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VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

VÝKUP
ZLATA
až 2 500 Kč/g

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

VÝKUP po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

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

SC-362187/04

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ
HODINKY (mechanické, natahovací).
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO,
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY,
TABATĚRKY, ŠPERKY. VYKUPUJEME
MINCE z celého světa do r. 1960.
VYKUPUJEME STARÉ BANKOVKY,
POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony.
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY,
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE,
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY,
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950.
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800.
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.
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dventní čas, který letos nastal 27. listopadu, je považován za čas rozjímání, zklidnění
a pohody. Chtěl bych spoluobčanům popřát, aby Vánoce – svátky míru a lásky, prožili opravdu
v klidu a aby směřovali ke vzájemné toleranci.
Čas Vánoc je zároveň dobou,
kdy bychom měli myslet také
na ty, kteří nás nejvíce potřebují – děti, staré rodiče, seniory,
jež se bez pomoci druhých již
neobejdou, osoby bez domova…
Naše městská část zaměřuje
na pomoc právě těmto lidem
mnohé své projekty a aktivity.
Na následujících stránkách si
je projdeme společně s kardiná-
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lem Dominikem Dukou, který
Prahu 9 navštívil 16. listopadu.
Doba adventu na Devítce je rovněž časem vánočních koncertů,
divadelních představení, výstav,
rozlévání rybí polévky, šíření
betlémského světla, vytváření
vánočního aranžmá, pečení
a zdobení cukroví… A možná si
v tom předvánočním shonu uděláte čas i na návštěvu kostela – sv.
Václava na Proseku nebo svatyně
Krista Krále ve Vysočanech.
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Přeji klidné a spokojené prožití
vánočních svátků.
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9
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Kardinál Dominik Duka v Praze 9
Kardinál Dominik Duka,
arcibiskup pražský, metropolita a primas český,
navštívil 16. listopadu
městskou část Praha 9.

do svého života, jak je to v případě
bezdomovců,“ hodnotil kardinál
Dominik Duka den strávený v Praze 9 a dodal, že tomu byl rád, protože rád poznává nové lidi, přátele
a Prahu.

S

Děti jsou naše budoucnost,
senioři naše odpovědnost

etkal se se zástupci Městské
části Praha 9, se žáky ze základní školy Novoborská na Proseku,
navštívil Středisko sociálních služeb – domov seniorů v Novovysočanské a denní stacionář pro lidi
trpící Alzheimerovou chorobou
v Hejnické. Zavítal i mezi bezdomovce, kteří díky deváté městské
části našli útočiště v sadu pod Klíčovem, kde hospodaří. Pohovořil
s pastoračními pracovníky Prahy 9 a večer kardinál Duka osobně sloužil mši svatou v bazilice sv.
Václava na Proseku.
„Moje návštěva Prahy 9 byla jakousi sondou do jejího života - od
těch nejmenších až po ty nejstarší,
od těch, kteří jsou ve vedení města,
po ty, kteří se chtějí znovu postavit
na vlastní nohy a vrátit se zpátky

Městskou část Praha 9 představil její starosta Jan Jarolím jako
místo, které se z průmyslové části
hlavního města mění na dynamicky se rozvíjející místo pro život,
domov pro tisíce lidí s potřebnou
infrastrukturou, množstvím parků, přírodních zákoutí a zelených
ploch pro odpočinek i sportovní
vyžití.
„To, že jsme měli možnost přivítat kardinála Dominika Duku
v Praze 9, je svým způsobem odrazem konstruktivní spolupráce
jednotlivých politických stran
na vysočanské radnici. A zároveň oceněním vedení městské části včetně zastupitelstva,
které je schopno se dohodnout

Kardinál Dominik Duka s vedením MČ Praha 9 v kostele sv. Václava
a fungovat,“ konstatoval zastupitel Aleš Doležal (KDU-ČSL).
„Program pana kardinála plně
vystihoval fakt, že děti jsou naše
budoucnost a senioři naše odpovědnost. Proto jsem rád, že
navštívil Středisko sociálních služeb Praha 9, které se právě transformuje do podoby ústavu podle
požadavků nového občanského

zákoníku. Zmíněná transformace
umožní kromě jiného rozšiřovat
služby pro seniory, což je pro stranu, kterou zastupuji, významná
záležitost. Rovněž i oblast školství
považujeme za velmi důležitou.
Vždyť jak se nám podaří vychovat
dnešní děti, tak se budou chovat
k nám v době, kdy služby pro seniory budeme potřebovat sami.“

Do našich kostelů přichází stále více mladých lidí a dětí
Pane kardinále, církve na základě
restitučního zákona nezískávají jen částečné navrácení svého
bývalého majetku, ale také novou
odpovědnost k nabytému majetku.
Co to pro vás konkrétně znamená?
Částečná restituce s odškodněním se týká především toho, že se
všechny církve i Federace židovských obcí vzdává podpory státu.
Hned po roce 1989 jsme začali se
zřizováním škol a charitativními
aktivitami. Dnes Arcibiskupství
pražské je zřizovatelem sedmnácti škol s jedenadvaceti školskými
zařízeními (školní jídelny, družiny,
kluby). Společně s Křesťanskou
pedagogicko-psychologickou poradnou tvoří tyto školy a školská
zařízení celkem patnáct samostatných právních subjektů, v nichž
arcibiskupství zajišťuje personálně i materiálně činnost jejich rad.
Charity v pražské arcidiecézi jsou
zřizovateli 69 registrovaných sociálních služeb zajišťujících domácí
zdravotní péči a vedle toho realizují
řadu dalších projektů na pomoc lidem v nouzi. Loni evidovaly téměř
16 tisíc klientů, tisícům dalších lidí
poskytly pomoc anonymně.
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Kardinál Dominik Duka osobně sloužil mši svatou v kostele sv. Václava
V současné době můžeme říci,
že při navracení bývalého majetku máme ve Středních Čechách
a Praze z 90 procent vyrovnané
účty, a věříme, že ke konečnému
vyrovnání dojde v příštím roce.
Některé objekty budou vyžadovat investice do jejich obnovy, ale
také počítáme s posílením pomoci
charitativním organizacím i církevním školám. Navíc musíme
prohloubit a rozšířit pastorační
činnost – počet obyvatel Prahy se
rozrostl na 1 200 000 lidí, posled-
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ních deset let máme v kostelích
stálou návštěvnost, a pokud nepůjdu před rok 1950, nepamatuji
tak velký počet mladých věřících
a dětí. Pro nás to znamená větší
odpovědnost a větší míru spolupráce se všemi lidmi dobré vůle.
Často se hovoří o ekonomické
krizi, už méně o krizi mravní, kdy
roste agresivita, závist, úspěch je
měřen jen penězi… Vidíte z ní východisko?
Vidím. Někdy vyčítáme politické

reprezentaci po roce 1989, že usilovala o ekonomickou a finanční
reformu a zapomněla na morální. A tady bychom měli říci: moje
vina, naše vina. I my, tedy církev,
musíme přidat. Reformy od začátku devadesátých let byly rychlým
během. Při některých věcech, jako
opravy kostelů, obnova far, vytvoření vlastních informačních médií
a podobně, jsme ztratili spoustu
času. Nyní je proto velmi důležité,
abychom – jak se nám to podařilo
v oblasti charitativní či školské –
našli společnou řeč také v oblasti
výchovné a společně budovali společnost slušných.
Varujete před těmi, kteří chtějí
vydělat víc a víc spekulacemi, ale
i těmi, kteří sobecky zneužívají
výdaje státu na sociální potřeby
a ještě svalují zodpovědnost na
druhé. Jakou úlohu při vytváření
společnosti slušných by měla plnit rodina?
Každá mravní krize společnosti
vzniká v jednotlivých rodinách.
Na rodiny, a to i nevinné, pak
dopadnou její nejtěžší důsledky.
Evropa má problémy především

Prosinec 2016

Z RADNICE
proto, že zpochybnila klasickou
rodinu. Společnost bez stabilních
rodin nemůže obstát. Děti bez jednoho z rodičů vyrůstají v rámci,
kde se neseznámí s jedním z podstatných znaků společnosti jako
celku. V jejich výchově chybí buď
mužský, nebo ženský prvek. Děti
rozvedených rodičů ztratí smysl
pro přirozenou autoritu…. Děti,
kterým se v rodině nevěnují, vyrůstají bez nejdůležitější složky výchovy – rodičovské lásky. Mohou
být samostatné, ale chybí jim smysl pro sociální rozměr. Na křesťa-

nech v současné době leží kromě
běžných úkolů zdravého soužití
v rodině a péče o domov navíc těžký úkol ukázat, že právě to je přirozené, krásné a přináší to radost.

Kardinál Dominik Duka

K tomuto úkolu jsou jako stvořené
Vánoce…
Vánoce opravdu můžeme považovat za základ pro obnovení rodiny
a překonávání problémů, s nimiž se
současná rodina potýká. Někdy říkáme: nemám čas, je to riskantní….
Ale malý Ježíšek přece nevyrůstal
v klidných časech. Spíš bych je při-

rovnal k poměrům druhé světové
války nebo padesátých let u nás.
Má kardinál také vánoční přání?
Jedno velké. Současná politická
situace ve světě, hrozící terorismus apod. ovlivňuje i bezpečnostní opatření, která přijímá Pražský
hrad. Přál bych si, aby návštěvníci nejen půlnoční bohoslužby
v katedrále sv. Víta měli volnější
a svobodnější přístup a bohoslužby měly potřebnou duchovní a kulturní úroveň. Zkrátka, aby všechno dobře dopadlo. text a foto: mk

V ZŠ Novoborská si připomněli Den boje za svobodu
Každoročně si připomínáme 17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii. Jakou hodnotu má v dnešní době
svoboda a jak je potřeba ji chránit, připomněl žákům ZŠ Novoborská na Proseku kardinál Dominik Duka. Sám v roce
1981 byl komunistickým režimem odsouzen na patnáct měsíců do vězení v Plzni-Borech za to, že se věnoval řádové
práci, organizaci studia dominikánských kleriků a samizdatu.
Nejpodstatnější pro člověka
je pravda, láska, přátelství
a svoboda

Kardinál Dominik Duka kromě jiného zdůraznil, že nejpodstatnější
je pro člověka pravda, láska, přátelství a svoboda. A jak hlava české
katolické církve hodnotí čas, který
uplynul od listopadu 1989?
„Nad tím se intenzivněji zamýšlím
poslední dva tři roky. Generace,
která se – slovy Ferdinanda Peroutky – podílela na budování nového státu, české státnosti, odchází na odpočinek a bude vystřídána
novou generací. A jak už to bývá,
děti se často rodičů ptají, co jste
udělali? Až tedy budeme účtovat,
je velmi důležité nevšímat si jen
věcí, které se nepodařily. Po roce
1989, téměř po padesáti letech totality, jsme začínali bez mnohých
zkušeností, protože nebylo mož-

né se vrátit před rok 1939. Přesto
dnes Česká republika patří mezi
25 až 28 vyspělých zemí světa. To
s sebou ovšem přináší i jisté neduhy – jsme společnost uspěchaná,
protože dohánět znamenalo vydat
ze sebe všechny síly a také to, že
jsme na některé věci jako pěstování morálních zásad zapomněli.
Když se něco nedaří, přichází vzájemné vyčítání, což vidíme např.
na politické scéně. Ale lepší by
bylo sednout si k jednomu stolu
a rozumně, bez emocí pohovořit
jak dál. Abychom nové generaci
předali štafetu tak, aby to měla
snazší než my v roce 1989.“

Co znamená svoboda?

Kardinál Dominik Duka na setkání se žáky zdůraznil, že svoboda je
zároveň odpovědnost. A cesta dál
znamená, že musíme mít jeden

k druhému úctu, více spolu hovořit a druhému naslouchat s láskou.
A co znamená svoboda pro chlapce a dívky ze základní školy? Za
všechny citujme některé žáky
z 5. A ZŠ Novoborská.
Svoboda je volnost. Je to, když
jsme volní a nejsou žádná pravidla
a omezení. Víkend je svoboda od
školy a od práce. Svoboda je, když
nemusíme pracovat a něco dělat.
Je to, když nejsme někde uvěznění. Svoboda pro mě znamená
hodně.
David Beran
Svoboda pro mě znamená, že
můžu dělat, co mě baví, můžu být
sám sebou. Nechodit do školy.

Tomáš Kobrle
Svoboda pro mě znamená, že vím,
že mě nikdo nebude nutit na gymnázium. Vím, že mě nikdo, pokud
to sama nebudu chtít, nebude do
ničeho nutit. Třeba do kariéry zpěvačky, účetní, kuchařky, učitelky,
nebo prezidentky. Bez svobody si
svět ani představit nedokážu. Bez
svobody, lásky a duše se žít prostě
nedá.
Rebeka Nečasová

17. listopad 1939

Kardinál Dominik Duka mezi žáky základní školy Novoborská

Prosinec 2016

Vše začalo násilným potlačením
poklidné demonstrace u příležitosti 21. výročí vzniku Československa 28. října 1939 v Praze,
během níž byl těžce zraněn student Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy Jan Opletal (svému zranění podlehl 11. listopadu) a zabit
pekařský dělník Václav Sedláček.
Na potlačování demonstrace se

kromě sil pořádkové policie podílely i jednotky SS.
Pohřeb Jana Opletala se konal
15. listopadu na Albertově a následná demonstrace se změnila
v protest proti okupaci. V reakci
na to rozhodlo vedení nacistického Německa o uzavření českých
vysokých škol na tři roky. V noci
z 16. na 17. listopadu provedly nacistické bezpečností složky razie
v Praze, Brně a Příbrami s cílem
dopadnout vedoucí studentských
organizací a internovat ostatní
studenty. Devět představitelů studentských vůdců bylo bez soudu
popraveno v ruzyňských kasárnách. Celkem 1200 zatčených
studentů bylo poté převezeno do
koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg, odkud jich
byla většina propuštěna koncem
roku 1942, zbytek pak v lednu
1943. Útrapy koncentračních táborů nepřežilo 35 studentů.

17. listopad 1989

V Praze byla 17. listopadu, v den
50. výročí událostí listopadu 1939,
policií brutálně zastavena studentská demonstrace. Tím v tehdejším
Československu započaly změny,
které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického
zřízení na pluralitní demokracii.
K jejich urychlení přispěl i rozpad
bývalého Východního bloku a narůstající nespokojenost obyvatelstva s ekonomickou a politickou
situací v zemi. Pro svůj nenásilný
charakter se tato revoluce označuje jako „sametová revoluce“.
text a foto: mk
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Říkat, že můžeme pomoci,
je něco jiného než opravdu pomáhat
V adventním čase není mnoho těch, kteří by nechtěli pomoci. Rok má však dalších jedenáct měsíců, po které potřební rovněž hledají pomocnou ruku. Sociálně vyloučeným
lidem, jež přebývají v ulicích měst, obytných zónách a parcích, tedy bezdomovcům, už
tři roky pomáhá projekt městské části Praha 9, který je vrací zpátky do společnosti.

P

rojekt poprvé prezentoval jeho
iniciátor Tomáš Holeček, radní pro dopravu a životní prostředí městské části Praha 9, v roce
2013. Jeho cílem je vytvořit „nocležiště“ pro bezdomovce, kteří
jsou zcela bez střechy nad hlavou,
ale dlouhodobě pobývají na Devítce. Nacházejí se mimo obytné
zóny a veřejností využívané plochy
a platí v nich jasně daná pravidla.
„Impulzem k tomuto projektu
byla čtyřletá zkušenost, kterou
jsem měl s některými lidmi bez
domova. Ve spolupráci s Městskou policií Praha 9 jsme je nutili
k úklidu lokalit, kde se zdržovali.
Ukázalo se, že i když po sobě uklidí, nemají peníze na odvoz odpadu
a nepořádek stále rostl. Rozdali
jsme jim pytle na odpadky, zajistili odvoz a najednou bylo jasné, že
myšlenku „bydlíš tu, tak si po sobě
uklízej“ není tak těžké realizovat,“
vysvětluje Tomáš Holeček a uzavírá: „Snažíme se pomáhat lidem,
kteří o naši pomoc stojí. Ať už svojí
vinou nebo hloupostí se dostali do
problémů, neuměli je řešit, skončili na ulici, ale rádi by se začlenili
zpátky do společnosti.“
Mezi bezdomovci je i poměrně
hodně drogově závislých. S nimi
bohužel není podobná spolupráce
možná.

Ovčí farma pod Klíčovem

Jednou z lokalit v Praze 9, kde byly
začátkem roku 2015 rozmístěny
čtyři stavební buňky pro bezdomovce, byla zarostlá a velmi zanedbaná stráň pod Klíčovem (pozemky patří hl. m. Praze).
U jedné z nich, kterou obývají pan
Jarda a paní Margita, se pase šest
ovcí. Jarda dřív pracoval v živočišné výrobě, staral se o krávy, kozy
i ovce, a když se před ním objevila možnost mít na starosti malé
ovčí stádečko patřící MČ Praha 9,
využil jí. Ovce spásají plevele v bývalém ovocném sadu a pomalu
tak spolu s lidmi, kteří čistí stráň
od náletových dřevin, přispívají
k vyčištění této lokality. Jarda sám
vybudoval zvířatům zastřešené
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Kardinál Dominik Duka zavítal na klíčovskou stráň k lidem bez domova
zázemí a výběhy a teď pracuje na
dřevěné přístavbě obytné buňky.

Kdo dostává šanci?

Snahou deváté městské části je,
aby se lidé bez domova, kteří o to
mají zájem, postupně zpátky začlenili do společnosti. Zjednodušeně řečeno stojí před ní tyto
úkoly: dostat bezdomovce z ulice
do provizorního bydlení, pomoci jim, aby obnovili své sociální
a hygienické návyky, znovu začali
pracovat a pak je poslat do samostatného života. Snadno se řekne,
hůř provede. Za tím, že se podaří
člověka, který spadl na samé dno,
posunout výš, je nemálo úsilí –
pomoci jim vyřídit doklady, což
není snadné, protože většina není
z Prahy. Často jsou nemocní, takže
je třeba řešit jejich zdravotní stav.
Těžké bývá sehnat práci. Několik
bezdomovců zaměstnala přímo
devátá městská část coby hlídače.
Konkrétní lidi vytipovala ve spolupráci s městskou policií. „Jsou stále v terénu a mají přehled o všem,
co se děje na Devítce. Například se
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ve velkém ztrácela kovová víka ke
kanálům a proti zlodějům nepomohly ani kamery. Navíc uklízejí,
dohlížejí na udržování pořádku,“
konstatuje vedoucí odboru životního prostředí MČ Praha 9 Pavel
Morávek.
Dalším lidem bez domova zprostředkovala Devítka práci v charitativních organizacích, úklidových firmách apod.

Sociální byty pro
bezdomovce?

V bývalých stavebních buňkách
dnes v Praze 9 žije po dvou přibližně čtyřicítka lidí z odhadem tří set
bezdomovců, kteří jsou na Devítce. Její skladba se průběžně mění,
jak se některým z nich daří najít
standardnější formy bydlení. Klíče

k buňce dostane ten, kdo se prokazatelně dlouhou dobu pohybuje
na Devítce bez střechy nad hlavou,
nemá konflikty s policií a podepíše
nájemní smlouvu, v níž stojí, že
v buňce je možné bydlet zdarma
výměnou za udržovací a úklidové
práce ve vymezené oblasti. Dodržování smlouvy kontrolují pracovníci odboru životního prostředí
Prahy 9, a pokud je vše v pořádku,
každé tři měsíce ji obnoví.
Jedna buňka z druhé ruky přijde
městskou část zhruba na deset
tisíc korun, převoz s usazením na
místo na dalších patnáct set. Noví
majitelé si ji musí sami zabezpečit,
vybavit. Na místech, kde je to nutné, instaluje Devítka také toalety.
Největší potíže jsou s nalezením
místa, ovšem i to se postupně
mění, protože stále častěji nabízejí
prostor k umístění boudy soukromí vlastníci pozemků, v jejichž silách není udržet na nich pořádek.
„V projektu pomoci bezdomovcům jsme od začátku počítali
s tím, že ty, kteří úspěšně projdou
procesem socializace, nakonec
umístíme do sociálních bytů. Těším se na to, až se do nich první
přestěhují,“ říká Tomáš Holeček
a vysvětluje: „Mnoho lidí bez domova se na dno nedostalo pouze
vlastní vinou. Mezi těmi, kterým
se snažíme pomoci, nejsou jen kriminálníci, ale i člověk, který ovládá čtyři světové jazyky, vysloužilý
plukovník, lidé, které na ulici přivedly dluhy z půjček na lichvářský
úrok a podobně. Ke všem je třeba
přistupovat individuálně, a když
se podaří překonat prvotní obtíže,
může vše docela dobře fungovat.“
text a foto: mk


Pan Jarda a paní Margita se starají o malé stádo ovcí
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Nabídka bytů k prodeji
Městská část Praha 9 opět nabízí k prodeji volné byty, které prodává ve výběrovém řízení podle schválených
pravidel „Zásad prodeje volných bytů“. Současná nabídka bytů určených k prodeji do osobního vlastnictví včetně
všech podmínek, které je nutné splnit k přihlášení do výběrového řízení, je zveřejněna na úřední desce.

