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Děkujeme všem našim letošním
8 592 dárcům a těšíme se na shledání
v novém roce 2016!
Tým DCCM a DCCH

M
Dárcovské centrum Černý Most

www.dccm.cz

Obchodní centrum Černý Most - galerie
Telefon: 2 33 33 66 66 | dccm@dccm.cz

Dárcovské centrum Chodov

www.dcch.cz

Obchodní centrum Chodov - střecha
Telefon: 27 207 55 55 | dcch@dcch.cz
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Dárcovské centrum Chodov
Vašich
45 minut
může někomu jinému
prodloužit život o roky

DEVÍTKA
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

SLOVO STAROSTY

A

dventní čas, který letos
nastal 29. listopadu, je
považován za čas rozjímání,
zklidnění a pohody, i když se
tentokrát spíše zdá, že se svět
zbláznil. Chtěl bych spoluobčanům popřát, aby Vánoce – svátky míru a lásky, prožili opravdu
v klidu, aby nebyli zahrnováni
děsivými zprávami, které na
nás útočí ze všech stran, a aby
směřovali ke vzájemné toleranci. Je čas uvědomit si, co

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

Historie
Služby

Doprava | Výstavba
Životní prostředí
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nás spojuje, připomenout si
to, čemu říkáme národní hrdost. Někdy zapomínáme, že
v naší historii je mnoho věcí,
na které můžeme být hrdi,
s nimiž můžeme být spokojeni. Nepodléhejme negativistickým postojům, i když jsou
pro nás – bohužel – mnohdy
typické. Naší snahou musí být,
aby toho, na co můžeme být
hrdi a co nám přináší nezbytné
sebeuspokojení, bylo co nejvíc. A síla, kdy dokážeme čelit
hrozbám současného světa, je
ve vzájemnosti.
Klidné a spokojené prožití
vánočních svátků.

Z radnice
Téma měsíce
Informace
Nejen pro seniory
Školství
Představujeme
Kultura
Rokytka
Žijí mezi námi
Život kolem nás
Sport
Dopravní informace
Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.
V případě, že vám časopis nedošel do
schránek nebo jste jej obdrželi pozdě,
stěžujte si u svého poštovního doručovatele.

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

PRODE J K
NE
V S T UP E n k u

na střeše Galerie Harfa
Veřejné bruslení:
Denně 15:00–18:30

n a In f o

Veřejné bruslení pro děti
do 10 let s doprovodem:
Denně 13:00–14:30

stá

VSTUPNÉ
50 Kčč / VSTUP

Večerní veřejné bruslení:
Sobota 19:00–20:30

děti do 150 cm a jejich
nebruslící doprovod

PO DOBU VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ JE K DISPOZICI PŮJČOVNA BRUSLÍ VEDLE KLUZIŠTĚ.

ZDARMA

Cena zápůjčky:
60 Kč (brusle pro dospělé)
30 Kč (brusle pro děti do velikosti 30)
Provozovatel si vyhrazuje právo omezit dobu pro veřejné bruslení – zejména za nepříznivých klimatických podmínek či z důvodu
marketingových akcí centra. Doba veřejného bruslení zahrnuje i přestávky pro nezbytnou úpravu ledu – dle rozhodnutí obsluhy kluziště.

ARENY

Verejne brusleni Nase Praha 188x86.indd 1
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Z RADNICE

Starosta Prahy 9 dodatečně předal ocenění dvěma laureátům
Městská část Praha 9
v září letošního roku už
pošesté ocenila své občany za jejich mimořádné
profesní úspěchy, morální
postoje a práci ve prospěch ostatních. Ne všichni
laureáti si však 10. září
ocenění osobně převzali.

C

enu městské části Praha 9 si
při slavnostním ceremoniálu nemohl převzít Prof. MUDr.
Bohuslav Ošťádal, DrSc., který
pobýval na pracovní cestě v USA.
Cenu starosty městské části Praha 9 dostal také Ing. Aleš Vejšický, ale ani on se vzhledem k pracovnímu vytížení slavnostní akce
neúčastnil. Oba ocenění převzali
z rukou starosty MČ Praha 9 Ing.
Jana Jarolíma 5. listopadu 2015
v obřadní síni vysočanské radnice.

Medailonky všech oceněných byly
zveřejněny v říjnovém vydání měsíčníku Devítka.

Z dopisu Vladimíra Zedníka

Po slavnostním zářijovém ceremoniálu předávání ocenění napsal
do redakce Devítky jeden z oceněných – Vladimír Zedník:
„… Žiji ve Vysočanech od roku
1960, kdy jsem jako člen jednoho

z prvních tehdy zakládaných bytových družstev dostal možnost
zakoupit družstevní podíl. Bylo to
družstvo založené v ČKD, proto
také byt ve Vysočanech. Vysočany
v té době byly spolu se Smíchovem
po ekologické stránce nejhorší
částí Prahy – v průmyslové čtvrti to snad ani jinak nejde. Nebyl
jsem z toho moc šťastný, ale zvykal
jsem si. Postupem doby se situace

už v „mých“ Vysočanech pomalu měnila. Ubývaly tovární haly,
hlavně slévárna šedé litiny, měnila
se neútulná místa (celý objekt pod
vysočanským nádražím), skončily
kotelny na tuhá paliva… zkrátka
během času se Vysočany začaly
stávat vyhledávanou částí Prahy.
Měl jsem to štěstí, že jsem dvě
volební období mohl být členem
Zastupitelstva MČ Praha 9. Za
tu dobu jsem poznal mnoho lidí,
kteří pracují na radnici pro chod
celé oblasti. Můj obdiv získala
především skupina radních pod
vedením starosty Jana Jarolíma.
Ve svých 85 letech jsem rád, že
jsem jako zastupitel svým alespoň
drobným dílem přispěl k tomu,
že se Devítka stává tak oblíbenou
destinací v Praze. Můj dík patří
všem, kteří mají svůj podíl na této
změně, a přeji jim mnoho dalších
mk
nápadů, síly a zdraví.“
foto: Jiří Houdek

Proč na poště ve Fénixu nedostanete lísteček s pořadovým číslem?
Začátkem listopadu jsme do redakce Devítky dostali stížnost, že na poště
v obchodním centru Fénix ve Freyově ulici ve Vysočanech nefunguje už více
než tři měsíce zařízení na vydávání pořadových čísel pro klienty.
„… Lidé tak musí stát ve frontě u pře- opravu je vypsané výběrové řízení... A co na to Česká pošta?
pážek jako za starých časů,“ napsala
nám obyvatelka Vysočan (kontakt
má redakce k dispozici) a pokračovala: „Když se zeptám pracovnic
pošty, proč to tak je, dostávám odpovědi: Je to tak lepší... (pro úřednice?).
Nevíme, ale vždyť to nevadí... Na

Vidím v tom především nezájem
pošty o nápravu a nechápu to.
Vždyť jinde to bez problémů funguje – na Proseku, na Palmovce
a dalších poštách. Pro nás seniory
i matky s dětmi a nákupy je přece
lepší ve frontě sedět než stát!“

„Vyvolávací systém pošty Praha 93
je skutečně již delší dobu nefunkční, a to konkrétně od 16. 7. 2015,“
konstatoval v polovině listopadu
tiskový mluvčí České pošty Ing.
Matyáš Vitík. „V současné době
jsou na vyvolávacích systémech,

nejen v Praze 93, prováděny pouze
záruční opravy. Provádění pozáručních oprav a ostatních servisních činností je závislé na uzavření
nové servisní smlouvy s externím
dodavatelem. Jakmile dojde k uzavření nové smlouvy, bude externímu dodavateli problém ihned
předán k řešení. Chápu rozladění
klientů tímto stavem. Za vzniklé
nepříjemnosti se klientům tímto
mk
velmi omlouváme.“

soutěže o vstupenky do O2 areny
Poděkování Výherci
Výherci znalostní soutěže o prosincové vstupenky do O areny, která byla vyhlášená

V

elké díky patří manželům Adamovi a Veronice Vodičkovým.
Můj otec šel 17. listopadu 2015
zhruba kolem 17. hodiny před
nimi, když náhle na rohu ulic Ctěnická a Měšická zkolaboval a padl
obličejem na zem. Dostal infarkt.
Život mu zachránila včasná a pohotová reakce manželů, kteří mu
až do příjezdu sanitky prováděli
masáž srdce. Velké díky. Mnoho
takový lidí dnes není.
Daniel Vlach

2

v časopisu Devítka, jsou známi. Vstupenky na prosincové koncerty a sportovní utkání
radnici Prahy 9 poskytne O2 arena, a to nejpozději na samém počátku prosince.

S

právné odpovědi zněly: 1 – B;
2 – B; 3 – A. Správně odpovědělo 118 soutěžících, špatně
odpověděli 3 soutěžící. Správné
odpovědi byly umístěny do osudí,
z něhož se pak losovalo.
Jména vylosovaných výherců:
Pumpová, Krejčířová, Krebsová,
Bartůšková, Cidlinská, Formán-

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS
4

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

ková, Fišerová, Šišáková, Kučerová, Jihlová, Bartoňková, Davídek
Pavel, Tomanová, Kotasová.
Všem výherkyním a výherci srdečně gratulujeme!
Na samém počátku prosince budeme výherce kontaktovat na telefonních číslech (eventl. e-mailech), které soutěžící uvedli na odpovědním
kupónu, vystřiženém z časopisu

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

Devítka, a domluvíme s nimi způsob předání vstupenek. Upozorňujeme také, že položka odpovědního
kupónu ohledně preference představení („rád(a) bych na tuto akci“)
je pouze orientační. Budeme se snažit vyjít výhercům vstříc, ale tato informace není závazná a vynucovat
si konkrétní představení v konkrétní den není možné.
red

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

Kontakty na redakci,
inzerci i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži
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Park Srdce na Proseku dokončen
Dokončení parkových úprav a instalace cvičebních strojů v parku Srdce na Proseku se stalo 12. listopadu 2015
příležitostí k setkání občanů Devítky s představiteli MČ Praha 9.

N

a místě bývalé zahrádkářské
kolonie na Proseku vedle Prosek Pointu byla dokončena druhá
část parku Srdce. Jeho první část
byla vybudována v roce 2010. Vytváří s ní jednotný celek a doplňuje zelené plochy parku Přátelství
a zeleň sousedícího hřbitova.
Celkové náklady na parkovou
úpravu Srdce II činí 6 351 tisíc korun. MČ Praha 9 finance získala
z Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost. Sama se na
nich podílí částkou 477 tisíc korun.

Právě dokončená část parku Srdce je vstřícná především
k dětem a jejich rodičům.
zeravů se stanou bludištěm stylizujícím chodbičky mravenců. Altán s lavičkami poskytne přístřeší
při dešti nebo stín v létě. Kompozici vzrostlých cypřišů a zeravů
a dalších vzrostlých, zdravých
stromů, které zbyly z bývalé zahrádkářské kolonie, doplňují
nově vysázené stromy a trvalkové
text a foto: mk
záhony.

Protože první část parku Srdce
umožňuje aktivní využití volného
času spíše občanům v produktivním věku a lidem s aktivním
přístupem k životu, nové zelené
plochy jsou vstřícnější především
k dětem a jejich rodičům. Je tu
dětské hřiště pro děti do pěti let
v podobě světa hmyzu, jemuž odpovídají i herní prvky. Nízké řady

Revitalizace vrchu Třešňovka
V říjnu začal „velký úklid“ Třešňovky v Praze 9. „Je to jeden z posledních
neudržovaných přírodních prostorů, který chceme zpřístupnit široké veřejnosti,“
říká radní Prahy 9 pro životní prostředí a dopravu Tomáš Holeček.

N

a vrchu Třešňovka v Hrdlořezích byl krátce po druhé světové válce vysázen třešňový sad.
Z počátku se hospodářsky využíval, ale postupem času se o něj
přestalo pečovat. Nesekané plochy mezi ovocnými stromy začaly
zarůstat a neprořezávané třešně
rozlamovat. V současné době je
většina sadu neprostupná, zanesená odpadem a zarostlá.
Revitalizace Třešňovky začala

ní na bezpečná torza, aby neohrožovaly návštěvníky, ale zároveň
aby dál sloužily jako velmi cenný
biotop pro bezobratlé a ptáky.
Mezi stromy vznikne několik pobytových ploch. Stávající síť pěšin
bude rozšířena o nové cestičky
a doplněna o několik laviček přírodního vzhledu vzniklých z pokácených stromů. U hlavních vstupů
budou instalovány informační
panely a v sadu vznikne několik

v říjnu a spočívá především ve
výřezu keřového patra tvořeného z části náletem ze zmlazených
třešní, z části keřovými houštinami na ploše takřka 10 hektarů.
Veškerý komunální odpad z několika skládek v množství desítek
tun bude odvezen. Do vyřezaných
a vyčištěných ploch budou vysazeny nové ovocné stromy, převážně třešně. U stávajících starých
třešní proběhne ořez nebo zkráce-

Na nejrůznější otázky obyvatel
Devítky odpovídali představitelé
MČ Praha 9 v čele se starostou
Janem Jarolímem.

broukovišť. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu
Praha-Konkurenceschopnost.
„Poslední z velkých ovocných
sadů Devítky, který bude čekat revitalizace, je Klíčov, kde v současné době probíhá čištění od černých
skládek, nepořádku a starých náletů,“ uzavírá Tomáš Holeček.

Práce v Třešňovce

Jedenáct rodinných domů místo garáží
Na veřejném setkání s občany 28. července 2015 v ulici
Pod Krocínkou informovali představitelé městské části
Praha 9, že v souvislosti s dokončením urbanizace
Krocínky zamýšlí rozdělit pozemek po bývalých
garážích na malé stavební parcely.

STÁNÍ PRO AUTA

DĚTSKÝ POKOJ

DĚTSKÝ POKOJ

16,8m2

16,8m2

PRACOVNA

WC

KOUPELNA

347 m2
ŠPAJZ

313 m2

CHODBA

DOMÁCÍ PRÁCE

CHODBA

313 m2
WC
2m2

KOUPELNA
5,25m2

LOŽNICE
16,8m2

OBÝVÁK

KUCHYŇ

313 m2

TERSA NA VÝCHOD

ŠATNA

V

yklizený pozemek po bývalých
garážích chce městská část
Praha 9 prodat. Jedná se o místo, které územní plán označuje
za čistě obytné území, takže je
možné zde stavět i bytové domy.
Záměrem radnice je rozdělit celý
pozemek na malé stavební parcely

Prosinec 2015

313 m2

16,8m2

a každou z nich prodat za nejvyšší
možnou cenu, aby tak zabránila
opětovnému stmelení parcel do
jedné a stavbě jednoho velkého
komplexu budov.
„Jak jsme slíbili na veřejném setkání s občany, předkládáme návrhy, jak pozemek po bývalých

369 m2
TERASA NA JIH

557 m2

313 m2

garážích využít. Vzniknout by zde
mohlo např. jedenáct rodinných
domů, které by svým charakterem
odpovídaly charakteru Krocínky,“
konstatuje místostarosta Prahy 9
odpovědný za územní rozvoj a výstavbu Marek Doležal.

293 m2

293 m2
294 m2
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Poliklinika Prosek naplňuje
Devítka je jednou z mála
pražských městských
částí, která provozuje
polikliniku. A navíc se jí
daří realizovat ambiciózní
plány, které s Poliklinikou
Prosek měla a má. „V minulých letech byla rekonstruována nevyhovující
trafostanice na služebnu
záchranné služby - na
jedno z nejmodernějších
stanovišť v Praze, zachovali jsme provoz lékařské pohotovostní služby,
před nedávnem skončila
rekonstrukce samotné
polikliniky, která se dočkala zateplení, a v létě na
tyto práce ještě navázala
rekonstrukce výměníkové
stanice na poliklinice, což
byl další krok ke snížení
provozních nákladů tohoto
zdravotnického zařízení,“
vypočítává Taťjana Horká,
radní Prahy 9 zodpovědná
za zdravotnictví a sociální
služby.

S

tejně jako se na Poliklinice
Prosek zkvalitňuje zázemí pro
poskytování zdravotnických služeb roste i jejich nabídka. Letos
byly například otevřeny dvě nové
ordinace, které přispěly k rozšíření stávajících ordinací pneumologické a cévní. Od ledna příštího
roku začne fungovat nová ordinace lékaře ORL. Vedení polikliniky
se snaží vytvářet vhodné prostory
i pro další specializované ambulance, ovšem naráží přitom na starou bolest českého zdravotnictví
– nedostatek financí.

