DUBEN 2014

REKONSTRUKCE ULICE NA STRÁŽI ZAMÍCHÁ DOPRAVOU NA PROSEKU

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:

OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

www.PRAHA9.cz

PŘIPRAVTE SE NA VOLBY
DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU, KTERÉ
BUDOU 23. A 24. KVĚTNA
de
o vyj
l
s
í
č
í
P ří š t

ětna
v
k
.
7
2014

Festival Čapkovské jaro v Praze:

Pan Kolbaba, poštovní
doručovatel, v Devatero
pohádkách v Gongu
PŘIPRAVUJE SE
MIKROKLIMA
2014

ČARODĚJNICE
NA STŘÍŽKOVĚ

GALERIE 9:
ROSTISLAV
OSIČKA

INZERCE

d
n
a
r
a
G
e
Pauli

LIVE

4
1
0
2
.
4
.
2
1
sobota od

11:00

SC-332250/05

• Workshopy letních extrémních sportů
• Výuka základních triků
• Soutěže pro diváky
• Autogramiáda profesionálních sportovců
• DJ Lucky Boy
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POSLEDNÍ VOLNÉ PARCELY
POSLEDNÍ ŘADOVÉ
DOMY Z 1. FÁZE

SC-340413/01

Landia Management s.r.o.
T: +420 224 316 195 M: +420 731 309 091
E: obchod@landia.cz
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DEVÍTKA
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

SLOVO STAROSTY

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

P

ři příležitosti realizace památníku
Emila Kolbena bych rád připomenul složitou cestu a nešťastný konec
tohoto génia a jednoho ze zakladatelů
nejen českého průmyslu, ale podnikání vůbec. Muže, který by mohl být
prototypem hrdiny z knih Julesa Verna a jehož jméno je neodmyslitelně
spjato s Prahou 9.
Zrod vynálezce, inovátora
a podnikatele
Jeden z největších velikánů české
podnikatelské tradice se narodil
v roce 1862 ve Stránčicích u Prahy.
Po ukončení studií na německé vysoké škole technické v Praze mu bylo
zemským výborem uděleno stipendium, aby se posléze mohl seznámit
s fungováním podniků v hlavních
průmyslových městech Evropy. Poté
odcestoval do USA, kde se po krátké době stal vedoucím inženýrem
technického oddělení v Edison Works
a kde dostal i příležitost seznámit se
a spřátelit se samotným Thomasem
Alvou Edisonem. Mimo jiné se zde

Oficiální měsíčník
Městské části Praha 9
vydává Devátá rozvojová, a. s.,
pro Městskou část Praha 9
ve vydavatelství
Strategic Consulting, s. r. o.,
pod registračním číslem
MK ČR E 13319 v nákladu 35 000 výtisků.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Tel.: +420 283 091 111
Úřední hodiny:
pondělí–středa 8.00–18.00 hod.
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i znovu setkal s jiným velikánem své
doby Nikolou Teslou, což mělo nezanedbatelný vliv na další vědomostní
rozvoj jeho osobnosti.
Zrod průmyslové tradice
ve Vysočanech
V roce 1896, tedy ve svých 34 letech,
založil komanditní společnost Kolben
a spol. Nedlouho po vzniku samostatného Československa, v roce 1921,
vzniká sloučením se společností První českomoravská továrna na stroje
v Praze již velký podnik Českomoravská Kolben a.s. Název podniku, který
přetrval až do dnešních dob, vznikl
v roce 1927. Stalo se tak sloučením
Kolbenova podniku se společností
Breitfeld-Daněk, které bylo provedeno v reakci na přicházející světovou
hospodářskou krizi. Nově vzniklé
společnosti Českomoravská – Kolben – Daněk (ČKD) se fúze vyplatila,
neboť podnik prošel velkou hospodářskou krizí bez větších problémů.
Píše se 3. 7. 1943 a Emil Kolben
umírá. Tomuto tragickému konci
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Historie
Služby

předcházelo zatčení a deportace do
sběrného tábora v Terezíně necelý
měsíc předtím.
Jsem velmi rád, že se nám podařilo
připravit důstojný památník věnovaný vzpomínce na Emila Kolbena,
a rád bych na tomto místě poděkoval
všem, kteří se na jeho přípravě podíleli, zejména pak členům kulturní
komise Michalu Maškovi, Ladislavu
Zedníkovi, Adamovi Vážanskému, komisi pro výběr zhotovitele tohoto díla,
dále samotnému autorovi vítězného
návrhu Ing. arch. Suchánkovi a v neposlední řadě zástupcům společnosti
ČKD Group, jmenovitě generálnímu
řediteli Janu Musilovi, bez jejichž
finanční pomoci bychom celý projekt
stěží dotáhli až do konce. Práce na
realizaci památníku již započaly
a termín jeho odhalení bude, pokud
vše půjde podle časového plánu,
v září letošního roku.
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

Korektury: Vanda Vicherková
Grafická úprava:
Strategic Consulting, s. r. o.
grafik@ceskydomov.cz
Tisk: Europrint a. s.,
Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
Distribuce:
Zdarma do každé schránky,
zajišťuje Česká pošta, s. p.
Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit
na tel.: 224 816 821 nebo na e-mailu:
distribuce@ceskydomov.cz
Foto na titulní straně: Divadlo Gong
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NOVÝ PEUGEOT 3O8
S VÝKUPNÍM BONUSEM

20 000

JIŽ OD

°Z
Kc ZA VÁŠ STARÝ VU

300 000 Kc

Nový Peugeot 308 od 300 000 Kč (cena již zahrnuje výkupní bonus 20 000 Kč za váš starý vůz). Kombinovaný provoz vozidla:
spotřeba: 3,6–5,8 l/100 km, emise CO2: 95–134 g/km. Foto je pouze ilustrativní.

Jak jsme dokázali vytvořit ještě intenzivnější zážitek z jízdy? Zmenšili jsme volant, pro vyšší citlivost řízení. Zvedli přístrojovou desku, abyste neztráceli kontakt s vozovkou. Zlepšili aerodynamiku. Snížili hmotnost
i spotřebu. Navrhli jsme prostornější interiér a ještě zvětšili zavazadlový prostor. Díky tomu získal nový Peugeot 308 titul „Auto roku 2014“.
S výkupním bonusem 20 000 Kč za váš starý vůz jej nyní můžete získat již za 300 000 Kč. Pokud navíc využijete financování přes PSA Finance, výkupní bonus se vám zdvojnásobí na 40 000 Kč.

188x86 mm 308 pobo ky.indd 1
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Praha 14 Černý Most - info - 608 407 407

Praha 9 Kyje - info - 777 206 206

Praha 5 Stodůlky - info - 777 107 107

Zdiby - servis, info - 775 207 207

SC-340149/22

NOVÝ PEUGEOT 308

24.3.2014 10:31:48
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu byly prezidentem
republiky vyhlášeny na dny 23. a 24. května 2014.
Volby se budou konat v pátek od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

V

zhledem k tomu, že tyto volby
jsou svým způsobem specifické, přinášíme upozornění na odlišnosti týkající se výkonu volebního práva.
Především upozorňujeme na
možnost požádat o vydání voličského průkazu v případě, že se
v termínu konání voleb nebudete
zdržovat v místě svého trvalého
bydliště. Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat osobně v budově Úřadu Městské části
Praha 9 v informační kanceláři
nebo poslat poštou – v tom případě je nutné nechat úředně ověřit
podpis na žádosti. Formuláře jsou
k dispozici v informační kanceláři
nebo na webových stránkách úřadu www.praha9.cz. Požádat o vydání voličského průkazu písemně
je možné jen tak, aby žádost byla
našemu úřadu doručena nejpozději 8. 5. 2014 včetně. V tento den
se začnou voličské průkazy vydávat a rozesílat na uvedené adresy.
Osobně si lze vyzvednout voličský
průkaz až do středy 21. 5. 2014.
Pokud budete ve dnech voleb hospitalizováni ve zdravotnickém
zařízení (nemocnice, sanatorium,
porodnice, ústav sociální péče),
lze požádat v tomto zařízení o zápis do seznamu osob, které budou

volit přímo v tom konkrétním
zdravotnickém zařízení. O tento
zápis by měl však volič požádat
jen v případě, kdy si je jistý, že
ve dnech voleb bude skutečně ve
zdravotnickém zařízení přítomný.
Pokud by došlo k situaci, že bude
propuštěn do domácího ošetřování přede dnem voleb, nemůže
již hlasovat ve volební místnosti
příslušné podle místa trvalého bydliště!
Zvláště upozorňujeme na ust. §
36 odst. 5) zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, podle kterého nelze umožnit
hlasování voličům, kteří nejsou
zapsáni ve výpisu ze seznamu
voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Není možné voliče
na základě předloženého občanského průkazu do seznamu voličů
dopsat přímo ve volební místnosti.
Je proto v zájmu každého občana,
který projeví svou vůli hlasovat,
aby si na Úřadu Městské části
Praha 9 do 21. 5. 2014 ověřil, zda
je uveden v seznamu voličů. Je
možné tak učinit osobně, telefonicky na tel.: 283 091 124 nebo
e-mailem na adrese Cervenkovaj
@praha9.cz.
Dalším specifikem těchto voleb je

postup při změně trvalého pobytu
po 13. dubnu 2014. Pokud k ohlášení změny trvalého pobytu dojde
po uvedeném termínu, nesmí být
tento občan zaveden do seznamu
voličů pro volby do Evropského
parlamentu v místě, kam se nově
přestěhoval, ale zůstává v seznamu voličů v místě svého předchozího pobytu. V případě, že se tento
občan rozhodne využít volebního
práva, musí volit v místě svého
původního trvalého bydliště nebo
do 21. 5. 2014 na úřadu v místě původního bydliště požádat
o vydání voličského průkazu, na
základě kterého se může zúčastnit hlasování v kterékoli volební
místnosti v rámci celé republiky.
Další možností je požádat v místě
původního bydliště o vyškrtnutí
ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, úřad
o vyškrtnutí vydá potvrzení a toto
potvrzení volič předloží nejpozději
21. 5. 2014 úřadu v místě nového
trvalého bydliště, aby mohl být
zapsán do seznamu voličů, nebo
ve dnech voleb přímo okrskové
volební komisi v příslušné volební
místnosti v místě nového bydliště,
a to spolu s občanským průkazem
s ustřiženým rohem a potvrzením
o změně místa trvalého pobytu,
případně již nově vydaným občanským průkazem.
Občané jiných členských států EU
v případě, že budou chtít využít
práva hlasovat v České republice
a jsou přihlášeni nejméně od 9. 4.

Kulatý tvar sídla Parlamentu
symbolizuje jeho otevřenost
2014 k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR, získají
veškeré potřebné informace na
našich webových stránkách www.
praha9.cz nebo na níže uvedeném
telefonním čísle či e-mailu.
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům do schránek stejně
jako v minulých letech. Uvnitř
obálky bude spolu se sadou hlasovacích lístků poučení o způsobu
hlasování a rovněž lístek s uvedením čísla volebního okrsku a adresou sídla volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu
voliče. Tyto obálky budou doručeny nejpozději 3 dny před termínem
voleb, tj. do 20. 5. 2014 včetně.
Veškeré dotazy rádi zodpovíme
na telefonním čísle 283 091 124
nebo prostřednictvím e-mailu
Cervenkovaj@Praha9.cz.
Mgr. Pavel Sýkora,
vedoucí OOS ÚMČ Praha 9
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Krytý plavecký bazén 20x6 m
Společná a privátní sauna, Fitness, Aqua-aerobic
Dětské party, Firemní večírky
12 sportovních bowlingových drah + 4 dětské
Individuální či skupinové plavecké kurzy
Bowlingové lekce pro dospělé i děti
Možnost pronájmu bowlingu a bazénu
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Teplická 492, 190 00 Praha 9
T: +420 266 133 803
E: sportcentrum@hotelduo.cz, www.janhotels.cz

SC-331248/10

SC-332225/05

Plavání SENIORŮ
60min / 60Kč, Po–Pá 10.00h–15.00h
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Uzavírka ulice Na Stráži
Rekonstrukce ulice Na Stráži, jež
zajišťuje propojení Bulovky a Proseka,
začala 18. března 2014 na území
MČ Praha 8. Ve druhé polovině léta
dorazí práce i na území Prahy 9.

U

lice bude po jednotlivých etapách uzavřena,
což se dotkne jak provozu autobusů MHD, tak
individuální automobilové dopravy. Objízdné trasy linek jsou zřejmé z připojeného plánku. Objížďka linky 201 a noční linky 511 povede obousměrně
po Liberecké. Trasa linky 295 povede z Bulovky po
Liberecké, obslouží sídliště Prosek, Madlinu a napojí se na svou trasu, zpět povede přes Madlinu,
ulicí Na Vyhlídce a na Bulovku pojede Proseckou,
aby obsloužila zastávku Kelerka. Sledujte pozorně
informace na zastávkách MHD.