C

elý proces prodeje bytů počínaje prohlídkami, jakož
i právní servis k vyhotovení kupní smlouvy až po podání návrhu
na vklad vlastnického práva na
katastrální úřad zajišťuje městská část Praha 9. Při samotném
prodeji není využíváno služeb
realitních kanceláří či jiných
zprostředkovatelů, není sepisována ani zpoplatněna rezervační
smlouva a vítězi výběrového řízení jako kupujícímu tak odpadají
náklady na zprostředkovatelské
odměny. Městská část Praha 9
nevydala nikomu souhlas s inzerováním ani nabízením těchto
bytů k prodeji. K tomuto není
nikdo jiný než městská část Praha 9 oprávněn. Správní poplatek
za podání vkladu katastrálnímu
úřadu hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci
bude kupující.

Nyní městská část Praha 9 zveřejňuje záměr prodeje 10 bytů o různých dispozicích,
výměrách, a to na Proseku a v Libni:
1. bytová jednotka č. 563/29 v domě
čp. 563, ulice Vysočanská s dispozicí 3+1 o výměře 73,5 m² + balkon

6. bytová jednotka č. 574/13 v domě
čp. 574, ulice Vysočanská s dispozicí 2+kk o výměře 45,5 m²

2. bytová jednotka č. 563/5 v domě
čp. 563, ulice Vysočanská s dispozicí 3+1 o výměře 73,3 m² + balkon

7. bytová jednotka č. 659/21 v domě
čp. 659, ulice Lovosická s dispozicí
3+1 o výměře 67,3 m² + balkon

3. bytová jednotka č. 566/6 v domě
čp. 566, ulice Vysočanská s dispozicí 3+1 o výměře 70,1 m² + balkon

8. bytová jednotka č. 1413/10
v domě čp. 1413, ulice Drahobejlova
s dispozicí 1+1 o výměře 49,7 m²

4. bytová jednotka č. 566/16 v domě
čp. 566, ulice Vysočanská s dispozicí 1+kk o výměře 36,8 m² + balkon

9. bytová jednotka č. 1017/12
v domě čp. 1017, ulice Sokolovská
s dispozicí 2+1 o výměře 62,5 m²
+ balkon

5. bytová jednotka č. 570/16 v domě
čp. 570, ulice Vysočanská s dispozicí 1+kk o výměře 37,1 m² + balkon

Vyhlášené záměry na prodej jednotlivých bytů ve výběrovém řízení s popisem bytu, termínem jeho
prohlídky, minimální nabídkovou
cenou, výší požadované jistiny
a všemi podmínkami pro přihlášení do soutěže včetně „Zásad
prodeje volných bytů“ , návrhu
kupní smlouvy, formuláře k podání nabídky a kontaktních osob najdete v nejbližších dnech na úřední
desce.
Ing. Kopčilová,
vedoucí realitního oddělení,
Odbor správy majetku MČ Prahy 9

10. bytová jednotka č. 1257/50
v domě čp. 1257, ulice Kovářská
s dispozicí 1+1 o výměře 46,4 m²

INZERCE

ZLATNICTVÍ
UŽIJTE SI VÁNOCE V PIZZA
COLOSEUM VYSOČANY
4. 12. / Mikulášská nadílka
24. 12. / Štědrý oběd s tradičními šneky
26.12. / Sváteční menu
31. 12. / Silvestrovská oslava v Coloseum

Mnoho vánočních akcí a slev

– Nedělní animace
– Velký děský koutek

Stříbrný přívěšek od 69,Zlatý řetízek od 1.395,-

Udělejte si rezervaci již nyní na:
Tel.: 266 610 578
Email: vysocany@coloseum.cz
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Jen 50 m od st. Vysočanská
Pod pekárnami 3, Praha 9 – Vysočany
Tel.: 604 477 771

SLEVA NA
JÍDLO A PITÍ
Platí při předložení tohoto
ústřižku v Pizza Coloseum
Vysočany do 30.12. 2016.
Neslučuje se s jinými slevami.
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SC-361441/07

VÝROBA SNUBNÍCH A ZÁSNUBNÍCH PRSTENŮ I EXPRES
OPRAVY + ČIŠTĚNÍ ŠPERKŮ A VÝKUP ZLATA

www.prsteny-prstynky.cz

Možnost parkování
u restaurace nebo u OC Fenix
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Zastupitel MČ Praha 9 Ing. Marek Doležal (TOP 09)

Chybějící koncepční řešení v Praze
ve výstavbě i dopravě vedou k chaosu
Blížící se konec roku vyzývá k malému ohlédnutí.
ní stavebních předpisů – stavět.
Lhostejno, zda půjde o území, kde
je výstavba povolena, či zelené
plochy, kde se dnes nestaví.

Pane Doležale, jste odpovědný za
územní rozvoj a výstavbu v Praze 9. Co říkáte na personální změny v Institutu plánování a rozvoje
(IPR) hl. m. Prahy, které znovu
oddálily práce na Metropolitním
plánu?
Chápu, že se obyvatelé Prahy příliš nezajímají o Metropolitní plán
v době, kdy se vytváří, a důvody,
proč doposud nebyl projednán
a schválen, vnímají spíše jako válku politických stran. Ale Metropolitní plán je zásadní dokument rozvoje města. A fakt, že se oddaluje
jeho projednávání ve standardním
řízení, kdy k jeho konkrétním
návrhům mají dávat připomínky a náměty obyvatelé Prahy, je
velký problém. Pokud nebude do
konce roku 2020 schválen nový
územní plán (Metropolitní plán),
nikdo neví, co může nastat od
ledna 2021. Teoreticky je možné,
že na všech pozemcích v hlavním
městě se bude moci – při dodrže-

Už v minulém volebním období
Praha 9 začala mluvit o projektu
revitalizace tramvajové trati v Kolbenově ulici. Jak je dnes daleko?
Revitalizace tramvajové trati patří
k projektům, které se nedají realizovat z roku na rok. V současné
době Metroprojekt zpracovává
projektovou dokumentaci. Bohužel realizaci projektu poněkud
zkomplikovalo nařízení vlády
z 15. června letošního roku, kterým se mění nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku
a vibrací. Limity hluku v zástavbě, které byly novým nařízením
sníženy, není schopen tramvajový
provoz splnit. Hlavní město Praha,
ale i České dráhy proto budou nyní
jednat s ministerstvem pro místní
rozvoj a ministerstvem zdravotnictví o udělení výjimky. Je možné,
že se tak revitalizace tramvajové
trati v Kolbenově ulici o něco zdrží.
Podobně dlouhodobým projektem
je výstavba parkovacího domu na
Proseku u Billy.

Projektová dokumentace k výstavbě parkovacího domu je hotova,
ale protože stavba těsně sousedí
s obchodním centrem Billa a bude
stát na místě, které má Billa dlouhodobě pronajaté, potřebovali
jsme rovněž souhlas vlastníka tohoto obchodního řetězce. Po složitých jednáních se nám ho nyní
podařilo získat.

Pelc-Tyrolce. Nejbližší akcí – třebaže opět provizorní – by mělo být
částečné mimoúrovňové křížení na
pětiramenné křižovatce na Jarově
v podobě tzv. hrušky. Tlačíme na
to, aby stavba byla co nejdříve realizována a už konečně došlo k nějakému řešení, které uklidní dopravu
a bude přijatelné pro obyvatele
Prahy 9, včetně Zeleného města.

V posledních měsících je i na
Devítce poměrně neutěšená dopravní situace, kterou ještě zkomplikovalo uzavření Vysočanské
estakády…
Tento stav souvisí s otevřením tunelového komplexu Blanka. Neříkám, že Blanka je špatný projekt,
ale je třeba, aby byly rovněž vybudovány návazné trasy na východ,
tedy od ústí Blanky na Pelc-Tyrolce přes Jarov až do Malešic, kde
začíná Jižní spojka. A samozřejmě
aby byl také obchvat 511. Dopravě
na Devítce by to velmi pomohlo.
Dopravu v Praze může vyřešit
jen koncepční řešení. A přestože
v tomto směru nemá MČ Praha 9
téměř žádné možnosti, jednáme
s Magistrátem hl. m. Prahy a dalšími organizacemi, aby se skutečně začalo pracovat na dokončení
východních tras od ústí Blanky na

Konečně se začíná stavět v brownfieldech kolem Kolbenovy ulice.
Jakou úlohu v tom nyní hraje MČ
Praha 9?
Výrazný stavební ruch kolem Kolbenovy ulice vítáme. Staví se na
plochách, které mají být obnoveny. Zatím tu díky jednotlivým investorům vznikají solitérní stavební lokality, které je třeba propojit,
aby vzniklo jedno město. A právě
to hlídá komise územního rozvoje
a výstavby.
S čím byste rád vstoupil do nového roku?
Při nedávné návštěvě Prahy 9 konstatoval kardinál Dominik Duka,
že ho na vysočanské radnici zaujala spolupráce mezi politickými
stranami a naše radnice je pro něj
oázou klidu. Rád bych, aby tomu
mk
tak bylo i nadále.

Vize pro příští volební období
Milan Apeltauer (ČSSD), Praha 9 – Prosek.
Jako opoziční zastupitel, ale zejména jako devítkový
rodák se velmi často, nejen díky doporučení svého
lékaře, procházím po té naší Devítce. Díky svému
bydlišti nejblíže v proseckém parku Přátelství.

N

a jaře, v létě a v krásných
sluncem zalitých podzimních
dnech je v parku vidět, že zájem
o veřejnou zeleň je na vzestupu.
Návštěvníků parku je nepřeberné
množství, bez konkrétní věkové
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profilace. V dopoledních hodinách
zde potkáte maminky s kočárky
i batolaty, seniory, ale také záškoláky. Odpoledne a o víkendových
a volných dnech je návštěvníků
mnohem více, zejména i té střední
generace. Domnívám se, že park
Přátelství na Proseku lze do jisté
míry nazvat oázou klidu a zeleně.
Využití najdou snad všichni, ať se
to týká sportu, her na pískovišti, či
jen procházky na čistém vzduchu.
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Sám pamatuji dobu, kdy ještě
Devítka nebyla tolik zastavěná,
a vzpomínkami se vracím k pláckům zeleně, kde jsme se jako kluci
měli možnost vyřádit při fotbálku,
honičce a podobných klukovinách. Tak nějak jsem si to prosecké parkové hemžení zamiloval.
Jako opoziční zastupitelé uvažujeme samozřejmě nad možností
do budoucna, jak efektivně a co
nejlépe zpříjemnit našim obča-

nům volnočasové aktivity ve volné
přírodě. Rádi bychom se zasadili
o rozšíření parku Přátelství až
k metru Střížkov, aby i naši střížkovští spoluobčané měli v parku
Přátelství svůj díl.
Velmi živě si dovedu přestavit využití i ve smyslu venkovního fitness,
tak jak je možné vidět na jiných
městských částech. Potenciál parku je opravdu veliký, a tak si na své
mohou přijít všechny věkové generace. Jistě by ani nebylo od věci
pořádat komorní koncerty pod širým nebem.
Naše úsilí jako opozice bude jistě
do budoucích let mířit tímto směrem, takže pevně věřím že, kde je
dobrá vůle a zájem, tam mají věci
snazší cestu k vlastní realizaci.
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Advent je opět tady a s ním i hasiči
Začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky, bývá často opravdu horký. I to je důvod, proč
budou hasiči z odboru prevence kontrolovat stánkaře na vánočních trzích.

K

aždým rokem pražští hasiči zasahují u požárů také v době, která by měla být pro lidi
klidná, radostná, kdy by se měli chystat na jedny z nejkrásnějších svátků roku.
Požáry jsou nejen v domácnostech, kde se připravuje vánoční cukroví a různé pochutiny, ale
také často na vánočních trzích, jak dokládají
naše statistiky a fotografie.
Aby kolegové výjezdoví hasiči měli méně práce
a stánkaři klidné svědomí, rozhodli se naši specialisté z odboru prevence, že zkontrolují alespoň
některé ze stánků. A na co všechno se zaměří?
Především zkontrolují množství a druhy
přenosných hasicích přístrojů, jejich provozuschopnost (doklady o kontrole provozu-

schopnosti, kontrolní štítek a plombu), umístění těchto přístrojů a také to, zda jsou zřetelně
označena čísla tísňového volání, apod. Jejich

pozornosti neuniknou ani doklady prokazující
kontrolu, opravy a údržbu instalovaných spotřebičů ve stánku. Jedná se např. o vařiče, trdelníky, grily, topidla apod.
Kdy začít s kontrolou jindy, než 1. prosince?
Hasičské uniformy nejsou tak známé, jako třeba ty policejní. Když už lidé znají hasiče, tak
většinou v zásahových oblecích. Naši kontroloři budou uniformovaní, budou mít u sebe průkaz kontrolora, a pokud bude vše v pořádku,
budou milí a usměvaví. Nejde přece o to, udělovat pokuty, ale upozorňovat na nedostatky,
abychom mohli mít všichni klidné a bezpečné
por. Ing. Pavlína Adamcová
svátky.

HZS hl. m. Prahy

Zapálíte-li svíčku na adventním věnci, neodcházejte od něj
Jakákoli zapálená svíčka, i ta na adventním věnci, je v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při manipulaci s ní
měli dbát zvýšené opatrnosti. Navíc je potřeba si uvědomit, že ne každý adventní věnec je určen k zapalování.

P

ři pořizování adventního věnce zjistěte, zda se jedná pouze
o dekorativní věnec, na kterém se
svíčky nezapalují, nebo je adventní věnec upraven tak, aby při dodržení bezpečnostních pravidel nedošlo k zapálení chvojí a dekorace
umístěné na adventním věnci. Na
první pohled se věnec určený k zapalování liší od dekorativního tím,
že je svíčka oddělena od chvojí
nehořlavou podložkou. Toto však
nelze vztáhnout paušálně na kaž-

Prosinec 2016

dý výrobek, proto vždy před koupí
zkontrolujte návod, který by měl
být ke každému adventnímu věnci
připojen.
Zapálený adventní věnec umístěte
na nehořlavou podložku. Rozhodně není vhodné položit ho tam,
kde by mohlo dojít ke styku zapálené svíčky s hořlavým vybavením
domácností, např. k oknům, kde
vlivem průvanu může dojít k pohybu záclon do blízkosti svíčky,
na police a skříně, kde může dojít

k rychlému rozšíření případného požáru. Dávejte také pozor na
domácí zvířata nebo děti, které
mohou při hře snadno převrhnout
hořící svíčku a neštěstí je na světě.
Zapálené svíčky na adventním
věnci stejně jako jiný otevřený
oheň nikdy nenechávejte bez dozoru. I krátké opuštění bytu se
může vlivem malé nehody, jako
třeba zapomenutí klíčů nebo zaseknutému zámku, protáhnout
na delší dobu, během které se pří-

padný požár snadno rozšíří na celý
byt. Proto vždy při opuštění bytu
jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.
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Bližší informace na tel.: 267 175 174
a 267 175 202, www.ppas.cz

m
va-

(nikoliv garážová stání) jsou
Internetové
centrum Prosek
k pronájmu v garážích v Lovo-

INFORMACE

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

entrum
Prosek
Senátní kancelář

síční nájem 1200 Kč. Termín

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

kancelář Pražské plynárenské
Dětská pohotovost

parkovišti za úřadem MČ Praha 9,
Pražská plynárenská, a. s., ve
Business Center
Rokytka (4.
garáže
prohlídky
sipatro)
lze domluvitspolupráci
na tel.:s dceřinouUzavíratelné
Sokolovská
14/324.
společností
ve FN Bulovka
Sokolovská 270/201
Pražská plynárenská vServis
Lovosické
776 616 616 - Milan Tuček.
Praha 9 – Vysočany
Mobilní kancelář poskytuje
distribuce, a. s., a úřadem MČ
kontakt: jandobes01@seznam.cz
Dětskoutyto
pohotovost
služby: pro
Praha 9 nabízí odběratelům zemního zejména
Jednání s paní senátorkou
zajišťuje
ve všední
• „devítku“
zahájení, převod
a ukončení
plynu službu tzv. mobilní obchodní
po předchozí domluvě.
Praha
9
dny,
v
sobotu,
neděli
odběru
zemního
plynu
kancelář, jejímž prostřednictvím
SLUŽBA PRVNÍ a v době
Dětská pohotovost si stávající i potenciálníLÉKAŘSKÁ
• svátků
změny Fakultní
smluvníhonemocnice
vztahu (způsobu
zákazníci
POMOCI
placení, zasílací
adresy,
Pražské
plynárenské
mohou
zastupitelů
MČ Praha
9vyřídit (LSPP)
ve FN Bulovka Klub
Bulovka,
Budínova
2, jména
Prahaatd.)
8
• převzetí9reklamace
záležitosti související sNA
odběrem
Schůzku lze domluvit
ÚZEMÍ PRAHY
-Libeň.
•
výměna,
kontrola
a
zaplombování
zemního
plynu
bez
návštěvy
telefonicky nebo e-mailem.
Poslanecké
plynoměru
kontaktních dny:
míst v Praze 2 a 4.
Dětská pohotovost
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Dětskou
pohotovost
pro
každou první středu v Provozovatel
měsíci
hodiny
LSPP
pro
• Ordinační
informace
k otázkám
souvisejícím
LSPP:
Poliklinika
v Nemocnici Na Bulovce
POMOCI„devítku“
(LSPP)
zajišťuje ve Praha
všední
9, Jablonecká
s dodávkami
zemního plynu
Termín
přistavení: 322,
děti
ve 440/40,
FN Bulovka:
Prosek,
Lovosická
NA
ÚZEMÍ
PRAHY
9
Dětskou pohotovost pro
• Pondělí
tiskopisy- pátek:
a informační16.00
brožury
do 16.00.
Praha 9 e-mail: praha9@veciverejne.cz,
– 7.00
dny, v sobotu, neděli aodv7.14.00
době
Praha
9
Devítku zajišťuje ve všední
Provozovatel
12. 2016
10.30
do
13.30 hod.
tel.:
602 219 190,LSPP:
Telefon:
+420od283
881 200
Sobota
a
neděle:
nepřetržitě
dny, v sobotu, neděli a v době
Poliklinikasvátků
Prosek, Fakultní nemocnice
Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
Mobilní8kancelář bude umístěna
svátků
Nemocnice Na
Bulovce,
LovosickáBulovka,
440/40, Praha
9
Klub
zastupitelů
MČ
Praha 9
Budínova
2, Praha
DOSPĚLÍ
ve všední
dny 19.00 283 842 224
a Telefon:
částí Prahy.
v dodávkovém automobilu
Fiat
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
DOSPĚLÍ ve všední dny
-Libeň.
hod
6.00
hod,
o
víkendech
Bližší
informace
na tel.: 267
Ducato,
označeném
logem
Pražské
266 175
084 174
220
19:00–6:00DVŮR
hod., o víkendech
SBĚRNÝ
Ordinační hodiny LSPP pro
267 175
202, www.ppas.cz
plynárenské, a. s., zaparkovaném
na oda19.00
Poslanecké
dny:
a
svátcích
od
19:00
hod.
a
svátcích
hod.
PRO PRAHU 9
děti v Nemocnici Na Bulovce:
pracovního dne
každou
první středu v měsíci posledníhoOrdinační
posledního pracovního dne do
Pondělí–pátek:16:00–7:00
hodiny LSPP pro
do 6:00
hod. prvního
Pod
Šancemi
444/1,
Praha
9
Sobota
a
neděle:
nepřetržitě
Regionální
kancelář
TOP 09
6.00
hod. prvního pracovního
Praha 9, Jablonecká 322,
ve581
FN Bulovka: Praha 9
pracovního
dne.
Tel.:
+420děti
284
098
Telefon:
283 842 224
dne.
od
Tel.: +420Pondělí
286
881 518
PROVOZNÍ
DOBA:
- pátek:
16.00
– 7.00
 14.00 do 16.00.
266 084 220
Kovářská
3, Praha 9 (2. patro)
pondělí
až
pátek
8.30
–
17.00
Telefon: +420 283 881 200
Sobota a neděle: nepřetržitě
Možnost objednání na
Tel.: +420 286 881 518
sobota 8.30 – 15.00
tel.: 602 262 686
Strana zelených
Telefon:
283
842 224
Krásnou
tradicí v Praze 9 se stalo
slavnostní vítání noVaši zastupitelé:
Praha 9

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste

cz,

vých084
občánků,
tedy nově narozených dětí ve věku zhruba
266
220
čtyř až sedmi měsíců (nejpozdějiIng.
doZdeněk
jednoho
roku dítěte).
Davídek

Tel.: 283 091 328
slavnostní akt však
Možnost objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
musí
projevit
zájem
Senátor
Tomáš
Kladívko
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
sami
rodiče.
To258
znamená,
tel.:
+420
737 250
e-mail: petr@pisoft.cz
že je třeba podat přihlášku.
Praha
9 Ph.D.
MUDr. Jan
Trnka,
Lze tak učinit
Senátorské
dny: v podatelně
e-mail: jantrnka@centrum.cz
Úřadupondělí
městské
části– Prakaždé
od 15.00
18.00
+420 283 891 989
Adresa:
OVV
ČSSD
Praha 9,
ha 9, Sokolovská 14/324,
Jablonecká
723,
Praha
9-Prosek
Strana zelených nebo prostřednictvím
e-mailu
na
adresu:
cornejoTelefon: +420 283 882 131
DEVÍTKA – MAGAZÍN
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
Vaši zastupitelé:
var@praha9.cz.