„Díky moderním diagnostickým monitorům můžeme lépe zjišťovat příčiny potíží, s nimiž k nám pacienti chodí.
S digitálními snímky lze různě pracovat – zvětšovat je, sledovat z různých úhlů, přizpůsobit si jas, kontrast
a podobně, což s klasickými nebylo možné, takže při stejném vyšetření pacienta jako dříve zjistíme daleko více
podrobností o jeho zdravotním stavu,“ říká primář RTG - Radiodiagnostického pracoviště Polikliniky Prosek
MUDr. Eduard Chovanec.
tit. Na vlastní provoz si musíme
vydělat sami poskytováním zdravotnických služeb,“ vysvětluje ředitel Polikliniky Prosek Jiří Dufek.
Bohužel ve zdravotnictví neplatí,
že čím více výkonů odvedete, tím
více dostanete zaplaceno od zdravotních pojišťoven a docílíte tak
většího zisku.
„Na jedné straně je sice deklarováno, jak budou mít nemocnice
dostatek financí na svůj rozvoj,
a to včetně 5% mzdového nárůstu, ale v souvislosti s úhradovými
vyhláškami pro rok 2015 i 2016
vidíme, že tento rozvoj není mož-

Nedostatečně nastavená
úhradová vyhláška

„Příjmy Polikliniky Prosek tvoří
finanční prostředky z úhrad od
zdravotních pojišťoven a z nájemného, dotace od deváté městské
části na provoz nedostáváme, ale
devátá městská část financuje
prostřednictvím svého rozpočtu
konkrétní investice, které by jinak
nebylo v silách polikliniky zajis-
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ný,“ pokračuje Jiří Dufek. „Úhradové mechanismy jsou nastaveny
nedostatečně a pokrývají pouze
inflaci v rámci provozu polikliniky,
nikoliv však nárůst provozu nebo
nárůst mezd, což je pro každé
zdravotnické zařízení velkým
problémem. Do budoucna potřebujeme mít finanční zdroje na přiměřené mzdy zejména pro střední
zdravotní personál, tedy zdravotní
sestry, a odborný personál, čili lékaře. Jen pro dokreslení: úhradová
vyhláška pro rok 2016 nám umožňuje odvést výkony ve výši 103 %
úhrad roku 2014. Co uděláme nad

stotříprocentní hranici, nedostaneme od zdravotních pojišťoven
zaplaceno. Otázkou zatím je, zda
v tomto znění s námi zdravotnické
pojišťovny také smlouvu pro příští
rok podepíšou.“
Nedostatek financí ve zdravotnictví vede k tomu, že zdravotnická
zařízení musí pacienty odmítat.
„Abychom nemuseli přistupovat
k takovýmto radikálním krokům,
sledujeme efektivitu jednotlivých
pracovišť, tedy vytíženost ambulancí, vynaložené materiálové
náklady apod. celý rok. V nutných
případech musíme i my provoz
usměrňovat,“ říká ředitel Polikliniky Prosek a upřesňuje: „To se
týká však pouze občas vyhlášených stop stavů, kdy pacienty po
určitou dobu neobjednáváme, ale
to jen z kapacitních důvodů, abychom předešli dlouhým objednacím lhůtám.“

Potřebné investice

Nový rentgenový přístroj.
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„Jsme si vědomi toho, že navzdory
nepříznivé situaci ve zdravotnictví
musíme do dalšího rozvoje a rozšiřování služeb Polikliniky Prosek sami investovat,“ konstatuje
radní Taťjana Horká. „Vzhledem
k rozsáhlé výstavbě bytů v Praze 9
neustále roste počet obyvatel Devítky, kteří jejich služeb využívají,
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své ambiciózní plány
nemluvě o tom, že lékaři na poliklinice ošetřují pacienty z dalších
spádových obvodů včetně Prahy-východ. A fakt, že tu občas vyhlásí stop stav – nazíráno jinou optikou – znamená to, že klienti jsou
se službami polikliniky spokojeni
a vyhledávají je. Proto návrh rozpočtu MČ Praha 9 pro příští rok
počítá s investičními prostředky
na přístavbu Polikliniky Prosek,
která by měla umožnit otevření
nových ambulancí.“
Přístavba by se týkala pavilonu H
v severozápadní části polikliniky,
kde by mohlo vzniknout osm ordinací. V plánu je také nástavba přízemního pavilonu č. 02. Vzrůst by
mohl o dvě podlaží, což by rozšířilo plochu Polikliniky Prosek o další dva tisíce metrů čtverečných pro
zdravotní a sociální služby.
Koncem listopadu byl ke konečnému schválení předložen
projekt přestavby vstupního vestibulu Polikliniky Prosek. S rekonstrukcí se počítá v létě příštího roku. Nový kabát dostanou
stávající obchůdky jako např.
zdravá výživa, optika, zdravotní
potřeby, trafika, nově bude vytvořena odpočinková zóna s wi-fi,
kavárnička a čajovna.

investovat do rozvoje polikliniky.
Ať už se jedná o plánované, nebo
vyvolané akce, jakou byla naposledy rekonstrukce terasy polikliniky,
která tvoří strop oddělení rehabilitace, kudy zatékalo. Akcionář
– městská část Praha 9, v žádném
případě nerozpouští zisk do dividend,“ říká Jiří Dufek.
Charakteristické pro Polikliniku
Prosek je také to, že realizace investičních akcí neomezuje provoz
jednotlivých ordinací. Stavební
dělníci pracují o víkendech, v noci
nebo například v době odstávky
tepla a teplé vody.

„Letos byla i díky finančním prostředkům z MČ Praha 9 zrekonstruována výměníková stanice,
která fungovala od počátku existence polikliniky. V návaznosti na
to a na zateplení budovy polikliniky v loňském roce nyní regulujeme
topnou soustavu a rekonstruujeme jednotlivé rozvody tepla a teplé
vody. Je to další z řady kroků, které
přispívají ke snížení provozních
nákladů,“ vysvětluje zástupce
ředitele Polikliniky Prosek pro
provozně-technickou část Tomáš
Kladívko.
Pacienti lůžkového oddělení následné péče pak oceňují, že některé pokoje včetně sociálního
zařízení byly přebudovány na bezbariérové.
Po rekonstrukci úpravny vody pro
rehabilitační bazén připravují na

Novinky z polikliniky

Nejsou to však jen velké investiční
akce, které přispívají ke zvyšování kvality poskytovaných služeb
a komfortu pro klienty polikliniky.

Zisk jde do rozvoje
polikliniky

Poliklinika Prosek, která poskytuje ambulantní zdravotní péči ve
všech základních a specializovaných lékařských oborech a zároveň zabezpečuje provoz lůžkového
oddělení následné péče a provoz
lékárny, je akciovou společností.
„Jako obchodní společnost vytváříme zisk a ten nám dovoluje

Nové čtecí zařízení rentgenových snímků, kterým bylo letos vybaveno třetí
rentgenové pracoviště Polikliniky Prosek, umožňuje rychleji vyšetřit větší
počet pacientů.

poliklinice postupnou výměnu
deseti rehabilitačních van. Plán
výměny je zpracován na dva roky,
práce budou probíhat vždy v létě
v době odstávky tepla, aby nebyl
omezen provoz rehabilitace.
„Letos jsme také doplnili a obměnili technologii na rentgenovém
pracovišti a investovali jsme do
nového přístrojového vybavení
laboratoře lékárny pro výrobu
magistraliter,“ vypočítává Tomáš
Kladívko.
Rovněž prodejna zdravotnických
potřeb, kterou už rok provozuje sama poliklinika, rozšířila své
služby a jednou týdně zajišťuje
rozvoz zdravotních pomůcek imobilním klientům domů.

Jdete na krev?

Biochemickou a hematologickou
laboratoř včetně odběrů krve zajišťuje na Poliklinice Prosek společnost Centrolab, s. r. o. Ta také
otevřela novou mikrobiologickou
laboratoř, která dosud na poliklinice nebyla, a investovala do
rekonstrukce prostor pro odběry
krve diabetiků. Rozšířila se i doba
odběrů krve – od 7 do 10 hodin.
Centrolab provádí vyšetření v odbornostech klinická biochemie,
hematologie, infekční sérologie
a nově také v oboru mikrobiologie. Provádí rovněž vyšetření pro
veterinární ordinace. Pacienti si
mohou uhradit laboratorní testy
i bez doporučení lékaře jako samoplátci. Laboratoř je vybavena
nejmodernějšími technologiemi
a personálně obsazena lékaři,
analytiky a laboranty s atestacemi
v příslušných odbornostech.
text a foto: Marie Kurková
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Výběrové řízení na pronájem obecních bytů
Městská část Praha 9 vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecních bytů za první smluvní nájemné,
a to podle zásad pro pronajímání bytů za smluvní nájemné za první měsíc nájemního vztahu bez služeb
v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřených MČ Praha 9.

Z

nění těchto zásad je k dispozici na internetových stránkách
MČ Praha 9 a na oddělení bytovém
Odboru správy majetku Úřadu
MČ Praha 9.
Na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 9 dne 11. 2. 2014 byl schválen prodej všech bytů MČ Praha 9
jejich oprávněným nájemcům
a bylo určeno pořadí jednotlivých skupin domů tak, jak budou
nabízeny k prodeji v průběhu let
2015 až 2018. Vítěz výběrového
řízení na pronájem bytu se tedy
úhradou prvního smluvního nájemného a uzavřením nájemní
smlouvy k bytu stane oprávněným nájemcem s právem koupit
předmětnou bytovou jednotku za
stejnou zvýhodněnou cenu jako
ostatní oprávnění nájemci v příslušném roce (úhrada prvního
smluvního nájemného v žádném
případě nemá vliv na jakékoli snížení zvýhodněné kupní ceny pro
oprávněné nájemce). Podle zásad je minimální výše smluvního
nájmu za první měsíc nájemního
vztahu u jednotlivých bytů stanovena individuálně podle stavu,
velikosti bytu a dluhu na bytě váznoucím, roku prodeje příslušného
bytu a ceny, za kterou bude prodán
oprávněnému nájemci.
Starosta MČ Praha 9 vyhlásil výběrové řízení na pronájem bytů
za smluvní nájemné za první měsíc nájemního vztahu bez služeb
v domech ve vlastnictví hl. m.
Prahy svěřených MČ Praha 9 dne
25. 11. 2015. Uzávěrka výběrového
řízení je 11. ledna 2016 v 16 hodin.
Otevírání obálek je stanoveno na
15. ledna 2016 v 9 hodin v budově
Úřadu MČ Praha 9.

Jedná se o tyto byty:
1. Byt čís. 1 o velikosti 3+1
v domě č. p. 354, Jablonecká 33,
podl. pl. 74,69 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného
za první měsíc nájmu (včetně dluhu na
bytě váznoucím): 650 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první
měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu
na bytě váznoucím, uhradí budoucí
vítěz formou Dohody o přistoupení
k dluhu.)
2. Byt čís. 14 o velikosti 3+1
v domě č. p. 356 Jablonecká 29,
podl. pl. 75,42 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného
za první měsíc nájmu (včetně dluhu na
bytě váznoucím): 680 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první
měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu
na bytě váznoucím, uhradí budoucí
vítěz formou Dohody o přistoupení
k dluhu.)
3. Byt čís. 1 o velikosti 3+1
v domě č. p. 553, Vysočanská 71,
podl. pl. 78,03 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného
za první měsíc nájmu (včetně dluhu na
bytě váznoucím): 700 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první
měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu na
bytě váznoucím, uhradí budoucí vítěz
formou Dohody o přistoupení k dluhu.)

4. Byt čís. 19 o velikosti 1+0
v domě č. p. 553, Vysočanská 71,
podl. pl. 42,50 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného
za první měsíc nájmu (včetně dluhu na
bytě váznoucím): 450 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první
měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu
na bytě váznoucím, uhradí budoucí
vítěz formou Dohody o přistoupení
k dluhu.)

(Část celkového nájemného za první
měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu
na bytě váznoucím, uhradí budoucí
vítěz formou Dohody o přistoupení
k dluhu.)

Prohlídku těchto bytů
lze dohodnout ve firmě
Tommi holding, s.r.o.,
Jablonecká 322/72 v Praze 9,
telefon: 283 880 792, 283 880 840.

7. Byt čís. 27 o velikosti 1+1
v domě č. p. 386, Na Vyhlídce 3,
podl. pl. 30,40 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného
za první měsíc nájmu (včetně dluhu na
bytě váznoucím): 340 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první
měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu
na bytě váznoucím, uhradí budoucí
vítěz formou Dohody o přistoupení
k dluhu.)

5. Byt čís. 24 o velikosti 1+1
v domě č. p. 292 Mlékárenská 3,
podl. pl. 55,71 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného
za první měsíc nájmu (včetně dluhu na
bytě váznoucím): 550 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první
měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu
na bytě váznoucím, uhradí budoucí
vítěz formou Dohody o přistoupení
k dluhu.)

8. Byt čís. 23 o velikosti 1+1
v domě č. p. 386, Na Vyhlídce 3,
podl. pl. 30,40 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného
za první měsíc nájmu (včetně dluhu na
bytě váznoucím): 340 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první
měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu
na bytě váznoucím, uhradí budoucí
vítěz formou Dohody o přistoupení
k dluhu.)

6. Byt čís. 16 o velikosti 1+1
v domě č. p. 608, Sokolovská 312,
podl. pl. 44,70 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného
za první měsíc nájmu (včetně dluhu na
bytě váznoucím): 360 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc

Prohlídku těchto bytů lze
dohodnout ve firmě Tommi holding,
s.r.o. U Svobodárny 12/1110
v Praze 9, telefon: 284 815 049.
Podrobné informace
podá Odbor správy majetku
Úřadu MČ Praha 9, J. Blažková,
telefon: 283 091 221.

Grantové programy
MČ Praha 9

Varování před společností
Bydlení Ovečka, s. r. o.

astupitelé Devítky na svém posledním zasedání vyhlásili grantové programy MČ Praha 9 na rok 2016
pro právnické a fyzické osoby.
Zahrnují programy v oblasti využití volného času dětí
a mládeže, programy v oblasti životního prostředí a kulturní činnosti, programy humanitární a sociální a programy protidrogové a prevence kriminality. Podrobnosti
o nich přineseme v lednovém vydání měsíčníku Devítka.
red
Žádost o grant můžete podat do 15. února 2016.

ěstská část Praha 9 zjistila, že nájemci obecních bytů jsou písemně kontaktováni
společností „Bydlení Ovečka, s. r. o.“. Do schránek jsou jim vhazovány dopisy této
společnosti, ve kterých jim nabízí návrhy řešení jejich situace při privatizaci bytu.
Tyto návrhy spočívají v nabídce náhradního obecního bytu podle výběru nájemce, finanční kompenzaci v řádech statisíců korun, úhradu dluhů apod. Městská část Praha 9
upozorňuje na nereálnost těchto slibů a v žádném případě nedoporučuje nájemcům
obecních bytů s takovou společností o čemkoli jednat. Princip privatizace obecních bytů
v MČ Praha 9 vylučuje zapojení podobných iniciativ a nájemce by se vystavil nebezpečí
rizikových právních úkonů, které ve svém důsledku mohou vést i ke ztrátě bydlení. red
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Už jste si vyměnili průkaz OZP?
Držitelé dočasných průkazů osoby
se zdravotním postižením (OZP)
a průkazů mimořádných výhod mají
do konce roku 2015 možnost zajistit
si výměnu za nový průkaz OZP.
V případě, že tak neučiní, nebudou
moci po 1. lednu 2016 využívat
žádné benefity a nároky, které jim
z vlastnictví průkazu vyplývají.

chvíli a vyhnuli se tak
zbytečnému čekání ve frontách na
konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá
formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Stejně jako
při každých úředních jednáních musí držitel
průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal
průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili
fotografii a podepsali příslušný formulář,
který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do
konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP,
které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné
do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz
v nové podobě vydat.

N

ový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský
průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny
tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015.
Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že se
výměna týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě
stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP
ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední

Příspěvek na mobilitu v roce 2016
K 31. prosinci 2015 končí
nárok na příspěvek na
mobilitu lidem, kterým byl
příspěvek přiznán v letech
2012 a 2013.
Konkrétně:
1. osobám, kterým byl přiznán
příspěvek na mobilitu v letech 2012 a 2013 na základě
přechodných ustanovení § 38
odst. 8 zákona č. 329/2011 Sb.,
tedy na základě držitelství průkazu mimořádných výhod typu
ZTP a ZTP/P;

2. osobám, kterým byl přiznán
příspěvek na mobilitu v letech
2012 a 2013 ve standardním
správním řízení, jehož součástí bylo posouzení zdravotního
stavu, dle legislativy účinné do
31. 12. 2013 (čl. IV bod 2. zákona č. 313/2013 Sb.).
O končícím nároku na příspěvek
na mobilitu budou dotčení klienti informováni prostřednictvím
informačního dopisu zaslaného
obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i žádost o příspěvek na
mobilitu.
Novou žádost je nutné podat až po
1. 1. 2016 a nejpozději 31. 1. 2016,

jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016.
Vyplněnou a podepsanou žádost
lze podat osobně nebo zaslat prostřednictvím České pošty.
Žádost nelze podat před 1. 1. 2016
– takto podaná žádost by musela
být zamítnuta (v prosinci 2015
těmto klientům stále trvá již dříve
přiznaný nárok).
Nárok na příspěvek na mobilitu má
osoba starší 1 roku, která má nárok
na průkaz ZTP a ZTP/P, který byl
přiznán podle předpisů účinných
od 1. 1. 2014, a opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována.

Zvláštní skupinu tvoří klienti,
kteří podali žádost o příspěvek na
mobilitu v roce 2013, ale řízení
o přiznání příspěvku bylo dokončeno až v roce 2014 (podle čl. IV
bodu 3 zákona č. 313/2013 Sb.).
Uvedení klienti nemusí podávat
žádost o příspěvek na mobilitu,
neboť je ÚP ČR povinen zahájit
před 31. 12. 2015 správní řízení
z moci úřední. ÚP ČR proto těmto klientům zašle v prosinci 2015
oznámení o zahájení správního
řízení o přiznání této dávky.