Autobusová výluka v ulici Na Stráži

Etapy uzavírky:
18. 3.–30. 4. od hrany křižovatky
Na Stráži-Františka Kadlece-Na Vartě
až po č. p. 1405/9
1. 5.–4. 5. křižovatka Na Stráži-Františka
Kadlece-Na Vartě až po č. p. 1405/9
(průjezd křižovatkou uzavřen)
5. 5.–23. 6. od č. p. 1410/11
po č. p. 937/23
24. 6.–21. 7. od č. p. 937/23 po č. p.
1429/29 včetně vjezdu do ul. Čertův vršek
22. 7.–7. 9. od č. p. 1429/29
po č. p. 2392/31b
8. 9.–26. 9. od č. p. 2392/31b po
křižovatku s ul. Trojmezní (křižovatka
Trojmezní-Dvoudílná-Na Pokraji bude
průjezdná)
27. 9.–30. 9. oprava prostoru křižovatky
Trojmezní-Na Pokraji-Na Vyhlídce

Z důvodu rekonstrukce kanalizace
a komunikace v ulici Na Stráži je od
18. 3. 2014 zhruba do října 2014
přerušen provoz autobusů PID v úseku
Bulovka – Madlina.
Změny na jednotlivých linkách:
151 – V pracovní dny asi do 20.30 jsou
jako náhrada za omezený provoz v oblasti
Madliny nasazeny autobusy standardní
délky namísto minibusů.
201 – V úseku Bulovka – Střížkov je
linka odkloněna po Liberecké ulici. Ruší
se zastávky Bulovka ve směru Nádraží
Holešovice, Čertův vršek, Madlina a Teplická.
295 – Linka je v úseku Bulovka – Střížkov
vedena ve směru Třeboradice v trase
Bulovka – Střížkov – Prosek – Nový
Střížkov – Madlina – Střížkov a ve směru
Domov seniorů Ďáblice v trase Střížkov
– Madlina – Nový Střížkov – Kelerka
– U Kříže – Bulovka. Ve směru Domov
seniorů Ďáblice se také zřizuje zastávka
Na Proseku v ulici Na Vyhlídce.
511 – V úseku Rokoska – Střížkov je
linka odkloněna po Liberecké ulici přes
zastávku Vychovatelna. Ruší se zastávky
Bulovka, Čertův vršek, Madlina a Teplická.

Ochrana jízdních kol proti krádežím
S jarním počasím mnozí z nás začínají po zimě opět
využívat svá jízdní kola. Ta se však stala v posledních
letech oblíbeným cílem zlodějů. Na odcizení jim stačí
chvíle a mnohdy pro ně není překážkou ani pořádný řetěz.

P

ředcházet případným krádežím je možné mimo jiné zaevidováním svého kola do Centrálního registru jízdních kol. Městská
policie hl. města Prahy nabízí evi-

Duben 2014

denci jízdních kol jako bezplatnou
službu občanům. Po zaregistrování jízdního kola strážníkem městské policie obdrží majitel bicyklu
evidenční průkaz jízdního kola

a samolepku s nápisem „Kolo je
v evidenci Městské policie Praha“. V případě ztráty nebo krádeže jízdního kola je třeba ohlásit
skutečnost na nejbližším oddělení
policie, která pak po ukradeném
či ztraceném kole vyhlásí pátrání. Další informace včetně adres
kontaktních míst je možné získat
na www.mppraha.cz.
Na území Prahy 9 je také zabu-

dováno několik bezpečnostních
stojanů, které umožňují uzamknout kolo za rám a při správném
užití zámku FAB není možné kolo
odcizit. Tento zámek je možné si
bezplatně zapůjčit na informacích radnice MČ Praha 9, Sokolovská 14. Bezpečnostní stojany
najdete u Areálu zdraví v Podviní
(za sportovní halou), u základních škol Balabenka, Novoborská, Litvínovská 500 a Litvínovská 600.
mt
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ČKD Kompresory mají nového
majitele a rozšiřují výrobu
„Charakteristický ráz
začaly před sto padesáti
lety dávat Vysočanům průmyslové továrny a neodmyslitelně k nim patřily,
i když se tato část české
metropole změnila v moderní město. Jsem rád, že
jsem coby starosta Městské části Praha 9 mohl být
u toho, když jeden z mála
subjektů, které drží průmyslovou tradici Vysočan,
ČKD Kompresory, znovu
nabral dech,“ konstatoval
12. března starosta devítky
Jan Jarolím, když si spolu
se zástupci americké společnosti Colfax Corporation
prohlížel výrobní haly.

Č

KD Kompresory jsou předním
výrobcem vícestupňových odstředivých průmyslových kompresorů pro oblasti těžby a přepravy

Vylepšené výrobní prostory Howden ČKD Compressors si prohlédli
kromě starosty devítky Jana Jarolíma také jeho zástupci Tomáš Portlík
a Adam Vážanský
ropy a zemního plynu, petrochemii,
energetiku a ocelářství. Od letošního roku se jejím novým vlastníkem
stala americká společnost Colfax
Corporation, která ji od ČKD Group
koupila za 57 milionů dolarů. ČKD
Kompresory se tak staly součástí divize Howden ve společnosti Colfax,
posílily její pozici v segmentu pístových a šroubových kompresorů,
rozšířily a posílily její produktové
portfolio i geografickou působnost
v Rusku a východní Evropě.
„Se svou 150letou historií mají

ČKD Kompresory vynikající značku s excelentním týmem a silnou
geografickou působností. Tato
transakce posílí činnosti Howdenu v oblasti kompresorů a rozšíří působnost Colfaxu na trzích
s velkým růstovým potenciálem,“
uvedl k transakci Steve Simms,
generální ředitel firmy Colfax, která je předním světovým výrobcem
zařízení a technologií pro manipulaci s plyny a tekutými látkami pod
značkami Howden, Colfax Fluid
Handling a ESAB.

Naopak spojení se silným partnerem pro ČKD Kompresory znamená nejen zachování, ale další
rozšíření výroby, získání nových
technologií a možnost expandovat
na nové trhy.
„V současné době máme 350
zaměstnanců, ale počítáme, že
jejich počet vzroste asi o třetinu
v souvislosti se zaváděním nových
technologií,“ dozvěděli jsme se od
finančního ředitele Howden ČKD
Compressors Luboše Lázny.
Díky rozšiřující se výrobě pak dostávají pracovní příležitosti i další
firmy, které budou ČKD dodávat
odlitky a výkovky.
Text a foto: mk

Od Nového roku nese vysočanský
podnik nový název Howden ČKD
Compressors, s. r. o. Na fotografii
zleva Steve Simms, generální
ředitel firmy Colfax, a starosta
MČ Praha 9 Jan Jarolím.

Jděte fitness stezkou
Městská část Praha 9 ve spolupráci s občanským
sdružením Devítka v pohybu připravila v sobotu
26. dubna slavnostní otevření Fitness stezky Rokytka.
Součástí akce bude závod ve venkovním cvičení a další
doprovodný program.

P

raha 9 vybudovala do dnešního dne podél Rokytky v těsné blízkosti
cyklostezky vedoucí od Vysočan až do Hrdlořez celkem 25 stanovišť,
na nichž jsou umístěny venkovní cvičební prvky. Tato cvičiště jsou určena pro odpočinek, relaxaci a posilování. Devítka v pohybu přišla s projektem, jak tato cvičiště co nejefektivněji využívat a zároveň přiblížit
a otevřít co nejširší veřejnosti.
Slavnostní otevření fitness stezky proběhne na nejnověji vystavěné
cvičební louce v těsné blízkosti cyklostezky u ulice Podkovářská ve
Vysočanech. Tato akce je počátkem nových aktivit sdružení Devítka
v pohybu, jehož členové budou na těchto sportovištích působit v roli
lu
odborných poradců.
INZERCE

NOVĚ OTEVŘENÝ SECONDHAND
Veltruská 559/31, Prosek
(vedle supermarketu NORMA)
značkový textil všeho druhu
těšíme se na Vaší návštěvu…
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Ivana Zemanová navštívila
seniory v Praze 9
Na oficiální návštěvu do Domova seniorů
Novovysočanská v Praze 9 přijela ve středu
12. března první dáma republiky Ivana Zemanová.

P

rohlédla si zařízení domova seniorů včetně kaple a knihovny a navštívila také několik obyvatel v jejich bytech. Paní Zemanová byla
zařízením pro seniory, jehož zřizovatelem je Městská část Praha 9, nadšena a nevyloučila v budoucnosti další návštěvu.
Text a foto: lu

Pomáháme zvířatům
V prosinci roku 2011 jste četli článek o svozu, třídění,
zpracování a distribuci použitého textilu, které pro
Městskou část Praha 9 zajišťuje Diakonie Broumov.
V dnešním článku vás seznámíme s její netradiční
charitativní činností.

N

a základě dlouholeté spolupráce s Diakonií Broumov jsme
oslovili Mgr. Lenku Wienerovou,
ředitelku pražské pobočky, zda by
Diakonie Broumov mohla darovat
deky útulkům pro opuštěná zvířata v Troji a Dolních Měcholupech.
V útulcích jsou deky velmi potřebné a je jich stále nedostatek. Sice
se perou v průmyslové pračce, ale
mají jen omezenou životnost. Zvířata je buď zničí, nebo je deky nutné vyřadit z hygienických důvodů.
Paní ředitelce se nápad líbil
a ihned kontaktovala hlavní pobočku v Broumově. První várku
potřebných dek Diakonie Brou-

První dáma republiky Ivana Zemanová s ředitelkou Střediska sociálních
služeb Prahy 9 Michaelou Žáčkovou a pracovnicemi domova seniorů

V útulcích jsou deky
velmi potřebné

Deky z Diakonie Broumov
pro psí útulky
mov předala do útulku v Troji na
konci února a obě strany se dohodly na dlouhodobé spolupráci.
Se zástupci Diakonie Broumov
a útulků pro opuštěná zvířata
v Troji a Dolních Měcholupech se
můžete setkat na akci Den Země
– Mikroklima 2014, kterou pořádá Městská část Praha 9 dne 15.
května 2014 v Parku přátelství na
Proseku. Podrobnější informace
o akcích naleznete i na webových
stránkách Městské části Praha 9
www.praha9.cz/mikroklima1.
Text a foto: db
html.

Devítka získala peníze
na znovuvybudování lávky
přes Rokytku v Hrdlořezech
Padesátiletá voda, která se loni v červnu prohnala
Rokytkou, poničila i mostek spojující oba břehy říčky
v Hrdlořezech tak, že ho hasiči museli strhnout. Na
jeho znovuvybudování nyní vysočanská radnice získala
finance od Magistrátu hl. m. Prahy.

„L

ávka přes Rokytku byla
v Hrdlořezech od nepaměti,
chtěli jsme proto vybudovat novou, abychom zajistili obyvatelům
této části Prahy 9 komfort, na jaký
byli léta zvyklí,“ říká místostarosta Prahy 9 Marek Doležal a pokračuje: „Proto jsme jednali s Magistrátem hl. m. Prahy a nakonec se
nám podařilo získat potřebné finance z peněz určených na odstraňování povodňových škod. Mostek přes Rokytku tedy můžeme

Duben 2014

v Hrdlořezech znovu postavit.“
Kdy budou moci lidé novou lávku
využívat, teď už záleží jen na rychlosti, s jakou se roztočí kolotoč
schvalování územního řízení, stavebního povolení, výběru dodavatele stavby… „Získat peníze na
znovuvybudování lávky byl jeden
z našich zásadních požadavků
vůči magistrátu při pomoci s odstraňováním povodňových škod,“
dodává místostarosta Prahy 9
mk
Adam Vážanský.
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K návrhu pražských stavebních
předpisů podala devítka připomínky
Územní plán, stavební zákon a obecně technické požadavky na výstavbu v Praze
– to jsou základní dokumenty ovlivňující výstavbu a rozvoj v hlavním městě.

V

současné době začínají práce na
tvorbě nového Metropolitního
plánu a projednává se návrh pražských stavebních předpisů. Připomínky k nim dala i MČ Praha 9.
Návrh pražských stavebních předpisů, celým názvem Návrh nařízení Rady HMP, kterým se stanovují
obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby
v hlavním městě Praze, nahradí dosud užívanou vyhlášku č. 26/1999
Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na
výstavbu v hl. m. Praze, a současně
nahradí vyhlášku č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území v souladu s ustanovením §
194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.

Připomínky k návrhu

Pražské stavební předpisy prošly
prvním kolem připomínek, ve kterém se sešlo více než 300 připomínek od všech odborů magistrátu
i městské policie. Ve druhém kole
se mohly vyjádřit (do 18. února)
všechny městské části, ministerstvo pro místní rozvoj a veřejnost.
Po vyhodnocení a zapracování
připomínek bude návrh předložen
Radě hl. m. Prahy ke schválení. Novela vyhlášky by mohla být schválena v dubnu nebo květnu 2014.

Co se nelíbí devítce

„Naší zásadní výtkou k návrhu
pražských stavebních předpisů je,
že nedává větší pravomoci v roz-

hodovacím řízení jednotlivým
městským částem. Přitom je to
právě samospráva a občané, kteří
mají tzv. místní znalost o lokalitě,
kterou spravují, v níž žijí. Místo
toho vznikají vágně formulované
obecné předpisy, které nijak neusnadňují práci stavebním úřadům ani místním samosprávám.
Pak dochází k takovým dlouho se
vlekoucím kauzám, jako je u nás
například stavba domu v Bohušovické ulici,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 odpovědný za
rozvoj a výstavbu Marek Doležal.
„Chtěli bychom, aby stanovisko
městské části, samosprávy mělo
v rozhodovacím řízení větší váhu
než například magistrátu či In-

stitutu plánování a rozvoje hl. m.
Prahy právě díky místní znalosti.
Protože za rozvoj městské části je
odpovědno její vedení, nikoliv magistrát.“
Další výtky devítky jsou spíše
technického rázu. V mnoha paragrafech se pražské stavební
předpisy odvolávají na zatím neexistující Metropolitní plán nebo
rozmělňují dosud platné zvyky,
např. dnes developeři vědí, že při
výstavbě musí řešit také dopravu
v klidu, což konkrétně znamená,
že na každý postavený byt musí
vytvořit jedno parkovací místo.
V novém návrhu se však mluví už
jen maximálně o 0,5 parkovacího
místa na byt, což je pro devítku nepřijatelné. Zvláště když je běžné,
že v domácnostech jsou i dvě auta.
Po větší pravomoci samospráv
i dalších změnách volali také starostové dalších městských částí
z tzv. severní plošiny, kteří se z iniciativy MČ Praha 9 sešli před třemi
mk
měsíci.

Parkovací dům u Billy se začíná měnit v realitu
Zoufalou situaci řidičů, kteří nemají v ulicích Jablonecká,
Prosecká a jejich okolí kde zaparkovat, by měl vyřešit
nový parkovací dům u obchodního centra Billa.