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

9

00

Možnost objednání na
tel.: 602 262 686

ha 9

a9

zájemci (nemusí mít trvalé bydliště na „devítce“) zaplatí měsíční nájem 1200 Kč. Termín
prohlídky si lze domluvit na tel.:
776 616 616 - Milan Tuček.
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Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub zastupitelů za ČSSD přeje spoluobčanům pokojné a radostné Vánoce strávené
v kruhu svých blízkých. Tradiční setkání se
zastupiteli Miloslavem Hanušem a Ing. Antonínem Polanským se uskuteční v Jablonecké
ul. 70 v pondělí 9. ledna 2016 v 16–17.30 h.

Hnutí
Pro Prahu

O

e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Ing. Zdeněk Davídek
Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
Tel.: 283 091 328
všem spoluobčanům za pomoc
Zdeněk Davídek
Možnost objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
při řešení problémů a podnětů
e-mail: davidekz@praha9.cz
Senátor Tomáš Kladívko
RNDr.
Petr
Pišoft,
Ph.D.
v rámci
9. Setkání
se zastutel.: 602 643 472
Pod Šancemi 44/1, Praha
9 PrahyPROVOZNÍ
DOBA:
tel.: +420 737 250 258
až pátek: 8:30–17:00 hod.
e-mail: petr@pisoft.cz Tel.: +420 284 098 581
piteli Milanempondělí
Apeltauerem
sobota: 8:30–15:00 hod.
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
a Miloslavem Hanušem se uskuSenátorské dny:
Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů.
Mgr. Ing. Aleš Doležale-mail: jantrnka@centrum.cz
Trojkoalice
teční 13. března od 16.00 do 17.30.
každé
pondělí od 15.00 – 18.00
dolezala@praha9.cz
Jedná se o nadstandardní placenou službu. Odvoz je možno si objednat

Sběrný dvůr pro Prahu 9

Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

STSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

u provozovatelů sběrných dvorů hl. m. Prahy. Odvézt je možné veškerý
odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města
Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za
ujeté kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře
je pro fyzické
Březen
2012
osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze
3
pneumatiky (od 25 Kč za kus) a stavební suť (nad 1 m je zpoplatněna).

INZERCE V ČASOPISU

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

Strana svobodných občanů
Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz
www.facebook.com/Svobodni.P9
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Internetové centrum Prosek
Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500
(vchod z Litoměřické ul.), 190 00 Praha 9
Tel.: +420 725 590 684 / e-mail: info@icprosek.cz
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INFORMACE
Velkoobjemové kontejnery

Bezplatná právní poradna
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou
za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
V poradně se zabývají řešením bytové problematiky a problematiky
mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská
ulice 14, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin.
Termín: 7. 12., 14. 12., 21. 12.
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30 hodin pořadová čísla.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem
na území Prahy 9 – Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy
(občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Další informace získáte v infocentru.

Prosinec
3. 12.

8.00–12.00
9.00–13.00

Pokorného x Jahodnická
Kovářská x U Školičky

5. 12.

15.00–19.00

Děčínská – horní parkoviště

6. 12.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Jetřichovická proti č. 10
Na Břehu x Mlékárenská
Zubrnická x Trmická

10. 12.

8.00–12.00
9.00–13.00

12. 12.

15.00–19.00

Drahobejlova – u st. metra Českomoravská

13. 12.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Pískovcová
Pod Strojírnami
Novoborská x Varnsdorfská

17. 12.

8.00–12.00
9.00–13.00

19. 12.

15.00–19.00

Vysočanská 85/546

20. 12.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

K Lipám x Chrastavská
Měšická x Novoborská
Jablonecká x Šluknovská

Vysočanské nám. x Prokopka
Před Mosty x Za Mosty

Bezplatná právní poradna – exekuce

Bílinská x Litvínovská
Hrdlořezská u č. p. 64/43

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou
za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termín: 14. 12. 2016
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní
poradny budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní poradna se
koná od 14 do 15 hodin v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na
území MČ Praha 9 – Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy
(občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu
požádat vám poskytnou pracovníci v infocentru.

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

Kontejnery na kovové obaly

Zimní kurzy pro seniory začínají 1. 2. 2017
v Domě dětí a mládeže na Proseku

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

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

Čtěte příští Devítku
Přihlášky a informace: www.senior-partner.cz
mobil : 731 520 585
e-mail: prosek@senior-partner.cz
osobně: kancelář DDM na Proseku

INZERCE

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

PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT
DARUJTE KURZ PLAVÁNÍ SVÝM NEJMENŠÍM

- KURZY VANIČKOVÁNÍ - individuální plavání od 3 měsíců věku
- KURZY PLAVÁNÍ V BAZÉNU – od 6 měsíců až do 6 let
- AQUA AEROBIC
- CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT

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

Dárkové poukazy vám rádi vystavíme na jakoukoli částku.
Klub rodičů a dětí Amálka z.s.,
Novovysočanská 163/25, Praha 9
Tel.: 603 891 469, 774 275 525
e-mail: praha@amalka.info

Prosinec 2016

www.gyned.cz

Přijímáme nové dospělé
i dětské pacientky!

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

SC-361798/06

www.amalka.info

SC-362539/02

JSME NA AUTOBUSOVÉ LINCE 109, 136

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

11

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.
6. a 7. prosince 2016 ve 14.00
Divadlo Gong – adventní program
při svíčkách pro seniory „Kouzlo
Vánoc“. Přijďte si nechat pohladit srdce a duši... povídky, básně, pranostiky, zpěv, koledy, díla
slavných mistrů. Šporkovo trio,

manželé Ivana a David Krausovi,
Filip Sychra, Jitka Krupičková.
Vstup 20 korun – vstupenky jsou
v předprodeji Divadla Gong od
15. listopadu 2016.
13. prosince 2016 ve 13.00
Vánoční dekorace od srdce – pod
vedením Ing. Jiřiny Neckářové ze
SOU zahradnického BEAN si můžete vytvořit vlastní vánoční dekoraci. Zdarma, materiál k dispozici.
Galerie 9, přízemí staré budovy,
Sokolovská 14.

Nebo si vánoční výzdobu můžete
pořídit na prodejní vánoční výstavě Flora Pragensis, která se koná
8. prosince ve Střední odborné škole stavební a zahradnické, Učňovská 1, Praha 9. Prodej se uskuteční
9. a 10. prosince od 9 do 17 hodin.
Doporučujeme:
Od 16. listopadu je nově na průčelí Kaňkova paláce na Národní
třídě v Praze 1 umístěn pomník
věnovaný událostem 17. listopadu 1989. Baroknímu paláci
byl rovněž vrácen jeho původní
vzhled z doby, než došlo k jeho
necitlivé proměně – průchod byl
totiž uměle probourán v roce
1953 v souvislosti s tramvajovými kolejemi na Národní třídě,
kdy byl zúžen chodník před palácem a chodci byli vedeni právě
průchodem. V obnovených barokních výkladcích jsou směrem
na Národní třídu trvale umístěny
velkoformátové fotografie připomínající události listopadu
1989. V místech dnes již bývalého podloubí vznikl malý galerijní
prostor, v němž jsou vystaveny
další velkoformátové fotografie
z období sametové revoluce od
Tomkiho Němce. Vstup zdarma.

Týden pro seniory v Jeseníkách
Přemýšlíte už o „sluníčkové“ dovolené? To nejhezčí z okolí lázní
a města Jeseník můžete poznávat
společně s dalšími seniory MČ Praha 9 koncem jara příštího roku.
Hvězdicový poznávací autokarový zájezd se uskuteční ve dnech
29. května až 4. června 2017.
Ubytování je v penzionu U Petra
v Jeseníku pouze ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí formou
švédských stolů.
Na programu je např. výlet na
Rejvíz či po hřebenu k Pradědu, na
poutní místo Mariahilf, prohlídka
zámku Jánský vršek, města Jeseník, kláštera v Bílé Vodě, lázní Karlova Studánka a další. Bližší informace R. Píchová, oddělení kultury
Úřadu MČ Praha 9.

Jubilanti
80 let
Miroslav Košek
Soňa Vondrušková
Jan Šindlar
MUDr. Pavel Veselý, CSc.
Jaroslav Čížkovská
Miroslava Nejedlá
Zdeňka Štrenbelová
Eva Hubená
Jaroslav Vaněk
Jiří Panenka

Poděkování za sbírku
Sbírka oblečení pro děti z dětských domovů se uskutečnila 17. a 19. října v prostorách Úřadu MČ Praha 9.

O

dbor sociální Úřadu městské části Praha 9 upřímně děkuje všem,
kteří se do této sbírky zapojili. Děkujeme i za to, co se nedá změřit
nebo spočítat – za radost, kterou ošacení způsobí těm, kteří vaši pomoc
potřebují.
Oblečení, které se díky této sbírce shromáždilo a jehož množstvím byla
zavalena celá jedna kancelář, poslouží nejen dětem z domovů, ale i dětem z vytipovaných sociálně slabých rodin. Děkujeme za vaši štědrost
a přejeme mnoho dobrého v roce 2017.

za Odbor sociální ÚMČ Praha 9 Jana Dobišová Zemanová
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85 let
Jarmila Votrubcová
Dagmar Fenclová
Jan Žabka
Milada Mühlbaurová
Jaroslav Chládek
Marie Horníková
Jaroslava Bohatová
Miroslav Novák
Josef Vodrážka
Zdeněk Cvekl
Ing. Bohumil Janyš –
bývalý radní MČ Praha 9
a rektor VŠ v Kladně

Marta Střížová

90 let
Libuše Bendová
Jiřina Dvořáková
Věra Jiráková
Věra Kšádová
Alena Fimanová

Společnou cestou...
Zlatou svatbu – 50
let společného života
– oslavili 4. listopadu
manželé Marta
a Václav Sedláčkovi
z Proseka.

91 let
Miroslav Jírovec
Věra Valčíková
Jiří Richter
Pavel Holeček
Alžběta Hrdličková
92 let
Lubomír Štrougal
Elen Bečevová
Jan Škvor
František Čermák
Irena Vobořilová
Stanislav Kotalík
94 let
Josefa Fáberová
95 let
Kristina Rejmanová

Diamantovou svatbu
– 60 let společného
života – oslavili
29. listopadu manželé
Václava a Zbyněk
Jelínkovi z Balabenky.
Vše nej ... a hlavně
zdravíčko přeje dcera
Iva s Pavlem a vnučky
Terka a Betka

Blahopřejeme!
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Společenské, aktivizační centrum pro seniory
Středisko sociálních služeb Městské části
Praha 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785,
286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
1. 12. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany), cena 50 Kč 10:15–11:15
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
2. 12. 2016 – pátek

raha 9, Zdravotní
uplynulý
cvičení pro seniory8:30–9:30
diska, na
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
namenal
i náš
8:30–9:30

Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Společné pečení vánočního cukroví
vní služby,
na besídku9:40–12:00
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
mplikovaly
Možnost využití, vyhledávání na
který vyloučil
internetu pro seniory – zdarma
o státních
9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat)12:20–19:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
spolupráci
14:00–15:00
5. 12. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:15–12:30
Kondiční cvičení s lektorkou /zdarma/
– 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) cena 50 Kč
10:15–11:15
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou /zdarma/
14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00
6. 12. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
9:00–14.00
Počítačový kurz – pro středně
pokročilé9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Kondiční cvičení pro ženy, prvky orient.
tance s lektorkou /zdarma/
10:30–11:30
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
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7. 12. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro úplné
začátečníky10:00–11:00

Prosinec 2016

Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Cestovatelská přednáška, beseda:
Plavba na pirátské plachetnici
Středozemním mořem a fotografie
13:10–14:30
Dílničky šikovných rukou: Vánoční
ozdoby, hvězdy z papírových ruliček
15:00–16:00
8. 12. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany), cena 50 Kč 10:15–11:15
Trénink paměti
11:30–12:00
Klub důchodců
13:00–16:00
Vánoční trh našich výrobků v Domově
seniorů ROSA, Praha 8 13:00–17:00
9. 12. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Vycházka: Chrám Matky Boží před
Týnem – jedinečná komentovaná
prohlídka, Cena 20 Kč, Sraz
Harrachovská 422/2, Praha 9
9:40–13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat)12:20–19:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00
12. 12. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Kondiční cvičení s lektorkou /zdarma/
– muži
10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Počítačový kurz
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany), cena 50 Kč 10:15–11:15
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou /zdarma/
14:00–15:00
Kondiční cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Klub seniorů, kardiaků 14:00–17:00

tance s lektorkou /zdarma/
10:30–11:30
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Vánoční hodina zpěvu pro seniory
s hudebním doprovodem /zdarma/
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
14. 12. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro úplné
začátečníky10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Vánoční besídka s programem, zpěvem,
tancem a pohoštěním /10 Kč/. Jste
srdečně zváni!
13:00–16:00
15. 12. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany), cena 50 Kč 10:15–11:15
Vánoční trénink paměti 11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
16. 12. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
19. 12. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:15–12:30
Kondiční cvičení s lektorkou /zdarma/
– 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) cena 50 Kč
10:15–11:15
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou /zdarma/
14:00–15:00
Kondiční cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00

20. 12. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
9:00–14:00
Počítačový kurz – pro středně pokročilé
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Kondiční cvičení pro ženy, prvky orient.
tance s lektorkou /zdarma/
10:30–11:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
21. 12. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro úplné
začátečníky10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Umění odmítnout, finanční gramotnost
– interaktivní beseda
13:15–14:30
Deskohraní s Piatnikem – oblíbené
deskové stolní hry. Přijďte si zahrát!
14:45–16:00
22. 12. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Dovolená
23. 12. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Dovolená
27. 12. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Dovolená
28. 12. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Dovolená
29. 12. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Dovolená
30. 12. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Dovolená

13. 12. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat, 100 Kč) 9:00–14.00
Počítačový kurz – pro středně
pokročilé9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Kondiční cvičení pro ženy, prvky orient.
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Problém s vystupováním z tramvaje na náměstí OSN se řeší
Jedete-li tramvají č. 14 na náměstí OSN, musíte vystoupit na zastávce Nádraží Vysočany, odkud tramvaj sice
pokračuje k náměstí OSN, ale pouze na tramvajovou smyčku.

Z

astávka Vysočanská v ulici Pod
Pekárnami, odkud je to jen
kousek ke stanici metra Vysočanská nebo zastávkám autobusů, je
pouze nástupní a vystupovat na
smyčce není dovoleno.
„Fakt, že tramvaj míří na smyčku,
na níž cestující nesmí vystupovat,
mě vždycky velmi zlobil. Když
jsem přišel před čtrnácti lety do

zastupitelstva, říkal jsem si, že
by se to mělo změnit. Že je proti
logice věci, aby senioři nebo lidé
o berlích museli zbytečně zdolávat velkou vzdálenost, chtějí-li
přestoupit na autobusy nebo metro,“ říká místostarosta Prahy 9
Adam Vážanský a dodává: „Městská část Praha 9 už dlouho usiluje
o nápravu a věřím, že se tento stav

Tramvaj č. 14: Zastávka Nádraží Vysočany – nenastupujte!

změní po revitalizaci tramvajové
tratě v Kolbenově ulici. Zároveň
chceme, aby prostor pro nástup
a výstup z tramvaje na zastávce
Nádraží Vysočany byl pro cestující
bezpečnější, protože – jak ukazuje
praxe – žluté značení na vozovce
mnozí řidiči nerespektují.“
Na to, proč zastávka tramvaje
č. 14 Vysočanská je pouze ná-

stupní a není také výstupní, jsme
se zeptali v Dopravním podniku
hl. m. Prahy.
„Prostor obratiště na náměstí
OSN je prostorově limitován, výstupní zastávka zde není zřízena
a stavebně je její umístění poměrně složité,“ odpovídá Aneta Řehková z Dopravního podniku hl. m.
Prahy. „V minulosti bylo i z iniciativy DPP zpracováno několik studijních námětů na umístění obousměrných zastávek na „hlavní“
trati (v prostoru náměstí), čímž
by se kromě zlepšení přestupu
TRAM x BUS mohla zrealizovat
i výstupní zastávka. Řešení ale
vždy naráželo na problematiku
složitosti světelné signalizace a ze
strany příslušných úřadů nebylo
nikdy podpořeno. Aktuálně Kancelář veřejného prostoru Institutu
plánování a rozvoje hl. města Prahy zpracovává „Koncepční studii
rekonstrukce náměstí OSN“ zahrnující kromě vlastního prostoru
náměstí i návrh přemístění tramvajové smyčky, což by umožnilo
její zkapacitnění včetně plnohodnotného vyřešení problematiky
tramvajových zastávek.“

text a foto: mk

Se starostou Prahy 9 o nové podobě prostoru u Jizerky
Setkání občanů z proseckého sídliště nad architektonickým návrhem nové podoby „náměstíčka“ u obchodního
centra Jizerka se konalo 24. listopadu v zasedací místnosti Deváté rozvojové v Jablonecké ulici.

S

tarosta MČ Praha 9 Ing. Jan
Jarolím v celém průběhu tohoto setkání konstruktivně hovořil s přítomnými spoluobčany.
Podrobně s nimi probíral jednotlivé vizualizace a navrhované
architektonické a stavební prvky
budoucí podoby „náměstíčka“
u Jizerky. Pocházejí z pera ZERO
ateliéru s. r. o. V této souvislosti se
omlouváme arch. Alexandru Krohovi, jehož jsme v minulém čísle
označili za autora projektu.
Na rozdíl od prvního projednávání návrhu úprav u Jizerky, které
se uskutečnilo v lednu letošního
roku, neprojevili obyvatelé Proseka o tuto schůzku takový zájem,
takže každému z přítomných se
mohl starosta Jan Jarolím věnovat
individuálně a konkrétně odpovídat na dotazy.
red
foto: Jiří Houdek
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Starosta Prahy 9 Jan Jarolím s obyvateli Proseka nad návrhem revitalizace prostoru u Jizerky
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Starý Prosek a hostinec U Brabců
Na budovu hostince U Brabců v ulici Na Proseku 2 vydal Stavební úřad Prahy 9 demoliční výměr. Na jejím místě
chce majitel nemovitosti, firma Prosek 2 s. r. o., postavit nový objekt s restaurací a obytné domy. Se zbouráním
staré budovy hostince však nesouhlasí iniciativa ProProsek.

Stanovisko majitele nemovitosti, firmy Prosek 2 s.r.o.:
O projektu stavby na místě staré
budovy, v níž se nachází hostinec U Brabců, jsme diskutovali
se zástupci městské části Praha 9 (projednávala ho komise
územního rozvoje a výstavby).
Vstřícně jsme jednali i se zástupci
iniciativy ProProsek. Snažili jsme
se nejen o zachování původního
charakteru starého Proseka, ale
také aby nové stavbě zůstal stávající komunitní charakter. Na
místě dnešního hostince U Brabců by v podstatě měla vyrůst jeho
kopie – opět zde bude restaurace,
sál pro konání nejrůznějších akcí.
Projekt dále počítá s tím, že na
tuto budovu navážou dvě křídla
s byty vytvářející dojem venkovského dvora.
Investovat do obnovy stávající budovy není z hlediska technického
i návratnosti investice reálné.
Tam, kde investujeme, se snažíme
ctít ducha místa a hledat s místními oboustranně přijatelná řešení. Tím konec konců může být

Projekt, s nímž přichází firma Prosek 2
i prodej nemovitosti městské části
Praha 9. Věříme ale, že náš projekt

je architektonicky kvalitní počin,
citlivý ke svému okolí a přinese do

starého Proseka nový život. Stačí
se podívat.
Jan Stejskal

Iniciativa ProProsek navazuje
svými aktivitami na snahu MČ
Praha 9, která před několika lety
požádala MK o prohlášení starého Proseka městskou památkovou zónou. Vzhledem k neustálým
změnám v legislativě a v přístupu
státní správy k památkové ochraně
nebylo žádosti dvakrát vyhověno,
třetí žádost je v přípravě. Na rozdíl
od předchozích tato varianta zahrnuje jen jádro bývalé vsi Prosek
v okolí památkově chráněného
kostela sv. Václava a přilehlé fary.
Iniciativa ProProsek usiluje nejen
o zachování poslední historické lokality na Proseku, ale také o obnovení jejího někdejšího významu. Chceme, aby se stala přínosem místního
kulturního a společenského prostředí, jako tomu bývalo dříve. Proto
navrhujeme místní samosprávě odkup budovy hostince U Brabců a její
přeměnu v kulturní a komunitní
centrum, neboť prosecké sídliště je
co do kulturní vybavenosti na jedné
z nejnižších příček v Praze.

