABÍZÍME LEVNÉ PC,
NOTEBOOKY A OSTATNÍ ELEKTRONIKU
Výkup – prodej, Bazar – Zastavárna
Drahobejlova 1600/37,
150 m od stanice metra Českomoravská.
Tel.: +420 604 383 031
Otevřeno: Po–Pá: 10–19 h., So: 10–15 h.

YOGA

DERMACENTRUM
S

kožní ordinace
laser clinic
estetická medicína
fototerapie

LENKOU NOVOTNOU

prostory TJ SOKOL PROSEK
Na Proseku 6/15 | Praha 9
Jednorázový vstup: 140 Kč
10-ti vstupová permanentka: 1 200 Kč

každé úterý od 19:00
a ve čtvrtek od 19:30
45
e-mail: delﬁnek.lenka @ seznam.cz
tel.: +420 723 011 582

tel.: 233 557 474

e-mail: mazurska@dermacentrum.cz

www.dermacentrum.cz
PRAHA 8
Poliklinika Mazurská 484
1. patro

Aréna Sparta
(Podvinný mlýn, Praha – Vysočany)

Přijďte!
Fandit florbalu
Fandit
florbalu
Účastnit se soutěží pro veřejnost
(už jste sesepotápěli
akvárku?)
Účastnit
soutěží vpro
veřejnost

(už
jste se
Zabavit
svépotápěli
nejmenšív vakvárku?)
dětském koutku

(malování na obličej, výtvarná dílna,
skákací hrad)
Zabavit
své nejmenší v dětském koutku

(malování
dílna,
Seznámit senaseobličej,
sportemvýtvarná
vozíčkářů
skákací hrad)
Program: 9.00–18.00

Pořadatel: Sportovní
klub vozíčkářů
Praha
Seznámit
se se sportem
vozíčkářů

30

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

Patron turnaje: MILAN FRIDRICH
Program:
Vstup verejnosti: ZDARMA
9.00–18.00
www.skvpraha.cz
Pořadatel:
Sportovní klub vozíčkářů Praha

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 9
Patron
turnaje:
MILAN FRIDRICH

do r. 2014 kapitán české florbalové reprezentace

Bez názvu-1 1

22.9.2016 8:00:04

www.ceskydomov.cz

Chcete spojit svůj profesní úspěch s největším a nejčtenějším časopisem v Praze?

NAŠE PRAHA
časopis všech Pražanů

www.nasepraha.cz

Staňte se MANAGEREM INZERCE
časopisu Naše Praha.
Podle bydliště Vám vybereme místní mutaci, kterou budete zastupovat.
Jsme jedno z významných vydavatelství v České republice, působící na trhu již 17 let.
POPIS PRACOVNÍ POZICE:
Vyhledávaní a oslovování budoucích
i stávajících zákazníků, nabídka a prodej
reklamy v titulu s největším počtem
výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů a doporučení řešení jejich dalšího
rozvoje pomocí našich medií. Tvorba
cenových nabídek, reporting, běžná
administrativa.
POŽADUJEME:
Zkušenost z aktivního obchodu, čistý
trestní rejstřík, zájem pohybovat se mezi
úspěšnými podnikateli a zajímavými lidmi.

Minimálně středoškolské vzdělání. Uživatelskou znalost práce na PC, ŽL.
NABÍZÍME:
Adaptační program pro nově nastupující.
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci obchodní
sítě i celé společnosti. Zastupování největší
inzertní sítě v ČR, Český domov. Kvalitní
podporu, ověřené produkty, know-how.
Dynamický kolektiv.
Chcete se stát členem našeho týmu?
Své životopisy posílejte na
e-mail: nabor@ceskydomov.cz

SC-362072/16

5. 11. 2016

Sokolovská 304

ZUBNÍ
ORDINACE
„Vysočanská
poliklinika“
OZNAMUJE
OZNAMUJE
PŘÍJEM
NOVÝCH
PŘÍJEM PACIENTŮ
PACIENTŮ
tel.: 266 006 189