O

jeho výstavbě se mluví tři roky
a v současné době se sliby vysočanské radnice začínají měnit
v realitu.
„V současné době je hotová projektová dokumentace parkovacího domu
u obchodního centra Billa na Proseku, který vyroste na současném
parkovišti pro zákazníky obchodního centra mezi Billou a Parkem
přátelství,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 Marek Doležal. „Spod-

ní část parkovacího domu bude
i nadále určena pro vozy zákazníků
obchodního centra, tři nadzemní
patra se 400 místy pro parkování
rezidentů, tedy obyvatel Proseka.
Tím bychom eliminovali tzv. prosecké strkačky a další neutěšené formy
parkování v této části Prahy 9.“
Parkovací dům sice vyroste na pozemcích patřících MČ Praha 9, přesto by
jeho stavba nebyla možná bez spolupráce s obchodním centrem Billa.

Navzdory třem nadzemním podlažím by nová budova neměla ovlivnit charakter této části Proseka,
takže se například počítá se zazeleněním stěny parkovacího domu
směřující k parku. Čtyři stovky
nových parkovacích míst se negativně nepodepíší ani na dopravě
v této části devítky. Automobily tu
totiž už jsou, jen parkují, kde se dá.
„Na základě projektové dokumentace jsme coby investor akce požádali
o zahájení územního řízení,“ dodává
Marek Doležal. „Po jeho skončení
můžeme vyhlásit soutěž na zhotovitele stavby a na základě vydaného sta-

vebního povolení začít stavět. Pokud
všechno půjde dobře, mohly by být
ještě letos zahájeny přípravné práce.“
„Rozpočet výstavby parkovacího
domu podle projektové dokumentace se pohybuje kolem 80 milionů korun. To představuje 200 000 korun
na vytvoření jednoho parkovacího
místa, což je o třetinu méně, než na
kolik dnes běžně vyjdou podobné
investice,“ konstatuje místostarosta
Prahy 9 Tomáš Portlík a pokračuje:
„S otevřením parkovacího domu
u Billy dostanou rezidenti od MČ
Praha 9 zdarma karty opravňující
mk
k parkování v něm.“

Poliklinika Prosek v novém, teplém kabátě
Nevyhovující stavebně-technický stav budovy Polikliniky Prosek potřeboval
výměnu oken a zateplení obvodového pláště již mnoho let.

P

roto už na konci roku 2010
byla rozpracována jedna z největších investic Městské části
Praha 9 v tomto volebním období
a bylo požádáno o dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Projekt, trvající takřka dva roky, se
podařilo úspěšně dokončit začátkem letošního roku.
„Jednalo se o poměrně složitou
akci, protože výměna oken na
Poliklinice Prosek neprobíhala
jako ve standardním panelovém
domě. Její objekt byl totiž zbudo-

ván ze zavěšených panelů. V praxi to znamenalo, že například
v atriích bylo nutné rozmontovat
skelet budovy až na základní konstrukce, stěny znovu vyzdít a až
pak osadit nová okna,“ přiblížil
průběh rekonstrukce radní Prahy 9 Zdeněk Davídek a pokračoval: „Zkoordinovat stavební
práce tak, aby se co nejméně do-
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tkly provozu polikliniky, nebylo
jednoduché. Děkuji proto všem,
kteří se tohoto úkolu skvěle zhostili, a stejně tak za trpělivost všem
lékařům, zdravotnickému personálu i pacientům.“
Celková rekonstrukce Polikliniky
Prosek, která byla fakticky zahájena v roce 2012, přišla na 56 milionů korun. „16 milionů korun jsme

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

přitom získali ze státního fondu
životního prostředí jako dotaci na
snížení energetické náročnosti objektu,“ dodává Zdeněk Davídek.
Předpokládaná roční úspora za
energie po zateplení pláště polikliniky a výměně oken je více než
1 300 000 Kč.
„Pevně věříme, že v novém kabátě
a v lepší tepelné pohodě bude ke
spokojenosti pacientů poliklinika
sloužit další desítky let,“ uzavírá
mk
Zdeněk Davídek.

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu
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TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

Problémy s dodávkami tepla

by se ve Vysočanech neměly opakovat
Na území hlavního města Prahy je v zemi ukryto přibližně 650 km tepelných tratí, prostřednictvím kterých
je zásobováno přes 260 tisíc pražských domácností. Přestože se Pražská teplárenská snaží tepelné sítě
průběžně rekonstruovat a modernizovat, někdy ani to nezabrání havarijním stavům.
pražských Vysočanech k jedné takové události došlo na
začátku března v ulici Ocelářská.
Zde je v zemi bezkanálovým způsobem uloženo předizolované potrubí o průměru 50 cm, které se
řadí mezi nejmodernější na území
Prahy. Problém proto nebyl v netěsnosti samotného potrubí, ale
v poškozeném odvzdušňovacím
ventilu, který slouží k zajištění odvodu vzdušného kyslíku z potrubí
a tím k zamezení vzniku mechanismu vnitřní koroze potrubí.
Teplota teplonosného média byla
v době poruchy zhruba 120 °C,
proto bylo možné zahájit vypouštění až po částečném ochlazení média v potrubním systému. Vypouštění z bezpečnostně provozních
důvodů probíhalo pouze na dvou

místech trasy, protože vypouštění
na ostatních místech by mohlo zapříčinit poškození zdraví osob či
majetku. Zejména z tohoto důvodu
trvala obnova dodávek delší dobu,
než se původně předpokládalo.

Snahou Pražské teplárenské jsou
vždy spolehlivé dodávky tepelné
energie. V případě havarijních
stavů se snažíme omezení dodávek zkrátit na co nejkratší dobu.
Věříme, že se jednalo o výjimečné

snížení komfortu jindy spolehlivých dodávek tepla. Za vzniklé
problémy se omlouváme.
Aktuální stav dodávek tepla můžete zjistit nonstop na www.ptas.cz
nebo na tel.: 266 753 850.
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Harmonogram blokového čištění v roce 2014
Číslo bloku
Blok č. 1

Datum čištění
ČT 3. 4.
PO 8. 9.

Blok č. 2
Blok č. 3

PÁ 4. 4., ÚT 9. 9.
PO 7. 4.
ST 10. 9.
ÚT 8. 4.
ČT 11. 9.
ST 9. 4., PÁ 12. 9.
ČT 10. 4., PO 15. 9.
PÁ 11. 4.
ÚT 16. 9.
PO 14. 4.
ST 17. 9.

Blok č. 4
Blok č. 5
Blok č. 6
Blok č. 7
Blok č. 8
Blok č. 9
Blok č. 10
Blok č. 11
Blok č. 12
Blok č. 13
Blok č. 14
Blok č. 15
Blok č. 16
Blok č. 17
Blok č. 18
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ÚT 15. 4.
ČT 18. 9.
ST 16. 4.
PÁ 19. 9.
ČT 17. 4.
PO 22. 9.
PÁ 18. 4., ÚT 23. 9.
ÚT 22. 4.
ST 24. 9.
ST 23. 4.
ČT 25. 9.
ČT 24. 4.
PÁ 26. 9.
PÁ 25. 4., PO 29. 9.
PO 28. 4.
ÚT 30. 9.
ÚT 29. 4.
ST 01. 10.

Ulice
Hrdlořezská: úsek Českobrodská – Pod Smetankou, Pokorného, Jahodnická: úsek Českobrodská - Pokorného, Za Mosty: úsek NN 5088 - Pokorného,
Aloisovská, Cedrová, Celniční, Jednostranná, Třešňová: úsek Za Horou – Aloisovská, Švestková, Za Horou, Jívová: úsek Za Mosty – slepý konec,
Čelákovická: úsek Pokorného - Lísková
Chrastavská, Hejnická, Trojmezní, Nad Kundratkou: úsek Hejnická – Na Pokraji, Na Vyhlídce, Na Pokraji, U Prosecké školy
Za Statkem, Teplická + parkoviště, Litvínovská: úsek Teplická – Veltruská, K Lipám: úsek Litvínovská - Litoměřická, Rumburská, Bílinská, Bohušovická +
2x parkoviště, Litoměřická: úsek Teplická - Na Pokraji
Veltruská, Litvínovská: úsek Veltruská – slepý konec, Vysočanská + 3x parkoviště: úsek Teplická – Litoměřická, Litoměřická: úsek Na Pokraji - Veltruská
Lovosická: úsek Vysočanská – Novoborská, Jablonecká, Šluknovská, Jiřetínská
Kytlická, Jetřichovická + parkoviště, Lovosická: úsek Novoborská – Prosecká + parkoviště, Prosecká – parkoviště, NN 295, NN 1305 – část, NN 1726
Měšická, Jiřická, Mratínská, Poleradská, Zárybská, Rudečská, Hlavenecká, Brázdimská, Borecká, Miškovická, Svémyslická, Přezletická, Ctěnická,
Martinovská, Měšická - parkoviště
Pod Náspem, nám. Na Balabence: úsek Sokolovská – Kovanecká, Kovanecká: úsek nám. Na Balabence – Kovářská, Podvinný mlýn: úsek Sokolovská
– NN 5072, NN 2893 – spojka Podvinný mlýn, Matějkova, Čihákova, U Školičky, K Moravině: úsek Čihákova – U Školičky, spojka Čihákova – U Školičky,
Kovářská: úsek Kovanecká - Sokolovská
Pod Pekárnami, Špitálská, Zákostelní, Pod Strojírnami: bez úseku k ul. Poštovská, NN 3273, NN 3274, NN 3277 – část, Poštovská, U Vysočanského
pivovaru, Prouzova, Novoškolská, Nemocniční
Novovysočanská: úsek Vysočanské nám. – slepý konec, Vysočanské náměstí: úsek Novovysočanská – Spojovací, Skloněná: úsek Novovysočanská –
Spojovací, U Nové školy: úsek Novovysočanská – konec plotu, Odlehlá, Prokopka, K Trati, Pod Balkánem + 2 parkoviště, U Kloubových domů, K Fišpance
U Harfy, Na Harfě, Pod Harfou, Klečákova, Čerpadlová, Podkovářská, Na Výběžku, V Předním Hloubětíně, U Elektry: úsek Poděbradská – NN 3871,
Nademlejnská, Kolmá, K Náhonu
Novoborská, Varnsdorfská, Harrachovská, Cvikovská, Mimoňská, Žandovská, Českolipská
Litoměřická: úsek Veltruská – Vysočanská, Nad Šestikopy: úsek Kopečná – slepý úsek, Kopečná, Cihlářská, Pískovcová + parkoviště, Nad Krocínkou:
úsek Prosecká - Pískovcová
Drahobejlova, Na Rozcestí, Lihovarská, Kurta Konráda, U Skládky,
U Svobodárny, Kovářská: úsek Ocelářská – Sokolovská, K Moravině, Ocelářská: úsek Lihovarská – K Moravině
Na Krocínce, Na Vysočanských vinicích, Letňanská: úsek Obvodová – Na Vysočanských vinicích, Obvodová, Pod Krocínkou, Nad Vysočany, Ke Klíčovu:
úsek Ke Klíčovu – Pod Krocínkou, U Vysočanského cukrovaru
Stoupající, Klíčovská, Satalická, U Voborníků, Okřínecká, Kojetická, Letňanská
Habartická, Dvoudílná, K Šafránce, K Lipám: úsek Na Pokraji – Litoměřická, Děčínská + parkoviště na konci Děčínské, Střížkovská: úsek Litvínovská –
Děčínská vč. slepého úseku
Na Břehu: úsek Sokolovská – Rubeška – slepý úsek, Rubeška, Podnádražní, Bassova, Mlékárenská, Staromlýnská, Pešlova, Zbuzkova: úsek Krátkého –
Bratří Dohalských, Bratří Dohalských, Krátkého, Paříkova, NN 4679: spojka Jandova - Pešlova
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TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

Schůzku lze domluvit
Schůzku
lzenebo
domluvit
telefonicky
e-mailem.
telefonicky nebo e-mailem.

e-mail: dostalovam@praha9.cz
e-mail: praha9@veciverejne.cz,
tel.: 602 219 190
e-mail:
tel.: 602praha9@veciverejne.cz,
219 190,
tel.: 602 219 190,

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU
SBĚRNÝ
DVŮR9
PRO PRAHU 9

Praha 9
Praha 9
Klub zastupitelů
zastupitelů MČ
MČPraha
Praha99
Klub
Klub zastupitelů MČ Praha 9
Poslanecké dny:
každý
Poslanecké
dny:
každouprvní
prvníčtvrtek
středuv vměsíci
měsíci
Praha
Jablonecká
každou
středu 322,
v322,
měsíci
Praha 9,
9,první
Jablonecká
od
do16.00.
18:00. 322,
Praha
9, do
Jablonecká
od 16:00
14.00
Telefon:
od
14.00 +420
do 16.00.
Telefon:
283 881 200
286
028 +420
061 a283
286
028
Telefon:
881
200062