Vzhledem k tomu, že historické
prostředí města je pro developerské záměry mimořádně přitažlivé
a hostinec U Brabců není v současnosti jediným necitlivým projektem, o kterém na prosecké návsi
víme, chceme, aby se MČ Praha 9
zasadila o ochranu lokality jako
celku, a to zejména ideově. Územní studie vypracovaná odborným
týmem, která by zohlednila historickou jedinečnost místa a současně požadavky místních obyvatel,
by vytyčila developerům mantinely
a jasně formulovala, jakou náves si
přejeme zachovat a jakou ji chceme mít. Předešlo by se konfliktům
a studie by zároveň podpořila naše
volené zástupce v transparentních
jednáních a rozhodnutích. Několik studentských ateliérů ČVUT
již nyní projevilo zájem zdarma
vypracovat návrh jako studijní
úkol, což by mohl být dobrý začátek pro širokou diskusi o budoucnosti tohoto starobylého území na
Proseku.

Stanovisko iniciativy ProProsek:
Petice za záchranu starého Proseka vznikla jako spontánní reakce
obyvatel na zprávu, že nový vlastník hostince U Brabců plánuje
budovu zbourat a postavit místo
ní bytový dům. Text petice jsme
zveřejnili letos 16. dubna, podepsat jej bylo možné i na internetu, ale stovky signatářů vyjádřili
podpisem svůj souhlas na základě osobních rozhovorů se členy
iniciativy ProProsek a poskytli
tak cennou zpětnou vazbu. Vyplývá z ní, že hostinec U Brabců
je místo kolektivní paměti obyvatel Proseka, kteří snahu o jeho
zbourání odmítají a považují ji za
ignoranství vůči kulturním hodnotám. Ztrátou této dominantní
budovy prosecké návsi by zásadně utrpěl duch cenné historické
lokality, s níž se identifikují nejen
místní starousedlíci, ale i novodobí obyvatelé přilehlého sídliště.
Je pro ně živoucím poutem s minulostí. Při sběru podpisů jsme se
nesetkali s nikým, kdo by budovu
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považoval pouze za zchátralý objekt hodný demolice.
Petici jsme ukončili symbolicky na svátek sv. Václava 28. září
s celkovým počtem podpisů
2251. Pokud je nám známo, nebylo v historii Prahy 9 silněji podpořené petice. Děkujeme všem
signatářům za to, že nejsou lhostejní k místu, kde žijí.
Hostinec U Brabců je v soukromém vlastnictví, od roku 2015 má
nového majitele, který jej koupil
už s platným demoličním výměrem. Ten vydal bez veřejného řízení Stavební odbor Úřadu městské
části v roce 2012, tedy ještě v době
platnosti ochranné pětileté lhůty
na projekty realizované z fondů
EU. MČ Praha 9 investovala v roce
2009 do obnovy návsi 31 milionů
korun z fondů EU a téměř 9 milionů z veřejného rozpočtu. Na návsi
byla tehdy mimo jiné obnovena
historická žulová dlažba. Likvidací historické zástavby pozbývá
tato investice smysl.
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FINANCE

Grantové programy pro rok 2017
Městská část Praha 9 vyhlašuje grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby.
Granty se týkají těchto
programů:
I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže
1. Celoroční činnost včetně
materiálního vybavení subjektů
(není určeno pro sportovní kluby
a organizace zřizované městskými
částmi, hl. m. Prahou či ČR)
2. Relaxační a rekreační pobyty
dětí a mládeže (není určeno pro
sportovní kluby)
3. Jednorázové akce (není určeno
pro krátkodobé poznávací zájezdy)
II. Programy v oblasti životního
prostředí a kulturní činnosti
1. Ekologická výchova, vzdělávací
a osvětové akce pro děti a dospělé,
činnosti směřující ke zlepšení
životního prostředí
2. Kulturní programy
• jednotlivé kulturní akce (divadelní, hudební atd.)
• celoroční činnost neprofesionálních souborů
III. Programy humanitární a sociální
1. Sociální služby
2. Podpora klubové činnosti
seniorů a osob se zdravotním
postižením
3. Podpora organizacím poskytujících podporu sociálně znevýhodněným občanům
IV. Programy protidrogové a prevence kriminality
1. Protidrogová prevence
2. Prevence kriminality
3. Specifické programy primární
prevence pro školy a školská
zařízení

Podmínky pro podání
Žádosti o grant z rozpočtu
MČ Praha 9 na rok 2017
1. O grant se mohou ucházet
fyzické i právnické osoby, které

16

působí na území MČ Praha 9 minimálně dva roky, jsou registrovány v souladu s právním řádem
ČR a splňují všechny zákonem
předepsané podmínky pro příslušnou činnost. (Území městské
části Praha 9 tvoří tyto katastrální
území či jejich části: Střížkov,
Prosek, Libeň, Vysočany, Hrdlořezy, Hloubětín). Žadatelem mohou
být zejména spolky, občanská
sdružení, nadace, nadační fondy,
církve a náboženské společnosti,
obecně prospěšné společnosti,
fyzické a právnické osoby a další
organizace.
2. Maximální počet podaných
grantů jedním předkladatelem
nesmí překročit 5 projektů ve
všech programech.
3. Požadavky musí být realizovány
v roce 2017 v plné výši, v souladu
s účelovostí darovací smlouvy.
4. Žádost o grant se podává na
předepsaném formuláři ve
2 vyhotoveních.
5. Městská část Praha 9 si v případě přidělení grantu vyhrazuje
právo neposkytnout finanční
prostředky v plné výši, realizace
grantů není nárokovou položkou.
6. Jednotlivé požadavky budou
finančně řešeny v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2017
a vybraným žadatelům budou
finanční prostředky uvolňovány
na základě darovacích smluv
uzavřených mezi žadatelem
a Úřadem MČ Praha 9.
7. Každý požadavek musí být
zpracován stručně a výstižně
a musí obsahovat následující
náležitosti a vyžadované přílohy /
kopie/:
• cíl, obsah a zdůvodnění žádosti
• ekonomickou rozvahu (celkovou výši, výši požadovaného
grantu, položkový rozpis
nákladů)
• žadatel je povinen provést vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku do 15. 12. 2017
a předat jej Odboru ekonomickému, Úřadu MČ Praha 9
• nevyčerpané prostředky je
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žadatel povinen vrátit zpět na
účet Úřadu MČ Praha 9
• žadatel je povinen v případě
finančního krytí akce z jiných
zdrojů uvést tuto skutečnost ve
svém požadavku
8. U jednotlivých programů jsou
uvedeny ještě další podmínky pro
podání žádosti.
9. Realizace projektu ani dotace
není převoditelná na jiný právní
subjekt. Příjemce je povinen
projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní
odpovědnost.

Způsob podání žádosti:
Osobně – podatelna Úřadu MČ
Praha 9, Sokolovská 14/324, 180
49 Praha 9-Vysočany
Otevřeno: PO, ST: 8.00 – 18.00,
ÚT, ČT: 8.00 – 15.30, PÁ: 8.00
– 12:30
Poštou – pro dodržení termínu
uzávěrky je rozhodující datum
poštovního razítka
Příjem žádostí je průběžný,
pořadí doručení nemá vliv na
úspěšnost.
Termín uzávěrky:
pondělí 6. 2. 2017 do 18.00 hodin
Konzultační středisko:
Odděl. kultury, mládeže a tělovýchovy, tel. 283 091 523, 536
– program I., II./ad.2
Odbor sociální, tel.: 283 091 435
– program III., IV.
Odbor životního prostředí
a dopravy, 283 091 350, 351
– program II./ad.1.

darovací smlouvy. Až do konečného rozhodnutí o přidělení grantu
nebudou poskytovány žádné dílčí
informace. Proti rozhodnutí o přidělení grantu se nelze odvolat.

Důležitá upozornění:
1. Žádosti nesplňující všechny
podmínky grantového řízení
budou vyřazeny.
2. Zaslané projekty se žadatelům
nevrací.
3. V případě schválení grantu
v Radě či Zastupitelstvu
MČ Prahy 9 je žadatel povinen,
a to do 30 dnů, uzavřít darovací
smlouvu o poskytnutí grantu
s MČ Prahy 9, jinak schválený
poskytnutý grant propadá.
4. Změna účelu čerpání přiděleného grantu je možná pouze
po schválení Radou MČ, a to na
základě písemné žádosti žadatele
adresované Úřadu MČ Praha 9.
5. Obdarovaný se zavazuje
uvádět, pokud to dovolí povaha
projektu, MČ Prahu 9 a její
logo na všech propagačních
materiálech projektu jako
poskytovatele grantu a dále
zajistit důstojné podmínky
prezentace MČ Prahy 9.
6. Žadatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů
MČ Prahou 9 ke všem úkonům
souvisejícím s tímto grantovým
řízením.

Výsledek grantového řízení:
S výsledky grantového řízení
se mohou žadatelé seznámit po
schválení Radou MČ Praha 9,
případně Zastupitelstvem MČ
Praha 9, na webových stránkách
www.praha9.cz nebo v informacích Úřadu MČ Praha 9 na
tel.: 283 091 101 – 2.
Úspěšní žadatelé budou informováni e-mailem nebo telefonicky
a vyzváni Odborem ekonomickým
Úřadu MČ Praha 9 k uzavření
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Dětské skupiny Prosek
Začátkem ledna letošního roku zahájilo Středisko
sociálních služeb Praha 9 projekt „Dětské skupiny
Prosek“, který je spolufinancován v rámci Operačního
programu Praha – pól růstu ČR.

V

průběhu projektu se podařilo zaregistrovat tři dětské skupiny, vyškolit devět pracovníků v přímé péči s dětmi, vytvořit nové výchovné plány pro děti. Díky podpoře dokážeme uspokojit 50 rodin každý všední den, a to tak, že zajistíme kvalitní péči o děti od 1 do 4 let věku.
Děti se v rámci provozu Dětských skupin stravují, mají denní program
a v rámci výchovných vzdělávacích plánů jsou přiměřeně věku vzdělávány.
Mgr. Michaela Žáčková

Velký dík pracovníkům pečovatelské služby
Posláním pečovatelské služby je zajištěním soustavné
denní péče umožnit potřebným občanům, většinou seniorům, klidný život ve vlastní domácnosti a vyloučit nebo
alespoň oddálit nutnost odchodu z vlastní domácnosti.

P

ečovatelská služba je poskytována v souladu se zákonem
108/2006 Sb., o sociálních službách na základě uzavření smlouvy
mezi klientem a poskytovatelem.
Je určena pro občany městské
části Praha 9, kteří mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodů
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
a rodinám s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby.

Očima pečovatelky

Je mráz, 10 stupňů pod nulou
a já běžím dnes už ke čtvrtému
klientovi. Je to paní Vomáčková,
upoutaná na lůžko, smutná, opuštěná a nešťastná. Přiběhnu k ní,
radostně mě vítá, chytá za ruku,
hledá moje oči. A já musím připravit svačinu, uklidit nádobí a paní
Vomáčkovou dovést do koupelny.
Pomoci jí do vany – není zrovna
peříčko, pomoci s umytím a pak

uložit zpět do postele v čistém
prádle. Paní Vomáčková hledá, jak
by mě zdržela, ale čtečka, kterou
jsem přiložila ke kódu, nemilosrdně utíká a já mám být za chvilku
u pana Nováka.
Pan Novák je po amputaci pravé
nohy, cukrovka mu způsobila nekrózu a noha musela pryč. Včera jej
přivezli z nemocnice. Je nešťastný, zlobí se na celý svět i na mě.
Hned ve dveřích slyším: „No, to
je dost, že jste se uráčila…“ Běžím k němu, snažím se vyhovět
jeho přáním. Ať dělám, co dělám,
všechno je špatně. Pan Novák je
zoufalý a svět je pro něj nepřítel.
V půl čtvrté odpoledne skončím

u posledního klienta a jsem tak
vyčerpaná, že sotva dojdu domů.
Zoufalí lidé, hovorní lidé, zlí lidé,
fyzická námaha, počasí od mrazů
do tropických veder, tři poschodí bez výtahu, špinavé byty… Do
toho občas někdo milý, s pochvalou s úsměvem na rtech i poděkováním – a za to to stojí.

Díky

Za práci pečovatelské služby patří všem pracovníkům velký dík,
který není možné vyjádřit ani slovy, ani žádnou odměnou. Děkuji
vám!
Ředitelka Střediska sociálních
služeb Praha 9 Michaela Žáčková

SC-362577/01
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KULTURA

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

Kabinet drobné grafiky
– novoročenky a ex
libris, jejichž autory jsou
Gennadij Alexandrov,
Jiří Brázda, Jan Černoš,
Miroslav Hlinka, Tomáš
Hřivnáč, Günter Hujber,
Renáta Kaiserová, Martin
Manojlín, Jaroslav Minář,
Petr Minka, Karel Musil,
Katarína Vašíčková, a jako
hosta Jaroslavu Brázdovou
s plastikami můžete
obdivovat v Galerii 9 od
7. do 29. prosince 2016.

S

drobnou a příležitostnou
grafikou je to jako s hnědou
limonádou, kterou jsme poprvé
ochutnali jako děti: Když ji miluješ, není co řešit. Jistě jsou lidé,
kteří o její existenci ani neslyšeli,
i takoví, kteří ji mají za zbytečnou
záplavu mrňavých obrázků, ale
stále je mnoho výtvarných umělců, kteří pokračují v tradici našich
nejznámějších autorů drobných

Jiří Brázda
tisků. A stále je také velmi početná skupina milovníků a sběratelů
ex libris a novoročenek, z nichž
mnozí tyto malé skvosty grafického umění nejen sbírají, ale také
zadávají jejich tvorbu a tisk.
Ex libris má svůj původ snad již
v době gotické, kdy bylo třeba
v cenných rukopisech vyznačit
jejich majitele. Postupně se tento
„majetnický vpisek“ měnil v malý
list papíru se znakem a jménem
majitele, jejž bylo účelné nechat
zpracovat profesionálním umělcem a vytisknout. Tvorbě ex libris
se věnovali i Albrecht Dürer či
Lucas Cranach a během času řada
vynikajících výtvarných umělců-grafiků. U nás např. Josef Čapek,
Václav Špála, Vojtěch Preissig,
František Kobliha, František Tichý
či Josef Váchal, později Cyril a Jiří
Bouda, Zdeněk Mézl, Ludmila Jiřincová, Zdenek Seydl, Naděžda
Plíšková, Vladimír Komárek a celá
řada dalších skvělých autorů.
K ex libris se – nejen formátem –
druží novoročenky. Je takřka věcí
grafikovy stavovské cti, že pro své
přátele každoročně vytvoří malý
grafický list – pour féliciter – jako
přání k novému roku. Žádný gra-

fický program s nejdokonalejší
tiskárnou není s to originální ručně vytištěný grafický list nahradit,
takže zájemců ani zadavatelů neubývá. Ex libris spolu s novoročenkami zůstávají nejen účelovými
příležitostnými tisky, ale především svébytnými uměleckými díly,
ceněným předmětem sběratelství
a – last but not least – velikou radostí.
O tom nás nepochybně přesvědčí
výstava prací dvanácti vynikajících současných autorů, kteří úzce
spolupracují se Spolkem sběratelů
a přátel ex libris. Některé z nich
již návštěvníci Galerie 9 znají z jejich autorských výstav, s ostatními
máme tu čest setkat se ve Vysočanech poprvé. V jejich drobných
grafikách lze číst jako v obrázkové
encyklopedii výtvarného umění.
Najdeme tu kompozice figurální
i abstraktní, krajiny i zátiší, a to vše

v celé široké škále grafických technik: tisk z hloubky zastupují mezzotinta, lept, suchá jehla a jejich
všemožné kombinace, tisk z výšky
mnohobarevný linoryt a tisk z plochy litografie. A nejen to. V každém
uměleckém díle je prý skryta autorova duše. V ex libris a novoročenkách jsou pak duše nejméně dvě:
autorova a zadavatelova. Dozvíme
se mnohé o jejich preferencích literárních i osobních, láskách i snech.
V kabinetu drobné grafiky se lze
okouzleně toulat, hledat kořeny
a nacházet nečekané souvislosti takřka donekonečna. O skvělý
kontrapunkt k ploškám grafických
listů se zaslouží Jaroslava Brázdová, která jako host osvěží kabinet
svými keramickými plastikami.
Výstavu Kabinet drobné grafiky,
poslední v roce, přijměte jako naše
ek
POUR FÉLICITER 2017.

Historie a současnost
Prahy 9 v dokumentech
a fotografiích

Stálá expozice v historické budově
radnice.

Jan Černoš

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro
všechny věkové kategorie,
tvoříme zde pro radost, zábavu,
štěstí, harmonii, uklidnění. Za
krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné.
Vždy ve středu od 17 do 19 hod.
7. 12. vánoční hvězdy
z papírových kornoutků
14. 12. vánoční ozdoby
z přírodnin
21. 12. andělé z papíru

Dámský klub

Genadij Alexandrov
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Tomáš Hřivnáč
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Jaroslava Brázdová

Od 19 do 21 hodin.
7. 12. vyšívaná přáníčka
14. 12. vánoční výzdoba
/věnečky
K účasti na dílně se nemusíte objednávat. Kurs probíhá
přímo ve výstavních prostorách
galerie.
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Jan Révai: Do Paříže na Silvestra nejezděte
Jestli si herec Jan Révai nemůže na něco stěžovat, tak je to pestrý profesní život. Účinkuje v televizní soutěži
Stardance, hrál ve filmu čínské produkce a diváci ho mohou vidět třeba společně s Lukášem Vaculíkem v divadelní
komedii Penzion Ponorka. V prosinci pod jeho kapitánským velením dopluje „Ponorka“ i do vysočanského
Divadla Gong. Jan nám při té příležitosti odpověděl na několik otázek.
Mohl bys několika větami představit hru Pierra Chesnota Penzion
Ponorka, ve kterém tě budou moci
v nejbližší době vidět diváci vysočanského Divadla Gong?
Penzion Ponorka je velice svěží
a dobře napsaná komedie, kde se
diváci ani chvilku nenudí. V režii Jurije Galina má jasný tvar, ze
kterého nelze vypadnout, a to je
pro udržení pozornosti to nejdůležitější. A nakonec obsazení v čele
s Lukášem Vaculíkem garantuje
velkou zábavu! Ona totiž samotná
zápletka mileneckého páru, který
je přistižen manželem, kapitánem
jaderné ponorky, přesvědčovaným
o tom, že je přítomen natáčení seriálu, je fakt vtipná.
Někdy se hercům stává, že se do
své role ponoří tak hluboko, že si
její část přenáší i do jejich reálného života. Stalo se ti to někdy?
Naštěstí nejsem ten typ herce, který si tímhle prochází. Neříkám, že
jsem někdy nebyl unavený nebo
vyčerpaný z náročnosti dané postavy, ale domů si to fakt nenosím.
Navíc v poslední době mám více
komediálních rolí, včetně té z Penzionu Ponorka.
A jak by asi vypadalo, kdyby ses
nechal příliš pohltit svojí postavou
z Ponorky?
Jak by to vypadalo? Přisel bych
v uniformě, netušil bych, co se to
děje a nechal si nakukat, že náš
dům byl pronajat k natočení filmu
a vše, co se v něm děje, je jenom
jako!
Jaká scéna z Ponorky tě nejvíce
pobavila a co bylo při zkoušení
hry nejtěžší?
Začnu tím nejtěžším. A to bylo
neodbourávat se s Lukášem, protože jeho pomněnkové oči smějící
se vám do obličeje ve chvíli, kdy
máte být tvrdým, nic nechápajícím kapitánem, je zkrátka nadlidský úkol. A co se týče scény, která
mě pobavila, tak je to každá, protože hra má skutečně gradující
náladu.
Můžeš prozradit své pracovní plány na nejbližší dobu?
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Dokonce roku zbývá pár sobot
v přímém přenosu pořadu Stardance, několik představení po celé
České republice včetně metropole.
Účast na filmové premiéře v Šanghaji... No a v příštím roce asi troje
natáčení. Něco je seriál, něco koprodukční film, spousta divadla
a velké plánování dalšího cestovatelského pořadu na motorkách
s Pavlem Liškou.
Zdává se ti někdy v noci o tom, jak
hraješ? Máš noční můry, že zapomeneš text?
No jéje, to jsou hrozné sny! Ale
většinou to je propojené s představením, které jsem hrával kdysi
dávno, všichni dělají vše, jak mají,
jen já jsem absolutně mimo a nemůžu si na nic vzpomenout.