Prosinec 2015

Útulný, rodinný podnik, s příjemnou atmosférou, kde si budete připadat jako doma.
Kávu, kterou si i sami pražíme, vám většinou připraví sám pan majitel.
V nabídce máme italská a moravská vína, limonády, ledové čaje
a samozřejmě kávové nápoje, jejichž základem je vždy výborné espresso.
Interiér pro cca 20 lidí je vhodný i na rodinné či firemní oslavy.
Děti a pejsci jsou pro nás vždy příjemným zpestřením dne, nebojte se je k nám vzít.
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Obuv – nepoškozená
Klíčovská (náměstíčko)
informace k otázkám, souvisejícím
tiskopisy a informační brožury
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
s dodávkami zemního plynu 5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Služeb mobilní kanceláře mohou
Potřebujete parkovat na
INFORMACE
využít i občané přilehlých obcí
tiskopisy
a informační brožury Mobilní kancelář je umístěna
Proseku a nemáte kde?
a částí Prahy.
Služeb mobilní kanceláře mohouv dodávkovém automobilu VW
Samostatné uzavíratelné garáže
Bližší
informace
na
tel.:
267
175
174
Transporter, označeném
logem
Potřebujete parkovat na
využít i občané přilehlých obcí Pražské plynárenské,
(nikoliv garážová stání) jsou
a 267 175 202, www.ppas.cz
zaparkovaProseku a nemáte kde?
Senátní
kancelář
k pronájmu v garážích v Lovoa částí
Prahy.
W
Business Center Rokytka (4. patro)
Samostatné
uzavíratelné
garáže
sické ulici na Proseku. Za garáž
senátorka
Ing.
Zuzana
Baudyšová
Bližší informace na tel.: 267 175 174
m
Sokolovská 270/201
zájemci (nemusí mít trvalé byd(nikoliv
garážová
stání)
jsou
Praha 9 – Vysočany
a 267 175 202, www.ppas.cz
vaKrásnou tradicí v Praze 9
liště na „devítce“) zaplatí měkontakt:
jandobes01@seznam.cz
anského sdružení
k pronájmu v garážích v Lovosíční nájem 1200 Kč. Termín
Informační
internetové
centrum
pro
občany
Prahy
9
jednání s paní senátorkou po
se stalo slavnostní vítání
ov
sické ulici
na Proseku.
ZaLitvínovská
garáž 500
prohlídky si lze domluvit na tel.:
předchozí
Adresa: domluvě
Internetové
centrum
Prosek,nových
ZŠ
občánků, tedy nově
Pískovcová – Prosecká
zájemci (nemusí
mítPraha
trvalé
776 616 616 - Milan Tuček.
(vchod z Litoměřické
ul.), 190 00
9 bydchodním
narozených dětí ve věku
Tel.: +420 602
/ e-mail: info@icprosek.cz
liště283
na283
„devítce“)
zaplatí měJaké věci je možné darovat:
zhruba čtyř až sedmi měa zimní Prahy
oblečení 9
– dámské,
síční nájem 1200 Kč. Termín
trum proLetní
občany
síců (nejpozději do jednoho Dětská pohotovost
pánské, dětské
Dětská
pohotovostručníky,
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBAsiPRVNÍ
Uzavíratelné garáže
prohlídky
lze domluvit na tel.:
m
Prosek,
ZŠ
Litvínovská
500
Lůžkoviny,
prostěradla,
stávka
ve FN Bulovka
roku dítěte).
v Nemocnici
Na Bulovce
POMOCI 776
(LSPP)
utěrky,
záclony
v
Lovosické
616
616
Milan
Tuček.
190 00 Praha 9
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
LátkyDětskou
– minimálně
1 m²
pohotovost
pro
radici naše městská část zachoDětskou pohotovost pro
mail:
Domácí
potřeby:
nádobíve
bílévšední
i černé,
školy info@icprosek.cz
Devítku
zajišťuje
Provozovatel LSPP:

Pronájem garáží na

Pronájem garáží na Proseku
Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste

Internetové centrum Prosek

entrum Prosek

a
u parku)
ZŠ)

T

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

266 084 220
Pondělí - pátek:
16.00 – 7.00
dny,
v sobotu, neděli a14/324,
dobědonebo
Praha 9
tel.: 602 219 190,
e-mailu
adresu:
pichovar@praTelefon:na
+420
283 881
200
Sobota a neděle: nepřetržitě
svátků Fakultní nemocnice
ha9.cz. Více na www.praha9.cz.

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

aráží na Proseku

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

cz,

Klub zastupitelů MČ Praha 9

Bulovka, Budínova 2, Praha 8
-Libeň.
Mgr. Ing. Aleš
Doležal
SBĚRNÝ
DVŮR

DOSPĚLÍ ve všední
Telefon:dny 19.00 283 842 224
hod - 6.00 hod, o víkendech 266 084 220
Trojkoalicedny:
Poslanecké
dolezala@praha9.cz
a svátcích od 19.00 hod.
PRO PRAHU 9
Uzavíratelné garáže
každou
první
středu
v
měsíci
posledního pracovního dne do
Jan Sládek
Ordinační hodiny LSPP pro
v Lovosické
sladekj@praha9.cz
Pod
Šancemi
444/1,
Praha
9
Regionální
kancelář
TOP 09
6.00
hod. prvního pracovního
Praha 9, Jablonecká 322,
ve581
FN Bulovka: Praha 9
Tel.: +420děti
284 098
Ing.
Dana
Balcarová
dne.
od
14.00 SLUŽBA
do 16.00.
PROVOZNÍ
DOBA: - pátek:
Pondělí
16.00
– 7.00
LÉKAŘSKÁ
PRVNÍ
Kovářská
3, Praha 9 (2. patro)
e-mail: dana-balcarova@kristalka.cz
pondělí
až
pátek
8.30
–
17.00
POMOCI
(LSPP)
Telefon: +420 283 881 200web: www.kristalka.cz/praha9/
Sobota a neděle: nepřetržitě
Možnost
objednání
na
Tato služba
je poskytována
sociálně slabším občanům, kteří
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
+420
881trvalý
518pobyt na území
sobota 8.30 – 15.00
nemohou
za právníTel.:
služby
platit286
a mají
tel.:
602 262 686

9
ro

0 – 7.00
etržitě

00

842 224
084 220

Praha 9

Kovářská
3, Praha
9 (2. patro)
Kovářská
3, Praha
9 (2. patro) Jandova 4, Praha 9, 1. patro
Telefon i fax:
Možnost objednání na
+420
283 891
989
tel.: 602 262 686
e-mail:
odspraha9@seznam.cz

Tel.:
+420 286
881 518 na
Možnost
objednání

tel.: 602 262 686

MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením
problematiky
Stranabytové
zelených
283a842
224
problematiky
mezilidských vztahů.
Vaši zastupitelé:
266Právní
084 220
poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská ulice 14, v 1. patře, místnostIng.
106,Zdeněk
začátekDavídek
v 15 hodin.
Každou první a třetí středu v měsíci poskytuje
poradenství
Tel.: 283
091 328
JUDr. Miroslav Soukup, každou druhou a čtvrtou středu v měsíci
Možnost
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
JUDr. objednání:
Věnceslava Holubová.
Senátor Tomáš Kladívko
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
tel.: Termín:
+420 7372.250
e-mail: petr@pisoft.cz
12.,258
9. 12., 16. 12. 2015
Praha
9 Ph.D.právní
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu
konání
bezplatné
MUDr. Jan
Trnka,
Senátorské
dny: rozdávat od 14.30 do 16.30 pořadová čísla. K poskytnutí
poradny budou
e-mail: jantrnka@centrum.cz
každé
pondělí
od 15.00
18.00 totožnosti s trvalým pobytem na území
služby
je třeba
doložit– doklad
Adresa:
OVV
ČSSD
Praha Hrdlořezy
9,
Prahy 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín,
(občanský
průkaz vydán Úřadem
MČ Praha 9). 723, Praha 9-Prosek
Jablonecká

Strana zelených
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Vaši zastupitelé:
Praha 9

epnet.cz

um.cz

Telefon:

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

ha 9

a9

LÉK
POM
NA

Pro
Pro
Pra

DO
hod
a sv
pos
6.00
dne

Tel.

Bezplatná
právní poradna

Provozovatel LSPP: Poliklinika
Prosek, Lovosická 440/40,
Praha 9

dní
době
ce
ha 8

Uzav
v Lov

Adresa:OVV
OVVČSSD
ČSSDPraha
Praha9,9,
Adresa:
Jablonecká723,
723,Praha
Praha9-Prosek
9 – Prosek
Jablonecká
Telefon: +420
602 459 180
Možnost
objednání:
Telefon:
+420
283
882
131
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
e-mail:
ovv.praha9@cssd.cz
Senátor
Tomáš
Klub zastupitelů
za ČSSDKladívko
přeje spoluobčanům
pokojné
a radostné
Vánoce
strávené
tel.:
+420
737
258
Klub zastupitelů
za 250
ČSSD
děkuje
v kruhu svých blízkých. Tradiční setkání se
všem
spoluobčanům
za
pomoc
zastupiteli Miloslavem Hanušem a Milapři
řešení
problémů
podnětův úterý
nem
Apeltauerem
se auskuteční
Senátorské
dny:
ledna
20159.odSetkání
16 do 17.30
hodin.
v12.
rámci
Prahy
se zastukaždé
pondělí
od 15.00 – 18.00
piteli Milanem
Apeltauerem
a Miloslavem Hanušem se uskuteční 13. března od 16.00 do 17.30.

Hnutí pro Prahu

Ing. Zdeněk Davídek
Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
Tel.: 283 091 328
všem spoluobčanům za pomoc
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
při řešení problémů a podnětů
RNDr.
Petr
Pišoft,
Ph.D.
v rámci Prahy 9. Setkání se zastuZdeněk Davídek
e-mail: petr@pisoft.cz
e-mail: davidekz@praha9.cz
piteli Milanem
Tato služba je poskytována
sociálněApeltauerem
slabším občanům,
tel.: 602 643
472 Jan Trnka, Ph.D.kteří nemohou zaaprávní
MUDr.
služby platit
a mají trvalý
pobyt
Miloslavem
Hanušem
se uskuna území MČ Praha 9.
e-mail: jantrnka@centrum.cz
teční 13. března od 16.00 do 17.30.

Bezplatná právní
poradna – exekuce

INZERCE V ČASOPISU

STSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Březen 2012

Vít Vrbický

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

Telefon: +420 283 882 131
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Strana svobodných občanů
Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz
www.facebook.com/Svobodni.P9
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Termíny: 9. 12. 2015
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla.
Právní poradna se koná od 14 do 15 hodin v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti
s trvalým
Březen
2012pobytem
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.

Prosinec 2015

Adre
Jablo
Telef
e-ma

Klub
všem
při ře
v rám
piteli
a Mi
tečn

Termíny přistavení:
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
26. 4. 12 od 12.00 do
14.30 hod.
INFORMACE
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Mobilní kancelář je umístěna
v dodávkovém
VW
Mobilní obchodní kancelář
Pražskéautomobilu
plynárenské
Transporter, označeném logem
Pražské
plynárenské,
Pražská plynárenská, a. s., ve
parkovišti
za úřadem zaparkovaMČ Praha 9,

1. 12.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Děčínská – horní parkoviště
Drahobejlova x U Svobodárny
Prosecká 119

5. 12.

8.00–12.00
9.00–13.00

7. 12.

15.00–19.00

Pod Strojírnami

8. 12.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Matějkova x Čihákova
Ctěnická x Měšická
Na Břehu x Mlékárenská

Litvínovská x K Lipám
Zakšínská x Zásadská

12. 12.

8.00–12.00
9.00–13.00

Habartická – parkoviště u objektu 496-503
Vysočanská 113/243

14. 12.

15.00–19.00

Kovářská x U Školičky

15. 12.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Vysočanská 85/546
Drahobejlova - u st. metra Českomoravská
Pískovcová

19. 12.

8.00–12.00
9.00-13.00

21. 12.

15.00–19.00

Jablonecká x Šluknovská

22. 12.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická
Kovanecká x Podvinný mlýn
Novoborská x Českolipská

Vysočanské nám. x Prokopka
Nad Krocínkou x Obvodová

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje
firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
Kontejnery jsou přistavovány v následujícím režimu:
1) VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny
(časy jsou uvedeny v harmonogramu)
2) součástí přistavení VOK bude obsluha, která koordinuje ukládání odpadů
VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu
podnikatelskými subjekty!
Do VOK nepatří:
lednice, televizory a počítačové
monitory, zářivky a výbojky
autobaterie
jiné nebezpečné odpady

Termíny přistavení:
16. 12. 2015
od 10.30 do 13.30 hod.
Mobilní kancelář je umístěna
v dodávkovém automobilu Fiat
Ducato, označeném logem Pražské
plynárenské, a. s., zaparkovaném na

Informační
internetové
odběru zemního
plynu centrum pro občany
• změnyInternetové
smluvního vztahu
(způsobu
Adresa:
centrum
Prosek, ZŠ Litv
placení,
zasílací adresy,ul.),
jména
atd.)
(vchod
z Litoměřické
190
00 Praha 9
• převzetí reklamace
Tel.:
+420
602
283
283
/
e-mail:
• výměna, kontrola a zaplombování info@icpro
plynoměru
• informace k otázkám souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na tel.:
267 175 174 a 267 175 202
nebo na www.ppas.cz.

Klub zas

Poslane
každou
Praha 9,
od 14.00
Telefon:

Internetové centrume-mail:
Prosek
praha9@veciverejne.cz,
Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
tel.: 602 219 190,
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

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU 9

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU 9

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

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

Region
Praha 9
Kovářs
Možnos
tel.: 602

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

Možnost
Senátor T
tel.: +420

Telefon i fax:
+420 283 891 989

Senátors
každé po

Sokolovská 504/274 • Praha 9 - Vysočany
Tel.: 284 819 062
Biskupcova 5 • Praha 3 - Žižkov
Tel.: 271 775 615
www.papirnovotny.cz • obchod@papirnovotny.cz

Platí od 1. 7. 2014–31. 10. 2014
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nab ích
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ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ
POTŘEBY

Prosinec 2015

Mobilní kancelář poskytuje zejména

následující služby:
Internetové
centrum P
• zahájení, převod a ukončení

Schůzku lze domluvit
telefonicky nebo e-mailem.

INZERCE

L ET

Sokolovská 324/14.
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SC-341823/12

Do VOK patří tyto odpady:
nábytek, velká zrcadla
koberce a linolea
lyže, snowboardy, kola
umyvadla a WC mísy

spolupráci s dceřinou společností
Pražská plynárenská Servis
distribuce, a. s., a úřadem MČ
Praha 9 nabízí odběratelům zemního
plynu službu tzv. mobilní obchodní
kancelář. Jejím 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.

PRODEJ
NA FAKTURU
10%
ROZVOZ
ZBOŽÍ
Z CENY NÁKUPU NAD 500 Kč
ZDARMA

Prosinec

PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO
KUPÓNU VÁM VRÁTÍME

Velkoobjemové kontejnery

informace
s dodávka
tiskopisy a
Služeb mo
využít i ob
a částí Pr
Bližší info
a 267 175 2
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NEJEN PRO SENIORY

Prosincová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají
trvalé bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324,
Praha 9 (zapsáno v občanském průkazu).
10. prosince 2015 ve 14 hodin
Drátkování – tvoříme pro radost
Pro šikovné i nešikovné ruce, přijdete a uvidíte, domů si něco odnesete. Zdarma. Tvoření se uskuteční v zasedací místnosti Úřadu
MČ Praha 9 č. 205, 2. patro nové
budovy, Sokolovská 14. Pod vedením Ing. arch. Hany Řepkové – vánoční motiv.
15. prosince 2015 od 14 hodin
Divadlo Gong:
Vánoce jsou za dveřmi
Vlna vzpomínek, veselého i vážného vyprávění a živě zpívané melodie nejen o Vánocích. Účinkují

Miriam Kantorková, Zdeněk Troška, Ladislav Županič, Šimon Pečenka, Alexander Hemala. Vstup
do sálu od 13.30 hodin do naplnění kapacity sálu po předložení
občanského průkazu vydaného
Úřadem MČ Praha 9 Sokolovská
14. Zdarma.
Doporučujeme:
12.–13. prosince 2015 10–18 hod.
Česká dřevěná hračka
Prodejní výstava českých hraček
a řemeslné výroby, Novoměstská
radnice, Karlovo náměstí 1/23
Praha 2. Doporučujeme, vstup
zdarma.

Jubilanti
80 let
Jaroslav Sandman
Jiří Vait
Emilie Hlavínová
Vlastimil Jáneš
František Kovář
Jaroslava Maturová
Jiřina Rindová
Jaroslav Havlas
Jiří Souček
Libuše Cucová
Eduard Hanzlík
Karel Novák
85 let
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.
Miloš Potůček
Jindřich Polan
Miloš Horák
Stanislav Broukal
Jiřina Doksanská
Emilie Sokolová
Jaromír Kincl
Vlasta Chomátová
Danuška Břízová
Anna Pudilová
Jiřina Staňková
Robert Schmit
Verona Vaňousová

Vzpomínka

Na rekondičním pobytu
v severočeském Úštěku

90 let
Věra Valčíková
Jiří Richter
Miroslav Jírovec
Bohumila Uhlířová
91 let
Irena Vobořilová
Stanislav Kotalík
Marie Homolková
František Čermák
Jan Škvor
92 let
Jiřina Kraiflová
93 let
Milada Kurcová
Ludmila Ondráková
Rozália Tomová
Zdeňka Doboszová
Věra Kulhavá
Josefa Fáberová
94 let
Kristina Rejmanová
Společnou cestou…
Diamantovou svatbu – 65 let společného života oslaví 23. prosince 2015
manželé Vlasta a Alois Chomátovi
z Vysočan – vše nej... do dalších
společných let a hlavně zdraví
přeje rodina.
Upozornění:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobní údajů, je nutné, aby
se zveřejněním svého jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka
jubilant souhlasil. K životnímu jubileu
80, 85, 90 let a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci od starosty
MČ Praha 9. Součástí je i lístek, jehož
prostřednictvím se vyjádří, zda chtějí
zveřejnit své jméno mezi jubilanty,
či nikoliv. Jména jubilantů jsou proto
v Devítce zveřejňována zpětně.
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Členové a sympatizanti prosecké organizace
Svazu tělesně postižených z Prahy 9 v Úštěku

Prosecká organizace Svazu tělesně postižených
jako každoročně připravila pro své členy
a sympatizanty týdenní rekondiční pobyt, tentokrát
v severních Čechách v Úštěku. Také letos tuto akci
podpořila městská část Praha 9.

A

protože se jednalo o rekondiční pobyt, o pohyb na něm
nebyla nouze. Pětadvacet účastníků začínalo každý den rozcvičkou před snídaní pod vedením
předsedkyně prosecké organizace
STP Zdeňky Škrétové. Dny pak
vyplňovaly procházky po Úštěku
a jeho okolí a výlet do Zubrnic.
Každý se jich účastnil podle své fyzické kondice i momentálních sil.