Dětská pohotovost
Dětská
pohotovost
ve FN Bulovka
ve FN Bulovka

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LSPP)
POMOCI
(LSPP)
NA ÚZEMÍ
PRAHY 9
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
Dětskou pohotovost pro
Provozovatel LSPP: Poliklinika
Dětskou
„devítku“pohotovost
zajišťuje vepro
všední
Prosek, Lovosická
Provozovatel
LSPP:440/40,
Poliklinika
„devítku“
zajišťuje
veavšední
dny, v sobotu,
neděli
v době
Praha 9 Lovosická 440/40,
Prosek,
dny,
v sobotu,
a v době
svátků
Fakultníneděli
nemocnice
Praha 9
svátků
Fakultní
nemocnice
Bulovka,
Budínova
2, Praha 8
DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
Bulovka,
-Libeň. Budínova 2, Praha 8
hod - 6.00ve
hod,
o víkendech
DOSPĚLÍ
všední
dny 19.00
-Libeň.
a svátcích
od 19.00
hod.
hod
- 6.00 hod,
o víkendech
pracovního
aposledního
svátcích od
19.00 hod.dne do
Ordinační hodiny LSPP pro
6.00 hod. prvního
pracovního
posledního
pracovního
dne do
Ordinační
hodiny
LSPP
pro
děti
ve
FN
Bulovka:
Cílem projektu s názvem Škola pro
každého
bylo
dne.hod.
6.00
prvního pracovního
děti
ve FN
Bulovka: 16.00 – 7.00
Pondělí
- pátek:
vytvořit
ucelený systém
aktivit, které
dne. pomohou rozvoji
Pondělí
– 7.00
Sobota a- pátek:
neděle: 16.00
nepřetržitě
Tel.:
+420
286s881
518
rovných
ve vzdělávání
pro
děti
poruchami
Sobota apříležitostí
neděle: nepřetržitě
Tel.: +420 286 881 518
autistického
spektra
(PAS).
Telefon:
283 842
224
Telefon:
283
266 842
084 224
220
rojekt byl realizován
v letech
při učení a při integraci, vznikl
266 084
220
2010–2013 ve Středočeském projekt Škola hrou, jehož realizákraji a byl podpořen z prostřed- torem byla Asociace pomáhající
ků Evropského sociálního fondu lidem s autismem (APLA).
a státního rozpočtu České repub- V rámci projektu bylo
zřízeno
Praha
9
liky prostřednictvím Operačního metodické centrum pro
pedagoPraha
9
Rodiče
mohli
programu Vzdělávání pro konku- gy.
Adresa:
OVV
ČSSDvyužít
Prahaspeciální
9,
renceschopnost částkou ve výši pedagogické
a
poradenské
Adresa:
OVV
ČSSD
Praha
9, služJablonecká 723, Praha 9-Prosek
Strana zelených
by.
U diagnostikovaných
dětí byla
přesahující
5,5 mil. Kč.
Jablonecká
9-Prosek
Telefon:
+420723,
283Praha
882 131
Strana
zelených
Vaši zastupitelé:
DětiVaši
s zastupitelé:
poruchami autistického prováděna
Telefon:
+420speciální
283 882 131vyšetření.
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
základě
zjištěných poznatků
spektra mají ve škole specifické Na
e-mail:
ovv.praha9@cssd.cz
Ing. Zdeněk Davídek
Klub
zastupitelů
za ČSSD
děkuje
pak
speciální
pedagog
vypracoval
potíže,
které
se
projevují
agresivIng.
Davídek
Tel.: Zdeněk
283 091 328
Klub
zastupitelů
za
ČSSD
děkuje
všem
spoluobčanům
za
pomoc
ním či autoagresivním chováním, podklady pro individuální vzděTel.:
283davidekz@p9.mepnet.cz
091 328
e-mail:
všem
spoluobčanům
za
pomoc
při řešení
problémů
podnětů
plán.
Vzniklyataké
webové
problémy s adaptací a začleněním lávací
e-mail:
davidekz@p9.mepnet.cz
RNDr. Petr
Pišoft, Ph.D.
při
řešení
problémů
a podnětů
v rámci
Prahy
9. Setkání
seazastuwww.autismus.cz
www.
do kolektivu. Kvůli tomu se mo- stránky
RNDr.
Pišoft, Ph.D.
e-mail:Petr
petr@pisoft.cz
vpiteli
rámci
Prahy 9.Apeltauerem
Setkání se
Milanem
hou stát středem pozornosti i ter- aspergeruvsyndrom.cz
a zastumetoe-mail:
petr@pisoft.cz
MUDr. Jan
Trnka, Ph.D.
piteli
Milanem
Apeltauerem
a Miloslavem
Hanušem
se uskučem násilí ze strany spolužáků. dická
publikace
Integrace
dětí
MUDr.
Trnka, Ph.D.
e-mail: Jan
jantrnka@centrum.cz
a
Miloslavem
Hanušem
se
teční
13.
března
od
16.00
dousku17.30.
Protože rodiče těchto dětí ani pe- s Aspergerovým syndromem
a vye-mail: jantrnka@centrum.cz
tečnífunkčním
13. březnaautismem,
od 16.00 do zkuše17.30.
dagogové často nevědí, jak na dítě soce

Škola

pro každého
P

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

Regionální kancelář TOP 09
Regionální
Praha 9 kancelář TOP 09
Praha
9 3, Praha 9 (2. patro)
Kovářská
Kovářská
3, Praha 9na
(2. patro)
Možnost objednání
Možnost
objednání
na
tel.: 602 262
686
tel.: 602 262 686

Praha 9
Praha 9
Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese:
Oblastní
kancelář ODS Praha 9
Jandova
4, Praha 9, 1. patro,
sídlí
na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro,
Telefon i fax:
+420 283i 891
Telefon
fax:989
+420 283 891 989

Možnost objednání:
Senátor Tomáš
Kladívko
Možnost
objednání:
tel.: +420Tomáš
737 250Kladívko
258
Senátor
tel.: +420 737 250 258
Senátorské dny:
každé pondělí
od 15.00 – 18.00
Senátorské
dny:
každé pondělí od 15.00 – 18.00

vhodně působit, jak mu pomoci

nosti rodičů.
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Dětská pohotovost
ve FN Bulovka

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
TIPY,
RADY,plynárenské
OZNÁMENÍ
POMOCI (LSPP)
Mobilní obchodníMobilní
kancelář
obchodní
Pražskékancelář
plynárenské
Pražské
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
ném na parkovišti
Pražská plynárenská, a. s.,Pražská
ve
némMČ
na parkovišti za Úřadem MČ
plynárenská,
a. s., ve za Úřadem
Stanoviště:
Stanov
Praha
9,
Sokolovská
324/14.
spolupráci
s
dceřinou
společností
spolupráci
s
dceřinou
společností
Praha
9, Sokolovská
324/14.
Mobilní
obchodní
kancelář
Pražské
plynárenské
Provozovatel
LSPP: Poliklinika
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Jablonecká (v bývalém obchodn
Jablon
Měření
dodávek
s.,
dodávek plynu, a. s.,
Prosek, Lovosická
440/40, plynu, a. Měření
POMOCI
centru
u Prosecké
Praha
9 (LSPP)
Mobilní
poskytuje
a Úřadem MČ Praha 9 nabízí
od- plynárenská,
Mobilní
kancelář
poskytuje
ze- ul.) centru
a Úřadem
MČ
Prahakancelář
9 a.
nabízí
Pražská
s., veodnazeparkovišti
za úřadem
MČ PraNA ÚZEMÍ PRAHY 9
s dceřinou
společností
ha 9, Sokolovská
324/14.
Poliklinika
Prosek
Poliklin
jména
následující
služby: jména
běratelům zemního plynu běratelům
tzv.spolupráci
mo- zemního
plynu
tzv. monásledující
služby:
Měření
dodávek
plynu,
a.s.,
aaúřaProvozovatel
LSPP:
Poliklinika
Verneřická
(u pošty)
Verneř
DOSPĚLÍ
vebilní
všední
dny
19.00
zahájení,
převod
ukončení
odobchodní
kancelář, jejímž
zahájení,
převod
a
ukončení
odbilní
obchodní
kancelář,
jejímž
dem MČ Praha 9 nabízí odběraMobilní kancelář poskytuje
Prosek,
440/40, si stávajícíprostřednictvím
hod
- 6.00Lovosická
hod,
o víkendech
Vysočanská
(prostřední zastávka
Vysoča
prostřednictvím
itelům
po- zemního
běrusi
zemního
plynu
běru
zemního
plynu služby:
stávající
i poplynu
službu
- tzv.
zejména
následující
9 od
aPraha
svátcích
19.00 hod.
autobusu)
autobu
mobilní zákazníci
obchodní
Jejímž
• zahájení,
převod
a ukončení
tenciální
zákazníci Pražské
plynázměny kancelář.
smluvního
vztahu (způsobu
tenciální
Pražské plynázměny
smluvního
vztahu
(způsobu
DOSPĚLÍ verenské
všednímohou
dny dnevyřídit
posledního
pracovního
do záležitosti,
prostřednictvím
si stávající
i adresy,
poten- jména
odběruzasílací
zemního
plynu Vysočany
Poliklinika
Poliklin
placení,
zasílací
placení,
adresy,
jména
renské
mohou
vyřídit
záležitosti,
19.00–6.00
hod, pracovního
o víkendech
6.00
hod. prvního
ciální zákazníci Pražské plynáren• změny smluvního
vztahu
Novovysočanská
– U Nové
Novov
školy
atd.)
související s odběrem zemního
atd.)
související
s
odběrem
zemního
ské, a. s., mohou vyřídit záležitosti
(způsobu placení, zasílací adresy,
a svátcích od 19.00 hod.
dne.
Podkovářská – Jana Přibíka
Podkov
převzetí
reklamace
plynu
bez
návštěvy
kontaktních
převzetí
reklamace
plynu
bez
návštěvy
kontaktních
související
s
odběrem
zemního
jména
atd.)
posledního pracovního dne
Náměstí
OSN – Prouzova Náměs
(u park
plynu
bez návštěvy
• převzetíkontrola
reklamace
výměna,
kontrola a zaplombování
míst
v Praze
míst
v Praze
2 a 4. kontaktních
výměna,
a zaplombování
do 6.00
prvního
Tel.:
+420hod.
286
881
518 2 a 4.
míst
v
Praze
2
a
4.
•
výměna,
kontrola
a
zaplombování
Náměstí
Na
Balabence
(u
Náměs
ZŠ)
plynoměru
plynoměru
pracovního dne.
plynoměru Klíčovská (náměstíčko) Klíčovs
informace
k
otázkám,
souvisejícím
Termíny přistavení:
informace
k
otázkám,
souvisejícím
Termíny
přistavení:
Termíny přistavení:
• informace k otázkám, souvisejíTel.: +420 286 881 518
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
soddodávkami
zemního
s dodávkami
zemního
plynuplynu
22.8.3.4.122014
od 8.00
do 11.00
hod.
8.00
do 11.00
hod. plynu
cím s dodávkami
zemního
• tiskopisy
a informačníbrožury
brožury
5. 2014
od 12.00
14.30 h. brožury
tiskopisy
ado
informační
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
tiskopisy
a informační
26.22.
4. 12
od 12.00
do 14.30
hod.
30.126.od
2014
od
do
13.30
h.
Služeb
mobilní
kanceláře
mohou
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Služeb mobilní kanceláře mohou
5. 6.
8.00
do10.30
11.00
hod.
Služeb mobilní kanceláře
mohou
Potřebujete
parkovat na Potř
využítjebude
i občané
přilehlých obcí
Mobilní kancelář je umístěna
využít
přilehlých
obcí
Mobilní
umístěna
Mobilníkancelář
kancelář
umístěna
využítiiobčané
občané přilehlých
obcí
Proseku
a
nemáte kde? Pros
a částí
Prahy. VW
v dodávkovém automobiluvVW
dodávkovém
automobilu
aačástí
v dodávkovém
automobilu
Fiat
částí Prahy.
Prahy.
Praha
9
uzavíratelné
gará
Sam
Bližší
informaceSamostatné
267175
175
Ducato, označeném
logem
Pražské
Bližší
informace
na tel.: 267Bližší
175
174
Transporter,
označeném
logem
Transporter,
označeném
logem
informace
na tel.: 267
174
plynárenské,
a.
s.,
zaparkovaném
366
a
267
175
202,
www.ppas.cz
(nikoliv
garážová
stání)
jsou
(niko
a 267 175 202,
www.ppas.cza 267 175 202, www.ppas.cz
Pražské plynárenské, zaparkovaPražské plynárenské,
zaparkovaAdresa: OVV ČSSD Praha 9,
k pronájmu v garážích v Lovok pro
Jablonecká
Praha
Adresa: OVV 723,
ČSSD
Praha9-Prosek
9,
sické ulici na Proseku. Za sické
gará
Jablonecká
9-Prosek
Telefon:
+420723,
283Praha
882 131
zájemci (nemusí mít trvalézájem
byd
Telefon:ovv.praha9@cssd.cz
+420 602 459 180
e-mail:
liště na „devítce“) zaplatí liště
měe-mail: ovv.praha9@cssd.cz
síčn
Informační
internetové centrum
Informační
pro internetové
občany Prahy
centrum
9
pro občany Prahysíční
9 nájem 1200 Kč. Termín
Klub
zastupitelů
zaČSSD
ČSSDděkuje
děkuje
Klub
za
Klub zastupitelů
zastupitelů
za
ČSSD
děkuje
prohlídky
tel
Adresa:
Internetové
centrum
Adresa:
Prosek,
Internetové
ZŠ Litvínovská
centrum500
Prosek, ZŠ Litvínovská
500 si lze domluvit naproh
všem
spoluobčanům
za
pomoc
všem
spoluobčanům
za pomoc
spoluobčanům
za podněty
776
616
616
Milan
Tuček.
776
6
(vchod
z
Litoměřické
ul.),
(vchod
190
00
z
Praha
Litoměřické
9
ul.),
190
00
Praha
9
při
řešeníkproblémů
problémů
podnětů
a názory
dění v naší
městské
při
řešení
aapodnětů
Tel.:
+420
602
283
283
/
Tel.:
e-mail:
+420
info@icprosek.cz
602
283
283
/
e-mail:
info@icprosek.cz
setkání
se
vvčásti.
rámci
Prahy9.
9.letošní
Setkání
sezastuzasturámciNejbližší
Prahy
Setkání
se
zastupiteli,
tentokrát
s Milanem
piteli
Milanem
Apeltauerem
piteli
Pavlem
Baudysem
a Leošem
Dětská pohotovost Děts
Apeltauerem
aHanušem
Pavlem Baudysem,
aPaclíkem
Miloslavem
se uskuse uskuteční
v úterý
se uskuteční
v úterý 15.
dubna
ve FN Bulovka
ve F
teční
13.
od17.30
16.00
do 17.30.
19.
června
od 16.00
do 17.30.
2014
od března
16.00
do
hodin.