Máš nějaký rituál před tím, než
vkročíš na scénu?
A víš, že ani ne.
Potkala tě někdy při hraní v divadle nehoda nebo nějaký nepředvídatelný okamžik?
Kromě toho, že jsem spadl z jeviště nebo popletl jména postav či
měl okno, zachraňoval omdlévající divačku, nestíhal doběhnout na
scénu, zvracel v portále nebo díky
dopravní situaci na D1 ani nedorazil na představení, tak… v podstatě
nic hrozného se mi nepřihodilo.
Co bys dělal, kdyby ses už dál nemohl živit hraním?
Cestoval, studoval a jezdil na koni.
Blíží se konec roku. Už víš, jak při-

vítáš nový rok?
Většinou odlétám s rodinou do
teplých krajů, abychom se tak vyhnuli novoročnímu šílenství. Letos to ale vypadá na hory.
Vzpomněl by sis na nějakou
opravdu podařenou nebo naopak
nepodařenou oslavu Silvestra?
Jeden z nejnepodařenějších Silvestrů byl v Paříži na Champs-Élysées, kde nám bylo místními
řečeno, že nebude problém se pak
dostat do hotelu, protože metro
pojede nonstop, a pak nejelo! Taxi
nebylo možné sehnat, jelikož byli
všichni absolutně narvaný, ani autobusy, které měly jezdit, nejezdily
a my chodili do rána po Paříži pěšky a mrzli a nadávali a vůbec jsme
text a foto: dg
si to neužili.
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Předvánoční čas plný aktivit
Užijte si předvánoční čas v Obecním domě
v Jandově číslo 4 ve Vysočanech.
Advent v Obecním domě

neděle 11. prosince 13–18 hodin
Přijďte s námi opět oslavit třetí
adventní neděli. Při našich výtvarných dílničkách si můžete
vyrobit drobnosti k Vánocům, Na
Dvorečku bude od 13 do 18 hodin
probíhat jarmark a v restauraci
U Kocoura můžete ochutnat domácí pečené dobroty a ozdobit si
při tom své vlastní perníčky.
Celou akci bude provázet bohatý
kulturní program:
13:00 – 17:00 – výtvarné dílničky
14:30 Baletní sál – Pimprlata
a Fantomové divadla
16:00 Na Dvorečku – Fantomové
divadla
17:00 Baletní sál – O čarovné flétně – Petrpaslíkovo divadlo
Dílničky i pohádka jsou pro děti
i rodiče zdarma

Vánoční aranžování

čtvrtek 22. prosince
od 18 do 20 hodin
Užijte si vánoční svátky tak, jak
se patří, tedy plné radosti, pohody
a krásných zážitků – kurs proběhne ve výtvarném ateliéru Obecního domu. Zde se pod vedením
zkušené floristky naučíte vázat
a vytvářet květinová aranžmá.
Během kursu si vytvoříte vánoční
dekorace a vazby z čerstvých květin, které ozdobí váš sváteční stůl.
K tomu jsme pro vás připravili
pestrý výběr dekoračních materiálů, květů, zeleně a spoustu inspirativních nápadů. Cena: 400 Kč vč.
DPH (materiál v ceně).

Vánoční Tilda

sobota 3. prosince od 10 hodin
(délka trvání zhruba 6 hodin).
Pro příznivce kursu Látkových figurek TILDA pořádáme víkendový kurs. Přijďte si do výtvarného
ateliéru v Obecním domě v klidu
vyrobit originální dárek pod stromeček. Tentokrát budou švadlenky pod vedením zkušené lektorky
Pavly Svárovské šít vánočního
panáčka. Cena: 650 Kč vč. DPH
(materiál v ceně)

Přijďte na rybí
polévku do Vysočan

Pro betlémské
světlo na Prosek
Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se
podle tradice narodil Ježíš
Kristus, a rozvážený skauty
do řady míst v mnoha
evropských a také několika
amerických zemích.

Z

pravidla bývá nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud
se dále šíří většinou po železnici.
Tato původně charitativní akce se
poprvé uskutečnila v Rakousku
v roce 1986 a později se začala šířit i do dalších zemí – u nás se objevila v roce 1989 ještě v tehdejším
Československu. Aktivními šiřiteli
betlémského světla u nás jsou i prosečtí skauti. Přijďte si k nim pro plamínek na Prosek k Bille v pátek 23.
prosince mezi 15. a 18. hodinou.

Vánoční koncerty
Cantoria Praha
S Prahou 9 je nerozlučně spjat ženský pěvecký sbor
Cantoria-Praha, který vznikl na konci roku 1985. Sbormistryní a uměleckou vedoucí je Jaroslava Halamová,
která sbor pod záštitou MČ Praha 9 založila. Blížící se
Vánoce pro něho znamenají vyvrcholení sezony. Přijďte si
ho v adventním čase poslechnout.

C

antoria-Praha má všestranný
repertoár – od staré hudby
až k současným autorům včetně
spirituálů,
operních
sborů,
muzikálových písní a již tradičních
úprav lidových písní. Za dobu
svého trvání sbor nastudoval
na 250 skladeb a svůj repertoár
neustále rozšiřuje a obnovuje.

Vánoční koncerty pěveckého sboru:

Původně byla rybí polévka podle tradice určena pro
potřebné a bezdomovce. V posledních letech se ale akt
jejího rozlévání stále více stává sousedským setkáváním.
Již po čtvrté ho letos organizuje i městská část Praha 9.

N

a rybí polévku, tradiční pokrm české národní kuchyně při štědrovečerní večeři, přijďte 22. prosince mezi 11. a 14. hodinou do Vysočan
na náměstí OSN. Popovídat si přitom můžete se zástupci či zastupiteli
red
městské části Praha 9.
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• Kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí v Praze 1:
15. prosince v 18.30 hodin
• Emauzský klášter, Vyšehradská ul. v Praze 2:
19. prosince v 18.30 hodin
• Svatyně Krista Krále, Kolbenova ulice ve Vysočanech:
21. prosince v 18 hodin
Na posledních dvou jmenovaných koncertech zazní v nejznámějších
úryvcích i Rybova Česká mše vánoční. Mše bude uvedena "Cum populo"- zpívat tedy může i obecenstvo, notový materiál a slova budou připraveny. Sbor na klavír doprovodí Evgenia Vorobyeva.
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v‰ak jako
celek podãasté
úhlem
nûkolika
tu
Smrž prohlásil,
že by bylo
možné
néJaroslav
‰ikmo
zvrstven˘mi
Souvrství
stupÀÛ
sklání
smûrem kpískovci.
severu,
tedy
hlububytovat parašutisty u jeho sestry Emanuely
se
v‰ak
jako
celek
pod
úhlem
nûkolika
‰ím
partiím
kfiídového
mofie.
Ve
vzdálenosti
Khodlové.
Důvodem
jehok návrhu
že
stupÀÛ
sklání
severu,
tedy
hlub200
aÏ 600
m smûrem
od okraje
plo‰inybyl
sefakt,
jiÏ
setVáclav Khodl pobýval často na montážích
‰ím
partiím
kfiídového
mofie.
Ve
vzdálenosti
káváme
s
aÏ
ãtrnáct
metrÛ
mocnou
poloa
rodina
vlastnila
byt,plo‰iny
a to ve
Valdecké
200
aÏ
600
m odvětší
okraje
jiÏ sethou
bûlohorsk˘ch
opuk,
která
sese
jinak
na
ulici
čp. 659/16
vevyskytuje
Vysočanech.
Je
tedy pravkáváme
splo‰iny
aÏ ãtrnáct
metrÛjen
mocnou
polookrajích
v úlomcích.
děpodobné,
že krátce
po této
schůzce
došlo
hou bûlohorsk˘ch
která
se jinak
na
Kfiídové
podloÏí
jeopuk,
tvofieno
jílovitû
zvûtokrajích
plo‰iny
vyskytuje
jen
vlibeÀského
úlomcích.
k
přesunu
obou parašutistů
na avysočanskou
ral˘m
ordovikem
letenského
KfiídovékepodloÏí
je tvofieno
jílovitû zvûtadresu
Khodlům.
Pobyt detailního
parašutistů
se
souvrství.
Podle
v˘sledkÛ
vrtral˘m
ordovikem
letenského
a libeÀského
však
neodbýval
jen tam.
Parašutisté
přebývali

Podzemní
objevení“ vãerv
roce 1965 pfiitahuje neustá-

zpÛsobem
lámán stavební
materiál.
u
Horních Počernic
stavební parcelu
a naJe-li
ní
ková dÛlní
díla,
kdesejeo lomy,
podzemním
získáván
kámen,
jedná
je-li kopostavili
v
roce
1928
vilu,
které
dali
jméno
zpÛsobem
lámán stavební
materiál.
Je-li
neãn˘m
produktem
o podzemEmka.
Tuto
vilu až dopísek,
40. letjde
částečně
obýzískáván
kámen,
jedná
lomy,
je-li
koní
pískovny.
V Praze
i se
naovût‰inû
území
vali
a volnou část pronajímali.
Jejich
syn po
neãn˘m
písek,
jde
otûÏby,
podzemâech je toproduktem
spí‰e neobvykl˘
zpÛsob
proukončení
reálného
gymnázia
přešel naúzemí
podní pískovny.
V Praze
i nana
vût‰inû
toÏe
na‰e zemû
je bohatá
kámen. Exizim
1937
Vyšší průmyslovou
âech
je tomûsta,
spí‰ena
neobvykl˘
zpÛsobMaastricht
tûÏby,školu
prostujíroku
v‰ak
jako
holandsk˘
na
Smíchově.
V červnu
roku
1942
měl
sklátoÏe
na‰e
zemû
jejsou
bohatá
na
kámen.
Exinebo
PafiíÏ,
kde
ze
suroviny
získané
dat
závěrečnou
zkoušku
a pak nastoupit
do
stují
v‰ak mûsta,lomÛ
jako postaveny
holandsk˘
Maastricht
z podzemních
celé
ãtvrtû.
letňanské
Avie.
Václav
ml. hrálzískané
v místě
nebo PafiíÏ,
kde
jsouKhodl
ze suroviny
bydliště
ve Svépravicích
fotbal za místní
klub
zPodzemní
podzemních
celé ãtvrtû.
ãervlomÛ postaveny
SK
Chvaly.podzemí od dob svého „znovuProsecké

bo prosecké katakomby. Dnes je fiadíme meJeskynû na Proseku
Příběh
rodiny
Khodlovy
jeskyním.
¤íkalo
se
jim
jeskynû
zi podzemní
pískovny
aumûlé
lomy, coÏ
jsounetabo prosecké
je fiadíme meková
dÛlníkatakomby.
díla, kdeDnes
je podzemním
Jeskynû
(1. díl) na Proseku
zi podzemní pískovny a lomy, coÏ jsou taČlenové rodiny Khodlovy z Vysočan
(1.
díl)

Profesor
Jaroslav Petrbok, kter˘ jiÏ pfied
patřili k těm, kteří se v době druhé svěosmdesáti lety burcoval odborníky a místtové války aktivně zapojili do pomoProfesor
Petrbok,
kter˘
jiÏ
pfied
ní
patriotyJaroslav
ke zpfiístupnûní
proseck˘ch
jesci československým
parašutistům
ze
osmdesáti
lety burcoval
odborníky
a místkyní
vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏe usmívat.
skupiny
Anthropoid.
ní
patrioty
kenaplÀuje.
zpfiístupnûní proseck˘ch jesJeho
vize se
kyní vefiejnosti, se koneãnû mÛÏe usmívat.
Václavvize
Khodl
se narodil 23. října 1895 v PraJeho
sezákladÛ
naplÀuje.
Pfii kopání
k nové ‰kolní budovû
ze Vysočanech čp. 110 Václavu Khodlovi
na
Proseku ãp. 92, které na nûkterém mísa Josefě
Khodlové,
rozené
Pochopové.
Pfii
kopání
základÛ
k bylo
nové
‰kolní budovû
tû
velmi
hluboké
jsou,
shledáno,
ÏeJeho
zde
otecProseku
Václav
Khodl
st.
bylna
2. míszáří
na
ãp.
92, které
nûkterém
b˘val
dosti rozsáhl˘
lom,
vnarozen
pozdûj‰ích
do1865 pocházel z Plzně a povoláním byl jako
tû
velmi
hluboké
jsou,
bylo
shledáno,
Ïe
zde
bách
zavezen˘.
V
násypu
nalezen
hrníãek
mistr
kotlář
ve vysočanské
Českob˘val
dosti
rozsáhl˘
lom,zvstrojírně
pozdûj‰ích
dose
‰esti
stfiíbrn˘mi
gro‰i
doby
krále
Vlamoravská
KolbenV anásypu
Daněk.
JehoVžena
Josebách
zavezen˘.
nalezen
hrníãek
dislava
z poãátku
16.
století.
pískovnû
se
‰esti
stfiíbrn˘mi
gro‰i
doby
Vlafa se
narodila
ve Svojku
uz Jičína
1.dlouhé,
března
pfii
libeÀské
silnici
vybrány
jsoukrále
dislava
z poãátku
16.evangelického.
století.
pískovnû
byla
vyznáním
Václav
z1865
ãástiazasypané
chodby,
které se V
táhnou
hlupfii
libeÀské
silnici
vybrány
jsouBájilo
dlouhé,
Khodl
měl pět
sourozenců.
boko
pod
pozemky
nad silnicí.
se,
zÏeãásti
kteréBylo
se svojí
táhnou
hlupr˘zasypané
vedou
aÏchodby,
pod
kostel.
pr˘ nastáv nich
Václav
Khodl
se seznámil
se
boko
pozemky
nad hráti...
silnicí. Smržovou
Bájilo se,
sly‰et
varhany
v kostele
vající ipod
manželkou
Emanuelou
Ïe
pr˘ vedou aÏdivadle
pod kostel.
Bylo pr˘ vEmanich
v ochotnickém
ve Vysočanech.
sly‰et i varhany v kostele hráti...
Okraj
Proseck˘ch
skal
a
ãásti
dal‰ích
kfiínuela
Smržová
pocházela
také
z
velmi
podov˘ch
plo‰inNarodila
je vlastnûsesystém
star˘ch
ločetné rodiny.
Josefovi
a Anně
Okraj Proseck˘ch skal a ãásti dal‰íchprokfiímÛ
a
lÛmkÛ.
Zpoãátku
byly
Smržové
ve Vysočanech
č.
134tûÏeny
dne 5.skalky
dov˘ch
plo‰in
jecoÏ
vlastnû
systém
star˘ch
lona
okraji
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
since
1897svahÛ,
jako jejich
první dítě
a měla
čtyři
mÛ a lÛmkÛ. Zpoãátku byly tûÏeny skalky
ale
pozdûji
se
lomy
pfiiblíÏily
k
polnostem.
sourozence.
na
coÏ
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
V téokraji
chvílisvahÛ,
zaãaliVáclav
majitelé
polí,
a viměli
Khodl
azahrad
Emanuela
aleSvatbu
pozdûji
se
lomy
k
polnostem.
nic
protestovat
protipfiiblíÏily
ukrajování
pozemkÛ
Smržová
18.zaãali
října 1919
v evangelickém
kosteV
chvíli
majitelé
polí,
zahrad
a via té
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
le reformované kalvínské církve u Klimenta
nic
protestovat
proti
ukrajování
pfiesunula
se pod
zem.
Peruck˘pozemkÛ
pískovec
v Praze
1.zdánlivû
Dne 15. srpna
roku 1920
sefieãeno,
jim naaje
tûÏba
skonãila.
nejmûkãí
v místech,
kde Lépe
podle
puklin
rodil synvoda.
Václav.
pfiesunula
se Tam
pod je
zem.
Peruck˘
pískovec
zatéká
moÏné
jej kopat
‰piVáclav
Khodl
bylpískafiÛ
vyučen
jako
jeho
otec
je
nejmûkãí
v místech,
kde
podle
puklin
ãákem.
Generace
tak
nejménû
od
kotlářem.
Následně
pracoval
jako
montér,
zatéká
voda.
Tam jedo
moÏné
jej
kopat
‰piroku
1798
aÏ témûfi
poãátku
druhé
svûtechnický kontrolor a rýsovač u Českomoravãákem.
Generace
pískafiÛ
tak
nejménû
od
tové
války
razily
podél
puklin
chodbice
ské
Kolben
ve Vysočanech.
V době
1798 aÏ
témûfihroudy
do
poãátku
druhé
svûaroku
vyváÏely
za Daněk
nich
mûkkého
pístové
války
razily
podél
puklin
chodbice
největšího
firmy
Václav
Khodl
kovce,
kterérozmachu
nechaly
na
de‰ti
rozpadnout.
amontoval
vyváÏely
z vznikl
nich hroudy
mûkkého
písvýrobky
ČKD
například
v BulV
podzemí
nepfiehledn˘
labyrint
kovce,
nechaly
navlastnû
de‰ti
rozpadnout.
harsku které
neboaaž
v exotické
Persii.
Emanuela
chodbiãek
sálÛ,
jenÏ
kopírovaly
V
podzemí
vznikl nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
pomûry
adomácnost.
velice se Ve
podobaly
Khodlová
zajišťovala
20. lechodbiãek
a sálÛ,
jenÏ vlastnû
kopírovaly
tech Khodlovi
zakoupili
ve Svépravicích
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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Rokytka
Rokytka