Poznávání Úštěku

Úštěk leží 17 km severovýchodně
od Litoměřic. Pyšní se centrem
s mnoha zachovalými pozdně gotickými měšťanskými domy, které
bylo prohlášeno památkovou rezervací. I proto byl Úštěk nejednou využit jako kulisa k filmům.
V okolí města je krásná krajina
s několika rezervacemi.
Účastníci rekondičního pobytu
z Prahy 9 postupně poznali pamětihodnosti města, jako Pikartskou
věž, masivní součást městského
opevnění (1428), která dnes slouží
mimo jiné jako výstavní síň, nebo
velký pozdně barokní kostel sv.
Petra a Pavla z let 1764–1772. Jedná se o jednolodní stavbu s bočními emporami a jednou věží v průčelí. Zařízení je většinou barokní,
obraz na hlavním oltáři namaloval
roku 1656 Karel Škréta. Mnozí
navštívili synagogu v Podskalské
ulici z roku 1794, opravenou v le-

tech 1993 až 2003, která v současné době slouží jako výstavní
a koncertní síň a v suterénu je stálá
expozice o židovském školství a židovské obci v Úštěku, prohlédli si
židovský hřbitov. Veselí vzbudila
návštěva Muzea čertů v Úštěku,
jež je svým zaměřením unikátem
ve střední Evropě.

Autobusem do Zubrnic

Soubor lidové architektury Zubrnice je jedním z nejmladších
a v Ústeckém kraji jediným skanzenem. Leží v Českém středohoří
na západním úpatí Bukové hory
a je situován do živé vesnice. První stavbou přenesenou do Zubrnic v roce 1977 je barokní studna
ze Střížovic z roku 1695. Vlastní
obec vznikla v 11. a 12. století
a má návesní půdorys s dominantou kostela sv. Máří Magdalény.

Za rok na shledanou!

„Díky krásnému počasí patřilo
k velmi oblíbenému programu
účastníků i koupání v rybníku
Barvíř,“ dodává Zdeňka Škrétová, která už přemýšlí o náplni rekondičního pobytu v příštím roce.
„Snažíme se poznávat stále nová
místa, takže lokalitu, kam zamíříme, zatím vybíráme. Ráda bych
však poděkovala za podporu MČ
Praha 9, bez níž bychom podobné
mk
akce nemohli připravit.“

Prosinec 2015
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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. 12. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat)
9:00–14:00
Počítačový kurz – 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
Klub invalidů – Mikulášské posezení

13:00 – 15:00
raha 9, Country
uplynulý
tance – začátečníci
diska, na
15:00–16:00
Country
16:00–18:00
namenal
i náštance
2. 12. 2015 – středa

vní služby,
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30

Zdravotní cvičení pro seniory
s prvky jógy a dechových cvičení,
25 Kč
8:30–9:30
mplikovaly
Počítačový kurz – pro pokročilé
který vyloučil
10:00–11:00
o státních
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Společenský klub:
Adventní beseda s herečkou paní
spolupráci
Táňou Fischerovou. V sále Centra
pro seniory, zdarma)
13:15–14:30
Klub šikovných ručiček: Andílek (s sebou
zbytky záclon)
15:00–16:00
3. 12. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky
Krutské, DiS., zdarma
9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců – Mikulášská besídka
13:00–16:00
4. 12. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry
9:40–12:00
Společné pečení vánočního
cukroví na besídku
9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–17:00

8. 12. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží
/180 Kč (nutno objednat)
9:00–14:00
Počítačový kurz – pro úplné 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
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu: písně různých žánrů
a koledy15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
9. 12. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory
s prvky jógy a dechových cvičení,
25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub zdraví: Péče o zrak –
přednáška + měření očního tlaku
a dioptrií (zdarma). Nadační fond
Dar zraku
13:15–16:00
10. 12. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle DiS. Lenky
Krutské (zdarma)
9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců – Vánoční besídka
s hudebním hostem
13:00–16:00
11. 12. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry
9:40–12:00
Předvánoční dílnička: společné vyrábění
s dětmi z jesliček
9:30–10:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–17:00

14. 12. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
10:30–11:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace
12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00
15. 12. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih
(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
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
16. 12. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Vánoční besídka s programem,
zpěvem, tance a pohoštěním (10 Kč)
13:00–16:00
17. 12. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky
Krutské, DiS (zdarma)
9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců – poslední letošní
13:00–16:00
18. 12. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30

Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry
9:40–12:00
Vycházka – Vánoční výstava v Betlémské
kapli – lidová řemesla,
30 Kč. Sraz v Klubu seniorů Harrachovská
9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–17:00
21. 12. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace
12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00
22. 12. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
9:00–14.00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
9:00–10:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
23. 12. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Dovolená
28. 12. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Dovolená
29. 12. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Dovolená
30. 12. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Karty – Scrable, společenské hry
9:30–12:00
Vycházka na svařák – Staroměstské
náměstí, sraz v Klubu seniorů

9:30– 12:00
31. 12. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Silvestrovské posezení: společenské hry,
přípitek9:00–12:00
Silvestrovský trénink paměti
10:30–11:00
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7. 12. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
10:30–11:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace
12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance14:00–15:00
Klub seniorů, kardiaků
14:00–17:00
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ŠKOLSTVÍ

Připomínky k novele
školského zákona
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu školského zákona, která mimo jiné upravuje zavedení
povinného roku předškolního vzdělávání a nárok na místo v mateřské škole pro čtyřleté, případně tříleté děti.
Oba tyto návrhy se dotýkají i MČ Praha 9, která je zřizovatelem mateřských škol.

V

ládou schválená novela školského zákona zavádí povinný rok předškolního vzdělávání
před zahájením povinné školní
docházky, a to od školního roku
2017/2018. „Povinný předškolní
rok bude ve veřejných předškolních zařízeních bezplatný a bude
možné jej plnit podle možností
a potřeb dětí – buď v mateřské
škole zapsané ve školském rejstříku, nebo případně za určitých
podmínek individuálně,“ upřesnila záměr ministryně školství Kateřina Valachová. Děti mladší pěti
let také budou mít nárok na místo
v mateřské škole, a to konkrétně
od školního roku 2017/2018 pro
čtyřleté děti a od následujícího
školního roku pro děti tříleté.

K návrhu novely se
vyjádřil Martin Odehnal,
vedoucí Odboru školství
a evropských fondů Úřadu
městské části Praha 9:

Jako vedoucí odboru školství
Prahy 9 jsem zděšen z důsledků,
které zákonem zavedené nové
„aranžmá“ přijímání k předškolnímu vzdělávání v praxi přivodí.
Záměrně pomíjím tu část veřejné diskuse, která se vztahuje ke
smysluplnosti vynuceného pobytu v mateřských školách pro děti
starší 5 let, neboť v tom skutečné
meritum věci není.
Napřed tedy (právní terminologií) stránka materiální, až poté
procesní. Hlavní důvody proti
zavedení povinné předškolní docházky rok před nástupem do základní školy paradoxně obsahuje
důvodová zpráva k novele z dílny
MŠMT. To, že si to předkladatelé
ani neuvědomují, je jen třešničkou na celém tom nevábném dortíku.
1. Mezi zářnými příklady zemí,
kde byla povinná předškolní
docházka zavedena, najdeme
státy jako Bulharsko, Chorvat-
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sko, Maďarsko či Řecko, zatímco „na ošklivci“ by měly být
např. Finsko a Švédsko, které
povinně nahánějí děti do školy
dokonce až od 7 let. A aby se to
nepletlo, Finsko jako dlouholetý premiant všech mezinárodních srovnávacích šetření má
navíc druhou nejnižší účast na
předškolním vzdělávání od čtyř
let věku (75,1 %) v rámci celé
EU. Buď jsou tedy malí Skandinávci učinění géniové en bloc,
nebo je nepřiznaným záměrem
našich vládních géniů ještě
zvýšit již tak alarmující rozdíl
mezi kvalitou vzdělávání tam
a zde.
2. „Důvodovka“ dále výslovně
(a zcela správně!) podtrhuje
pozitivní dopady předškolního vzdělávání od raného věku,
jenomže tím je (jak vědí vývojoví psychologové „teprve“ asi
60 let) období mezi 3. a 5. rokem života, nikoli doba následující po dosažení 5 let.
3. Tím ale celá švanda ještě zdaleka nekončí. Obzvláštní atrakcí
na této veselé pouti je možnost
individuálního
předškolního vzdělávání a během této
povinné „nedocházky“ bude
mateřinka předškoláčka přezkušovat z „úrovně osvojování
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech“. Úžasný
nápad! Protože hlavním profitem předškolního vzdělávání
je dobře z 90 % to, co si dítě
odnese (obecně řečeno) v oblasti socializace a interpersonálních dovedností, staneme se
konečně zase jednou světovým
unikátem: pionýry socializace
„na samotce“! Pravou lahůdkou pak bude komisionální posuzování „úrovně osvojování
očekávaných výstupů“ v této
oblasti – jen doufám, že už resortní výzkumáky „makají“ na
bateriích testovacích úloh...

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

A nyní stránka „procesní“:
1. Otázkou legislativně naprosto
defektního zajištění podmínek pro plnění povinné školní
docházky se MŠMT evidentně vůbec nezabývalo, neboť
tento mentálně insuficientní
„mustr“ přesně „okopčilo“
i do ustanovení vztahujících se
k povinné docházce předškolní. Jen pro připomenutí: o přijímání do ZŠ i MŠ rozhoduje
výhradně ředitel školy (§ 165
odst. 2 písm. b) resp. e)), a to
coby „úd státu“ – obec jako
zřizovatel (povinný zajistit...)
mu do toho nemá absolutně
co s prominutím kafrat. Stejně tak ovšem nemá pražádný
gebír „zajistit“ ono plnění ve
škole zřizované jinou obcí –
pokud mu všechny obce široko
daleko nevyhoví (třeba proto,
že budou i jejich mateřinky
plné až po střechu), může si
akorát poplakat či postěžovat
na legendární lampárně. Jistě
netřeba připomínat, že „povinnost dohody“ mezi dvěma rovnocennými subjekty je právní
nonsens, naposledy existující
v předlistopadové éře v podobě institutu tzv. kontraktační
povinnosti.
2. Zlatým hřebem celé hitparády je potom povinný přesun
„přijímaček“ do MŠ do druhé
poloviny května. Vládní legislativci zjevně chyběli při probírání správního řádu: když si
totiž nasčítáte všechny lhůty ve
správním řízení (včetně „odvolaček“), začne nám školní rok
v mateřinkách lampiónovým
průvodem k populárnímu výročí VŘSR.
3. Tím se fakticky zhroutí celý
proces přijímání k předškolnímu vzdělávání, neboť s ohledem na právo rodičů přihlásit
dítě ke vzdělávání i do jiné než

spádové školky, budou muset
mateřské školy povinně držet
v rezervě místa pro všechny
spádové předškoláky, kteří se
z jakéhokoli důvodu do spádové MŠ v září nedostaví. Povinnost rodičů informovat ředitelku spádové MŠ novela zákona
nezavádí.

Takže si to zrekapitulujme:

Povinnou docházku do MŠ v posledním roce před nástupem do
„základky“ zavedeme navzdory
tomu, že:
1. Není prokázána vůbec žádná
korelace mezi existencí tohoto institutu a úrovní vzdělání
v další vzdělávací dráze.
2. Efektivita předškolního vzdělávání v období mezi 3. a 5.
rokem věku je nesrovnatelně
vyšší než po 5. roce.
3. Disponibilních míst pro děti,
které by předškolní vzdělávání
potřebovaly nejvíce (tedy děti
3 až 5leté), zákonitě silně ubude ve prospěch těch, které to již
potřebují daleko méně.
4. Díky nově stanoveným termínům „přijímaček“ nastane
vždy počátkem školního roku
v mateřských školách větší či
menší chaos (v závislosti na
velikosti převisu poptávky nad
nabídkou volných míst).
V této souvislosti se mi vybavuje
citát z jedné z her Járy da Cimrmana: „Tomu říkám obchod...“
Novelu školského zákona projednává v rámci prvního čtení
v Poslanecké sněmovně výbor
pro vědu, vzdělávání, kulturu,
mládež a tělovýchovu. I na něho
se obrátil vedoucí školského odboru Martin Odehnal se svými
připomínkami.
red
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Gymnázium Českolipská
se účastní mezinárodního projektu EU
Gymnázium v Praze 9
v Českolipské 373 odstartovalo svou účast na
mezinárodním vzdělávacím programu Erasmus+.
Tento projekt funguje pod
záštitou Evropské unie od
roku 2014, potrvá až do
roku 2020 a je zaměřen na
studenty středních a vysokých škol.

Z

a svůj hlavní cíl si klade zvýšení kvality vzdělání a mobility
středoškoláků a též řeší i velice
aktuální otázku evropské společnosti – dává možnost studentům
poznat rozdílné kultury, a tudíž
by měl fungovat i jako prostředek
ke zlepšení budoucí komunikace
mezi členskými či kandidátskými
zeměmi Evropské unie.
V následujících dvou letech
(2015-2017) se budou studenti

Hlavním komunikačním jazykem je angličtina a studenty čeká
i ojedinělá příležitost podívat se
do oblastí, které by za normálních okolností nenavštívili. Do
projektu jsou zapojeny pouze
dvě školy, které sídlí v hlavních
městech: kromě naší pražské je
to už jen aténská střední škola.
Všechny ostatní školy se nachází
v poměrně neturistických destinacích, ačkoli se jedná o země
známé, jmenovitě tedy: jižanské
státy Itálie, Španělsko, Portugalsko a naše sousední Polsko.

šestých a sedmých ročníků víceletého gymnázia z Prahy 9, Českolipská 373, jako reprezentanti
České republiky účastnit části
z tohoto rozsáhlého vzdělávacího
programu. Tématem je v tomto
případě „70 let evropské historie
(1945–2015)“, které má podpořit mladší generaci, aby se více
zajímala o historii EU a její spolupráci mezi státy unie. Studenti
se účastní šesti týdenních výjezdů
do zahraničí, kde se zástupci států
vzájemně seznámí se svými novodobými dějinami.

Zajímavostí je účast země kandidátské – Turecka.
Práce studentů však nekončí zahraničními zájezdy, projekt zahrnuje i aktivity v domovských
zemích. Jedná se o workshopy,
debaty, přednášky, informační semináře, studijní návštěvy muzeí
či výstav. Studenti jsou nyní zahlceni přípravami na první výjezd,
kterým bude workshop v rumunském městě Buzau. Mezitím se
profesoři škol sjedou na setkání
v Aténách, kde budou doladěny
organizační záležitosti.
O dalším vývoji projektu budou
studenti informovat v příštích
číslech Devítky, případně se lze
více dozvědět z webových stránek
gymnázia, na kterých budeme
pravidelně zveřejňovat aktuality.
Tereza Kanzelsbergerová
septima A
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Klub lidové tvorby Praha:

O adventu si vyrobte „svého“ anděla
I když se podle reklamních expertů musí Vánoce lesknout, třpytit a zářit, abyste byli „in“, možná že i vy patříte
k těm, které nejvíce chytnou za srdce betlémy z vizovického těsta, postavičky z kukuřičného šustí, andělé ze slámy,
krásně zdobené medové perníčky… A můžete se je naučit dělat sami! Jak na to, vám poradí zkušené lektorky
Klubu lidové tvorby Praha, které vedou kurzy v Kulturním a rodinné centru Knoflík na Proseku.

K

lub lidové tvorby Praha je zájmové občanské sdružení, které působí po celé České republice
– od Aše po Vsetín. Registrován
byl na jaře roku 1990. Sdružuje
nadšence, kteří chtějí oživit, zachovat a šířit techniky lidových
uměleckých řemesel, vzbudit
aktivní zájem o tradici lidové kultury, výroční a rodinné zvyky, přispět k jejich znalostem a včlenit je
do současného života. Řekněte,
kdo dnes umí tkát na destičkách,
plést na rámu, drhat, vyšívat,
paličkovat, drátovat…? Zájemcům o lidovou tvorbu klub nabízí
kurzy, kroužky, soustředění, poradenství. Pro širokou veřejnost
připravuje výstavy, na nichž zkušené lektorky předvádějí výrobu
tradičních dekorací, zvykoslovné
a textilní techniky. O letošních

Figurky ze šustí
Velikonocích jste je mohli vidět
i v Galerii 9 ve Vysočanech.

Trocha historie

Vznik Klubu lidové tvorby Praha
je nesmazatelně spjat se jménem
Drahoslavy Jarošové. Už na počátku 80. let minulého století se jí
podařilo do programu Lidové konzervatoře při Středočeském krajském kulturním středisku zařadit
kurz Lidové tvorby. Tím její snaha

Betlém z vizovického těsta
udržet a šířit lidové tradice, řemesla a zvyky dostala reálnou podobu.
Po rozpadu kulturních středisek
počátkem 90. let založila Klub
lidové tvorby Praha. Výuka probíhala, stejně jako dnes, o sobotách,
později pro větší zájem i v týdnu.
Obsah kurzů souvisel s tradiční
řemeslnou výrobou v Čechách a na
Moravě, kterou v té době udržovali
už jen jednotlivci soustředění při
Ústředí lidové umělecké výroby.

Okruh činnosti klubu byl široký.
Zahrnoval především výuku všech
textilních technik, tkaní, vyšívání,
předtkalcovské techniky, pletení na
rámu, krajkářské techniky, zpracování přírodních materiálů – slámy,
šustí, proutí, lýka, orobince, papíru,
výrobu kraslic, zvykoslovného pečiva všeho druhu. Velkou devizou bylo,
že Drahoslava Jarošová dokázala
přitáhnout vynikající tvůrce, kteří
své znalosti a zkušenosti předávali
dál zájemcům z široké veřejnosti. Má
také velký podíl na vyhledávání drobných místních zvyků, které podnítila
řemeslně ztvárnit a představit na klubových výstavách.
Ostatně výstavy vždy byly důležitou
součástí klubové činnosti a mnohá
městská muzea si už bez nich neuměla svůj roční program představit.
Klub lidové tvorby Praha byl u nás
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prvním, kdo připravoval výstavy
k největším svátkům – Vánocům
a Velikonocům. Jejich součástí bylo
i předvádění výroby zvykoslovných
předmětů. Snad největším oceněním obětavé práce členek klubu,
které se na jejich přípravě podílely,
je rozšíření takto zaměřených výstav i do těch nejvíce zapomenutých koutů Čech a Moravy.