Kontejnery občansk
Kon
Diakonie Broumov
Diak

Dětskou pohotovost pro
Dětská pohotovost
„devítku“
zajišťuje ve všední
v Nemocnici
na Bulovce
dny,
v sobotu, neděli
a v době
svátků
Fakultní
nemocnice
Dětskou
pohotovost
pro
Bulovka,
„devítku“Budínova
zajišťuje 2,
vePraha
všední8
dny, v sobotu, neděli a v době
-Libeň.
svátků Nemocnice Na Bulovce,
Budínova hodiny
2, PrahaLSPP
8-Libeň
Ordinační
pro
děti
ve FN Bulovka:
Ordinační
hodiny LSPP pro
Pondělí
- pátek: Na16.00
– 7.00
děti v Nemocnici
Bulovce:
Sobota
a neděle: 16.00
nepřetržitě
Pondělí–pátek:
– 7.00
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TIPY, RADY, OZNÁMENÍ
Mobilní sběr nebezpečných odpadů v r. 2014
Mobilní sběr nebezpečných odpadů pro hlavní město Praha zajišťuje společnost Papkov, s. r. o., V Korytech 179, Praha 10.
Bude probíhat v následujících místech, termínech a časech:

Trasa B

Trasa A

16. 4., 30. 7. a 22. 10.

1. 4., 20. 5., 17. 6., 1. 7., 19. 8., 16. 9., 30. 9. a 18. 11.
1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji
2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou)
3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U Nové školy
7. U Smetanky (u potravin Lidl)

15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20
16:40–17:00
17:10–17:30
17:50–18:10
18:30–18:50

1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková		
2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova		
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná		
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
6. ul. Vysočanská 243		
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická

15:00–15:20
15:40–16:00
16:10–16:30
16:40–17:00
17:10–17:30
17:40–18:00
18:10–18:30
18:40–19:00

VOK v dubnu a květnu
Kompletní rozpis VOK na 2. pololetí 2013 naleznete na webových
stránkách Prahy 9 www.praha9.cz.

Květen

Duben

5. 5.
6. 5.

5. 4.
7. 4.
8. 4.
12. 4.
14. 4.
15. 4.
22. 4.
26. 4.
28. 4.
29. 4.

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

Teplická x Litoměřická (roh proti domům)
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Ctěnická x Měšická
Novoborská x Varnsdorfská
Kopečná x Nad Šestikopy
Na Břehu x Mlékárenská
Lihovarská u č. 11
Bílinská x Litvínovská
Zubrnická x Trmická
Prouzova
Jetřichovická proti č. 10
Na Harfě x Českomoravská
Jablonecká x Šluknovská
Českomoravská 21-23
Zakšínská x Zásadská
Vysočanské nám. x Prokopka - NOVÉ!
Děčínská - horní parkoviště
Pískovcová
Vysočanská 39/576
Kovářská x U Školičky
Pokorného x Jahodnická

3. 5.

10. 5.
12. 5.
13. 5.
17. 5.
19. 5.
20. 5.
24. 5.
26. 5.
27. 5.
31. 5.

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

Stoupající – parkoviště u hřbitova – NOVÉ!
Matějkova x Čihákova – NOVÉ!
Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická
Pešlova x Paříkova
Skloněná u č. 8
Lihovarská u č. 11
Bílinská x Litvínovská
Jablonecká u č.p. 715/9
Pod Strojírnami - NOVÉ!
Měšická x Novoborská
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Rumburská x Litvínovská
K Lipám x Chrastavská
Nad Krocínkou x Obvodová
Prosecká 119
Kovanecká x Podvinný mlýn
Podkovářská x Poděbradská
Vysočanská 85/546
Pod Krocínkou proti č. 55
Hrdlořezská u č.p. 64/43
Novoborská x Českolipská
Veltruská x Litvínovská
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Kopečná x Nad Šestikopy
Na Břehu x Mlékárenská
Vysočanská 113/243
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Prodejce:
Moravská stavební – INVEST, a.s.
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LETŇANY
BYTOVÝ DŮM
Frýdecká ul.
Průkaz energetické náročnosti
budovy – třída B
Hodnota 144kWh/(m2.rok)
www.letnany-bydleni.cz

Zákaznická linka:

725 928 629
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TIPY, RADY, OZNÁMENÍ
Sběr BIOODPADU do přistavených VOK 2014
Jaro
9.00–12.00 5. 4. 2014
		
12. 4. 2014
		
19. 4. 2014
		
3. 5. 2014
		

K Lipám x Chrastavská
Nad Krocínkou x Obvodová
Pokorného x Jahodnická
Miškovická x Poleradská
Pod Krocínkou proti č.p. 55
Hrdlořezská u č.p. 64/43
Kopečná x Nad Šestikopy
Nad Kundratkou – na konci slepého úseku

Podzim
9.00–12.00 27. 9. 2014
		
18. 10. 2014
		
25. 10. 2014
		
8. 11. 2014
		

Hrdlořezská u č.p. 64/43
Kopečná x Nad Šestikopy
Nad Krocínkou x Obvodová
Pokorného x Jahodnická
Miškovická x Poleradská
K Lipám x Chrastavská
Nad Kundratkou – na konci slepého úseku
Pod Krocínkou proti č. 55

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) na BIOODPAD bude poskytovat firma
A.S.A., spol. s r.o., a to v následujícím režimu:
• po celou dobu přistavení VOK bude odborná obsluha monitorovat jeho naplňování bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného odpadu
• VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v hl. m. Praze
• druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve,
neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky)

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.
Termíny: 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5.,
4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6. 2014.
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).
Právní poradenství poskytované na detašovaném pracovišti Úřadu
MČ Praha 9, Poliklinika Prosek. Začátek v 15 hodin.
Termíny: 2. 4., 16. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6. 2014.
V infocentru Polikliniky Prosek 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.

SC-331957/06
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RODINNÉ DOMY

PŘEZLETICE

Prodejce:
Moravská stavební – INVEST, a.s.
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Bydlení v bezprostřední blízkosti
hlavního města
Možnost koupě zařízeného domu
Záloha pouze 10%
Průkaz energetické náročnosti budovy – třída C
Hodnoty 109–113kWh/m2rok
www.rd-prezletice.cz

Zákaznická linka:

725 928 629
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Vysočanská „V“
v dubnu a květnu 2014
Akce pro seniory
z Městské části Praha 9,
kteří mají trvalé bydliště
v působnosti úřadu
Sokolovská 14, Praha 9.

výcviku Jiřina Neckářová. Aranžmá,
které si sami zhotovíte, si můžete
odnést domů.
Akce se uskuteční od 14.00 do 16.00
v zasedací místnosti 205, 2. p., Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14. Materiál k aranžmá k dispozici zdarma.

8. dubna 2014
Výlet MHD do Máslovic
Prohlídka muzea másla a výstavy
Špetka koření – výstava o koření
z celého světa (20 Kč), vycházka naučnou stezkou, přívozem do Libčic
a z Libčic vlakem – průvodce Pavla
Lešovská. Odjezd: metro Kobylisy,
bus č. 374 ve 13.10 hodin (popřípadě
12.10 hodin). Jízda 30 minut (24 Kč).
Sraz a návštěva muzea po dojezdu
druhého autobusu.

29. dubna 2014
Výtvarka i pro nešikovné – zdobené mozaikové zrcadlo
Ruční práce pod vedením paní Zelenkové se konají v Galerii 9, v přízemí staré vysočanské radnice,
Sokolovská 14 od 14.00 do 16.00
hodin. Materiál pro výrobu k dispozici zdarma.

15. dubna 2014
Květnový výlet na zámek Zákupy,
do České Lípy a k Máchovu jezeru
– přihlášky
Přihlásit na zájezd se můžete 15.
dubna mezi 10.30-13.00 hodin
v Galerii 9 (přízemí staré vysočanské
radnice, Sokolovská 14) do naplnění
kapacity – celkem 153 míst, cena za
osobu 120 Kč.
Odjezd na výlet 15. května, 20. května a 29. května 2014 s průvodkyní
Renátou Píchovou.
Program: Zákupy – prohlídka zámku,
exkurze do manufaktury na výrobu
papírových masopustních masek,
osobní volno v České Lípě, panoramatická procházka ze Starých
Splavů kolem Máchova jezera do
Doks (cca 1 hodinu, 3,9 km po rovině). Sraz před odjezdem vždy v 6.20
hodin, odjezd 6.30 hodin od atria
hotelu Clarion, náměstí OSN. Návrat
tamtéž do 19.00 hodin. Sportovní
oblečení včetně obuvi.
15. dubna 2014
Velikonoční zvyky slovem i praktickou ukázkou jarního aranžmá.
Představení střední odborné školy
zahradnické BEAN – přednáší a spolu s vámi tvoří profesorka odborného

14

27. května 2014
Májový koncert pro radost
Zazní melodie světových autorů.
Vystupují absolventi profesorky
Olgy Jirákové.
Koncert se uskuteční od 14.00 v obřadní síni Úřadu MČ Praha 9, 2. patro,
Sokolovská 14. Zdarma.

80 let
Václav Kohlík
Kjong Suk Kimová
Ratibor Hartych
Marie Rejnová
Vojtěch Kuštein
Jaroslava Vaníčková
Emilie Lukschova
Luděk Hošťálek
Alexandra Klikarová
Drahomíra Matějčková
Věra Boučková
Anna Divišová
Miloslav Bernardy
Verona Vydrová
Štěpán Sokolík
Jindřiška Šeráková
RNDr. Otakar Mach
– předseda Sokola
Prosek
Mária Krunclová
Jaroslav Doležal
Jaroslava Skokanová
Olga Příborská
Jaroslava Černá

Ludmila Mottlová
Josef Adámek
Božena Uhrová
Julius Polgár
Marie Flašková
87 let
Hermína Chybová
90 let
Jiřina Vítová
Zdeňka Laušmanová
Vladimír Janoušek
Miluška Lindová
Ing. Josef Kárník
Vratislav Maštera
Ludmila Dvořáková
91 let
Olga Čapková
Libuše Vondrovská
Marie Navrátilová
Růžena Kotvová
Věra Horehleďová
Marie Husáková
92 let
Otto Ševčík
Drahomíra Roštíková
Ján Fačko
Jarmila Cighartová
Ilonka Pecharová

85 let
Vlasta Vrlíková
Vlasta Koubová
Rostislav Perna
Libuše Steinochrová
Karel Štěpánský
Radoslav Florian
Růžena Holečková

93 let
Josefa Drvotová

94 let
Carmen Chvátalová
Karla Kuklíková
95 let
Marie
Kallistová –
celý svůj
život prožila
v Praze 9, od dětských
let je členkou Sokola.
Do dalších let přejeme
dobré zdraví, duševní
čilost a spokojenost.
Sestra s rodinou.
97 let
Emílie Heřmanová
100 let
Anna Vanišová
Zlatá svatba
Jana a Rudolf Hájkovi
z Proseka oslaví 25.
dubna 2014 zlatou
svatbu na radnici MČ
Praha 9. Vše nejlepší
přejí dcery Markéta
a Jiřina s rodinami.

Blahopřejeme!
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VÍTEJTE V DŽUNGLI

Plavání senioři
Připomínáme, že stále existuje možnost zlevněného plavání pro seniory
v bazénu hotelu Duo - 60 korun za
60 minut.
Pondělí až pátek od 10.00 do 15.00
podle rozpisu rezervací bazénu
v hotelu.
Náš tip:
Týdenní pobyt 16.–23. června
Krásy Beskyd
5100 Kč (8 dní, poznávací zájezd, 7x
hotel Horní Bečva, 7x plná penze, autobus). Přihlášky bez rozdílu bydliště
na tel.: 777 048 301, 777 048 304,
777 048 305.
Pobyt pro seniory
Pakoštane Chorvatsko
Vila Elka – 9150 Kč (17 dní, pobytový zájezd, 14x polopenze, bus, 30.
5.–15. 6, 13. 6.–29. 6., 12. 9.–28. 9.
2014). Přihlášky bez rozdílu pobytu
na tel.: 777 048 301, 777 048 304,
777 048 305.
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10. dubna 2014
Vyprávění a setkání s charizmatickým mužem a europoslancem
Edvardem Kožušníkem
Europoslanec Edvard Kožušník vás
zasvětí do tajů práce poslanců Evropského parlamentu v Bruselu a Štrasburku, odpoví vám i na otázky, které
se mohou týkat také jeho osobního
života. Promítání diapozitivů, drobné
suvenýry na památku.
Setkání s europoslancem se uskuteční v zasedací místnosti 205 Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14. Jste
všichni srdečně zváni.

13. května 2014
Válečný hrob – památník
Pečkárna
Prohlídka tzv. Pečkárny (bývalá banka, úřadovna Gestapa, kulturní památka …). Sraz vždy 15 minut před
začátkem prohlídky před budovou
v ulici Politických vězňů 20, Praha
1. Prohlídka s průvodcem, délka 1,5
hodiny, není možnost WC, tři skupiny
maximálně po 22 osobách. Začátky
návštěv v 10.00, 12.00 a 14.00 hodin. Nutno přihlásit se na telefonu
283 091 426 dne 16. dubna 2014
mezi 9.00 a 15.00.