nem, takÏe dnes funguje jako trámec
na
obyvatelstvo
však postihla velká dezpevÀující
okrajjejsvahu.
prese,
ještě
po odhalení
nem,
takÏesednes
funguje
jako
trámec
Velmikterá
dÛleÏit˘
nov˘prohloubila
v˘zkum provedla
v roúkrytu
v skupina
kostele sv.
Cyrila
a MezpevÀující
okraj svahu.
ce 1992parašutistů
jeskyÀáfiská
SPEA,
která
noVelmi
dÛleÏit˘
nov˘
provedla
v rotoděje.
O tom, že
byliv˘zkum
parašutisté
dopadeni,
vû zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
ce
1992
skupina
SPEA,
která
nose
denního
tisku ráno,
když
do
pfiidozvěděl
tomjeskyÀáfiská
dozznaãnû
rizikov˘ch
míst
vjel
závavû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
školy
k maturitě,
kde
byly Právû
zveřejněny
i jelech
mezi
voln˘mi
balvany.
kombinací
pfii
tom
znaãnû
rizikov˘ch
míst
varchiv
závatfií map
-do
mapy
Interprojektu
(1965,
jich
fotografie.
Konfrontací
data
zveřejnělech
mezi
voln˘mi
balvany.
Právûsituací,
kombinací
âSS)
s vynesenou
povrchovou
ãásní
snímků
a poslední
návštěvy
parašutistů
map - mapymu
Interprojektu
(1965,
archiv
tiKhodlových
dokumentace
polygonového
tahu
utfií
bylo jasné, že
je podzemí
opravdu
âSS)
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãásod Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleolomají.
Dosud
totiž
řada
českého
obyvatelstva
ti
dokumentace
polygonového
tahu
podzemí
gické
ov‰em
pomocí
pásvěřila
vmapy
to, že(zhotovené
zprávy
o boji
v Resslově
ulici
od
Hrdliãky
detailní
speleoloma Ladislava
a kompasu)
- byloa moÏné
získat
pojsou
jen
vylhanou
propagandou,
která
v den
gické
mapy
(zhotovené
ov‰em
pomocí
pásmûrnûamnestie
pfiesnou
pfiedstavu
o situaci
v Moãálce
konce
měla
ukázat,
že Němci
dokáma
a kompasu)
- bylo IImoÏné
získat poAmerice
I. Amerika
nežía vypátrat
parašutisty
sami.pfiedstavuje
Fotografie zvemûrnû
pfiesnou
pfiedstavu chodbu,
o situaci vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
se odřejněné
v denním
tisku jej však přesvědčily
a
Americe
I.
Amerika
pfiedstavuje
neráÏí
i na pfiesnosti
jejího II
plánu.
V roce 1995
obezpeãnou,
opaku.
plazivkovitou
chodbu, coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchoJiž na průmyslovce se Václav Khodl seráÏí
i
na
pfiesnosti
jejího
plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
známil
s Františkou
Urbánkovou.
Františka
provedl
Vladimír
Vojífi
vchoV˘voj po
roce 2000
sezabezpeãení
ubíral cestou
zepracovala jako úřednice v bance. Jednalo se
dÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiíoV˘voj
hodnépo
a tiché
děvče,
krásných
modrých
2000
se ubíral
cestouaočí,
zestupnûní
aroce
v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
to
sjména
dlaněmi
se štíhlými
prsty.
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
naMěla
zpfiíi jemnými
na místech,
kde
cedule
„Poddolováno“
milý
úsměv
a vypadla
stále
vesele.
stupnûní
a v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
a to
zakazovala
vstup.
Firmû
Pragis
se sNapronematiil˘m
tomu
Václav
Khodl
ml. byl
málomluvný
na
místech,
cedule
„Poddolováno“
úsilím,
alekde
velice
profesionálnû,
podavstup.
Firmû
Pragis
se s dvacenemaszakazovala
černými
kudrnatými
vlasy.
Knedaleko
jejím
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
pÛl˘m
úsilím,
ale velice
profesionálnû,
podatinám
jí
9. prosince
1939
napsal
například
vodní
jámy
nad
Amerikou
I z 60. let
nafárat
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛtento
dopis:
„Věřím,
že Tvé
touhy
přání
podzemí
a projít
systém
Amerika
-aMoãálvodní
jámy
nad
I nutno
z 60. letčekat
nafárat
jsou
jistě
krásné,
bude
na
ka. Jednalo
se Amerikou
osnad
velice
napínavou
akci,
podzemí
a projít
Amerika
- MoãálprotoÏe
existující
plány
nedokonalé
jejich
splnění,
snadsystém
budoumûly
v cestě
překážky,
ka.
Jednalo
se o
napínavou
akci,
nebo
vÛbec
Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,
takale
věř
se mnou,
až velice
slunce
svobody
vysvitne
protoÏe
existující
mûly
nedokonalé
Ïe pfii
seplány
v˘‰kovû
‰tûrãínad
našíproráÏce
vlastí, bude
i Tobě
a drÏela
mně
splněno
nebo
vÛbec Ïádné
zamûfiení,
kové polohy
mezi v˘‰kové
peruck˘m
a korycanjedno
z
přání
největších.“
Jejich
vztah
se takpoÏe
pfiitak,
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
souvrstvím
a ‰tolu
napÛl
do
sunul
že se zasnoubili
ahnala
Vašek
ji daroval
kové
polohy
mezi peruck˘m
a korycanneznáma.
V podzemí
se sami mÛÏete
pfiesnubní
prstýnek.
sk˘m
souvrstvím
a ãi‰tolu
hnala napÛl
do
svûdãit,
jak pfiesnû
moÏná
Po zatčení
Václava
Khodla ‰Èastnû
ml. žilasituaFaneznáma.
V podzemí se sami mÛÏete pfieci odhadla.
nynka
v neustálém napětí. Jednak ztratila
svûdãit,
jak pfiesnû se
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno odpoledne
u nás stavili
kolegosvého milého, s kterým si plánovala svoji
ci
vé odhadla.
z Pragisu, Ïe narazili na silnû zfiícené
budoucnost,
a jednak
jakokolegoaktivní
Jedno
odpoledne
sejíuhrozilo
nás stavili
a opadající
staré podzemní
chodby
a pospolupracovnici parašutistů zatčení a smrt.
vé
z
Pragisu,
Ïe
narazili
na
silnû
zfiícené
tfiebovali
by
zjistit,
oã
se
jedná.
Jako
souTyto
skutečnosti
níjsem
tak silně
působily,
že
akromá
opadající
starénapodzemní
a nejpoosoba-expert
mûlchodby
zvlá‰tní,
přestala
jíst
za velkého
nervového
vypětí
tfiebovali
byazjistit,
oã seÏe
jedná.
souspí‰ protizákonn˘
status,
jsem Jako
mohl
lézt
zemřela
ve 24
letech tři
čtvrtě
kromá
osoba-expert
jsem
mûlroku
zvlá‰tní,
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kampo
to Váchorlavovi
Khodlovi.
spí‰
protizákonn˘
status, Ïe jsem
mohlotevlézt
níkÛm
pfiedpisy zakazovaly.
Z ãerstvû
ifiené
do ãerstvû
stafiin,
kam to horstafiinyobjeven˘ch
kaÏdou chvíli
opadávaly
kaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû otevZatčení
meny, bylo
nutné
poãkat, probûhnout
do
kaÏdou
opadávaly
kaVfiené
úterýstafiiny
14. července
odpoledne
bezpeãnûj‰ích
míst1942
achvíli
zase chvíli
jsemsešli
byl
meny,
byloSmržovi
poãkat,
probûhnout
do
sourozenci
v nemocnici,
kdetak
ležela
v Americe
I.nutné
A Moãálka
a Amerika
bybezpeãnûj‰ích
a za chvíli
byl
Marie
Smržová, míst
manželka
Václavajsem
Smrže.
ly propojeny!
v Americe
A Moãálka
a Amerika
takprobyTehdy
jejichI.nejstarší
sestra
Emanuela
ly propojeny!

422
200
200

420
198

Rokytka

těchto míst mohli dopravit a seznámit se

samozřejmě
také uv Jaroslava
Piskáčka
a Gabného
prÛzkumu
nedalek˘ch
LetÀanech,
čík
přespával
i
u
bratra
Emanuely
Khodlové
provádûného krátce po válce Quidem ZáVáclavajeSmrže
na podloÏí
Proseku.nerovné.
Khodlovi Jak
umožrubou,
kfiídové
vynili parašutistům
využívat vilu vrtÛ,
ve Svépravipl˘vá
ze stovek geologick˘ch
provecích. Jednu
část
v té době obýval
den˘ch
zde pfii
projektování
sídli‰tû,František
objevují
Kratochvíl,
odborný
učitel, aa jeden
byt zde
se
v nûm údolní
deprese
paleokoryta
byl volný. DoaÏ
této
byl postupně
přenesen
zahloubená
o vily
nûkolik
metrÛ, ãasto
vyplnûná
pfieplaven˘mi
jíly. materiál.
z Horoušan
veškerý operační
Nerovnosti
tehdej‰ího
povrchu
fungují
Do dění kolem
parašutistů
byl zasvěcen
jako
nepropustná
bariéraKhodlových
pro vody prosamozřejmě
i syn manželů
Vácsakující
souvrstvím.
Napo
konlav. Tenpískovcov˘m
často doprovázel
parašutisty
jetakt
jílÛ a pískovcÛ
vázány
drobné
jich cestách
po Praze, ajsou
to i ve
společenství
se
prameny
vyvûrající
tfieba
u vysoãanské
svým spolužákem
Jiřím
Hofmanem.
Brzyesse
takády,
ve StfiíÏkovské
v rybníãku
vztah parašutistů
hlavněulici
k paníãiKhodlové
napod
‰tole
v ulitolikKundratkou.
prohloubil, žeVjikanalizaãní
začali nazývat
mámou
cia také
Nadse
Kundratkou
byl
odkryt
silnû
zjílok ní jako k matce chovali. Ke svátku
vatûl˘ povrch podloÏního ordovického
matek ji společně koupili květinu. Khodlovi
souvrství, kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
rovněž Janu Kubišovi společně s Jaroslavem
kaolinického
jílu pfiímo pfiecházel do pePiskáčkem
zajistilisvrchní
u krejčího
Formáčka
ruckého
souvrství
kfiídy,
aniÏ ‰loz Vyursočan
ušití nových
šatů.
ãit
hranici
mezi zvûtralinov˘m
plá‰tûm
Úkryt u Khodlůjíly.
byl využíván téměř nepřea pfieplaven˘mi
tržitě až do
vykonání atentátu
R. HeydriKfiídová
sedimentace
zaãínánaperuck˘mi
cha.
Parašutisté
přicházeli
a
odcházeli
nevrstvami; ty jsou vyvinuty jako ‰edé, uhelpravidelně
a bylijako
i případy,
se vraceli
až
né
jílovce, nebo
mûkké,kdy
na‰edlé
jílovité
po delšímočase.
Po příchodu
Josefa od
Valčíka
pískovce
promûnlivé
mocnosti
nûa Adolfa
Opálky do do
Prahy
znali
adresuNa
Khodkolika
decimetrÛ
dvou
metrÛ.
tulových
i titobylo
parašutisté.
to
polohu
vázáno jiÏ popsané dob˘vání
kfiídového
v oblasti mezi
Klíãovem
Jinak
se zdá,uhlí
že přebývání
parašutistů
ve
aVysočanech
kbelsk˘m leti‰tûm,
podobn˘
geolobylo téměřale
idylické.
Přesto
zůgick˘
a Petfiína.
stávaliv˘voj
stálemá
vei oblast
střehu.Strahova
Pistole nosili
vždy
Prostfiedí
dobû
usazování
peruck˘ch
vrss sebou a vpři
spánku
je vkládali
pod polštář.
tev
je nutné
si pfiedstavit
jako
ploché zá„Vždy
upozorňovali
sestru na
nebezpečí,
do
zemí
nedalekého
kterého
se vydává, apobfieÏí,
současněkteré
říkali,je
ževv niÏpří‰ích
polohách
tvofieno
mûlk˘mi
padě ohrožení
ze strany
gestapa zastřelí
sebe,
sladkovodními
a
brakick˘mi
moãály
pojí i jejího syna,“ vzpomínala po válce sestra
rostl˘mi
hustou subtropickou vegetací, ve
Antonie Smržová.
které se objevují napfiíklad mangrovy. Ve
vy‰‰ích polohách (coÏ je podle dosavadních
Přípravy na atentát
odkryvÛ
právû oblast pod ulicí Na VyPřípravy na atentát nabraly na intenzitě na
hlídce)
je moãálovit˘ v˘voj redukován nejaře.
Velikonocemi
konečně
našli manbo
sePřed
vÛbec
nevyskytuje
a na ordovické
želé Heydrichovi
kde pfiechodové
by se mohli
podloÏí
nasedají místo,
po tenké
natrvalo
usadit.
jim nabídnut
empírovrstvû
pfiímo
bíléByl
pískovce
s kaolinick˘m
vý zámek v Panenských Břežanech, kde do
tmelem.
22. září
Konstantinpískovce,
von Neurath.
Právû
na1941
tyto sídlil
„sladkovodní“
jak
Zámek
manželům
Heydrichovým,
a hlavse
dfiívese
naz˘valy,
je vázána
hlavní ãást
proně manželce
Lině, líbil.
této skutečnosti
se
seckého
podzemí,
a to vOpásu
sahajícím od
samozřejměaÏdozvěděli
parašutisté aHutí.
zprvuBíse
Kundratky
do hloubûtínsk˘ch
lé
peruckéžepískovce
mocnosti
domnívali,
by právědosahují
v okolí Heydrichova
ãtyfi
‰estivhodné
metrÛ útok
a mohou
pfiedstavovat
sídlaaÏbylo
provést.
Aby se do

nom pokoji s Gabčíkem, který mi řekl:,Ráno

TûÏba
zaměstnavatel a Václav Khodl byl z práce
Rezavé
korycanské
pískovce
ve bral
vûtpropuštěn.
Václav Khodl
si celoubyly
událost
‰ím
mûfiítku
tûÏeny
jako
více
ãi
ménû
kvavelmi osobně a chtěl dokonce spáchat sebelitní
kámen pravdûpodobnû jiÏ od stfievraždu. J. Gabčík a J. Kubiš na něj pak nějaký
dovûku, ale s jistotou nejménû od roku
čas museli dávat pozor.
1695, kdy jsou na historické mapû Proseka zakresleny dva velké lomy ve svahu po
Atentát
obou
stranách prosecké návsi. Podle náPřesto
nakonec
k provedení
lezu
mincí
bylyparašutisté
lomy zaloÏeny
zfiejmûútojiÏ
ku vybrali 16.
jinéstoletí.
místo. Podobné,
Stala se jím
zatáčka
poãátkem
pomûrnû
v Praze Libni.
akcí „Gabrozsáhlé
lomy Poslední
pokraãujívečer
pfiespřed
Hloubûtín
do
čík a Kubiš
byli
u nás
[míněno
tím u Václava
Vinofie
a na
dal‰í
místa
na okrajích
kfiíSmrže –plo‰in
pozn. aut.]
na večeři
v přítomnosti
dov˘ch
praÏské
oblasti
- v Praze 8
a jeho syna.
Oba parašutisté
byli ve
aKhodla
9 napfiíklad
na âertovû
vr‰ku. Nûkteré
velmi dobréchodby,
náladě a také
si pamatuji,
že měli
podzemní
napfiíklad
v Krocínce
ãi
Americe
I, pokraãovaly
v men‰ím
nav večeři
svíčkovou.
Tu noc jsem
spal v mûjed-

o tomto zcizení prostředků se dozvěděl jeho

s okolním
bylotak
zapotřebí
obstarat
jak
pláÏov˘terénem,
sediment,
pfieplavené
váparašutistům
jízdní
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kolo,
na
té písky sedimentované v tûsném sousedkterém
jezdil Josef
ství
pobfieÏní
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ze Žižkova.
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kámen
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Kubišovi a rychle
pro seberozpadají.
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se pomûrnû
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je v‰ak
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přepadu Heydrichova
ve
k˘ch
pískovcÛ
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na
fiadû
stfiedoãesk˘ch
volném terénu byla jednou z variant útoku
lokalit
(typick˘ je tfieba Hostibejk u Kraa bylo s ní při výcviku uvažováno. Odpovílup) zakonãena ‰tûrãíkovou polohou, ktedalo tomu složení operační výstroje, kterou
rá ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
parašutisté ze skupiny ANTHROPOID měli.
nástup
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né pohyb
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zastavit.
Proto parašutisty
přehradit
ménû
homogenní,
ãasto napadlo
‰ikmo zvrstvené
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narezlou
barvu.
ným příčně
jízdy.
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vrstvám a povaÏujeme
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vozu
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hrály dÛleÏitou
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spolupravoje
pobfieÏí
mûnily
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covníky.
Opatřil
jim hoa Václav
Khodl tak,zrže
nitost
sloÏení25-30
pískovcÛ
a smûry
vnitfidrát dlouhý
metrů
přivezljejich
z Hlinska,
ní
laminace.
kde
tehdy pracoval na montážích. Bohužel
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Václav
Khodl
byly je‰tû
v 60.ml.
letech vylity betonem. Po
Jak
už jsmepropadech
předestřeli,kanalizace
do podpůrné
neustál˘ch
bylo sítě
v leparašutistů
zapojen
i syn Václav.
Paratech 1987 byl
aÏ 1989
pfiikroãeno
k raÏbû
šutisté
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270 m dlouhé
kanalizaãní
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který
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války,
se pod
ulicí Nad
Kundratkou.
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byla
který
na britských
ostrovech
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česna návrh
autora raÏena
ruãnû,
aby vnedocházelo k otfiesÛm,
poslézePo
vylita
betokoslovenském
vojsku apanoval.
atentátu,
a hlavně při tvrdém psychologickém tlaku

âást podzemí Moãálky a celá Krocínka

Likvidace
věcí
ve zámûr vybudovat
Severní Mûsto pfiináNapětí
po
atentátu
lidi,
kteří obezpro‰í novou obsáhloupro
vlnu
zájmu
zdej‰í
středně
před
atentátemjei je‰tû
po něm
pomáhali
podzemí.
Pozornost
oÏivena
proparašutistům,
muselo abýt
to
padem na Krocínce
na nezměrné.
KundratceOv rovětší
muselo
být, když sesuvem
některé stopy
zanece 1965
i petfiínsk˘m
ve stejném
chané
na místě se
útoku
směřovaly
přímo
do
roce. Objevují
znaãnû
zveliãené
povûsVysočan
do blízkosti
rodiny
Khodlových.
ti o poddolování
celého
Proseka
a chodbách táhnoucích
se aÏ napříkladem
Jen‰tejn a byl
do StaJako
nejmarkantnějším
na
ré Boleslavi.
místě
útoku zanechaný balonový plášť, který parašutistům poskytl Jiří Hofman a patřil
PrÛzkum
truhláři
Václavovi Hofmanovi a který byl náPodél vystaven
prosecké
následně
ve plo‰iny
výkladní byly
skřínivelmi
prodejny
kladnû
clony asi
metr aodpromítal
sebe vzdáBaťa
na vrtány
Václavském
náměstí
se
vrtÛ avěcmi
‰achtou
bylo otevfieno
podilen˘ch
s ostatními
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kinech protekzemí u Ameriky I. Odtud dál smûrovala
torátu.
prÛzkumná
‰tola
podél ulice
NaopeVyDůležité bylo
takéaÏ
odstranit
všechen
hlídce. Tato grandiózní akce nebyla nirační materiál, který zůstal po parašutistech
kdy souhrnnû vyhodnocena, ãást materive vile Emka. Proto Emanuela Khodlová
álÛ byla staÏena jako tajná a postupnû se
a snoubenka Václava Khodla ml. Františka
poztrácela. Moãálka byla mapována doUrbánková vnikly do pokoje, kde byly pakonce nûkolikrát, ale vût‰ina map je dnes
dáky
uschovány,
poté je
rychlenáhodû
naložily do
nedostupná.
Jena díky
‰Èastné
bypřipravené
a odvezly
je na nûkolik
Prosek.
lo autorovirakvičky
této práce
pfiedáno
O
kombinézy
semap
postaral
Václava Khodl
ml. od
se
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dobov˘ch
Moãálky
Krocínky
svým
kamarádem
Hofmanem. podzemního
Když „za něutajeného,
ale v˘znamného
kolik
dní po
atentátuHrdliãky,
přišel Váša
se svým
badatele
Ladislava
kter˘
jakokagemarádem
Hofmanem
z Vysočan,
aby převezli
ofyzik proslul
akcemi
v Hitlerovû
Orlím
dvě
letecké
kombinézy
ukryté na
půdě“,na
paní
hnízdû,
podzemí
PraÏského
hradu,
VyKratochvílová
jim na kuráž
s třesoucími
se
‰ehradû, Karl‰tejnû,
ve ·tûchovicích
i jinde, a Proseku
v 60. letech
intenzivnû
vûrukama
nabídlaseválečný
koňak.
„Všude byly
noval.
prohlídky,
oblékli je tedy na sebe, a aby jim
Hlavním
v˘stavby
Proseka
neu
nohavic aproblémem
rukávů nevylézaly
zpod
šatů, dala
bylygumičky
podzemní
chodby, alelahví,
ãetné
jim
ze zavařovacích
abylÛmky
si to
a nejménû
dvû civilní
drobné
cihelny, které byutáhli.
Přes sebe
šaty.“
ly Vojtěch
jiÏ bûhem
první
republiky
zaváÏeny
odPaur
následně
opatřil
falešný
padky,
takÏe
hrozilo
selektivní
sesedání
úmrtní list a odvezl rakvičku s padákem
Protona
byla
valná ãást
sídli‰tû
náazákladÛ.
kombinézami
Ďáblický
hřbitov,
kde byl
kladnû
postavena
na
ro‰tech
a
pol‰táfiích
již dopředu ohlášen pohřeb dítěte popraveze zhutnûného ‰tûrku. V 60. aÏ 80. letech
ných rodičů. Jediným účastníkem pohřbu
bylo prosecké podzemí pomûrnû dobfie znábyla jako údajná příbuzná Emanuela Khodlomo jeskyÀáfiÛm a místním obyvatelÛm,
vá. Všechny tyto věci skončily v dětské sekci
zejména hochÛm, na jejichÏ vzpomínky je
na
Ďáblickém
hřbitově
hrobě č. 135/8/IV.
moÏné
dodnes
ãasto vnarazit.
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jdeme na to, musím se dobře vyspat.‘ Neřekl
mi však, že bude spáchán atentát. Já jsem se
domníval, že bude snad provedena nějaká sabotážní akce. Gabčík spal velmi dobře. Kubiš
spal u švagra Khodla ve Vysočanech. Ráno
v den atentátu jsem uvařil černou kávu s rumem. Gabčík odcházel po obvyklém rozloučení v dobré náladě do Vysočan ke Khodlům
a vzal s sebou zbytek rumu v láhvi.“ Tam se
sešel s Janem Kubišem a společně odjeli na
křižovatku ulic Kirchmaierovy a V Holešovičkách, kde v 10 hodin 36 minut podnikli
útok na obergruppenführera SS Reinharda
Prosecké skály - Moãálka
Heydricha.
A jak prožívali den atentátu Khodlovi?
fiítku i do korycanského souvrství. Na koVáclavu Khodlovi ml. vše došlo v den atenrycanské pískovce nasedají zelené glautátu ve škole, když před ně předstoupil jejich
konitické jílovce a páskované souvrství jítřídní
a řekl:
„MládenciBûlohorské
jděte domů,
lovcÛprofesor
téÏ zvané
„kanafas“.
byl
právě
spáchán jako
atentát
na Heydricha.“
opuky
se objevují
souvislé
polohy aÏ
Khodl
se na
něho desítek
podíval, metrÛ
usmál od
a uhodl,
nejménû
nûkolik
okrakolik
uhodilo.
Emanuele
Khodlové
bylo hned
jÛ plo‰in.
Ve star˘ch
lomech
na území
Sejasné,
že atentát
provedli
jejítûÏila
„chlapci“.
Okaverního
Mûsta se
vesmûs
opuka.
mžitě
vzala bedničku
osmi ručními
granáty,
K Proseku
se mÛÏesvztahovat
zápis
neurco
doma schovanou,
a půltj.
hodiny
po poãitûměli
lokalizovan˘
k ·ilbochu,
ke Ztracené
ledni
již předávala
Václavu Smržovi,
který
vartû jimezi
Libní a Prosekem,
a datovan˘
byl
tento1795.
den doma.
rokem
Îádn˘ dfiívûj‰í údaj není
znám,
i kdyÏ
ãást chodbic
mÛÏe
b˘t
Druhý
den men‰í
po atentátu
se vypravil
hledat
star‰í.
ke
Khodlovým Jana Kubiše Josef Gabčík.
TûÏba nav Proseku
probíhala
bûhem
celéBohužel
bytě nikoho
nezastihl.
Jan Kubiš
ho 19.noc
století
a podleapamûtníkÛ
skonãitrávil
u Piskáčků
u Khodlových
ten
la aÏnebyl
po první
svûtové
válce,
kdyv jiÏ
den
a paní
Khodlová
byla
tu nebydobu
la v˘razná
poskytovala
pfiíleÏitostnou
na
nákupu.aProto
ji Josefspí‰
Gabčík
do poštovpráci
místním
nezamûstnan˘m.
Prosecké
ní
schránky
vložil
zvláštní vydání Poledního
podzemí
struãnû
zmiÀuje
Filip
ve
listu, se vzkazem „Mámo, vyřiďte Poãta
Velkému
sv˘ch
Geologick˘ch
vycházkách
po
praÏDulichovi [Jan Kubiš], že na něho čekám
ském okolí (1897). Dále jej uvádí A. Jina Floře.“ Podepsaný byl Dulíšek [Gabčík].
routek (1927) v knize Obec Prosek. Ve
Ten den se tedy oba parašutisté ve Vysoča20. letech nav‰tûvuje podzemní prostory
nech
nesešli. JanPopelka
Kubiš pravděpodobně
ráno
v Hloubûtínû
Bilianová a Jaroopustil
byt
Piskáčkových
a
přes
adresu
rodislav Petrbok, kter˘ se ze své funkce konny
Fafkových
se dostal jiÏ
do poãátkem
krypty kostela
zervátora
pfiimlouvá
20. sv.
let
Cyrila
a Metoděje
Gabčík se
minulého
stoletív Resslově
za jejichulici.
památkovou
do
kryptyadostal
až 3. června
jako
jeden z prvpoochranu
zpfiístupnûní.
Poté
publikuje
sledních
parašutistů.
ní, byÈ struãn˘
vûdeck˘ popis nejprve znáparašutisté
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KULTURA
A. Lobel: KVAK A ŽBLUŇK
OD JARA AŽ DO VÁNOC