Doma na Devítce

Jednou z aktivních členek Klubu lidové tvorby Praha, která žije
v Praze 9, je Marta Landová. Jak
vzpomíná na své začátky v něm?
„Koncem roku 1992 jsem při pro-

cházce Prahou navštívila vánoční
výstavu Klubu lidové tvorby v Malátově ulici na Smíchově. Byla
jsem velmi potěšena vším, co jsem
dlouhou dobu postrádala – společenstvím lidí stejně toužících po
lidové tvorbě a snažících se udržovat lidové tradice.“
Během třiadvaceti let členství
v něm zažila několik stěhování
klubu. „Vždycky bylo zaviněno
privatizací domů – v Plaské ulici,
Ženských domovech, na Barrandově, ve Stodůlkách,“ vypočítává
Marta Landová a pokračuje: „První roky byl zájem o výuku velký,
ale pak postupně opadal. Asi se už

všichni naučili, co chtěli.“
Nebo to bylo tím, že nic se neděje
náhodně a všechno spěje ke změně. Velkým zlomem v činnosti Klubu lidové tvorby bylo stěhování na
Devítku v roce 2014 do Kulturního a rodinného centra Knoflík na
Proseku.
„V Praze 9 bydlím a ráda se účastním vánočních i velikonočních
akcí, které se tu konají. A jednou při
takovéto příležitosti jsem si postěžovala, jaké má náš klub problémy
s rostoucím nájemným, zvyšujícími se platbami za elektřinu, teplo…
A když vedení vysočanské radnice
zjistilo, co všechno máme v náplni
činnosti, podalo nám pomocnou
ruku,“ usmívá se Marta Landová.
Po dohodě s Eliškou Kasinovou,
vedoucí Knoflíku, mají členky klubu k dispozici v Knoflíku učebnu.
O tom, že to bylo správné rozhodnutí, svědčí zájem, který o lidovou
tvorbu projevují nejen děti, ale také

Vosková batika
maminky na mateřské dovolené.
Z proseckého sídliště to sem mají
coby kamenem dohodil.
„Před lety při vstupu do Klubu lidové tvorby jsem dostala kartičku
s citátem Jana Kollára: K životu
přináleží nejen chléb, peníze, zisk
a užitek, ale i krása a radost, vděčnost k předkům a uctivost ku starožitnostem. Jsem ráda, že tato slova
nezůstávají jen na té kartičce, ale
díky zájmu o rukodělnou činnost
a společné tvoření se naplňují. Pevně doufám, že to tak bude i nadále,“ uzavírá Marta Landová.
text a foto: Marie Kurková

Klub lidové tvorby Praha
Andělé ze slámy

Ozdoby ze včelího vosku

Kulturní a rodinné centrum Knoflík
Jablonecká 724/6, Praha 9 – Prosek
Program výuky a kurzů najdete na www.centrumknoflik.cz.
V prosinci se můžete naučit, jak udělat andělíčka ze šustí.
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KULTURA

Advent v Obecním domě
Zveme všechny holky, kluky, maminky a tatínky, aby
společně s námi zapálili třetí svíčku na adventním věnci
a užili si krásné předvánoční odpoledne 13. prosince 2015
od 13 hodin v Obecním domě v Jandově ulici číslo 4.

P

ro všechny malé i velké návštěvníky budou zdarma
připraveny dílničky, ve kterých
si všichni budou moci vyrobit
drobnosti k Vánocům nebo něco
jen tak pro potěchu. Nově pro
vás bude Na Dvorečku připraven
vánoční trh našich lektorských

prací a výrobků. Bude-li vám
zima, určitě vás rozehřejí horké
nápoje.
V průběhu tvoření si můžete odskočit do restaurace U Kocoura
a ochutnat naše tradiční domácí
pečené dobroty a při té příležitosti
si ozdobit i své vlastní perníčky.

Slavte advent v Obecním domě.

Děti od nás dostanou jeden předvánoční dárek. Pohádku KAŠPÁREK NA CESTÁCH zahraje od
17 hodin. Divadlo Matky Vackové.
Během akce se představí i děti
z našich hereckých kursů Pimprlata a Fantomové divadla s malou
ukázkou toho, co se naučily od
začátku školního roku, a k tomu
zatančí děti z kursu pohybové
výchovy.
Dílničky budou otevřeny od 13 do
17 hodin, stejně tak i prodejní
výstava Na Dvorečku. Dílničky
i pohádka je pro děti a jejich rodiče
dg
zdarma.

Kdo není líný, tvoří z hlíny
Obecní dům a Divadlo
Gong rozšiřují svoji nabídku kursů keramiky. To je
také důvod, proč jsme požádali o rozhovor zkušenou
lektorku Lenku Zálišovou.
Jak vás napadlo zabývat se keramikou?
Jsem takový Ferda Mravenec –
práce všeho druhu. Vystudovala
jsem sklářskou školu obor skleněné figurky, což je vlastně taky
modelování. Hned po škole jsem
už ale věděla, že dělat sto stejných
prasátek nebo opiček by mě nebavilo. Začala jsem dělat výtvarnou
metodičku v různých kulturních
zařízeních. Pak přišla životní krize, během které jsem si ujasnila,
že bych chtěla učit. Udělala jsem
si pedagogické minimum. Ale pak
jsem prodělala závažnou nemoc,
jejímž důsledkem byl invalidní důchod, kvůli kterému mě nikdo nechtěl zaměstnat. Nakonec se kruh
uzavřel. V roce 1986 jsem jako jedna z prvních dostala živnostenský
list a začala opět vyrábět skleněné
figurky, které jsme pak prodávala
na Karlově mostě. Tehdy tam ještě nebyly ty čepice. Byl to salon.
Pak jsem dodávala svoje výrobky
do malých galerií a prodejen, ale
ty jen odebíraly zboží a neplatily.
Takže jsem už v roce 1991 zkrachovala.
Vlastně jste jako jedna z prvních
zažila sametové vystřízlivění…
Ano. Ocitla jsem se v jistém vzduchoprázdnu. Z invalidního důchodu se mi žít nechtělo. Náhodou
jsem potkala bývalou kolegyni,
která mi řekla, že v KD v Sokolníkách hledají lektorku keramiky,
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Ano. Může například fungovat
jako forma arteterapie. Na kurs
mi například přišla bezradná starší paní, krátce po ztrátě manžela.
Poradila jsem jí, aby začala zpracovávat hlínu, takzvaně ji natloukla, aby při tom dostala ze sebe ten
vztek, smutek a bezpráví. Začaly
jsme od jednoduchých věcí a ona
v sobě začala pozvolna objevovat
netušené nadání. Naučila se i odlévat do mosazi. Dnes už prodává
své výrobky v galeriích.
Lektorka keramiky Lenka Zálišová
jestli bych to nechtěla zkusit. Moc
se mi to nezdálo. Říkala jsem si,
co já a keramika? Nic o tom nevím. Ale doma mi dcera řekla: „Ty
vždycky povídáš, že když něco
nevíme, máme si zajít do knihovny a tam si to nastudovat. Tak co
kdyby sis tam taky jednou zašla?“
Půjčila jsem si knížky a po jejich
přečtení jsem zjistila, že to není
takový výtvarný problém a technologii se doučím. Rozhodla jsem
se to zkusit.

Tento kurs funguje tak, že si můžete koupit jednotlivé hodiny. Pro
začátek je ideální navštívit kurs
alespoň třikrát. Tvorba keramiky
je postupný proces, na jehož konci je kýžený výrobek. Nejde třeba
jako na jógu jen tak přijít si zacvičit. Důležité je vstřebat trochu teorie, pak modelovat, glazovat a konečně vypalovat. Se základními
znalostmi pak už jde svoji tvorbu
dál rozvíjet.

Nechtěla jste vyrábět keramiku
komerčně?
Prodávat bych už nikdy nechtěla.
Říkat si o peníze je pro mě hrozná věc. Už chci dělat věci jen pro
radost. Pojala jsem to jako arteterapii, kterou budu lidem nabízet.
Pak se ale zhroutil systém mimoškolní výuky, takže jsem přešla
na školu, kde už kursy musely mít
nějaký řád. A ty moje byly velmi
úspěšné a brzy po vyhlášení zápisů obsazené.

Většina lidí si pod pojmem keramická dílna představí keramický
kruh…
Ano, to je zažitá představa, ale
já ho nemám moc ráda. Stejně
jako hra na piano vyžaduje jeho
zvládnutí hodně cviku, naučit se
ho ovládat, centrovat. Když si za
něj sednete první hodinu, většinou je pak za chvíli všude kolem
bláto. Dávám přednost modelování z plátů, ze kterých jde vytvořit spoustu roztodivných tvarů
a předmětů.

Můžete svůj kurs keramiky v Jandovce trochu představit?

Nejčastěji asi učíte děti, ale je váš
kurs vhodný třeba i pro seniory?
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Dá se u těchto starších žáků brát
kurs jako místo scházení, nebo je
i „cepujete“?
No cepuji… Korigovat je musím,
ale není to žádná buzerace. Pokud se mají lidé něco naučit, tak
je hlídat musím. Ale občas se mi
sejde dobrá parta, která i po kursu
ráda zajde na skleničku. Jednou
jsem měla skupinu, která si občas
otevřela lahev i při kursu a pak se
i stalo, že někdo v tvůrčím zápalu vymáchal štětec ve víně. Ale
snažím se lidi vést k tomu, aby se
spíš věnovali tvorbě a povídání si
nechali na potom, protože se pak
může stát, že do toho kursu přijde
nový člověk a těžko se mu do takové uzavřené skupinky proniká.
Ale budu jen ráda, když se i tady
nějaká prima parta starších lidí se
společným zájmem vytvoří.
Funguje tvorba keramiky i jako fyzické cvičení?
Většina lidí dnes pracuje duševně.
Celý den sedí, čučí na obrazovku,
tlučou do klávesnice a pak to někam pošlou. A za svou prací nevidí
žádný výsledek. Kdežto když přijdou na keramiku, tak za tu dobu
něco vytvoří. Rozcvičí si prsty
a navíc musí něco přehodit v hla-
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KULTURA
vě. Já jsem byla loni dost těžce nemocná, ani jsem pořádně nemohla
hýbat rukama. Navštěvovala mě
ale kamarádka a v naší sklepní
dílně jsme si povídaly a já díky
keramice pozvolna uváděla ruce
v chod. Velmi mi to prospělo, bolelo to, ale na loňské Vánoce jsem se
rozhodla známým udělat anděly.
Dala jsem si nějaký cíl a ten jsem
nakonec splnila. A dnes nemám
žádné pohybové problémy.
Na jakou úroveň se dá při průměrném talentu dostat?
Někomu to jde výborně a brzy
zvládá reliéfy či sošky. Někdo si
nechá ukázat postup, kterého se
pak dál drží a zůstane u jednodušších věcí. Důležité je, aby ho
to bavilo a něco mu to přinášelo.
Musím ale říct, že když se přiblíží
advent, tak většina studentů už
dokáže vyrobit dárky z keramiky,
které jsou srovnatelné, ne-li lepší
než ty, které se prodávají na vánočních trzích. A ten konečný výrobek

je hnacím motorem každého kursu. Snažím se, aby v těch mých vše
frčelo a dělalo se. V prosinci tak
pec pálí v sobotu i v neděli, aby si
každý mohl odnést domů dárečky
pro své blízké.
Chodí na kursy keramiky i muži?
Několik mužů mi „prošlo rukama“ a většina z nich měla velké
plány. Jenže když to nebylo hned
tip ťop, tak je to počáteční nadšení
rychle opustilo. Obvykle nemají
dost trpělivosti a nehodlají ustupovat ze svých představ. Ale problémy nemají jen muži. Spousta
žen například neumí šetřit materiálem a vyplýtvá spoustu hlíny
na úkor druhých. Když chtějí dělat hned na začátku něco velkého
a ještě to neumějí, musím je krotit.
Máte profesionální deformaci, která
se projevuje tím, že když někde vidíte
nějaké dílo nebo výrobek z keramiky,
tak ho automaticky hodnotíte nebo
přemýšlíte, jak by to šlo udělat?

J. J. Ryba:
Česká mše vánoční
Česká mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby
zazní v pondělí 21. prosince 2015 od 18 hodin ve Svatyni
Krista Krále, v římskokatolickém kostele v Kolbenově
ulici v Praze 9.

P

ředvánoční koncert je organizován k poctě Jakuba Jana Ryby, od jehož narození letos uplynulo 250 let a 200 let od jeho úmrtí.
Hraje Symfonický orchestr Prahy 8 s dirigentem Adolfem Melicharem.
Sbor RESONANCE vede Miloslava Pospíšilová, Sbor ZŠ MARJÁNKA
Anna Niklová. Sólisté: Blanka Sládková (soprán), Radka Kyrolová (alt),
Stanislav Mistr (tenor), Ivo Michl (bas).

Když vidím nějaké nedostatky, tak
mě samozřejmě hned napadne,
jak se to mělo udělat správně. To
se většinou týká glazování. Práce profíků jsou o něčem jiném,
ale zrovna teď v předvánočním
období je všude k vidění spousta
prezentací nejrůznějších kroužků
nebo tematické výrobky na trzích,
a to si pak často řeknu: „Tady se
moc času a práce tomu výrobku
nevěnovalo.“
Jak rychle se dá na kursu poznat,
že to tomu kterému studentovi půjde, nebo ne?
Záleží na tom, jak kdo umí naslouchat. Teď například mi na
jednu hodinu víceméně zabloudil jeden kluk z páté třídy. Vysvětlila jsem mu základní postup
a pak se mu nabídla, že si může
vyzkoušet i něco jiného, ale on
trval na tom, že si to sám vyzkouší. A výsledkem byl výrobek, který se mu moc povedl a z něhož
jsme měli oba velkou radost. Ale

nestačí jen manuální zručnost.
Důležitá je taky představivost.
Ze zbytků hlíny zkoušel vymodelovat žížalu, ale najednou v tom
viděl krokodýla.
Dokážou i starší návštěvníci kursů
využívat fantazie tak jako děti?
Starší lidi spíš jdou a podívají se.
Hledají inspiraci v knížkách nebo
zajdou do prodejny keramiky
a tam si třeba vyfotí to, co se jim
líbí na mobil. Nebo si vzor najdou
na internetu. Ale mám i starší
studentku, která dělá krásné originální sochy tanečnic. Děti mají
míň trpělivosti, starší si zase méně
pamatují. Každý věk má to svoje,
ale pro každého může být tvorba
keramiky přínosem.
Kursy keramiky v Obecním domě
v Jandově ulici 4 se konají každé
pondělí od 15 do 20 hodin, nově
i ve čtvrtek od 15 do 20 hodin.
Více informací naleznete na
www.divadlogong.cz.
dg

Koncert na radnici
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje
na vysočanské radnici i v prosinci.
3. 12. v 19 hodin.
PRAGUE BRASS ENSEMBLE – Pražský žesťový soubor
Program: G. F. Hädel, B. M. Černohorský, A. Michna, koledy
Koncert se uskuteční v obřadní síni vysočanské radnice, Praha 9,
Sokolovská 14/324. Bezbariérový vstup, 2. p./výtah.
Omezená kapacita sálu.

Varhanní koncert
v kostele sv. Václava
Městská část Praha 9 spolu s farností sv. Václava
na Proseku pořádá v pondělí 7. prosince v 18 hodin
v kostele sv. Václava „Varhanní koncert“.

N

a varhany zahraje Drahomíra Matznerová, na trubku
doprovodí Miroslav Laštovka.
Zazní skladby J. S. Bacha (Toccata a fuga d moll), W. A. Mozart,
A. Piazolla a další.
„Rád bych poděkoval panu faráři
ThDr. Stanislavu Prokopovi za
vstřícnost a ochotu, kterou projevil při spolupořádání varhanního
koncertu. A věřím, že adventní čas
vás naladí i k poskytnutí finančního daru kostelu sv. Václava,“
konstatuje místostarosta Prahy 9
Tomáš Portlík.
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Varhany v kostele
sv. Václava na Proseku
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GONG DĚTEM
2. 12. středa
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA

www.divadlogong.cz

GONG
1.12. úterý
19:30
Divadelní spolek Post scriptum
O. Kovařík: KAVÁRNA U ANDĚLA
Duchařská komedie o nás lidech, kteří
si děláme zbytečné starosti z věcí,
které ve skutečnosti žádnými problémy
vůbec nejsou.
4. 12. pátek
19:30
Malá scéna
Divadlo Artur
V. Bálint: STO LET V OČISTCI
Narodit se není jednoduché. Jenomže
dokud se nenarodíte, domníváte se,
že je to ta nejjednodušší věc na světě.
Všechno je jinak. Hra jednoho herce
Jindry Kriegela s hudbou slovenské
skupiny No Name.
8. 12. úterý
18:30
E. Assous:
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
Uzavřené představení pro složky IZS.
Pořádá MČ Praha 9.
9. 12. středa
19:00
POSEZENÍ U CIMBÁLU
VÁNOČNĚ LADĚNÉ
Pravidelný pořad příznivců Slováckého
krúžku v Praze.
10. 12. čtvrtek
17:00
PŘEDNÁŠKA PhDr. MARTY FOUČKOVÉ
11. 12. pátek
19:30
PAVEL ŽALMAN LOHONKA A SPOL.
Od adventu do Tří králů. Sváteční
koncert nestora naší folkové scény.
13. 12. neděle
19:30
PACIFIK
Vánoční koncert folkové stálice.
14. 12. pondělí
16:30
Vánoční besídka základní
a mateřské školy Na Balabence
15. 12. úterý
14:00
VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI
Vlna vzpomínek, veselého i vážného

3. 12. čtvrtek
Malá scéna
pro děti od 3 let
J. Menzel, M. Pokorný:
MÍŠA KULIČKA

vyprávění nejen o Vánocích a živý zpěv.
Účinkují: M. Kantorková, Z. Troška,
L. Županič, Š. Pečenka, A. Hemala. Pro
seniory Prahy 9 pořádá MČ Praha 9.