Jubilanti
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

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

1. 4. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
Francouzština – lektor
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
na židlích pro seniory
raha 9, Cvičení
uplynulý
a osoby se ZTP
14:00–15:00
diska, na
Country
16:00–18:00
namenal
i náštance

Country tance

2. 4. 2014 – středa
Východní cvičení čínské s prvky Tai-chi,
jógy, 25 Kč/lekce
8:30–9:30
vní služby,
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–13:00
Angličtina, konverzace – pro středně
mplikovaly
pokročilé, nový kurz
11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
který vyloučil
13:00–16:00
o státních
Klub historie: Jan Sladký Kozina
13:00–14:30
Klub šikovných ručiček: Výroba šperků
spolupráci
pomocí tavné pistole
14:30–16:00

10. 4. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
10:45–11:45
Trénink paměti – nový kurz 11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

3. 4. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00 – 10:00
Angličtina – začátečníci
9:00 – 10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10, Praha 9
Vysočany)
10:45–11:45
Trénink paměti – nový kurz 11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
4. 4. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Výtvarná dílna – výroba – novinové ruličky
(pletení košíků)
9:30–12:00
Počítač, internet – možnost využití
pro seniory
9:30–12:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
13:00–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00
7. 4. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci
– nový kurz
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance
14:00–15:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
15:00–16:00
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8. 4. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
Francouzština – lektor
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby
se ZTP
14:00–15:00

Duben 2014

16:00–18:00

9. 4. 2014 – středa
Východní cvičení čínské s prvky Tai-chi,
jógy, 25 Kč/lekce
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé, nový kurz
11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Beseda s kouzelníkem – PAVLEM
KOŽÍŠKEM (zdarma)
13.30–14:30
Klub šikovných ručiček: Výroba náramků
– paměťový drát
15:00–16:00

11. 4. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Výtvarná dílna – zdobení kraslic,
vyfouknutá vajíčka s sebou 9:30–12:00
Počítač, internet – možnost využití
pro seniory
9:30–12:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
13:00–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat)
14:00–18:00
14. 4. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci
– nový kurz
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance
14:00–15:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
15:00–16:00
15. 4. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat)
9:00–12:00
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
Francouzština – lektor
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu – různé žánry 15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
16. 4. 2014 – středa
Východní cvičení čínské s prvky Tai-chi,
jógy, 25 Kč/lekce
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé, nový kurz
11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00

Klub cestovatelů: Peklo a ráj na
Havajských ostrovech – poutavá
přednáška, beseda s cestovatelem
L. Vinklerem, doplněná o fotografie
13:30–14:30
Klub šikovných ručiček: Zdobení kraslic
(vyfouknutá vejce s sebou) 14:30–16:00
17. 4. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
10:45–11:45
Trénink paměti – nový kurz 11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
18. 4. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Výtvarná dílna – výroba – novinové ruličky
(pletení košíků)
9:30–12:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
13:00–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat)
14:00–18:00
21. 4. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci
– nový kurz
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance
14:00–15:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
15:00–16:00
22. 4. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
Francouzština – lektor
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby
se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
23. 4. 2014 – středa
Východní cvičení čínské s prvky Tai-chi,
jógy, 25 Kč/lekce
8:30– 9:30
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé, nový kurz
11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: malíř Josef Mánes
13:00–14.00
Klub šikovných ručiček: Ozdobné
kroužky na ubrousky
14:30–16:00

Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat)
14:00–18:00
28. 4. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci
– nový kurz
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance
14:00–15:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
15:00–16:00
29. 4. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
Francouzština – lektor
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
30. 4. 2014 – středa
Východní cvičení čínské s prvky Tai-chi,
jógy, 25 Kč/lekce
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé, nový kurz
11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Jan Evangelista Purkyně
13:00–14.00
Šikovné ručičky: Svícen ze skleničky
(sklenici se závitem s sebou) 14:30–16:00
Centrum pro seniory Harrachovská pořádá v pátek 2. května celodenní výlet
pro seniory do středověké vesničky
Botanicus, Ostrá nad Labem (1 hodina od Prahy). Ukázky řemesel, krásné
zahrady. Cena 230 Kč/osoba (doprava,
vstupné, průvodce). Přihlášky: Andrea
Dunděrová, tel.: 724 905 785
Nové cvičení jógy pro všechny, v sále
Centra pro seniory Harrachovská 422/2.
Každé pondělí od 18:30–20:00 hod. Lekce 150 Kč, senioři 120 Kč. Zaměřeno na
bolesti zad a celkovou harmonii duše
a těla.

Kouzelnická beseda
v Klubu seniorů
Pavel Kožíšek
9. 4. 2014 od 13.30 hod.
Pro seniory zdarma.

24. 4. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
10:45–11:45
Trénink paměti – nový kurz 11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
25. 4. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Výlet – zámek Ctěnice, sraz v 9.15 hod.
v Centru pro seniory
9:30–14:30
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
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O2 arena letos slaví
desáté narozeniny
V poslední době se stalo
zvykem, že v O2 areně
slaví narozeniny tuzemští
interpreti a kapely. Miro
Žbirka, Olympic, Dalibor
Janda a letos v únoru
třeba Chinaski… Přitom
sama O2 arena má důvod
k oslavám a krájení
narozeninového dortu.
Letos na konci března
uplynulo 10 let od jejího
otevření.

„S

lavíme průběžně, třeba
i veřejným bruslením spojeným se dnem otevřených dveří,
ale hlavní akce, která se k výročí
vztahuje, bude koncert Robbieho
Williamse. Plánujeme příjemné
setkání s partnery spojené s nevšedním koncertem. Ale výročí
bereme jako krátké zastavení, pracujeme na co nejatraktivnějším
programu, to je z našeho pohledu
rozhodující,“ říká Richard Benýšek, předseda představenstva
společnosti Bestsport Arena, která
O2 arenu vlastní a provozuje.
Na jaké akce kromě koncertu Robbieho Williamse byste všechny rád
pozval?
Ke koncertu Robbieho Williamse můžu říct snad jen to, že jsme
moc rádi, že u nás bude takové eso.
Top akcí bude určitě také koncert
Justina Timberlakea nebo Lady
Gaga. Přijede i legenda Bob Dylan.
V červnu u nás bude česká premiéra show Top Gear Live. Ale rád
bych upozornil na tři koncerty kapely Lucie. Původně byl plánován
jen jeden, ale zájem fanoušků byl
tak obrovský, že nakonec budou tři.
Žádný interpret neměl během deseti let tři koncerty během tří dnů.
Navíc pořadatelem všech tří koncertů jsme my. To je prostě paráda!
Na koncertě kapely Chinaski jste
přivítali šestimiliontého návštěvníka. To je pěkné číslo za necelých
deset let existence arény.
Je to moc dobré číslo a samozřej-

investuje, dívá se do budoucna.
V příštím roce hostí dvě super
akce, halové mistrovství Evropy
v atletice a především mistrovství
světa v hokeji. Už nyní jsme u VIP
produktů na historicky největší obsazenosti velmi oblíbeného
klubového patra, které je téměř
vyprodané. U skyboxů jsme přes
třetinu kapacity, ale s ohledem na
nabitý příští rok čekáme růst obsazenosti.
Richard Benýšek, předseda představenstva společnosti Bestsport Arena,
která O2 arenu vlastní a provozuje
mě nás velmi těší. V průměru
k nám každý rok přijde na 600 tisíc
lidí. Doufáme, že jim nabídneme
natolik atraktivní program, aby
k nám chodili stále.
Když se podíváme zpátky, tak
v roce 2004 vše parádně odstartovalo mistrovstvím světa v hokeji,
ale víme, jak to skončilo, insolvencí. Pak asi nastalo pro O2 arenu
složité období…
Dnes už to mohu s úlevou říct,
že to bylo opravdu hodně složité
období. To, že lidé do O2 areny
přijdou, je i otázka důvěry. Dařilo
se nám nabízet kvalitní program
i v tomto období. Pravda, návštěvnost sice mírně poklesla, ale podařilo se nám udržet vysoký standard
a provozní ziskovost. Dnes je složité období naštěstí již minulostí.
Takže jaký je dnes váš pohled na
O2 arenu po všech peripetiích,
kterými prošla na desetileté klikaté cestě?
Bez ohledu na to, co je s její krátkou historií spojeno, musím říct,
že O2 arena je unikátní. Je v Praze, v místě s geniem loci. Je moderní a stále pracujeme na jejím
vylepšení. Většinově je pozitivně
vnímaná. Je v diářích velkých promotérů. Je to domácí aréna extraligové Slavie. Zkrátka je konkurenceschopná a může návštěvníkům
nabízet program pro každého: relax, zábavu, adrenalin… a hlavně
hodně emocí. A o to všechno nám
jde, aby si návštěvník ve velké kon-
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kurenci, a nebudeme si nalhávat,
že v Praze není, našel cestu k nám,
odcházel spokojený a příště se
vrátil třeba s přáteli. Na nás pak
je, abychom mu nabídli atraktivní
program. A to se nám daří, jsem
přesvědčený o tom, že si u nás vybere opravdu každý.
Takže důraz na program?
Samozřejmě. Díváme se dopředu,
žijeme s několikaměsíčním předstihem, abychom návštěvníkům
nabídli atraktivní program. Nečekáme na místě, že máme desáté
výročí, je skutečnost, ale živit nás
nebude. Děláme vše pro to, aby
byla O2 arena stále vyhledávaným
místem. Upřímně si myslím, že
desáté výročí otevření nehraje roli
při rozhodování návštěvníků, zda
si lístek koupí. Proto důraz na program, na budoucnost.
Jak si nyní aréna vede v ekonomické řeči čísel?
Vede si dobře, hostí zhruba 100
akcí ročně, je stabilně zisková,

Mluvil jste o investicích, co plánujete v nejbližší době?
Tou nejvíce viditelnou bude úprava skyboxového patra. Záměrem
je k samotným boxům, které dopřávají svým majitelům soukromí
a velkou dávku luxusu, dobudovat
adekvátní společný prostor s centrálním barem a spoustou místa,
kde by si naši nejváženější hosté
mohli i v hojnějším počtu dopřávat těch nejlepších služeb. Celkově
jsou schválené investice na úrovni
celého provozního zisku v objemu zhruba 100 milionů korun,
rozpouštějí se postupně. Kromě
běžných provozních investic nás
čekají velké investice v souvislosti
s MS v hokeji do výsuvných tribun.
O2 arenu jde jen velmi těžko oddělit od Městské části Praha 9...
To je pravda. Nejsem ten, kdo byl
od začátku fungování arény v kontaktu s městskou částí, ale spolupráce je nastavená a funguje. A to
je dobře. Za sebe můžu říct, že na
všem podstatném jsme se s politickou reprezentací Prahy 9 vedenou
starostou Janem Jarolímem shodli
a doufám, že ten pocit je vzájemný.
A věřím, že to tak bude i nadále.

Duben 2014

VÝROČÍ

O2 arenou prošla více než
polovina Česka. Děkujeme!
Za 10 let od otevření
nejmodernější arény
v Evropě se toho událo
opravdu hodně. Bez diváků
by to však nešlo.
Počet akcí pořádaných
za 10 let – skoro 1000

O2 areně se podařilo dosáhnout
téměř na hranici 1000 pořádaných
akcí. Číslo znamená úctyhodný
průměr, na jednu akci tak připadalo 3,65 dne.

Počet diváků za 10 let
– přes 6 milionů

V průměru přišlo do O2 areny každý rok na 600 tisíc návštěvníků.
Návštěvnický rekord drží koncert Madonny z roku 2006, který
navštívilo 18 628 diváků. Akcím
dominuje hokej, za 10 let se v O2
areně odehrálo téměř 400 zápasů,
většina připadá na Slavii.
Šestimiliontého návštěvníka O2
arena přivítala letos v únoru při
koncertu kapely Chinaski.

O2 arena v datech

• Aréna se rozkládá na ploše
26 000 m2.
• Objem betonu použitého při
stavbě O2 areny byl téměř
90 tisíc kubíků.
• Obestavěný prostor je srovnatelný s třemi Chrámy sv. Víta,
šesti kongresovými sály v Kongresovém centru Praha nebo
s dvanácti plaveckými stadiony
v Podolí.
• Obvodový plášť arény vyrobený
ze speciálního skla s mikrosko-
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•
•
•

pickými vrstvami drahých kovů
měří 420 metrů.
Multifunkční O2 arena nabízí
více než 40 základních prostorových uspořádání pódia
a hlediště.
Střešní konstrukce má průměr
135 metrů a hmotnost 1200 tun.
Plocha střechy dosahuje
11 000 m2.
V aréně je 66 skyboxů,
1415 klubových sedadel
a 4 partyboxy.

Rekordní zápisy O2 areny

• Mistrovství světa v hokeji
sledovalo v roce 2004, tehdy
ještě v Sazka areně, celkem
422 699 diváků.
• Utkání Rytířů Kladno s Kometou Brno si na podzim 2012
nenechalo ujít 17 182 diváků,
což byl nový extraligový rekord.
Byl překonán rekord z roku
2011, který se zrodil v Pardubicích při zápase pod otevřeným
nebem, kam se přišlo podívat
17 140 diváků.
• Kromě tradičních sportů, jako
je hokej, fotbal, krasobruslení,
volejbal, basketbal, atletika,
florbal a tenis, byl v O2 areně
k vidění box, kickbox, motokros,
aerobik, stolní tenis a v rámci
všesokolského sletu gymnastika nebo i sumo. Diváci však
mohli vidět i střelbu, show na
snowboardech a lyžích či u nás
exotické americké rodeo.
• O2 arena s stala hostitelkou
dvou nejvýznamnějších klubových soutěží na světě. Už se v ní
totiž odehrály soutěžní zápasy
slavné NHL a její výjimečné

postavení mezi hokejovými
arénami završil zápas ambiciózní Kontinentální hokejové
ligy, kdy HC LEV Praha přivítal
začátkem listopadu 2012
Petrohrad.
• O2 arena drží rekord návštěvnosti KHL. Lev Praha se jako
nováček KHL hned v premiérové sezoně (2012/2013)
zapsal do historie soutěže.
Do O2 areny zavítalo za zápas
proti Dynamu Moskva 16 317
diváků.
• O2 arena se zapsala i do tenisové historie, na podzim 2012
hostila v rozmezí 14 dnů finále
Fed Cupu a Davis Cupu. V obou
soutěžích české týmy uspěly,
tenistky obhájily trofej a tenisté
ji získali podruhé v historii po
dlouhých 32 letech.

Hlad a žízeň?
V O2 areně určitě ne!