GONG DĚTEM

www.divadlogong.cz

DIVADLO GONG
1. 12. čtvrtek
18:00
Divadlo D21
J. Ondra: KNOFLÍČEK
Neobyčejný příběh obyčejného kluka
z vesnice. Hrají: K. Podzimková, M. Dudek,
S. Chmelová, J. Panzner. Pořádá MČ Praha
9. Uzavřené představení pro IZS.
3. 12. sobota
19:30
E. Ensler: MONOLOGY VAGÍNY
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední
neprobádané oblasti.
Hrají: D. Bláhová, M. Sajlerová a J. Asterová
v alternaci s A. Polívkovou.
6. 12. úterý
14:00
KOUZLO VÁNOC
adventní program pro seniory
Nechte si pohladit srdce i duši.
Pořádá MČ Praha 9.
Účinkují: Šporkovo trio, I. a D. Krausovi,
F. Sychra, J. Krupičková.
6. 12. úterý
19:30
Divadelní spolek Post Scriptum
O. Kovařík: HAJZLBÁBY
ANEB TADY SE PTÁM JÁ
Bláznivá komedie s kriminální zápletkou
se zpěvy a tanci. Režie: L. Pivoňka
7. 12. středa
KOUZLO VÁNOC
adventní program pro seniory
Pořádá MČ Praha 9.

14:00

8. 12. čtvrtek
Vánoční besídka Základní
a mateřské školy Balabenka

16:30

9. 12. pátek
19:30
Předvánoční vítr s GLADLY S.W.
Výjimečný vánoční koncert kladenské
country skupiny
11. 12. neděle
18:00
„…V SRDCI NAVĚKY“
Emotivní šansonový večer písní J. Bulise
v podání R. Dvořáka a G. Řezníčka.
13. 12. úterý
P. Chesnot: PENZION PONORKA
Hrají: L. Vaculík, J. Révai, R. Štolpa,
A. Traganová. L. Lavičková a další.

19:30

14. 12. středa
VÁNOČNÍ POSEZENÍ U CIMBÁLU
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.

19:00

15. 12. čtvrtek
18:00
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ P9
16. 12. pátek 19.30
Malá scéna
ČERNÁ HODINKA VÁNOČNÍ
Adventní zastavení s vánoční hudbou,
povídkami, verši a cukrovím.
Účinkují Šporkovo trio a hosté – V. Vartová,
K. Novotný, J. Krupička, J. Krupičková,
F. Sychra, I. Krausová a D. Kraus.
18. 12. neděle
19:30
VÁNOCE S PACIFIKEM
Již tradiční sváteční koncert naší folkové
stálice.
20. 12. úterý
19:30
KLÍČ (kvartet) – adventní koncert
Písně legendární skupiny Klíč v podání čtyř
jejích předních protagonistů. Folkověrenesanční skupina Klíč (kvartet) chce
(tentokrát adventně laděným koncertem)
potěšit všechny přátele „renesančně“
inspirované hudby.
21. 12. středa
19:30
Jazz klub Gong
JAZZ COLLEGIUM BOBA ZAJÍČKA
Koncert skupiny vedené už 40 let nestorem
české jazzové scény, trumpetistou
a hudebním publicistou Lubošem Bobem
Zajíčkem.
22. 12. čtvrtek
VÁNOCE ŠKOLY MÉTIS

16:00

31. 12. sobota
14:00 a 17:00
ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV –
SILVESTR 2016
Zábavný pořad, ve kterém se diváci
budou moci setkat s jedinečným
a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera.
Oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých
vtipů a imitování celé řady populárních
českých i zahraničních zpěváků
a zpěvaček.
Divadlo Gong vám přeje pohodové prožití
svátků vánočních, zdraví, štěstí a mnoho
pěkných kulturních zážitků v roce 2017.

1. 12. čtvrtek
pro děti od 5 let
J. Werich: LAKOMÁ BARKA

10:00

2. 12. pátek
10:00
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný: VÁNOČNÍ
KOLEDA
3. 12. sobota
pro děti od 4 let
V. Vančura, M. Pokorný:
KUBULA A KUBA KUBIKULA

15:00

6. 12. úterý
pro děti od 3 let
A. Lobel: KVAK A ŽBLUŇK
OD JARA AŽ DO VÁNOC

10:00

7. 12. středa
pro děti od 3 let
A. Lobel: KVAK A ŽBLUŇK
OD JARA AŽ DO VÁNOC

10:00

17. 12. sobota
15:00
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný: VÁNOČNÍ
KOLEDA
19. 12. pondělí
9:00 a 10:30
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný: VÁNOČNÍ
KOLEDA
20. 12. úterý
10:00
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný: VÁNOČNÍ
KOLEDA
21. 12. středa
pro děti od 3 let
A. Lobel: KVAK A ŽBLUŇK
OD JARA AŽ DO VÁNOC

9:00 a 10:30

22. 12. čtvrtek
pro děti od 3 let
A. Lobel: KVAK A ŽBLUŇK
OD JARA AŽ DO VÁNOC

10:00

9. 12. pátek
9:00
Malá scéna
pro děti a mládež od 9 let
V. Štěpánek: (NE)BEZPEČNÁ (KO)MÉDIA

28. 12. středa 15.00
pro děti od 5 let
J. Werich: LAKOMÁ BARKA

9. 12. pátek
10:30
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný: VÁNOČNÍ
KOLEDA

31. 12. sobota
pro děti od 3 let
A. Lobel: KVAK A ŽBLUŇK
OD JARA AŽ DO VÁNOC

10. 12. sobota
pro děti od 3 let
A. Lobel: KVAK A ŽBLUŇK
OD JARA AŽ DO VÁNOC

15:00

KLUB KOCOUR

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

10:00

13. 12. úterý
10:00
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný: VÁNOČNÍ
KOLEDA
14. 12. středa
pro děti od 3 let
A. Lobel: KVAK A ŽBLUŇK
OD JARA AŽ DO VÁNOC

10:00

15. 12. čtvrtek
10:00 a 14:15
pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný: VÁNOČNÍ
KOLEDA
16. 12. pátek
pro děti od 3 let

10:00

1. 12. čtvrtek
EM – BAND
Skupina muzikantů vycházejících
z vlastní tvorby.

11:00

19:30

6. 12. úterý
19:30
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ
DIVADLA GONG
15. 12. čtvrtek
19:30
ZDENEK BARTÁK A MILAN KRAMAROVIČ
VÁNOČNÍ KONCERT
Speciální host:
HER ENGLISH BLOOD UPLUGED
Pražský folk-rock.
více: bandzone.cz/zdenekbartak
22. 12. čtvrtek
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
více: zasitipisnickari.klanweb.cz

19:30

Blízká setkání žabích druhů
Divadlo Aha! uvádí: A. Lobel, V. Hutařová – Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc.

V

ždycky je fajn mít nejlepšího
kamaráda. Takové štěstí mají
i zelený žabák Kvak a hnědý ropušák Žbluňk, dva pohádkoví žabáci, kteří vznikli v hlavě amerického
spisovatele Arnolda Lobela. Oba
se společně pouští během celého
roku do řady dobrodružství. Zkraje jara si dokážou vlastní statečnost při výstupu na horský masiv,
v máji se pustí do zahradničení,
v létě si užijí legrace se zmrzlinou

Prosinec 2016

u vody a na podzim při pouštění
draka, aby se na konci roku konečně sešli u vánočního stromečku,
pochutnali si na cukroví a pomohli druhým v nouzi.
Kouzlo příběhů, které si Lobel vymýšlel, aby utišil své věčně se hašteřící děti, však nespočívá v tom,
co jeho žabí hrdinové prožívají,
ale v tom, co cítí ke svému kamarádovi. Hluboko ve své duši totiž
hlavně touží udělat radost nebo

pomoci tomu druhému. A to se
ostatně pokouší předat naše pohádka nejmenším i trochu větším
dětským divákům. Vždyť mít nejlepšího kamaráda je vždycky fajn.
Představení je vhodné pro děti od
3 let a trvá 55 minut bez pauzy.
Režie: Vojtěch Bárta, dramatizace
a dramaturgie: Vanda Zaplatílková
Hutařová, výprava: Adéla Kapellerová
Hrají: Kryštof Nohýnek, Jakub Stich
a Vratislav Hadraba
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Konec roku už
klepe na dveře…
… aneb co se vlastně za uplynulý rok v Domě dětí
a mládeže Prahy 9 dělo a co se ještě dít bude.

K

onec roku je tradičně spojený s celoroční rekapitulací
a vzpomínáním, co se nám v celém
roce povedlo, co přihodilo a událo,
ale i co můžeme zlepšit. Hodnotíme i my v DDM Praha 9: 54 – to
je oproti loňskému roku navýšení
zájmových kroužků. Děkujeme,
díky vám jsme se na proseckém
pracovišti vyšplhali na kouzelných
222 kroužků. Vypisovat zde všechny je téměř nadlidský úkol. Možná
lepší variantou bude, když se na
nás zajdete podívat.
15. prosince 2016 od 17.30 v Kulturním domě Ládví proběhne tradiční Vánoční akademie Domu
dětí a mládeže Praha 9. Můžete se

těšit na vystoupení našich svěřenců. Budete mít jedinečnou šanci
zhlédnout dovednosti dětí, které
se zdokonalují pod vedením našich lektorů. Malí i velcí tanečníci
předvedou, jak pestrá je taneční
nabídka – street dance, hip-hop,
rock´n´roll, show dance, aerobic.
Zpěváčci a hudebníci potěší vaše
uši a všichni dohromady svými
výkony rozjasní již tak kouzelnou
vánoční atmosféru. Přijďte své
děti či vnoučata podpořit v jejich
výkonech a užít si krásný, téměř
sváteční večer.
Děkujeme za přízeň a přejeme
krásné Vánoce a šťastný celý nový
mf
rok.

Vánoční koncerty
8. prosince v 19 hodin
Vánoční galakoncert – MUSICA DOLCE VITA
V obřadní síni vysočanské radnice v Praze 9, Sokolovská 14/324 zazní
nejkrásnější skladby světových a českých autorů při příležitosti 10. jubilejní koncertní sezony tria: Daniela Demuthová - mezzosoprán, Žofie
Vokálková - flétna, Zbyňka Šolcová – harfa. Bezbariérový vstup, 2. p./
výtah. Omezená kapacita sálu.
21. prosince v 18 hodin
Cantoria Praha a sólisté
Kostel Svatyně Krista Krále, římskokatolická farnost ve Vysočanech,
Kolbenova 658, Praha 9.
Program: A. Vivaldi, G. F. Händel, M. Bartholdy, vánoční písně, koledy
a spirituály, v nejznámějších úryvcích bude uvedena i Česká mše vánoční
J. J. Ryby. Zpívat může i obecenstvo, notový materiál a slova budou připraveny. Sbor na klavír doprovodí Evgenia Vorobyeva, sbormistryní je
Mgr. Jaroslava Halamová. Vstup dobrovolný.

Mše, nejen půlnoční
Vyvrcholením štědrovečerních oslav bývají půlnoční mše.
Konají se i v kostelích v Praze 9, ve Vysočanech dokonce
odpoledne, aby se jich mohly zúčastnit i rodiny
s malými dětmi.
Kostel sv. Václava
U Proseckého kostela
Praha 9 – Prosek
Termíny vánočních mší:
24. prosince v 16 a 22 hodin
25. a 26. prosince v 8, 10
a 18 hodin
31. prosince v 17 hodin
1. ledna v 8, 10 a 18 hodin
V době adventu se mše konají
každou neděli v 8, 10 a 18 hodin.

Svatyně Krista Krále
Kolbenova 658/14
Praha 9 – Vysočany
Termíny vánočních mší:
24. prosince v 16 hodin
25. prosince v 8.30 hodin
26. prosince v 8.30 hodin a ve
14 hodin v kapli Domova seniorů
v Novovysočanské ulici
1. ledna v 8.30 hodin
V době adventu se mše konají
každou neděli v 8.30 hodin.
Kostel sv. Vojtěcha
U Meteoru 599
Praha 8 – Libeň
Termíny vánočních mší:
24. prosince ve 22 hodin
25. a 26. prosince v 10 hodin
31. prosince v 16 hodin
1. ledna v 10 hodin
V době adventu se mše konají každou neděli v 10 hodin.
foto: mk

Silvestr pro děti na Bobovce
Dětský Silvestr 2016 na bobové dráze se uskuteční
31. prosince ve 12 a v 18 hodin. Akci ukončí ohňostroj.

Z
www.ceskydomov.cz
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ábavné silvestrovské odpoledne bude plné soutěží a her pro rodiče
s dětmi. Jízdy na bobové dráze jsou pro rodiny s dětmi zdarma. (Samotný dospělý na bobu zaplatí 30 Kč, rodič s dítětem na bobu - zdarma).
Silvestrovské nápoje pro děti i dospělé včetně silvestrovského občerstvení budou k dispozici v prodejních stáncích. Silvestrovský program je připraven na parkovišti a louce u bobové dráhy. Silvestrovská akce probíhá
za jakéhokoliv počasí. Na své si přijdou i rodiče.

Prosinec 2016

ŽIVOT KOLEM NÁS

Prosincový Knoflík

Už máte střížkovský
kalendář pro rok 2017?

Kulturní a rodinné centrum Knoflík Prosek, Jablonecká
724, Praha 9-Prosek, www.centrumknoflik.cz.
Rezervace: recepce@centrumknoflik.cz, tel.: 733 420
721, 605 806 230.
Knoflík Vysočany, Čihákova 18, Praha 9, vysocany@
centrumknoflik.cz, tel.: 602 213 795 (herna + dílničky),
777 159 499 (keramika), 605 806 230.

Ve fotoateliéru společnosti Bohemia Werbung na
Střížkově letos v létě opět – za podpory MČ Praha 9
– vznikal veselý a nápaditý kalendář pro rok 2017,
tentokrát s názvem Sportujeme.

Kavárna Knoflík
s dětským koutkem
a mini zoo
Po celý prosinec bude probíhat výroba
společného betlému.
7. 12. od 20 hod.
KONCERT VÁCLAVA KOUBKA
Recitál oblíbeného písničkáře
a harmonikáře.
trum
Lanové cen
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M

ůžete v něm najít výjevy z bobové dráhy, Freestyle Kolbenky, vysočanského skateparku, dětského dopravního hřiště, Fittnes stezky
Rokytka, Lanového centra Vysočany, víceúčelového hřiště při ZŠ Litvínovská 500, hřiště ragby v parku Podviní, z parku Václavka na Střížkově, veřejného sportovního hřiště Prosek point, lezeckého areálu Big
Wall ve Vysočanech nebo O2 areny. Nechybí ani obrázky, jak veselé
fotografie vznikaly.
Poděkování za kladný přístup ke sportu a předvedení mnohdy krkolomných sportovních výkonů patří členům Spolu za veselejší Střížkov. Fotografoval Luboš Josef Marek a Jiřina Chrtková.
Více na www.bohemia-werbung.cz

Adventní písně zazní v Galerii Harfa
Předvánoční koncert ADESTE FIDELES se uskuteční
v prostorách obchodního centra Galerie Harfa (stanice
metra Českomoravská) v Praze 9 dne 22. 12. v 17 hodin.

Z

azní Adventní písně Adama
Michny a české pastorely nebo
skladby světových mistrů – Haydna, Mozarta, Beethovena. Účinkuje Emauzský sbor a orchestr,
umělecký vedoucí a dirigent Tomáš Čechal.
„Koncert, který pořádá společně
naše městská část a obchodní centrum Galerie Harfa, odráží skutečnost, že spolupráce vysočanské
radnice a OC Harfa zdárně pokra-

čuje i s novým vlastníkem obchodního centra společností WOOD &
Company,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9 Adam Vážanský.
Na své si přijdou nejen milovníci
krásné hudby, ale i nejmenší návštěvníci koncertu. Na ně totiž
red
čeká vánoční překvapení.

Děti sveze ponička Markýza
I o adventu si děti mohou užít pouťové atrakce
Karla Helfera ve Vysočanech.

A

ž do 18. prosince najdete v Kovanecké ulici u parku Podviní ve Vysočanech řetízkový kolotoč pro děti, houpačky, vláček, kolotoč se
zvířátky a autíčky, ale i stánky s cukrovou vatou, perníčky a dalšími sladkostmi. A malé milovníky koní sveze ponička jménem Markýza.
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8. 12. od 18 hod.
AUTORSKÉ ČTENÍ POEZIE PRO DĚTI –
LUBOR FALTEISEK
Číst bude nejenom autor, ale také děti.
A společně v hudebním doprovodu
klavíru budeme zpívat písničky autorů
Uhlíře a Svěráka.
7. 12. a 12. 12. od 18 hod.
NÁCVIK KOLED NA 14. 12.
Připojte se k nácviku koled v Kavárně
Knoflík.
12. 12. – 18. 12.
SEJDEME SE NA NÁMĚSTÍČKU
Týden otevírání nového náměstí.
Akce pro malé i velké.
14. 12. od 18 hod.
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
I NA NÁMĚSTÍČKU
Přijďte, zpívejte, zpěvník vám dáme
a budete součástí Andělského
knoflíkového sboru.
15. 12. od 20 hod.
KONCERT SKUPINY LAKUNA
Koncert kapely již podruhé v Knoflíku.
18. 12. od 16 hod.
NEDĚLNÍ DIVADÉLKO – VÁNOČNÍ
POHÁDKA GLORIA
Hraje Divadlo v Kufru. V případě velkého
zájmu bude představení i od 17.15 hod.
19. – 23. 12.
V průběhu dne VÁNOČNÍ
TĚŠENÍ V KAVÁRNĚ
Tvoření, hraní, těšení …

3. 12. od 10 hod.
PŘÁNÍČKA Z ŽEHLENÉ SLÁMY
Kurz Klubu lidové tvorby Praha pro
dospělé a starší šikovné děti.
14. 12. od 17 hod.
KREATIVNÍ DÍLNA
Výroba her pro radost i dlouhé zimní
večery. Pořádá spolek Logika nás baví, z.s.
16.–17. 12.
25. KOŠILKOVÁ NOC
Hlídání dětí s přespáním v Knoflíku.
18. 12. od 9.30 hod.
SUPER HERO
Workshop s kostkami LEGO®
a konceptem Bricks 4 Kidz®. Zábavné
dopoledne pro milovníky kostiček Lego.