9:00

3. 12. čtvrtek
10:30
pro mládež od 12 let
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
ROMEO & JULIE

15. 12. úterý
19:30
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Vánoční koncert spojený
s představením historicky prvního
koncertního DVD legendární české
bluegrassové skupiny.
16. 12. středa
19:30
Jazz Klub Gong
ALL STARS JAM SESSION
Účinkují B. Zajíček, P. Karen, M. Rejhon,
J. Šafr a další.
17. 12. čtvrtek
18:00
Vánoční besídka žáků ZUŠ Praha 9

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

10:00

5. 12. sobota
pro děti od 4 let
M. Pokorný:
POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE

15:00

9. 12. středa
10:00 a 14:15
pro děti od 4 let
V. Vančura, M. Pokorný:
KUBULA A KUBA KUBIKULA

18. 12. pátek
20:00
KLÍČ
Adventní koncert legendární skupiny,
která se opět nakrátko schází
v kompletní sedmičlenné sestavě.
Kromě autorských písní skupiny
budou mít na letošních předvánočních
koncertech diváci příležitost
poslechnout si v jejím podání i mnohé
adventní písně a vánoční koledy.
19. 12. sobota
KLÍČ
2. adventní koncert.

10:00

10. 12. čtvrtek
10:00
pro děti od 9 let
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA

20:00

21. 12. pondělí
19:30
Malá scéna
ČERNÁ HODINKA VÁNOČNÍ
Adventní zastavení s vánoční hudbou,
povídkami, verši a cukrovím.
Účinkuje Šporkovo trio a hosté:
V. Vartová – housle, K. Novotný –
kytara, J. Krupička – violoncello,
J. Krupičková – flétna a zpěv, I. Krausová
– mluvené slovo, F. Sychra – mluvené
slovo a zpěv, D. Kraus – mluvené slovo.

11. 12. pátek
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA

10:00

12. 12. sobota
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA

15:00

15. 12. úterý
Malá scéna
pro děti od 3 let
Karel Čapek:
DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
15. 12. úterý
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA

31. 12. čtvrtek
14:00 a 18:00
Divadlo Artur
P. Villalobos: KDO SE BOJÍ POSTELE?
Čtyři nezávislé příběhy, které spojují
mezilidské vztahy, jedna postel
a samozřejmě problémy.

9:00

10:30

16. 12. středa
9:00 a 10:30
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA

17. 12. čtvrtek
Malá scéna
pro děti od 3 let
J. Menzel, M. Pokorný:
MÍŠA KULIČKA
17. 12. čtvrtek
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA

9:00

10:30

18. 12. pátek
9:00 a 10:30
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA
19. 12. sobota
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA

15:00

21. 12. pondělí
9:00 a 10:30
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA
22. 12. úterý
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný:
VÁNOČNÍ KOLEDA
28. 12. pondělí
pro děti od 4 let
V. Vančura, M. Pokorný:
KUBULA A KUBA KUBIKULA

9:00

15:00

Dětská představení připravuje
divadlo AHA!

KLUB KOCOUR
1. 12. úterý
19:30
ŠUPLÍK
Multižánrová a multigenerační formace
navazující na odkaz skupiny Třetí dech.
více: suplik.717.cz
3. 12. čtvrtek
19:30
KONCERT ŽÁKŮ LADY SOUKUPOVÉ
více: ladasoukupova.com
15. 12. úterý
19:30
ZDENĚK BARTÁK
& MILAN KRAMAROVIČ
Vánoční koncert pražských folkových
bardů a jejich hosta Vojty Bartáka
(Neil Young Tribute).
více: bandzone.cz/zdenekbartak
17. 12. čtvrtek
19:30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
více: zasitipisnickari.klanweb.cz

INZERCE

www.klubmontessori.cz
tel.: 604 708 572

INZERCE
V ČASOPISU

Vít Vrbický

tel.: 603 786 170, e-mail: vit.vrbicky@ceskydomov.cz
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MM A MI A!
EN TI MU ZIK ÁL U MA
PŘ INÁ ŠE JÍ PR OD UC

VÝPRAVNÝ RODINNÝ MUZIKÁL NA MOTIVY SLAVNÉHO FILMU

OD DUBNA 2016 V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

ZAVÁDĚCÍ CENY DO KONCE ROKU 2015 JEDINÝ MUZIKÁL S DĚTSKÝM VSTUPNÝM
SC-341912/157

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

SC-351339/03

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

Tradicřeivost
& tvo

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

ného prÛzkumu v nedalek˘ch LetÀanech,
provádûného krátce po válce Quidem Zárubou, je kfiídové podloÏí nerovné. Jak vypl˘vá ze stovek geologick˘ch vrtÛ, proveden˘ch zde pfii projektování sídli‰tû, objevují
se v nûm údolní deprese a paleokoryta
zahloubená aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vyplnûná pfieplaven˘mi jíly.
Nerovnosti tehdej‰ího povrchu fungují
jako nepropustná bariéra pro vody prosakující pískovcov˘m souvrstvím. Na kontakt
jílÛ akteré
pískovcÛ
jsou vázány
Jablíčko,
po rozkrojení
ukáže drobné
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vyvûrající
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stáleodkryt
co do silnû
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povrch
podloÏního
ordovického
– zajistí
blahobyt
a miska na
kousky jídla
souvrství,
kter˘
metrovou
vrstvou
‰edého,
pro zvířata – aby se dařilo i jim. Dříve na
kaolinického jílu pfiímo pfiecházel do pestůl dávala hospodyně také trochu od všeruckého souvrství svrchní kfiídy, aniÏ ‰lo urco polemezi
dalo, zvûtralinov˘m
aby i v následujícím
roce
ãitho,
hranici
plá‰tûm
byla
dobrá
úroda.
a pfieplaven˘mi jíly.
• Samotný
stůl obepnětezaãíná
řetězem
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peruck˘mi
vazem –tyzajistí
nejen soudržnost
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jsou to
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uhelnévjílovce,
na‰edlé
jílovité
příštímnebo
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také ochrání
dům
před
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od nûzloději. o(Pro
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do dvou
metrÛ.
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ve dveřích
to nebo
polohu
vázáno jiÏ popsané
jinébylo
zabezpečovací
zařízení. dob˘Není
vání
kfiídového uhlí v oblasti mezi Klíãovem
totiž známo, zda všichni zloději respektují
a kbelsk˘m leti‰tûm, ale podobn˘ geolokouzlo s provazem.)
gick˘
v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
•
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zázemí nedalekého pobfieÏí, které je v niÏ‰ích polohách tvofieno mûlk˘mi
sladkovodními a brakick˘mi moãály porostl˘mi hustou subtropickou vegetací, ve
které se objevují napfiíklad mangrovy. Ve
vy‰‰ích polohách (coÏ je podle dosavadních
odkryvÛ právû oblast pod ulicí Na Vyhlídce) je moãálovit˘ v˘voj redukován nebo se vÛbec nevyskytuje a na ordovické
podloÏí nasedají po tenké pfiechodové
vrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
tmelem.
Právû na tyto „sladkovodní“ pískovce, jak
se dfiíve naz˘valy, je vázána hlavní ãást proseckého podzemí, a to v pásu sahajícím od
Kundratky aÏ do hloubûtínsk˘ch Hutí. Bízdobily sušenými
léStromečky
perucké se
pískovce
dosahujíjablíčky,
mocnosti
švestkami,
ořechy, řetězy.
ãtyfi
aÏ ‰esti cukrovím,
metrÛ a mohou
pfiedstavovat

Co vás čeká a nemine

O Štědrém večeru také můžete alespoň po
TûÏba
Rezavé
korycanské
pískovce byly ve vûtočku nahlédnout
do budoucnosti.
‰ím
mûfiítkujablíčko
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jiÏ od stfieštěstí,
křížek
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od jádro
roku
• Rozlouskněte
vlašský ořech
– zdravé
1695,
kdy jsou na historické mapû Proseje radost a štěstí, černé neštěstí a smutek.
ka zakresleny dva velké lomy ve svahu po
• Pouštějte lodičky – do skořápky vlašskéobou
stranách prosecké návsi. Podle náho mincí
ořechubyly
zapalte
svíčku
a dejtezfiejmû
ji na vodu
lezu
lomy
zaloÏeny
jiÏ
v míse. Bude-li
se držet
u stěny, pomûrnû
zůstanete
poãátkem
16. století.
Podobné,
sedět příští
doma.pfies
Vypluje-li
do prorozsáhlé
lomy rok
pokraãují
Hloubûtín
do
storu, abudete
cestovat.
Vinofie
na dal‰í
místa na okrajích kfiídov˘ch
plo‰in
praÏské
oblasti
- v Praze
• Odlévejte
roztavené
olovo
do nádoby
s vo-8
a 9dou.
napfiíklad
âertovû
Nûkteré
Podoba na
odlitku
vámvr‰ku.
napoví,
co vás
podzemní
napfiíklad v Krocínce
příští rok chodby,
čeká.
ãi
Americe
pokraãovaly
v men‰ím
mû• vNa
Štědrý I,
večer
u sebe nemějte
žádnou

jak pláÏov˘ sediment, tak pfieplavené váté písky sedimentované v tûsném sousedství pobfieÏní linie.
Tyto perucké pískovce jsou mûkké, nejsou vyuÏitelné jako stavební kámen a na
vzduchu se pomûrnû rychle rozpadají.
Men‰í kusy se podle na‰ich pokusÛ rozpadnou jiÏ bûhem nûkolika mûsícÛ, napfiíklad pfies zimu. Jejich písek je v‰ak velmi ãist˘, dobfie vytfiídûn˘, pÛsobí dobr˘m
estetick˘m
dojmem.
bylysena fiadû
Ořechová lodička
vám Proto
ukáže, zda
míst
perucké
pískovce
ãi jejich
rozpadlé
budete
příští rok
držet doma
nebo obujete
deriváty
vyuÏívány
jako slévárenské písky,
boty z toulavého
telete.
‰tukové písky nebo pro v˘robu abrazních
ãisticích
Sedimentace
peruca tam, prostfiedkÛ.
kde vidí lichý
počet prostřených
k˘ch
pískovcÛ
je na
fiadû stfiedoãesk˘ch
míst,
by se mohla
v následujícím
roce pro
lokalit
(typick˘
někoho
vrátit. je tfieba Hostibejk u Kralup)
zakonãena
‰tûrãíkovou polohou, kte• K večeři servírujte hrách – spojuje stolovrá ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
níky v dobrém i zlém, polévku – dává sílu,
nástup nové, mohutnûj‰í mofiské záplavy.
čočku
– přináší
peníze,jekubu,
nebo
Tato
‰tûrãíková
poloha
velmirybu
dobfie
vyjiný
masitý
pokrm
–
pro
radost
a
pohodu.
vinuta na fiadû míst v proseckém podzemí,
• Chcete,
aby se celávrodina
příštíchprosecVánoale
také napfiíklad
lomuopoblíÏ
zase sešla? Dbejte, aby od stolu nikdo
kécích
vyhlídky.
V˘‰e
poloÏené
pískovce
jsou hrubozrnné,
nevstal,
dokud
všichni nedojedli.
ménû
homogenní,
ãasto
‰ikmo
zvrstvené
• Po večeři
si schovejte
šupinu
z kapra,
aby
a mají
charakteristickou
barvu.
se vás
držely peníze. Anarezlou
máte-li domácí
¤adíme
je kčitzv.
vrstvám arozpoje korycansk˘m
vaší zálibou sadaření,
mazlíčky
vaÏujeme
je zajídla
sediment
mûlkého
mofie,
dělte zbytky
mezi ně
a stromy.
Zvíve kterém hrály dÛleÏitou roli pfiíbfieÏní
řata budou příští rok zdravá a ze stromů
proudy, jejichÏ smûry se bûhem dal‰ího v˘sklidíte
bohatou
úrodu.
předci „krvoje pobfieÏí
mûnily
a tímNaši
ovlivÀovaly
zrmili“sloÏení
i studnu,
aby si zajistili
nitost
pískovcÛ
a smûryčistou
jejichvodu.
vnitfiní laminace.
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fiítku i do korycanského souvrství. Na korycanské pískovce nasedají zelené glaukonitické jílovce a páskované souvrství jílovcÛ téÏ zvané „kanafas“. Bûlohorské
opuky se objevují jako souvislé polohy aÏ
nejménû nûkolik desítek metrÛ od okrajÛ plo‰in. Ve star˘ch lomech na území Severního
Mûsta
se vesmûs
tûÏila opuka.
Vrkoč byl
předchůdcem
vánočního
K stromečku.
Proseku se mÛÏe vztahovat zápis neurãitû lokalizovan˘ k ·ilbochu, tj. ke Ztracené
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Libní
datovan˘
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vásavProsekem,
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rokem
1795.
Îádn˘
dfiívûj‰í
údaj
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smůla. A když si namažete tváře medem,
znám,
i kdyÏ
men‰í
ãást rádi.
chodbic mÛÏe b˘t
budou
vás mít
všichni
star‰í.
TûÏba na Proseku probíhala bûhem celéNěco
vdavekchtivé
ho
19.málo
stoletípro
a podle
pamûtníkÛ skonãiDámy,
se ten
váš ne
a ne vyjádřit
o terla
aÏ pojestli
první
svûtové
válce,
kdy jiÏ nebymínu
svatby,
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práci
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podzemí
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Poãta
ve
a dočkáte se.
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přesně
sv˘ch
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mohly stanout vycházkách
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ském
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A. se
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na (1897).
hrušku. Dále
Na kolikátý
pokus
routek
Obec
Prosek.
Ve
uslyšíte
vysněné
„ano“.
zachytí, (1927)
za tolik vletknize
20.
letech
nav‰tûvuje osud,
podzemní
prostory
Ovšem
nepokoušejte
nejste-li
právě
v Hloubûtínû Popelka Bilianová a Jarov této činnosti zručné. To se raději postavte
slav Petrbok, kter˘ se ze své funkce konzády ke dveřím
a hoďtejiÏzapoãátkem
sebe botu. 20.
Zamízervátora
pfiimlouvá
let
ří-li
její
špička
ke
dveřím,
do
roka
je
svatba
minulého století za jejich památkovou
a odejdete
z domu. V opačném
případě prvzůochranu
a zpfiístupnûní.
Poté publikuje
stáváte
ještě rokvûdeck˘
na ocet.popis nejprve znání,
byÈ struãn˘
ještě celá
řada
vánočních
pověr
a koum˘Jegeograf
Josef
Kunsk˘
aÏ v roce
1940
a po
nûm
Václav
Králpak
v roce
1958.stihnout
Mezitím
se
zel, ale
to byste
nemuseli
půlpodzemím
nûkolik
novinov˘ch
noční mši. A zab˘vá
to je snad
jediná chvíle
v roce,
zpráv,
napfiíklad
1909 mûlo
b˘t v jedkdy touží
rozjímatv roce
a rozmlouvat
s Bohem
i ti
né
chodbû,
podle
největší
bezvěrci.
Takpopisu
šťastné aodpovídající
veselé!
Americe I, objeveno skladi‰tû lupiãÛ. Tepr-

Prosecké skály - Moãálka

S nejstarší generací odcházejí vzpomínky na
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dobu, která byla tak odlišná, že už si mnohé
PrÛzkum
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nedovedeme
představit.
zaPodél
prosecké
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kladnû
vrtányse
clony
asi metr odpamětnice.
sebe vzdáVánoce
u nás,
když už
jsem
rozum brala,
len˘ch
vrtÛ
a ‰achtou
bylo
otevfieno
podzemí
u Ameriky
I. nás,
Odtud
smûrovala
byly kouzelné
a pro
děti,dál
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‰tola aÏ podél ulice Na Vytelné; to bylo zážitků!
hlídce.
Tato grandiózní
nebylapekniVzpomínám,
že nejdřív akce
maminka
kdy
souhrnnû
vyhodnocena,
ãást
materila chleba. Uprostřed kuchyně stála velká
álÛ byla staÏena jako tajná a postupnû se
díž s kopistem, pytel žitné mouky, balíček
poztrácela. Moãálka byla mapována dokvasnic,
sůl, kmín aale
voda.
Maminka
si dnes
uděkonce nûkolikrát,
vût‰ina
map je
lala
nejdříve
kříž
na
čele
a
pak
přichystala
nedostupná. Jen díky ‰Èastné náhodû bykvásek.
Muselo
se práce
topit, aby
rychle nabýval.
lo
autorovi
této
pfiedáno
nûkolik
Pak prosívala
řešetemamouku,
solila,
listÛ
dobov˘chvelikým
map Moãálky
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od
kmínovala, lila
vodu. Chodila
kolem
utajeného,
ale teplou
v˘znamného
podzemního
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Ladislava
kter˘
jakoPogedíže a mísila,
dokud Hrdliãky,
těsto nebylo
hladké.
ofyzik
proslul
akcemi
v Hitlerovû
Orlím
moukou
a přikryla
starým ubrusem
sypala jej
hnízdû,
podzemí
PraÏského
hradu, napec.
Vya mezitím
vyhrabala
dlouhým hrabákem
‰ehradû,
Karl‰tejnû,
ve ·tûchovicích
jinVykynuté
těsto válela
do bochníků ai pode, a Proseku se v 60. letech intenzivnû vûkládala na slaměné ošatky. Potom bochnínoval.
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Zbraslavský salon 2015
Galerie 9, Sokolovská 324/14,
Praha 9, www.galerie9.cz.
Otevřeno: pondělí–čtvrtek
od 10 do 19 hodin. Vstup volný.
Objednávky hromadných návštěv
na tel.: 236 041 292.

AVU u prof. A. Paderlíka a v současné době vyučuje na Technické
univerzitě v Liberci. Na salonu se
pravidelně prezentuje svou malbou
s tajemnými krajinami malovanými v černých, šedých a hnědých
tónech. Za svou tvorbu a dlouholetou pedagogickou činnost jí byla
letos udělena čestná Cena starosty
městské části Praha-Zbraslav.
Nezapomeňte se přijít podívat!

Výměnná výstava ve spolupráci s MČ Praha-Zbraslav
se koná v Galerii 9 od 3. do
23. prosince 2015. K výstavě je vydán katalog.