Gastronomický tým O2 areny je
složený z profesionálů, sleduje
trendy a vyhledává kvalitní suroviny a produkty, aby služby od rychlého občerstvení až po exkluzivní
catering na klubovém a skyboxovém patře byly vždy na nejvyšší
úrovni. Restaurace, bary, kavárny
a provozovny s rychlým občerstvením nabízejí 2900 míst.
Několik příkladů, kolik toho návštěvníci za 10 let snědli a vypili.
• 1 226 140 litrů piva – to je více
než 3 000 000 piv à 0,4 litru.
(Rychlovýčep natočí jedno pivo
o objemu 0,4 litru za 4 vteřiny.
Za 15minutovou přestávku
v hokeji tak může natočit až
10,5 tisíce piv.)

• 50,5 tuny paprikových klobás –
to je skoro 350 tisíc porcí
• 63,8 tuny smažených kuřecích
nugetek a křidélek – to je více
než 278 tisíc porcí
• 1 980 000 porcí minidezertů
• 900 000 kousků sushi nigiri
a sushi maki

Ledová plocha

• V O2 areně je možné připravit
tři alternativní rozměry ledové
plochy: IIHF 30 x 60 m, NHL
26 x 60 m, „slávistický“ rozměr
z Edenu 28,4 x 58,4 m
• Výroba ledu trvá asi 5 dní. Po
této době je led cca 4 cm silný
a na ploše přibudou 2 tuny
barev a zhruba 70 m3 upravené
vody zmrzlé na led. Celý led se
pak musí několikrát zabruslit.
• Teplota betonu pod ledem,
což je zhruba teplota ledu, se
pohybuje od -4° C (udržovací
provoz) až po -7°C (při hokeji).
Pokud je třeba změnit halu z hokejového nastavení na koncert, znamená to přesunout na 110 tun materiálu, a to za pomoci manipulační
techniky (k dispozici jsou čtyři vysokozdvižné vozíky o nosnostech
2 – 3,5 t) a lidské síly (až 40 lidí).

Pro zasmání

Jeden prostor v hale vypadá jako
tunel metra a zpravidla zde parkují autobusy, přenosové vozy
a slouží i pro zásobování Galerie
Harfa. Při jedné akci bylo potřeba uklidit právě v „metru“. Pořadatel akce požádal vysílačkou
o úklid, ale ani po třetí urgenci
nebyl spokojen s kvalitou. Přitom
zaměstnanec úklidové služby se
dušoval, že byl v „metru“ už třikrát! Když ho tedy napočtvrté
dovedl jeho mistr do „metra“, říkal s údivem: Jé, tady jsem nikdy
nebyl! Onoho dne ale byla stanice
metra Českomoravská vyglancovaná k nepoznání.
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Největší

Přijďte na romský
střížkovská svatba festival na devítce

Letošní střížkovský masopust, v pořadí už dvanáctý,
se nesl v duchu svatebního veselí.

A

zatímco ženich s nevěstou byli ryze masopustní, oddávající Tomáš
Portlík se coby místostarosta Prahy 9 neptal snoubenců, zda chtějí
vstoupit do manželství, poprvé.
Akce Spolku za veselejší Střížkov se těší velké oblibě, takže ani 8. března
nebyla o svatebčany nouze. Na střížkovském rynku se tancovalo, hodovalo, veselilo… zkrátka, jestli jste tam nebyli, o hodně jste přišli.
Foto: Luboš Josef Marek, www.bohemia-werbung.cz

Festival k Mezinárodnímu dni Romů se uskuteční v Praze
9 u O2 areny 20. dubna 2014 od 12 do 21 hodin.

P

atrik „Rytmus“ Vrbovský, Madfinger, Sabrosa, Funky Brothers a další – to jsou jména účinkujících, která vzbudí nadšení především u náctiletých. Ovšem na své si přijdou také děti, pro které je připravena spousta
atrakcí zdarma. A jejich rodiče určitě potěší vystoupení kapel, jimž sluší
přívlastek „legendy“. Nenechte si ujít velký open festival na devítce.

SC-340397/01
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ŽIVOT KOLEM NÁS

Na tábor s Domem
dětí a mládeže

INZERCE

Dům dětí a mládeže, Měšická 720, Praha 9-Prosek,
tel.: 286 884 456, fax: 286 884 457, gsm: 605 486 587,
e-mail: info@ddmpraha9.cz, www.ddmpraha9.cz.

ŠKOLIČKA V MATEŘSKÉM CENTRU ,,SRDÍČKA“
Vás zve k zápisu pro rok 2014/2015
pro děti 2–6 let
Malý kolektiv, nadstandardní individuální přístup.
Motivovaný a kvalifikovaný pedagogický tým.
Rodinná atmosféra a pestrá škála aktivit pro děti i rodiče.
Na Vyhlídce 286/64, Praha 9-Prosek (budova na rohu).

Pobytové tábory 2014
Magion
28. 6.–12. 7. 2014
3 750*/4100 Kč, věk: 9–16 let
místo: Keblov
Chceš všem kouzlům rozumět a jejich sílu znát? Budeš muset s námi
jet, však nesmíš se bát!

Záchranářský tábor: Mise 112
10. 8.–24. 8. 2014
3790*/4300 Kč, věk: 7–13 let
místo: Strážné
To největší dobrodružství i adrenalin
je zachránit něčí život!
Tábor s tancem a sportem
16. 8.–23. 8. 2014
2800*/3200 Kč, věk: 9–13 let
místo: Louňovice pod Blaníkem

Tanec pro tanečníky, sport pro
sportovce, zábava, dobrodružství
a sluníčko pro všechny!

SC-340269/03

(cena zahrnuje dopravu, stravu, ubytování, vstupné – výlety)
Na přírodní hrátky a pobyt v přírodě s Vašimi dětmi se těší kolektiv
instruktorů a pedagogů občanského sdružení ,,Srdíčka“.
Podrobné informace o táboře a dalších termínech
plánovaných akcí najdete na

Just Dance!
16. 8.–23. 8. 2014
2700*/3100 Kč, věk: 11–17 let
místo: Louňovice pod Blaníkem
Tábor Just Dance! je určen pro
všechny, kdo milují tanec a nevadí
jim dvakrát denně ždímat propocené
tričko.

www.mc-srdicka.cz, www.srdicka-os.cz
Tel. kontakt 728 630 396

SC-340269/04

Doctor Who?
2. 8.–16. 8. 2014
3750*/4 120 Kč, věk: 10–15 let
místo: Kozojedy
Vydejte se s námi na nebezpečnou
cestu časem a prostorem!

Letní týdenní prázdninový pobyt

ve Sněžném (Vysočina) pro děti ve věku 3–10 let
Kdy?: 28. 6. – 4. 7. 2014 Cena: 3 500 Kč

*Tato částka slouží jako záloha
na tábor. V případě získání dotace
HMP se stává konečnou cenou.
O případném doplatku vás budeme
informovat během dubna či května.

km

Návštěvní dny na nádraží Prosek

Novinky od září 2014

Přijďte se 12. dubna 2014 podívat na velké modelové
kolejiště velikosti „0“ na nádraží Praha-Prosek,
Jablonecká 322.

Akreditace MŠMT 4Nové nižší ceny

N

ávštěvní dny tu organizuje
Pragoclub, o. s., od 14 do 18
hodin. Vstupné 40 Kč, děti do 6 let
zdarma. K „nádraží“ se dostanete
ze stanice metra C Střížkov nebo
autobusy č. 136, 177, 183 zastávka Střížkov. 
foto: Marie Kurková

Profesionální péče a vzdělávání pro
děti od 18 měsíců až po předškoláky

SC-332400/27
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4
samostatné jesličkové oddělení
Zápis
začíná!
4
dvě školkové třídy
Registrujte
4
kvalitní pedagogický tým
se včas!
4zkušený zdravotnický personál
4vzdělávací program dle požadavků MŠMT
4
respekt k individuálním potřebám dětí
4
bezpečné prostředí splňující hygienické normy
4
přívětivá rodinná atmosféra
4
www.skolka-jesle.cz, tel. 734 600 222
DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Duben 2014
91x131/Praha 9 IX.indd 1

SC-340176/02

Expedice Krakonoš
27. 7.–3. 8. 2014
2500*/2800 Kč, věk: 6–13 let
místo: Rychlov, Benecko
Kdo odhalí tajemství Krakonošova
lektvaru?

Telefon : 728 630 396
Více na www.mc-srdicka.cz
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KULTURA
V měsíci květnu připravujeme:
6. 5. Hajzlbáby – Post Scriptum, 12.5.
Hop Trop – koncert, 15.5. Přednáška
PhDr. Marty Foučkové, 22. 5. Divadelní spolek Rachtámiblatník

GONG DĚTEM
DIVADLO GONG
1. 4. úterý
19:30
Malá scéna
Černá hodinka
Zdeňka Procházková – Karel Čapek
Život a dílo Karla Čapka v podání
známé české herečky Zdeňky
Procházkové s hudebním
doprovodem kytarového dua pánů
J. Jandy a M. Křehnáče.
2. 4. středa
14:00 a 16:00
Předškoláček 2014 – vystoupení
dětí z mateřských škol Prahy 9.
Pořádá Městská část Praha 9, odbor
školství a evropských fondů
3. 4. čtvrtek
Předškoláček 2014

14:00 a 16:00

4. 4. pátek
19:30
Malá scéna
Karel Čapek: VĚC MAKROPULOS
V podání studentů VOŠH. Pořad
v rámci festivalu Čapkovské jaro
v Praze
7. 4. pondělí
19:30
F. R. Čech: DÍVČÍ VÁLKA – nová éra
V režii J. Kriegela účinkují členové
Divadla Artur: B. Polák, J. Kriegel,
A. Řiha, M. Šimůnek, V. Upír Krejčí,
P. Mourková, B. Mottlová, V. Vodičková, www.divadloartur.cz
8. 4. úterý
19:30
PREMIÉRA
O. Kovařík: HAJZLBÁBY
Děj se zpěvy a tanci se odehrává
na veřejných záchodcích druhé
kategorie na pozadí velké loupeže
diamantů, kde je vše jinak, než se
zprvu zdá.
V režii L. Pivoňky účinkuje
Divadelní spolek Post Scriptum.
9. 4. středa
19:00
POSEZENÍ U CIMBÁLU – pořádá
Slovácký krúžek v Praze
10. 4. čtvrtek 19.30
M. Oupic a J. Kriegel: MŮŽU K TOBĚ
Situační komedie Divadla Artur,

která s humorem a ironií přibližuje
zamotané mezilidské vztahy a také
psychické civilizační problémy.
Hrají: M. Kuklová, J. Kriegel,
M. Šimůnek a další.
14. 4. pondělí
FLERET
koncert skupiny

19:30

15. 4. úterý
Přednáška
PhDr. Marty FOUČKOVÉ

17:30

16. 4. středa
Jazz klub Gong
JAZZ BLUFFERS

19:30

17. 4. čtvrtek
19:30
Malá scéna
Olga Scheinpflugová: Okénko
Divadelní scénické čtení v podání
herců Divadla AHA! v režii
V. Štěpánka.
Pořad v rámci festivalu
Čapkovské jaro v Praze
23. 4. středa
19:30
Z. Svěrák, L. Smoljak: ZÁSKOK
V podání Divadla rodu Vejvodů
24. 4. čtvrtek
19:30
Z. Podskalský:
ŽENA V TRYSKU STOLETÍ
Dějepisná komedie v sedmi obrazech
pojednávající o nezastupitelné úloze
vynalézavé ženy v dějinách lidstva
Účinkuje DS Rachtámiblatník v režii
A. Arabadzise
25. 4. pátek
FONTÁNA
koncert k tanci i poslechu

19:30

26. 4. sobota
10:00 a 15:30
Koncert žáků hudební školy
Yamaha při KMC Knoflík
www.yamahaknoflik.webnode.cz
28. 4. pondělí
PAVEL ŽALMAN LOHONKA
a spol. – koncert

19:30

29. 4. úterý
RADŮZA a kapela

19:30

3. 4. čtvrtek
10:00
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL
Pro děti od 9 let.
4. 4. pátek
10:00
J. Verne, V. Pokorný:
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Pro děti od 7 let.
5. 4. sobota
Malý sál
P. Nohýnková:
PIKY, PIKY NA HLAVU!
Pro děti od 3 let.

15:00

7. 4. pondělí
10:00 a 14:15
Malý sál (Premiéra)
K. Čapek: DÁŠEŇKA,
ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Pro děti od 3 let.
Pořad uváděn v rámci festivalu
Čapkovské jaro
8. 4. úterý
10:00
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
Pro děti od 9 let.

16. 4. středa
10:00
Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY ANEB
KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Pro děti od 4 let.
23. 4. středa
K. Čapek, V. Pokorný:
DEVATERO POHÁDEK
Pro děti od 4 let.

10:00

24. 4. čtvrtek
10:00 a 14:15
J. Foglar: ZÁHADA HLAVOLAMU
Pro děti od 6 let.
25. 4. pátek
10:00
J. Lada, M. Pokorný:
POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE
Pro děti od 3 let.
28. 4. pondělí
10:00 a 14:15
K. Čapek:
DÁŠEŇKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Pro děti od 3 let.
29. 4. úterý
S. Mrožek: TANCOVAČKA
Pro děti od 12 let.

10:00

30. 4. středa
J. M. Barrie, P. Khek:
PETR PAN A VANDA
Pro děti od 4 let.

10:00

KLUB KOCOUR

9. 4. středa
10:00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Pro děti od 4 let.

3. 4. čtvrtek
Anna Daniluková + Petr Slabý
Jan Resl + Dita Holá
poklidně příjemná atmosféra

10. 4. čtvrtek
10:00
R. Kipling, V. Pokorný: MAUGLÍ
Pro děti od 5 let.

11. 4. pátek
AGAPEPE
rockové rozptýlení

11. 4. pátek
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pro děti od 3 let.