Knoflík
Vysočany
3. 12.
MIKULÁŠSKÉ TVOŘENÍ
Výtvarná dílna pro děti menší i větší
s mikulášskou tematikou.
5. 12. od 17 hod.
SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
Tradiční potkání s Mikulášem, andělem
a čertem. Rezervace nutná.
10. 12. od 9.30 hod.
PATCHWORKOVÉ OZDOBY
Každý stromeček má mít svoji unikátní
ozdobu. Společně vyrobíme ozdobu,
kterou vám bude každý závidět.
17. 12.
VÁNOCE V KNOFLÍKU
Malé, milé potkání v Knoflíku s koledami,
krájením jablíček, pouštěním lodiček.
ochutnávkou cukroví....
V případě zájmu prosíme o rezervaci.
Program se průběžně doplňuje
a aktualizuje. Sledujte webové stránky.

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

Kontakt: Marcela Tůmová, yamaha@
centrumknoflik.cz, tel.: 733 420 721
15. 12. od 14 do 19 hod.
NALAĎTE SE V METRU
V rámci projektu Dopravního podniku
hl. m. Prahy vystoupí naši žáčci a lektoři
Hudební školy Yamaha v metru na Muzeu.
22. 1.
NOVOROČNÍ KONCERTY
V DIVADLE GONG
Tradiční koncertování našich malých
i větších muzikantů.
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Zveme vás na Náměstíčko U Knoflíku!
Když se řekne náměstí, měl by to být prostor, kde si dají lidé sraz, potkají se, zastaví, projdou, něco zažijí. Malé náměstí je náměstíčko. My vás zveme na Náměstíčko, malé náměstí na Proseku, mezi ulicemi Jablonecká a Měšická.

Z

veme vás na Náměstíčko, které
dlouhou dobu bylo šedivé, bylo
místem, kde ani nestálo za to se
zastavit. Teď už je to ale jinak. Náměstíčko se i díky veřejnému projednávání na počátku, kdy se lidé
několikrát sešli v Kavárně Knoflík,
změnilo a mění k nepoznání. Je
barevné, přibudou na něm stromy,
lavičky, postupně se stane místem,
kde bude možné mnohé zažít.
I proto je to tradičně, tak jak náměstí bývají, pevná plocha, která
dovoluje hru, koncert, trh. Určitě
je na co se těšit a sledovat postupné „rozkvétání" nedávno šedivého místa. Díky moc za účast ve
veřejných projednáváních a vaše
názory na začátku dění, díky moc
zastavíte-li se.
Zveme vás v krásném adventním
čase na slavnostní týden, kdy
otevřeme Náměstíčko. Kdy budete moci nakouknout a zažít, co
všechno takové náměstí může nabídnout. Budeme také moc rádi,
povíte-li, co všechno byste rádi,
aby se na Náměstíčku odehrálo.
Jste zváni.

Náměstíčko už rozkvétá do podoby, kde je radost se zastavit

...koukejte, co všechno jde na Náměstíčku dělat

Rekonstrukce prostoru mezi ulicemi Jablonecká a Měšická
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12. 12. od 17 hodin - pondělí
Přijďte si sousedé posedět a opéct
buřtík či jablíčko
13. 12. od 15 do 18 hodin - úterý
Adventní pětiboj sv. Lucie pro
malé i větší sportovce
14. 12. od 15 hodin - středa
Sejdeme se na Náměstíčku! Tvoření, adventní pohoda, zastavení,
koledy
v 18 hodin Česko zpívá koledy
a slavnostní otevření Náměstíčka
15. 12. od 20 hodin – čtvrtek

Koncert skupiny Lakuna, Kavárna Knoflík
16. 12. pátek
Vyrábění společného sousedského
betlému
17. 12. od 10 do 18 hodin - sobota
Přijďte pobejt aneb vánoční vyrábění, posezení, zastavení, pečení
perníků a vánočky, Kavárna Knoflík
18. 12. od 16, 17.15 hodin - neděle
Vánoční divadlo pro děti, divadlo
Harmonika v Kavárně Knoflík
Eliška Kasinová
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Obrázky z Balabenky
se z Paříže vrátily do Prahy 9
Obrázky dětí 3. A (dnes už čtvrťáků) ZŠ Na Balabence reprezentovaly městskou část
Praha 9 na prestižní výstavě v Paříži v ředitelství světové organizace UNESCO. Výstavu
s názvem Památky mé země organizoval festival Architecture Week Praha ve svém
jubilejním 10. ročníku ve spolupráci s organizací UNESCO.

Radost mám i z úspěšného vystavování těchto obrázků v centru
UNESCO v Paříži.“

V

Možná že z žáků z Balabenky,
kteří tak hezky nakreslili památky
Prahy 9, jednou vyrostou architekti a stavitelé. Zatím jim odměnou byla návštěva Valdštejnské
jízdárny Národní galerie v Praze.
24. listopadu navštívili výstavu
Architektura pro korunu – Lidé
a architektura v době Karla IV. Jejich celodenní program byl nabitý,
spolek Hravý architekt pro ně připravil komentovanou prohlídku
výstavy prostřednictvím Mistra
Petra Parléře, aktivity v ateliéru
pod odborným vedením a nakonec
předvánoční procházku Prahou.
mk
foto: Jiří Houdek

ýstava se konala 5.-9. září
a představila významné památky a zajímavá místa z mnoha měst
a krajů České republiky prostřednictvím kreseb dětí zúčastněných
v projektu Hravý architekt. Náplň
výstavy tvořily originály obrázků,
které děti malovaly na téma „Památky mého kraje a mé země“,
a doprovodily modely a artefakty
památek. Výstava ukázala nejen
dvanáct památek České republiky
zapsaných na Seznamu světového
dědictví UNESCO, ale i další méně
známá, leč neméně krásná místa
naší země. Expozice městské části
Prahy 9 se prostřednictvím dětských prací zaměřila na kostel sv.

Václava na Proseku a Odkolkovy
závody ve Vysočanech.

Pařížské obrázky na
vysočanské radnici

Ve středu 23. listopadu byla za přítomnosti malých autorů otevřena
výstavka výtvarných prací vystavovaných v Paříži ve foyeru vysočanské radnice.
„V dobách ještě nedávno minulých se v příručkách o Praze až
příliš stručně psalo, že Praha 9
je průmyslovou částí hlavního
města. Není to tak docela pravda
a my všichni tady to dobře víme.
Praha 9 má řadu architektonických památek i nadherných ze-

lených zákoutí,“ zahájil výstavu
místostarosta Prahy 9 Marek
Doležal a pokračoval: „Velice mě
potěšila iniciativa mezinárodního festivalu Architecture Week,
která u nejmladšího pokolení klade důraz na to, aby si uvědomilo
souvislosti a návaznosti, aby ctilo
národní historii i národní architektonické památky včetně těch,
které se nacházejí v bezprostřední blízkosti jejich bydliště. Děkuji
proto projektu Hravý architekt,
že oslovilo naše školáky v ZŠ Na
Balabence. Lokální patriotismus,
vědomí toho, odkud pocházím,
jsou nesmírně důležité pro vnitřní ukotvení každého člověka.

Budoucí architekti ve
Valdštejnské jízdárně

V době adventu si můžete ve foyeru vysočanské radnice prohlédnout
obrázky dětí ze ZŠ Na Balabence, které si svou premiéru odbyly v centru
UNESCO v Paříži.

Možní budoucí architekti a stavitelé na interaktivní výstavě Architektura
pro korunu – Lidé a architektura v době Karla IV. ve Valdštejnské jízdárně
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Pražské mažoretky, TJ Sokol
Vysočany – vicemistr Evropy 2016
V hale K2 v Anglickém
Crawley se 8. a 9.
října 2016 konalo již
20. Mistrovství Evropy
mažoretek, které zaštiťuje
NBTA Europe.

P

ro každého soutěžícího je velká čest, když může reprezentovat svou zemi. Jen probojovat
se desítkami skupin na mistrovství republiky a získat nominaci
na mistrovství Evropy stojí velké
úsilí, nasazení, čas strávený na
trénincích a trpělivost nejen mažoretek a trenérů, ale i rodinných
příslušníků.
Mistrovství Evropy mažoretek se
zúčastnilo 12 států, které soutěžily v šesti disciplínách rozdělených
do věkových kategorií. Čtyři disciplíny byly týmové a zbylé dvě byly
sóla a dua s rekvizitou.
Česká výprava patřila mezi nejpočetnější a nejúspěšnější. DůINZERCE

Nová prodejna tuzemských potravin

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

SC-362550/01

Nová prodejna kvalitních potravin ze sítě
RYNEK se otevřela zákazníkům 24. 11. 2016
v ulici Podvinný mlýn. Prodejny RYNEK spadají
do sítě provozované skupinou firem AGROMĚŘÍN. Pražská prodejna je již devatenáctá.
Prodejny RYNEK reagují sortimentem i vnitřním uspořádáním na požadavky náročného
současného zákazníka. Důraz je v nich kladen
na výborné prostředí a zásobování rozmanitým
zbožím. Zásadní je tu především specializace na
kvalitní potraviny, jejichž výrobci a dodavateli
jsou firmy sdružené ve skupině AGROMĚŘÍN.
Vybírat můžete z velmi široké nabídky masných
výrobků. Na pultech naleznete čerstvé vepřové,
hovězí, kuřecí maso a uzeniny. Mléčné výrobky,
tradiční polotvrdé sýry, čerstvé máslo či jogurty
pochází z LACRUMu ve Velkém Meziříčí. Ovoce
a mošty jsou ze Znojemska, brambory z Vysočiny, jižní Moravy a Beskyd. Nabídku doplňuje
tuzemský med a kvalitní moravské víno. Vedle
vysoké kvality je v prodejnách RYNEK prioritou
především tuzemský původ nabízeného zboží.
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kazem je získání celkem 22 cenných kovů. Českou republiku
reprezentovalo 209 soutěžících,
z nichž 18 dívek je z týmu působícího v Praze 9.

Vicemistryně z Vysočan

Pražské mažoretky, TJ Sokol Vysočany soutěžily v dětské věkové
kategorii v disciplíně „Parade
corps“. Disciplína je zaměřená
na pochod kolem haly s využitím
twirlingových prvků s hůlkou
(náročnější točení, výhozy, přehozy, rollsy kolem celého těla, točení mezi prsty…) a časté změny

útvarů. Mažoretky obsadily krásnou druhou příčku a získaly titul
vicemistr Evropy 2016.
Zájezd do Anglie, který pořádal
Svaz mažoretek a twirlingu České
republiky – Člen NBTA Europe,
začal ve čtvrtek 6. října, kdy čtyři
autobusy (z toho dva dvoupatrové) vyrazily z Prahy. Cesta byla
dlouhá a poskytla příležitost, aby
se jednotlivé týmy z celé ČR navzájem seznámily. Při plavbě na
trajektu z Calais do Doveru zažila
výprava nádherný východ slunce.
Celý pátek byl vyčleněn na music
test, který probíhal po jednotli-

vých zemích, sobota a neděle byly
soutěžní.
Atmosféra v Českém kotli byla neuvěřitelná. Díky skandování „Kdo
neskáče není Čech, hop, hop,
hop“ a „Češi do toho“ našim soutěžícím část trémy opadla.
Jako odměna za vynaloženou dřinu následoval po náročných soutěžních dnech „den odpočinkový“
s prohlídkou Londýna. Program
byl nabitý, všichni chtěli vidět co
nejvíce památek, ale hlavně navštívit nákupní třídu Oxford street.
Vytyčená trasa byla absolvována
rychlochůzí (prý součást trénin-

ku). Večer ve 20 hodin anglického
času (mají tam o hodinu méně než
u nás) se odjíždělo zpět domů.
Pražské mažoretky, TJ Sokol Vysočany děkují svým partnerům,
díky kterým mohly být součástí
tohoto významného šampionátu
– Kolektory Praha, Twinscomp,
Fénix, nákupní centrum, MČ Praha 9, Meteor Kolín spol. s r. o.,
Chalupanahorach.cz, Fixservis
– česká řemesla pro váš dům, Milcom a.s. Díky patří také všem rodinným příslušníkům a známým,
kteří skupinu podporovali.

Soňa Purmová

INZERCE

Veterinární klinika Novovysočanská
s dvacetiletou tradicí stále v provozu!
MVDr. Theodor Hřebík, MVDr. Petr
Škubal, MVDr. Helena Pavelková
s novým týmem veterinárních lékařů
a sestřiček jsou připraveni ošetřit
vaše čtyřnohé i beznohé mazlíčky
v příjemném prostředí se vstřícným
a citlivým personálem.

Ordinace: tel.: 266 316 309
va
Ordinační hodiny: po – pá 9:00 – 12:00, 15:00 – 20:00,
sle í.
em řen je
12:00 – 15:00 operační hodiny
on šet nu .
p
o
Veterinární klinika Novovysočanská
ku a o p 17
to Kč n t ku . 20
Novovysočanská 918/2d, 190 00 Praha 9
ím 0 os 1
S t 10 atn 31.
www.veterinavysocanska.cz
✁
Pl do
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Dostatek parkovacích míst zajištěn.
MVDr. T. Hřebík – interní medicína - 601 578 514
MVDr. P. Škubal – chirurgie, ortopedie,
stomatologie - 601 578 740
MVDr. H. Pavelková – kardiologie,
herpetologie - 601 578 704
MVDr. L. Pokorná – interní medicína, endokrinologie, výživa
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Dotační programy – sport 2017
Městská část Praha 9 vyhlašuje dotační programy – SPORT 2017. Uzávěrka žádostí je 13. ledna 2017.

P

rogram účelových neinvestičních dotací určených na
podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících
na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou
sportovní výchovu mládeže a jsou
registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích.
Dotační program č. 1:
Celoroční činnost
Dotační program č. 2: Provoz
a nájmy sportovních zařízení
Dotační program č. 3: Opravy
a údržba sportovních zařízení

Podmínky:

1. O dotaci se mohou ucházet
právnické osoby, které působí na
území MČ Prahy 9 v oblasti tělovýchovy a sportu, patřící k některému z typů, které vznikly podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších
předpisů.
2. Žadatel musí mít alespoň 20 členů mladších 19 let platící členské
příspěvky (doloženo potvrzenou
evidencí členské základny k 31.12.
předcházejícího roku) a vykonávat pravidelnou činnost s dětmi
a mládeží (min. 4x měsíčně).
3. Žadatel musí být členem ve
sportovním svazu či asociaci a mít
aktivní účast ve sportovních soutěžích.

4. Žadatel musí provozovat svou
činnost na území MČ Praha 9
nebo na pozemcích bezprostředně sousedících s MČ Praha 9,
a to déle než 2 roky k termínu
uzávěrky.
5. Příjemce dotace je povinen uvádět MČ Praha 9 a její znak na všech
svých propagačních materiálech
a na sportovištích, kde příjemce
působí. Tuto povinnost, umístění
znaku MČ Praha 9 doloží příjemce
při vyúčtování dotace.
6. Požadavky musí být realizovány
v plné výši, v souladu s účelovostí
smlouvy o poskytnutí dotace.
7. Žádost o dotaci se podává na
předepsaném formuláři ve 2 vyhotoveních.
8. Městská část Praha 9 si v případě přidělení dotace vyhrazuje právo neposkytnout finanční
prostředky v plné výši, realizace
dotace není nárokovou položkou.
Nesplnění podmínek a nejasnosti
ve vyúčtování z minulých let mohou být důvodem neposkytnutí
dotace.
9. Jednotlivé požadavky budou finančně řešeny v rámci účelové neinvestiční dotace poskytnuté MČ
Praha 9 z prostředků obdržených
jako část dílčího odvodu z loterií
a jiných podobných her a vybraným žadatelům budou finanční
prostředky uvolňovány na základě
smlouvy o poskytnutí dotace mezi
žadatelem a Odborem ekonomickým ÚMČ Praha 9.

10. Žadatel je povinen provést
vyúčtování poskytnuté finanční
dotace do 15. 12. 2017 a předat je
Odboru ekonomickému, Úřadu
MČ Praha 9. Nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit
zpět na účet Úřadu MČ P9.
11. U jednotlivých programů jsou
uvedeny ještě další podmínky pro
podání žádosti.
12. Žadatel musí podat žádost
o neinvestiční dotaci do 13. 1.
2017, 12.30 hodin.

Způsob podání žádosti:

osobně – podatelna Úřadu MČ
Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ
180 49 Praha 9
otevřeno: PO, ST: 8.00 – 18.00,
ÚT, ČT: 8.00–15.30, PÁ: 8.00–12:30
poštou – pro dodržení termínu
uzávěrky je rozhodující datum
poštovního razítka
Termín uzávěrky: 13. 1. 2017

Důležitá upozornění:

1. Žádosti nesplňující všechny
podmínky dotačního řízení budou
vyřazeny.

2. Zaslané projekty se žadatelům
nevrací.
3. Žadatelé o dotaci jsou povinni
se informovat do 15 dnů po jednání o výsledku projednání v Zastupitelstvu MČ Praha 9, a to na
informacích Úřadu MČ Praha 9,
tel.: 283 091 101-2 nebo na Odboru ekonomickém tel.: 283 091
237. Výsledek o udělení dotace
bude též uveden na webových
stránkách MČ Praha 9.
4. V případě schválení dotace
v Radě či Zastupitelstvu MČ Prahy 9 je žadatel povinen, a to do 30
dnů, uzavřít smlouvu o poskytnutí
dotace s MČ Prahy 9, jinak schválená dotace propadá.
5. Území Městské části Praha 9
tvoří tyto katastrální území či jejich části: Střížkov, Prosek, Libeň,
Vysočany, Hrdlořezy, Hloubětín.

Konzultační středisko:

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy tel.: 283 091 523, 536
Bližší informace na
www.praha9.cz

INZERCE

Nabízíte či poptáváte nemovitost? Zavolejte!
Přijedu za Vámi nebo si domluvíme schůzku v kanceláři.

Makléř měsíce

SRPEN 2016
SC-362508/01

kanceláře Horizont
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KOUPÍM VELKÝ
RODINNÝ DŮM

Krásné prožití vánočních

TIP NA DÁREK
KOŘENÍ ŠAFRÁN

SC-362413/03

SC-361797/06
SC-351828/12

MONTÁŽ

SC-362162/03

SERVIS

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

Elektroservis

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

DERMACENTRUM
kožní ordinace
laser clinic
estetická medicína
fototerapie

www.ceskydomov.cz

tel.: 233 557 474

e-mail: mazurska@dermacentrum.cz

20.5.2017 PRAHA

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

PRODEJ

Komplexní péče
o Vaši kůži

EUROPEAN TOUR 2017

17.11.15 21:19

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

KLÍČE, VISACÍ A JINÉ ZÁMKY, KOVÁNÍ, VLOŽKY
SC-362572/01

Prodej:
Českomoravská 199/37
Praha 9-Vysočany
tel.: 734 441 131

ALEXANDROVCI

774 849 270

albina.kashkarova@re-max.cz

FA J. MACHÁČ

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

ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR

Realitní makléř
z Proseka

inzerat_44x30_devitka_vanoce.indd 2

SC-351690/11

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

Albina

KASHKAROVA

SC-362510/01

Tel.: 604 370 077

svátků!

SC-362527/01

nebo menší činžovní dům
na Praze 9 – Prosek a v okolí
do 5 km. Jsem přímý zájemce
s možnou hotovostní platbou.

PRAHA 8
Poliklinika Mazurská 484
1. patro

Tipsport arena, 15:00 a 20:00

SC-362257/10

www.dermacentrum.cz

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

NAŠE PRAHA
časopis všech Pražanů

www.nasepraha.cz

Staňte se MANAGEREM INZERCE
časopisu Naše Praha.
Podle bydliště Vám vybereme místní mutaci, kterou budete zastupovat.
Jsme jedno z významných vydavatelství v České republice, působící na trhu již 17 let.

Zpěvník ruských písní
ke vstupenkám zdarma!
WWW.ALEXANDROVCI.CZ
Prosinec 2016

SC-351899/74

Více informací a vstupenky na

POŽADUJEME:
Zkušenost z aktivního obchodu, čistý
trestní rejstřík, zájem pohybovat se mezi
úspěšnými podnikateli a zajímavými lidmi.

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

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

SC-362072/17

POPIS PRACOVNÍ POZICE:
Vyhledávaní a oslovování budoucích
i stávajících zákazníků, nabídka a prodej
reklamy v titulu s největším počtem
výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů a doporučení řešení jejich dalšího
rozvoje pomocí našich medií. Tvorba
cenových nabídek, reporting, běžná
administrativa.
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NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ AKROBATICKÁ SHOW

ČÍNSKÝ
NÁRODNÍ
CIRKUS
GRANDHOTEL
HONG KONG

NOVÁ SHOW

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

FOTOALBUM KE
VSTUPENKÁM ZDARMA
SC-351899/73

Více informací a vstupenky na

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

Radost ze společných zážitků

www.predplatnend.cz

vanocni-predplatne2016-inz-pc-92x130.indd 1

SC-361121/43

Darujte
Vánoční předplatné

18.11.2016 15:52:10

VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
V KO N G R E S OV É M C E N T R U P R A H A

ZNÁMÉ PÍSNĚ JAROSLAVA UHLÍŘE A ZDEŇK A SVĚR ÁK A

w w w. AT Z IJ I D U CH OV E M U Z I K A L.c z

SC-351899/72

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