18:42

SC-361238/06

Na letošní ročník je přihlášených
dvanáct firemních týmů, které
odehrají jednak několik florbalových zápasů mezi sebou, jednak
si vyzkouší jeden zápas na vozíku
proti florbalovému ComAp týmu
SKV Praha.
Kromě toho si mohou účastníci z řad firem i návštěvníci akce
v rámci bohatého doprovodného
programu vyzkoušet sporty, kterým

Aktivity i pro děti

ZUBNÍ ORDINACE

MUDr. Zuzana Střelcová

TOPENÁŘ

SC-362257/09

Přihlášeno dvanáct týmů

se v SKV věnují: stolní tenis s vozíčkáři, potápění v akváriu, orientační
běh, jízdu na kole pro vozíčkáře
(handbike), seznámit se s tancem
na vozíku i mnoha speciálními pomůckami pro sport hendikepovaných a vyzkoušet běžné úkony na
civilním i sportovním vozíku. Stolní
tenis je letos v rámci Benefičního
turnaje již podruhé pojat rovněž
jako turnaj, který bude probíhat paralelně s florbalovým turnajem.

SC-362360/01

C

ílem turnaje je nejen finanční
podpora činnosti klubu, ale
i přiblížení sportu hendikepovaných veřejnosti. Letošní ročník
je navíc spojený s jubileem Sportovního klubu vozíčkářů (SKV)
Praha – slaví totiž 25 let svého
fungování. „Ve čtvrtstoletí naší
existence bych zmínil jeden významný mezník, kterým byl rok
2004. V tomto roce se náš klub významně rozrostl (ze dvou na šest
oddílů) a v tomto roce jsme začali
tradici benefičních turnajů,“ říká
předseda Sportovního klubu vozíčkářů Bohuslav Hůlka.

Vysočanská 243/113
Tel.: 604 35 20 18
www.pedikura-prosek.cz

SC-362135/02

kolik stojí Váš byt na Proseku?

Tržní odhad ceny bytu

SC-362131/01

MASÁŽE CERAGEM
SUCHÁ PEDIKŮRA - MANIKŮRA
Dlouholetá praxe - 20 let
U metra Střížkov
SC-361797/05

Sportovci z firem
opět podpoří Sportovní
klub vozíčkářů Praha
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... auta pro vás

VÝPRAVNÝ MUZIKÁL

VÝKUP VOZŮ
ZA NEJVYŠŠÍ
CENY

PRO VELKÉ I MALÉ

V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
J. UHLÍŘE A Z. SVĚRÁKA

Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová,

800 50 00 50

R. Genzer, M. Suchánek, A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková,

w w w. AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z

SC-351899/65

V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová, M. Pleštilová a další

www.mamacar.cz

SC-362331/02

VŠECHNY ZNÁMÉ PÍSNĚ

NOVÁ
SHOW!

9. 11. PRAHA

Kongresové centrum 20:00

Koncert 9. 11. od 19:30
v Divadle Hybernia

PARTNEŘI:

TICKETS:

www.pragokoncert.com

Vstupenky v síti TicketArt
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7. 12. PRAHA
Forum Karlín

8. 12. PRAHA
Forum Karlín
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SC-361951/12

SC-361914/12

www.abbacz.cz

www.p ra go ko n c e r t . c o m
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Schindler 5500
Výtah nové generace
Moderní osobní výtah, který dodá vaší obytné
i komerční budově nový rozměr. Schindler 5500
představuje ideální volbu. Snadno se přizpůsobí
libovolnému prostoru a nabízí široké možnosti
designu. Řešení je určeno pro reprezentativní
vzhled při maximálním využití plochy.

www.schindler-cz.cz

inz. 210x297 Naše Praha (16-223).indd 1
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SC-362375/01

Schindler, první koho přivoláte