P

etra Adámková, Károly Borbély, Marta Hadincová, Miro
Hadinec, Petr Alois Hampl, Petr
Hampl ml., Petra Hamplová,
Veronika Hanušová, Mirka Indráčková, Eliška Jakubíčková,
Jindřich Kalabza, Vojtěch Kolařík, Eva Kořánová, Aleš Krátký,
Jana Kubecová, Karel Mahelka,
Dagmar Mahelková, Jan Majcher,
Jana Majcherová, Josef Matoušek, Jiří Polák, Markéta Pošarová,
Jana Šafránková, Jaroslav Štědra,
František Tomík, Jindřich Trnka,
Marie Trnková, Ludmila Warausová, Eva Žáková
S městskou částí Praha-Zbraslav
a Galerií Zbraslav je Galerie 9
v úzkém kontaktu již několik let.
Tradiční formou spolupráce je
pravidelná výměnná prezentace
tvorby výtvarných umělců obou
regionů. A tak se po dvou letech
opět v Galerii 9 představí Zbraslavský salon a v roce příštím naopak Galerie Zbraslav vystaví práce autorů Salonu Prahy 9.
Letošní Zbraslavský salon je již
pátý v pořadí a opět představuje

Historie a současnost
Prahy 9 v dokumentech
a fotografiích

Stálá expozice v historické budově
radnice.

Miro Hadinec: Starý pán, 1990, olej 100 x 95 cm
současnou tvorbu výtvarníků a fotografů ze Zbraslavi a jejího okolí.
Mnohé ze zúčastněných autorů už
pravidelní návštěvníci Galerie 9
znají, někteří se však letos představují poprvé. Hostem letošního
ročníku je maďarský výtvarník Károly Borbély.
Větší prostor je tentokrát věnován
akademické sochařce Evě Žákové, oceněné Cenou starostky MČ
Praha-Zbraslav pro rok 2015.

Eva Žáková

Vystudovala ateliér sochařství
a kovové plastiky u prof. Malejovského a doc. Nušla na VŠUP
v Praze. Další studia absolvovala
na Hochschule für industrielle
Formgestaltung v Německu a na
londýnské Akademii umění. Věnuje se plastice, reliéfu, šperkům,
restaurování, arteterapii a psy-

chologii. Byla rovněž ředitelkou
Asociace umělců pro obor kov,
plastika a šperk v Čechách a na
Moravě a vyučovala v ateliéru
grafiky na Soukromé škole umění
a designu v Praze.
Od roku 1966 připravila 59 samostatných autorských výstav
a účastnila se 90 výstav doma
i v zahraničí. Získala řadu mezinárodních ocenění a je zastoupena
ve veřejných sbírkách v Praze (Národní muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum), Muzeu skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou,
v Seattle (USA), Brně (Moravská
galerie), Barceloně (Španělsko) či
Mannheimu (Německo).

Markéta Pošarová

Další jméno, které je třeba zmínit, je malířka a textilní výtvarnice
Markéta Pošarová. Vystudovala na

Kreativní
dílna Zastav
se a tvoř
Dílna je určena pro všechny
věkové kategorie, tvoříme
zde pro radost, zábavu, štěstí,
harmonii, uklidnění. Za krátkou
dobu můžete z obyčejných věcí
vytvořit neobyčejné, na chvilku
se odreagovat od denního
shonu a ještě si odnést vlastní
umělecké dílo. Vždy ve středu
od 17 do 19 hodin.
Program dílen:
2. 12. vystřihované
sněhové vločky
9. 12. třpytivé řetězy
16. 12. vánoční podložky
pod talíře

Dámský klub

Jana Majcherová: Býk, 2013,
digit. tisk na papíře 100 x 70 cm

Prosinec 2015

Eva Žáková: Niobe, 1985,
artprotis 150 x 210 cm

Petr Hampl ml.: Lego, 2015,
olej na plátně 120 x 160 cm

Středa od 19 do 21 hodin
2. 12. kouličky z korálků
9. 12. zdobené citrusové
plody
16. 12. anděl
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat. Kurs probíhá přímo
ve výstavních prostorách,
takže můžete být inspirováni
výtvarnými díly.
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Muzika je droga a big band můj život
Se jménem Petra Soviče jsou spojeny oblíbené hudební akce pořádané na Devítce, jako tradiční slavnosti seniorů
v Novovysočanské, mezinárodní jazzový festival Golden 9, ale i koncertní vystoupení v parku Přátelství při
Proseckém jaru či Proseckém podzimu. A prosečtí starousedlíci si ho pamatují z vystoupení dixielandové kapely
ZUŠ Prosek. Ve svých 28 letech je Petr Sovič nejmladším kapelníkem v Čechách, který má svůj big band a stojí
v čele jednoho z nejstarších staropražských dechových orchestrů u nás – Žižkovanky.
Petře, jste absolventem Základní
umělecké školy na Proseku, znamená to, že jste devítkový patriot?
Na Devítce, konkrétně na Proseku žiju od dětství. A vzhledem
k tomu, že jsem si tu nyní pořídil
byt na hypotéku, protože Prosek
mám rád, hodlám tu vydržet ještě
dalších třicet let.
Na ZUŠ jste působil v dixielandové kapele, hrál jste na trubku. Jak
jste se dostal k tomuto nástroji,
když kluci ve třinácti většinou sahají po kytaře?
Bylo to dílo náhody. Každý týden
jsem vyzvedával bratra na hodinách klarinetu. A na dechovém
oddělení ZUŠ Prosek učil trumpetu Rudolf Schwarz. Jednou
mi říká: „Ty máš takové velké rty,
mohl bys být trumpeťák. Jednoho
potřebuju.“ A já na to kývl. Pak
jsem na ZUŠ hrál v dixielandové
kapele, kterou vedl prof. Horký.
Dokázal do nás dětí vlít nadšení
pro muziku. Za to jsem mu velmi
vděčný, protože mi usnadnil moje
muzikantské začátky.
U trumpety jste ale nakonec nezůstal…
Dechové nástroje - to je dřina.
Aby člověk jako dechař hrál lídra
v kapele, to představuje velké obětování. Postupem doby jsem tedy
trubku vzdal. Byl jsem živé, hyperaktivní dítě. Takže jsem v ZUŠ
chodil nejen do hudebního oddělení, ale také jsem hrál divadlo
s dramatickým souborem prof.
Oubramové, chodil do skautu,
v zoologické zahradě v Troji dělal
průvodce a plánoval, že budu veterinářem.

Petr Sovič

24

již po třetí za podpory MČ Praha 9
organizoval na Proseku. Zkrátka
muzika je droga a big band můj
život.

Nejmladší kapelník v Čechách a jeho Golden Big Band
Ale po základní škole jste absolvoval střední ekonomickou školu
v Karlíně. Proč, když nemá nic
společného ani s uměním, ani se
zvířaty?
Protože doma mi stále vštěpovali,
že musím umět něco, co mě bude
živit. A postupem doby se ukazuje,
že měli svatou pravdu. Dnes jsem
kapelníkem a manažerem dvou
hudebních těles, připravuji hudební akce na klíč a do kapsy mám
stále hluboko :).
Už devátý rok vedete dechovku
Žižkovanku. Jak se mladý kluk
dostane k dechovce?
Zase to byla náhoda. Studoval
jsem ekonomku a chtěl zpívat.
Oslovil jsem všechny kapelníky
pražských big bandů, ale neúspěšně. Až sousedka mi dala kontakt na kapelníka Žižkovanky Josefa Jelínka s tím, že kapela hraje
v dopravních podnicích. A v sále
na Vltavské jsem viděl něco,
o čem jsem si myslel, že neexistuje. Každou neděli tu při dechovce
ve skvělé atmosféře tancovaly více
než tři stovky lidí. Úžasný zážitek.
A protože jsem muzikální, nerozlišuji hudbu podle žánru, ale
snažím se posuzovat kvalitu a co
to přináší lidem. Protože muzika
je o přenosu emocí. Představil
jsem se kapelníkovi Josefu Jelínkovi. Byli jsme domluveni, že mi
dá repertoár, abych se naučil písničky. Dal mi playlist a říká: „Za
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tři písničky zpíváš. Vyber si, co
to bude.“ Začal jsem Hello, Dolly
a lidé byli nadšeni, že vidí a slyší
mladého kluka. Atmosféra mě dostala. Tak jsem zůstal, i když jsem
vždycky tíhl k big bandu a swingové muzice.
Proč právě k big bandu?
Big band je multižánrové těleso,
které zahraje cokoliv. A tím, že má
barvu – víc nástrojů, které jsou navíc zaměnitelné: saxofony za klarinety, trumpety za křídlovku… - nic
ho nemůže nahradit. I když jazz,
swing je dnes na hudebním trhu
menšinovou muzikou, věřím, že
teď bude slavit návrat na výsluní
díky takovým světovým interpretům jako Michael Bublé či Robbie
Williams, kteří vydali své swingové desky.
A jak to bylo se vznikem vašeho
Golden Big Bandu Prague?
Mít vlastní big band byl vždycky
můj sen, který jsem si splnil v roce
2011 za vydané pomoci již zesnulého kolegy trombonisty Oldřicha Průši. Dnes má náš ansámbl
21 členů a například teď v říjnu
jsme měli tu čest doprovázet vynikající zpěvačku Evu Pilarovou na
dvou koncertech oslavujících jejích 55 let na hudební scéně. K této
spolupráci si nás přizvala sama
Eva Pilarová poté, co vystupovala
na jazzovém festivalu Golden 9 –
Zlatá Devítka. Ten jsem letos v létě

Koncertujete po celé republice, ale
vaši příznivci vás mohou pravidelně slyšet i v televizi…
Pro televizi Noe připravuji pořad
s názvem Přijďte večer k nám.
Baví mě studium československé
populární hudby a snažím se divákům nabízet krásné písničky
Waldemara Matušky, Karla Gotta,
Karla Hály, Rudolfa Cortése a dalších, ovšem v autorském aranžmá
našeho big bandu. Vymýšlím scénáře, moderuji, zpívám.
Koncem října jste se svým Golden
Big Bandem Prague doprovodil
velké gala koncerty zpěvačky Evy
Pilarové k jejímu výročí 55 let na
scéně. Jaký to pro vás byl zážitek?
Zážitek to pro mě byl obrovský.
Paní Eva je výborná zpěvačka a navíc má ráda legraci. Spolupráce
s ní tak byla nejen muzikantským
zážitkem, ale i v zákulisí jsme se
náramně bavili. Společně s námi
vystoupil například Vojta Dyk,
Matěj Ruppert, kapela Wohnout
a další gratulanti. Pevně věřím, že
podobnou show přivezu v brzké
době také domů na Prahu 9.
Snažíte se popularizovat podobným způsobem také dechovku?
Dva dny v týdnu pracuji jako moderátor Rádia Dechovka a zároveň připravuji vzpomínkový pořad
Kabaret pro všechny milovníky
československé populární hudby.
A nebudu předstírat, že mi není
příjemné, že posluchači rádia chodí na akce Žižkovanky, na které je
v rádiu zvu.
Přemýšlíte o autorské desce?
Ano, připravuji ji. Lidé mě berou
jako zpívajícího kapelníka, což
mi lichotí, ale rád bych se prosadil
také jako swingový zpěvák, který
dokáže oslovit své vrstevníky krásnou melodií a českým textem.
Marie Kurková
foto: archiv Petra Soviče
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Zavřeli jsme oči a slyšeli Co se u nás za rok událo…
… aneb co se vlastně za uplynulý rok v Domu dětí
Waldemara Matušku
a mládeže Prahy 9 dělo a co se ještě dít bude.
…takovými slovy hodnotili posluchači vystoupení Jaromíra Adamce a skupiny Cover band v Divadle Gong 12. listopadu, které pořádala MČ Praha 9 v rámci Vysočanských
„V“. Akce nesla název Pocta Waldemaru Matuškovi.

A

stejné nadšení vládlo také v kapele. „Jsme rádi, že se naše vystoupení líbilo,“ řekl nám po koncertu Jaromír Adamec. „Byli jsme nadšeni nejen senzační návštěvností, ale také skvělou atmosférou v sále.“

Jaromír Adamec a skupina Cover band

Prohlédněte si
nádraží Praha-Prosek
Přijďte se podívat na
velké modelové kolejiště
velikosti „0“.

N

ávštěvní dny na nádraží Praha
Prosek se konají 12. prosince
od 14 do 18 hodin v Jablonecké
ulici č. 322 v Praze 9 na Proseku.
Srdečně zve Pragoclub, o. s. mk

Bělouš sv. Martina na Střížkově

M

artin na bílém koni 11. listopadu letošního roku do Prahy sice nepřijel, ale na Střížkově bělouš nechyběl. Samozřejmě díky Spolku
foto: Luboš J. Marek, www.bohemia-werbung
za veselejší Střížkov.

K

onec roku je vždy tradičně
spojený s celoroční rekapitulací a vzpomínáním, co se nám
v celém roce povedlo a co máme
změnit k lepšímu. I my
v DDM Praha 9 hodnotíme celý rok, co
se povedlo a co
zlepšit, aby se
vám u nás líbilo
ještě víc. Díky
vám jsme se na
proseckém pracovišti vyšplhali
na 168 kroužků
a na našich pracovištích vás čekalo více než
180 akcí a 40 táborů.
Tradičně pro vás v zimních měsících připravujeme karnevalové
akce – Pohádkový karneval, nebo
Karnevalové veselí – tedy v období
od ledna až do března můžete opět
provětrat váš karnevalový šatník
a převléct se za prince, strašidlo
či krásnou princeznu. V období
Velikonoc na vás bude čekat veli-

Nejen vánoční
rozjímání v Knoflíku
Knoflík, kulturní a rodinné centrum na Proseku, pro vás
i v prosinci připravil mnoho zajímavých akcí. Na všechny
akce si včas rezervujte místo: info@centrumknoflik.cz,
tel.: 733 420 721, Jablonecká 724, Prosek. Sledujte
kalendář akcí www.centrumknoflik.cz.
5. prosince 2015
...a možná přijde i Mikuláš,
že by i čert?!
Tradiční a milá knoflíková Mikulášská na vaše četná přání.
12. prosince 2015
Kurz Klubu lidové tvorby
Andělíčci ze šustí - zveme vás na
kurz tradiční lidové techniky.
16. prosince 2015
Kolik muzikantů se vejde
do Knoflíku?
Připravujeme vánoční koncert
skupiny Neřež trio v Kavárně
Knoflík od 19.30 hodin. Vstupné
180 Kč v předprodeji. Lístky můžete zakoupit v kavárně Knoflík
nebo rezervovat na recepce@centrumknoflik.cz.
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konoční zajíček i workshop pletení pomlázek a barvení vajíček.
Kolem Země jsme cestovali na
akcích Cesta do Austrálie či Cesta
do divočiny. Kam budeme
cestovat letos? To se
nechte překvapit.
V květnu oslavíme májové veselí Májovým Minifestem plným
hudby a dobré
nálady. Než nám
začnou od července do srpna letní tábory, které jsou
nyní v plném proudu příprav, čeká vás tradičně akce Ahoj
léto! – děti předvedou svůj talent
a co se za celý rok nového naučily.
Samozřejmě na žádné z akcí nebudou chybět herní a výtvarná stanoviště. To vše a ještě mnoho dalšího
vás čeká. Tak se nechte překvapit.
A nakonec jen už poděkovat za
přízeň a popřát krásné Vánoce
mf
a šťastný celý nový rok.

Od 21. do 23. prosince 2015
Vánoční rozjímání v Knoflíku
Vánoční týden v Knoflíku - koledy,
tvoření, dílničky, potkávání...

9. ledna 2016
Kurz Klubu lidové tvorby
Obrázky z kůže – zveme vás na
kurz tradiční lidové techniky.
V lednu opět proběhne zápis do
všech lekcí Hudební školy Yamaha. Podrobnosti včas najdete
na našich stránkách. Těšíme se
na hudební potkávání s vámi
a vašimi dětmi.
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Ráj vánočních dárků
pod jednou střechou
Vánoce se blíží a přemýšlíte, čím
udělat svým nejbližším radost? Pak
si poznamenejte do diáře 10.–13.
prosince 2015, kdy se v areálu PVA
EXPO PRAHA v Letňanech uskuteční
tradiční vánoční akce Stříbrné vánoční
dny. Čekat na vás bude výběr z 6000
dárků od více než 350 vystavovatelů.

7. VELETRH DÁRKŮ, DEKORACÍ
ORACÍ
A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

350 vystavovatelů
Výběr z více než 6 000 dárků
Fashion zóna
Český jarmark
Orientální indické trhy
Gurmánské i tradiční speciality
Relaxace, kavárny, dětské koutky
Bohatý doprovodný program
Zajímavé soutěže a výhry

P

NEPRODEJNÉ!

VOLNÁ VSTUPENKA

11.11.15 15:23

www.vanocnidny.cz

10. – 13. 12. 2015
čt–ne 10.00–18.00 hod.
Devítka

ro návštěvníky oblíbené předvánoční akce
bude připraveno tisíce tipů na vánoční dárky
všeho druhu. Dámám udělá radost luxusní spodní
prádlo, kosmetika nebo moderní bytové doplňky
a vánoční dekorace. A protože Vánoce patří hlavně dětem, chybět nebude ani pestrá nabídka her
a hraček.
Nezávislí tvůrci nabídnou ve Fashion zóně to nejlepší ze své produkce šperků, módy a doplňků. V části
Český jarmark budou moci návštěvníci nakoupit
rukodělné výrobky - dekorativní a užitkové předměty
ze skla či keramiky. Připraveny budou i Orientální indické trhy, které do Prahy přivezou 30 vystavovatelů
s atraktivní nabídkou vlněných produktů.

O doprovodný program se i letos postará projekt
Ulice dětem on Tour. Svůj um předvedou i děti
z dětských domovů z projektu Dejme šanci dětem
za moderace Anife Vyskočilové. Pro všechny malé
i velké návštěvníky budou připraveny dílny, ve kterých si budou moci vyrobit vánoční ozdobu nebo
květinovou dekoraci. A pokud chcete splnit jedno
tajné přání, můžete přinést dárek dětem z Klokánku pod Strom splněných přání.
Stříbrné vánoční dny se uskuteční v areálu PVA
EXPO PRAHA od 10. do 13. prosince 2015 od
10 do 18 hodin.
Více na www.vanocnidny.cz.

Cvičení na židlích
je i pro vás

Cvičení seniorů
v Sokole Prosek

Svaz tělesně postižených, organizace Prosek, pořádá každé úterý od 14 hodin ve Společenském aktivizačním centru pro seniory v Harrachovské 422/2 cvičení na židlích.

Tělocvičná jednota Sokol Prosek zve na cvičení seniorů,
které se koná každý čtvrtek dopoledne od 9.30 hodin.

„Ch

cete si protáhnout všechny svaly v těle? Přijďte si s námi zacvičit na židlích,“ láká zájemce předsedkyně prosecké organizace STP Zdeňka Škrétová, která také cvičení vede. „Je to zdarma a cvičení
je vhodné i pro lidi po operaci kyčlí nebo kolen.“

C

vičební hodiny jsou zaměřeny
na zdravotní a pohybově relaxační aktivity, čínská zdravotní
a dechová cvičení, jednoduchá
cvičení jógy, obratnostní, rovnovážná cvičení a psychosomatická
cvičení. Tento program aktivního
stylu života seniorů byl výzkumně
ověřen a je s úspěchem používán
v oblasti aktivizace seniorské po-

pulace. Jeho předností je posílení
tělesné zdatnosti, ale hlavně duševní rovnováhy a důvěry stárnoucího člověka v sebe sama.
Těšíme se na vaši účast.
Kontakt:
Tělocvičná jednota Sokol Prosek,
Na Proseku 15/6 (vedle kostela sv.
Václava). Kontakt: M. Štilec,
tel.: 737 660 343.

Dočasná změna trasy cyklostezky:

Místo ulicí Modrého ulicí
Poděbradskou
V ulici Modrého v Hloubětíně budou do 15. ledna 2016
prováděny stavební úpravy z důvodu výstavby mostů –
vstupů do bytových domů v ulici Modrého číslo 1 až 5.

U
Z hodiny cvičení na židlích
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pozorňujeme proto, že do 15. ledna příštího roku bude mít
cyklostezka v tomto konkrétním úseku částečně jinou trasu – kvůli
obchvatu ulice Modrého povede ulicí Poděbradskou. Děkujeme všem
cyklistům za pochopení.
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Lékárna Pharmacentrum
Vysočany
Poliklinika Vysočany
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Výhody pro Vás i Vaši rodinu:
Snížené doplatky

Karta plná výhod

Výhodné ceny

na řadu nejčastějších
léků na předpis

slevy z doplatků až 50 %
pro občany starší 60 let, bonusy
za nákupy, slevové nabídky

na Vánoční
dárky

%
o šeky na nákup volného
prodeje
Kontakt: Lékárna Pharmacentrum Vysočany,
Poliklinika Vysočany, Sokolovská 304
Otevírací doba: Po–Čt 7:00–18:00,
Pá 7:00–16:00

Akční a zvýhodněné
nákupy
po celý rok
Metro: trasa B, stanice Českomoravská, výstup směr Poliklinika
Tramvaj: linka č. 16 do zastávky Poliklinika Vysočany
Autobus: linka č. 151 a H1 do zastávky Poliklinika Vysočany
Auto: možnost parkování na parkovišti před budovou polikliniky

Sleva 5 %
na celý sortiment volného prodeje

Sleva 50 Kč
na nákup Pharmaton Geriavit
100+30 tbl.

Akce platí do 31. 12. 2015 nebo vyprodání zásob
při předložení tohoto kuponu, slevy nelze sčítat

Akce platí do 31. 12. 2015 nebo vyprodání zásob
při předložení tohoto kuponu, slevy nelze sčítat
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SC-351760/01

Vánoční soutěž
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Florbalová benefice na podporu Sportovního klubu vozíčkářů
Dvanáctý ročník tradiční
florbalové Benefice firem
na podporu Sportovního
klubu vozíčkářů Praha se
uskutečnil v sobotu 7. listopadu v Praze Vysočanech. Záštitu nad akcí převzal starosta městské části
Praha 9 Ing. Jan Jarolím.

S

portovci z 12 převážně firemních týmů se utkali v tradičním
florbalovém turnaji a vyzkoušeli
si pestrou paletu dalších sportovních aktivit a pomůcek. Kromě
toho si mohli účastníci i návštěvníci akce v rámci doprovodného
programu vyzkoušet potápění
v akváriu, orientační disciplínu
zvanou TempO, jízdu na kole pro
vozíčkáře (handbike), seznámili
se s tancem na vozíku i mnoha
speciálními pomůckami pro sport
hendikepovaných a vyzkoušeli si
i běžné úkony na civilním i sportovním vozíku. Novinkou letošního ročníku byl také turnaj ve stolním tenisu, ve kterém spolu měřili

Předběžně odhadnutý zisk akce
110 tis. Kč použije Sportovní klub
vozíčkářů Praha na pokrytí nákladů sportovních asistentů, bez
kterých by sport na vozíku nebyl
možný.

Výsledky
florbalového turnaje:
síly zkušení i méně zkušení hráči,
muži, ženy, vozíčkáři i nehendikepovaní.
Celým dnem provázeli hendikepovaní moderátoři Jarmila Onderková a Martin Zach.
Vítězným týmem se stal Sport Art
Team, složený z novinářů, herců
a sportovců. Oporou tohoto týmu
byli mladí herci. Jakub Janatka (18),

Deset, devět, osm…
Freestyle Kolbenka startuje!
Unikátní sportovní hala zaměřená na zimní sporty
Freestyle Kolbenka v Kolbenově ulici ve Vysočanech
– jediná svého druhu nejen u nás, ale i v Evropě –
otevírá v polovině prosince své dveře všem milovníkům
freestylu, lyží a snowboardů.

Z

ažít tu můžete pocit z nekonečných sjezdovek na Maxxtracks
simulátorech pro lyže i snowboard, můžete se tu učit nové freestylové prvky a skoky, zkoušet salta, na která jste si zatím netroufli,
protože dopadnete bezpečně do
molitanů, nebo se zbavit stresu
a zlepšit si fyzičku na trampolínách na ploše více než 560 m²…
„Obtížnost a podmínky na Maxxtracks simulátorech vám přizpůsobíme přímo na tělo a vy budete

Takhle Freestyle Kolbenka
bude vypadat

28

moci trénovat jak první oblouky
v pluhu, tak i sjezdové či carvingové oblouky,“ říká Martin Dubský,
jednatel společnosti Indoor Sport,
která stojí za projektem Freestyle
Kolbenka, a dodává, že na simulátorech mohou jezdit všichni – začátečníci, profesionální závodníci,
děti, senioři…
Letos tedy milovníci zimních
sportů na Devítce nemusí sledovat
počasí, stačí, když si najdou cestu
mk
do Freestyle Kolbenky.

Trampolínová aréna

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

známý ze seriálu Ulice, řekl: „Myslím, že je to dobrá akce, doporučuji
na takovéto akce chodit, aby se člověk dozvěděl víc o tom, jaký mají
život ostatní. Zároveň jsme si s Matym vyzkoušeli, jaké je to hrát na vozíku, ale je to dost těžké.“
Maty, tedy další herec Matyáš Valenta (20), dodává: „Moc se mi tu
líbí, nutí mě to vnímat trochu jinak
lidi i problémy tam, kde jsem si dříve žádné problémy neuvědomoval.“
Předseda Sportovního klubu vozíčkářů Praha Bohuslav Hůlka
akci zhodnotil takto: „Sport je pro
nás synonymem pro aktivní život.
Jsem hrdý na to, že náš turnaj už
dvanáct let ukazuje, že můžeme
sportovat společně bez ohledu na
věk, pohlaví nebo hendikep.“

1. Sport Art Team
2. Avast Software, a. s.
3. OKsystem, a. s.
4. Generali Pojišťovna, a. s.
5. Era
6. Europ Assistance, a. s.
7. Seznam.cz, a. s.
8. ComAp, a. s.
9. ČSOB, a. s.
10. ČPP, a. s.
11. TEVA Pharmaceuticals CR, a.s.
12. MEC Czech

Poděkování patří:

MČ Praha 9, Deváté rozvojové, a. s.,
Areně Sparta, AV Media, Pivovarům Lobkowicz, Danone, Spinflo
s. r. o., Felix Clinicum, RWE Transgas, Wild CheerleadeRs, Praze 14, Kulturnímu a mateřskému
text a foto: jk
centru Knoflík.

Kdy na hokejovou
Spartu do O2 areny
Hokejové utkání Tipsport Extraligy 2015/16
Datum

Den

Čas

Soupeř

6. 12. 2015

neděle

17:00

BK Mladá Boleslav

23. 12. 2015

středa

18:30

HC Vítkovice Steel

28. 12. 2015

pondělí

18:30

Mountfield Hradec Králové

3. 1. 2016

neděle

17:00

Bílí Tygři Liberec

6. 1. 2016

středa

18:30

PSG Zlín

10. 1. 2016

neděle

17:00

HC Škoda Plzeň

12. 1. 2016

úterý

18:30

HC Oceláři Třinec

19. 1. 2016

úterý

18:30

HC Kometa Brno

22. 1. 2016

pátek

18:30

Piráti Chomutov

26. 1. 2016

úterý

18:30

HC Olomouc

3. 2. 2016

středa

18:30

PSG Zlín

5. 2. 2016

pátek

18:30

HC Energie Karlovy Vary

17. 2. 2016

středa

18:30

HC Verva Litvínov

21. 2. 2016

neděle

17:00

HC Kometa Brno

28. 2. 2016

neděle

17:00

HC Dynamo Pardubice

4. 3. 2016

pátek

18:30

BK Mladá Boleslav

Rozpis není konečný a mohou nastat drobné změny, především v čase začátku utkání.
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DOPRAVNÍ INFORMACE

Předvánoční
posílení MHD

MHD na Štědrý den a silvestra

linky 4, 6 a 13. Intervaly ve špičkách a dopoledne jsou prodlouženy o 15 až 20 %. Linka 11 jede
pouze v trase Spořilov – Olšanské
hřbitovy (interval 7,5 minuty ve
špičce a 10 minut dopoledne), linka 16 jede pouze v trase Lehovec
– Kotlářka. Provoz nočních linek je
zahájen ve 20 hodin ve zkráceném
(víkendovém) intervalu 20 minut,
na všech linkách je zvýšena kapacita vozidel. Ruší se všechny garantované přestupy po celou noc.
Městské autobusy: Podle pracovního dne – prázdniny s ukončením
denních linek ve 20 hodin (vyjma
linky 119, která jede až do ukončení provozu metra). V provozu
nejsou školní linky a školní spoje.
Intervaly zejména ve špičkách jsou
prodlouženy o 15–20 %. Pro linky
180, 191 a 263 platí zvláštní jízdní
řád s ohledem na provozní dobu
obchodních center. Provoz nočních linek je zahájen ve 20 hodin ve
zkráceném (víkendovém) intervalu. Posílen je také provoz linek 501,
502, 503, 507 a 509 (interval 20
minut). Linky 506 a 513 jedou podle zvláštních jízdních řádů. Ruší
se všechny garantované přestupy
po celou noc.

Na upravený provoz Pražské integrované dopravy
se připravte také o vánočních svátcích. A jak budeme
jezdit na Štědrý den a na silvestra?

Vzhledem ke každoročnímu nárůstu poptávky po
cestování v předvánočním
období, zejména o adventních víkendech, bude
adekvátně posílen provoz
Pražské integrované dopravy od soboty 5. 12. do
neděle 20. 12. 2015.

24. 12. 2015 (čtvrtek) – Štědrý den
Metro: Cca do 18 hodin podle
sobotních jízdních řádů. Od 18
hodin do ukončení provozu je na
všech linkách interval 20 minut.
Tramvaje: Podle sobotních jízdních řádů. Tramvajové linky 14
a 24 jezdí přes den v intervalu 15
minut. Od cca 16 hodin je provoz
postupně omezován a ukončen
mezi 17.30 a 18.00, v tomto období nejsou garantovány nízkopodlažní spoje. Provoz nočních linek
je zahájen v 18 hodin ve zkráceném (víkendovém) intervalu 20
minut (zkrácený interval trvá pouze do ukončení provozu metra,
v období zkráceného intervalu nejsou garantovány přestupy).
Městské autobusy: Podle sobotních
jízdních řádů. Pro linky 180, 191
a 263 platí zvláštní jízdní řád s ohledem na provozní dobu obchodních
center. Denní linky jsou ukončeny
mezi 18.00 a 18.30 (vyjma linky
119, která jede až do ukončení pro-

B

ěhem těchto tří adventních
víkendů bude zejména posílen provoz metra, dále dvou
tramvajových a pěti páteřních
autobusových linek. Na všech
linkách metra bude zkrácen víkendový interval zhruba mezi
14. a 18. hodinou ze 7,5 na 6 minut. U tramvají budou linky 5 a 8
provozovány ve dvouvozových
nebo kloubových tramvajích
a na autobusových linkách 118,
133, 188, 193 a 207 pojedou namísto autobusů standardní délky
kloubové vozy.

vozu metra v intervalu 20 minut).
Provoz nočních linek je zahájen
zhruba v 18 hodin ve zkráceném
(víkendovém) intervalu. Posílen
je také provoz linek 501, 502, 503,
507 a 509. Linka 502 je od ukončení
provozu metra do ranního zahájení
provozu metra v provozu v intervalu
30 minut. Linky 251, 506 a 513 jedou podle zvláštních jízdních řádů.
31. 12. 2015 (čtvrtek) – silvestr
Metro: Podle pracovního dne –
prázdniny s prodloužením zhruba
do 1.30 hodin.
Poslední spoje pojedou z konečných stanic:
• linka A: Nemocnice Motol
v 1.01, Depo Hostivař v 1.03
• linka B: Zličín v 1.00, Černý
Most v 1.05
• linka C: Letňany v 1.04, Háje
v 1.04
Tramvaje: Podle pracovního dne –
prázdniny s ukončením denních linek ve 20 hodin. V provozu nejsou

INZERCE

Krásné prožití vánočních

svátků!

Webové stránky

Albina

KASHKAROVA

v ČR

www.lukegroup.cz

FA J. MACHÁČ

HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ

OPRAVY A PRODEJ

• Opravy všech značek šicích strojů a overlocků
• Revize a opravy elektrospotřebičů a nářadí
Autorizovaný servis Singer
Klapkova 74, Praha 8, tel.: 272 773 079
www.singerservis.cz

SC-351626/01

www.ceskydomov.cz
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Lovosická 658/7
Praha 9 - Prosek
vchod z druhé strany
Každá 6. návštěva 50% sleva
Tel.: 603 755 732

SC-351325/03

KADEŘNICTVÍ – PETRA

ZŠ a MŠ Heřmánek
Rajmonova 4, Praha 8 - Ládví

otevírá ve školním roce 2016/17 nové třídy.
Dny otevřených dveří:
9. 12. 2015, dále 6. a 13. 1. 2016.
Součástí
bude
ukázka
vyučování
matematiky a českého jazyka ve třídách
I. stupně
(nutné přihlášení) a také
odpolední heřmánkový čaj s ředitelkou
školy a učiteli.
Termíny zápisů:
20. a 27. ledna 2016 (nutné přihlášení).
Přihlášky a informace na www.prorodinu.cz,
najdete nás také na facebooku.

Prosinec 2015

SC-351719/01

Mobil: 777 670 326

Sokolovská 240/902, Praha 9
www.svadlenkaukocky.cz
Tel.: 777 203 095

ŠICÍ STROJE

SC-350217/08

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

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

Největší obchod
s přízemi a galanterií
SC-351276/03

SC-341818/12

Výměny van, baterií, klozetů a kuch.
17.11.15 21:19desek. Instalace sprchových koutů
a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Pokládka dlažby, PVC, koberců
a plovoucích podlah.
Štukování, malování, lepení podhledů.
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ,
Údržba domu a zahrady.

SC-350836/06

PLYNAŘ
inzerat_44x30_devitka_vanoce.indd
2
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Hajek-ZEDNIK_44x3028.4.201411:
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032

SC-351344/03

info@lukegroup.cz | +420 737 184 806

SC-351475/02

774 849 270

albina.kashkarova@re-max.cz

6 let

E-shopy
SC-350944/06

Realitní makléř
z Proseka

Švadlenka
u kočky

150+

zákazníků

SC-351594/01

INZERCE

ING_MGM_188x130.indd 1

Oční optika, Oční klinika Horní Počernice, s. r. o.
Obchodní 2694/2, Praha 9
Optika +420 281 865 665,
Klinika +420 602 105 355
e-mail: info@ocnioptikahp.cz
e-mail: info@ocniklinikahp.cz

11/11/15 16:14

BRÝLE

DLE VAŠÍCH PŘEDSTAV
NEJŠIRŠÍ SORTIMENT V ČR
PŘES 4000 ZNAČKOVÝCH OBRUB
NEJNOVĚJŠÍ KOLEKCE
INTERNETOVÉ CENY
ONLINE REZERVACE NA VYŠETŘENÍ*

POUKAZY OBJEDNÁVEJTE NA TELEFONNÍM ČÍSLE
725 746 979, KUCEROVA@OCNIKLINIKAHP.CZ
NEBO ZAKUPTE PŘÍMO V HORNÍCH POČERNICÍCH
V PRODEJNĚ OPTIKY.

Prosinec 2015

online rezervaci můžete provést na www.ocnioptikahp.cz
www.ocnioptikahp.cz

www.ocniklinikahp.cz
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SC-351743/01

NEJVĚTŠÍ DĚTSKÁ OPTIKA V ČR
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SKLIZENO NC Fénix
Freyova 945/35
190 00 - Praha 9

Po-Pá: 8:00 - 21:00
So:
9:00 - 21:00
Ne:
9:00 - 21:00

Tel.: 775 553 002
Email: fenix@sklizeno.cz
www.sklizeno.cz

sklizenofenix