15. 4. úterý
MICHAL BRAXATORIS a BoBr
česká partička,
která hraje alpské reggae
www.braxatoris.cz

10:00

12. 4. sobota
15:00
K. Čapek:
DÁŠEŇKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Pro děti od 3 let.
14. 4. pondělí
10:00
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČKA
Pro děti od 3 let.
15. 4. úterý
10:00
K. Čapek:
DÁŠEŇKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Pro děti od 3 let.

18. 4. pátek
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
OPEN-MIC!
zasitipisnickari.klanweb.cz
24. 4. čtvrtek
DUO 2 matky na mateřské
https://www.facebook.com/pages/
Duo-2/369010929911991
29. 4. úterý
MANGABEJ blues-folk-rock
bandzone.cz/mangabej
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Život s brýlemi nebo bez brýlí...
Oční klinika hOrní pOčernice
3d relex smile laser
stereOtaktické Operace

cesky domov 188x66.indd 1
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sportovní a sluneční brýle
n poradenství při výběru skel

povrch oka zůstává zcela neporušený.

n rychlé vyhotovení

femtOsekundOvý laser
3d relex smile laser
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n dámské, pánské, dětské,

Při operaci se neodkrývá celá rohovka

laserOvé Operace dO 45 let

refrakční Operace nad 50 let

n kontaktní čočky
n čištění ultrazvukem

kontakt
oční klinika Horní Počernice
tel. 281 865 664, 602 105 355
www.ocniklinikahp.cz

implantace multifOkálních čOček
implantace trifOkálních čOček
Operace ŠedéhO Zákalu

SC-340331/02

Nad 65 let 50% sleva
Na vybraNé brýlové
obruby v Našich optikách

Oční Optika
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KULTURA
KURSY
VELIKONOCE
V OBECNÍM DOMĚ

Zveme všechny holky a kluky, maminky a tatínky 17. dubna 2014 do
Obecního domu, aby s námi oslavili příchod velikonočních svátků.
Na Zelený čtvrtek jsme pro vás
připravili ruční tvoření jarních
ozdob, zdobení vajíček nebo výrobu velikonočních přání. Přijďte
nás navštívit od 16.00 do 20.00 do
našeho výtvarného ateliéru ve 4.
patře. Vstup je pro všechny zdarma. Ve stejném čase si v keramickém ateliéru můžete prohlédnout
a zakoupit výrobky s velikonoční
tematikou, které pro vás připravili
naši lektoři keramiky, patchworku, scrapbookingu a dalších výtvarných technik. Výtvarná dílna
je určen pro děti od 4 let.
Najdete nás na adrese: Obecní
dům, Jandova 4, Praha 9, tel.:
777 853 883, 608 930 306, nebo
e-mailem:
kursy@kultura9.cz.
Více informací o dalších kursech
na www.kultura9.cz

TILDA ZVÍŘÁTKA

Pro všechny fanynky našich kursů
LÁTKOVÝCH FIGUREK TILDA
jsme připravili víkendový kurs, a to
26. dubna 2014 od 10.00. Kurs je
6hodinový a tentokrát budou švadlenky vyrábět jarní zvířátka. Kurs
povede zkušená lektorka Pavla
Svárovská, která u nás tento kurs
vedla úspěšně i v loňském roce.
Cena kursu: 500 Kč.
Kapacita kursu je omezena, místa si můžete zarezervovat na tel.:
777 853 883, 608 930 306, nebo
e-mailem:
kursy@kultura9.cz.
Adresa: Divadlo Gong (Obecní
dům), Jandova 4, Praha 9. Více
informací o dalších kursech na:
www.kultura9.cz

Kapacita kursu je omezena, místa si můžete zarezervovat na tel.:
777 853 883, 608 930 306, nebo
e-mailem:
kursy@kultura9.cz.
Více informací o dalších kursech
na: www.divadlogong.cz

ŠPERKY Z PET LAHVÍ

SM-SYSTÉM:

aneb recyklované šílenství
PET lahev není jen odpad, ale
hlavně úžasný materiál pro další
výrobu a tvoření. Naučíme vás,
jak levně vyrobit zajímavé šperky
a módní doplňky. Jaro přivítáte
s originálními kousky, které pro
svůj vznik potřebují jen trochu šikovnosti a fantazie.
PET lahve nemusí končit v kontejneru, ale mohou sloužit jako materiál pro výrobu nevšedních šperků. Za
plastové náušnice či náhrdelníky se
nemusí nikdo stydět, pod šikovnýma tvořivýma rukama totiž vznikají
opravdové plastové skvosty.
Přijďte 10. dubna 2014 do Obecního domu, Jandova 4, Praha 9 od
17.30 do 19.30, kde bude probíhat
kurs výroby šperků z PET lahví.
Cena 2hodinové kursu je 250 Kč
včetně materiálu

Prevence bolestí zad
Od dubna 2014 bude probíhat
v Obecním domě, Jandova 4, Praha 9 další kurs pravidelného cvičení SM-systém pro začátečníky.
Toto cvičení je vhodné jako prevence a terapie bolesti zad, vede
ke zvýšení pružnosti svalů a pohyblivosti kloubů. Pravidelným
cvičením se zeštíhluje pas a zpevňuje břicho. Výsledkem je krásné
držení těla, zlepšení sportovního
výkonu a úleva od bolesti. Cviče-

ní je vhodné pro všechny věkové
kategorie. Pod vedením zkušené
terapeutky s dlouholetou praxí
Andrey Špinarové se můžete naučit základy SM-sytému, včetně
sestavy, která vám i po absolvování 10dílného kursu přinese chuť ke
každodennímu cvičení.
PRO KOHO JE
CVIČENÍ VHODNÉ
• pro lidi se sedavým zaměstnáním – kompenzace jednostranného přetížení
• pro aktivní i příležitostné sportovce – kompenzační trénink
• pro lidi s bolestmi zad, hlavy
a kloubů
• při skolióze páteře
• při výhřezu meziobratlového
disku
• při problémech s plochou
nohou a vbočeným palcem
(hallux valgus)
• při migrénách
KDY: středa 18.30–19.15 hod.
Cena: 100 Kč/lekci/45 minut
(kurzovné na 10 lekcí/1000 Kč.
Elastické lano k dispozici.
Informace na tel.: 283 890 440
nebo mobil: 777 853 883, 608 930
306, e-mail: kursy@kultura9.cz,
www.divadlogong.cz

INZERCE

Devatero pohádek
Pan Kolbaba na dobrodružné poštovní pochůzce světem.
estival Čapkovské jaro v Praze
s premiérou divadelní hry na
motivy slavné dětské povídkové
knížky Devatero pohádek nabral
obrátky. Tvůrčí tým Divadla AHA!
si dal nelehký úkol představit dětem
celé Devatero a ještě trochu něco
navíc během pouhé hodiny a čtvrt.
Hlavním hrdinou, který diváka
provází fantazijním světem bratří
Čapků, je poctivý poštovní doručovatel pan Kolbaba, ztvárněný
Jakubem Stichem, který má zapeklitý problém. Doručit zamilované psaníčko, kterému však
chybí adresa. Při svém pátrání
se setkává s postavami z dalších
povídek Devatera. I když je hra
primárně určená dětem prvního
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stupně základních škol, daří se jí
dobře vybalancovat vizuální gagy
a jevištní efekty, které zapůsobí
na menší diváky, slovní hříčky
a příběh, které ocení starší děti,
i skrytější odkazy určené rodičům.
A jako bonus Gershwinovy slavné
melodie organicky spojující moderní inscenaci s dobou vzniku
předlohy. To nejdůležitější, co se
do hry podařilo přenést, je však
rozverná nálada a osobitá komičnost čapkovských postav, ztělesněná chvála dětského pohledu na
svět a nespoutanost fantazie.
Devatero pohádek můžete vidět
na domovské scéně Divadla AHA!
ve vysočanském Divadle Gong
23. dubna v 10 hodin.

Vážení majitelé vozů Škoda,
Autodružstvo Praha připravilo novou službu pro
Vaše vozy starší pěti let. Příznivé ceny originálních
náhradních dílů, olejů a práce si můžete dopředu
jednoduše spočítat našich internetových stránkách
www.adpraha.cz. Po otevření klikněte na zelený
banner „Kalkulátor oprav vozů“ a dále Vás povede
přehledný program.
Hodně spokojenosti s vozy Škoda Vám přeje
Autodružstvo Praha, Váš dealer Škoda
DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
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Škola nanečisto dětem svědčí
Pátek 30. května 2014 je poslední den pro písemné podání žádosti o odklad školní docházky. Rodiče se mohou
rozhodnout pro podání písemné žádosti o pokračování dítěte ve školce nebo pro variantu, která je pro většinu
dětí s odkladem vhodnější. Tou jsou přípravné třídy.

V

březnovém čísle Devítky
jsme vám dali nahlédnout do
některých přípravných tříd na devítce a dnes naši „školní inspekci“
uzavíráme.
„Dětem se v průběhu života otevírají brány, kdy je možné získat jisté
schopnosti, pak se brána uzavře,
např. brána logopedická,“ uvedla paní učitelka z přípravné třídy
v ZŠ Litvínovská 500 Mgr. Dagmar Přibylová.
Necelé tři roky fungování přípravných tříd v Praze 9 prověřily, že
tyto třídy mají na děti blahodárný
účinek. Přípravky napravují logopedické vady, pomáhají dětem bojácným a sociálně nezralým.
„Obrovským přínosem těchto tříd
je, že děti zapadnou do první třídy
bez problémů. Dětem se v přípravných třídách velmi líbí, protože zažívají pocit úspěchu. Za jejich spokojeností je třeba vidět především
obětavou práci paní učitelek, pro
které je práce skutečným posláním,“ shrnula radní pro školství
Prahy 9 Zuzana Kučerová.

zanku jsme do ní dali, protože podle psychologických testů nebyla
dostatečně vyzrálá pro první třídu.
Po několika měsících v ní už při
zápisu do první třídy vystupovala
velmi suverénně, pryč byl dřívější
ostych, negativní přijímání všeho
neznámého. Zkrátka, je to jiná holčička, která se dokáže soustředit,
zná a respektuje školní režim. Myslím, že taková příprava je vhodná
pro každého budoucího prvňáčka.
Přípravná třída ZŠ Litvínovská 600
bují podpořit vývoj grafomotoriky
a celkové pracovní schopnosti jako
soustředění, vnímání, myšlení
a chápání učiva v souvislostech,“
nastiňuje Mgr. Markéta Želízková,
učitelka v přípravné třídě v ZŠ Litvínovská 600. „Ale zároveň je učím
také vzájemné úctě, obdivu k práci
druhých, vychovávám je k sebedůvěře, sebereflexi, aby věděly, co se
jim daří, a zároveň měly jistotu, že
když v něčem nevynikají, mohou
to cvičením napravit. Myslím, že
právě zdravá sebedůvěra je pro děti
základním stavebním kamenem,
aby se mohly vyvíjet, v životě byly
aktivní, flexibilní, dokázaly zvládat
i složitější životní situace.“
Děkujeme všem paním učitelkám
za obětavou práci, která přináší
viditelné ovoce.

Vychováváme je
k sebevědomí a sebereflexi

„Chci, aby paní učitelka nikdy
nezestárla a pořád jsem zůstal
v nulce,“ svěřoval se Martínek
Novák, žák prvního ročníku v ZŠ
Novoborská. A podobně je na tom
většina dětí, kterým se v přípravných třídách opravdu líbí.
„Ve třídě mám 15 žáčků, kteří sem
byli zařazeni většinou pro klasickou školní nezralost, takže potře-

Rodiče si přípravky
velmi chválí
Anna Kramperová:
Dcera měla problémy s výslovností
některých hlásek, takže jsem přivítala, že existují přípravné třídy pro
děti s odkladem povinné školní do-
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Ivana Melkusová:
Přípravnou třídu pro syna doporučila psycholožka ve školce Veltruská. Nebyl dostatečně zralý, aby
bez problémů zvládl první třídu.
Za těch několik měsíců, co do přípravky chodí, udělal velké pokroky – je více samostatný, dokáže se
zapojit do kolektivu dětí, což mu
dříve dělalo potíže, těší se do školy.
Vladimíra Lubelcová:
Naše rodina je ze Slovenska,
a protože doma mluvíme slovensky, syn Lukáš měl nedostatky
v češtině, což by mu ve škole způsobovalo problémy. V přípravné
třídě se v češtině den ode dne lepší.
Je to i díky paní učitelce, která děti
krásně vede.
Alena Široká:
Přípravnou třídu mohu ostatním
rodičům jen doporučit. Dceru Zu-

Přihlásit dítě do
přípravné třídy je
možné do 30. května
Děti se do přípravné třídy
přijímají na základě žádosti
zákonného zástupce, k níž je
nutné připojit doporučení školského poradenského zařízení.
Formulář získáte v základních
školách. Přihlášky se přijímají
do 30. května 2014.

Děti v Kytlické

Nápoj zdarma
Objednej si 2 velké pizzy
a dostaneš 1,5 l Pepsi
zdarma!

už mají nové hřiště
SC-340480/01

Prosek, Střížkov
a okolí rozvoz zdarma.
Tel.: 775 008 011
www.pizzapaoloprosek.cz

cházky. S odstupem doby musím
říci, že to bylo správné rozhodnutí.
Dcera se nejen zlepšila v řeči, ale
celkově vyzrála, takže první třídu
bude určitě zvládat dobře.

Dana Kamarýtová:
Když jsme se rozhodovali, zda dát
dceru do přípravné třídy, nebo
ji ještě nechat ve školce, protože
dostala odklad povinné školní
docházky, bojovali jsme trochu
s předsudky, že do přípravek chodí
hlavně děti, které nemají ani sociální návyky. Není to pravda a jsem
ráda, že dcera přípravku navštěvuje. Už proto, že je tady spokojená,
zapojila se do třídního kolektivu,
je samostatnější a odvážnější.
Zatímco dříve se hodně styděla,
nedávno úspěšně vystupovala na
školní akci před více než dvěma
sty rodiči a žáky školy.
Text a foto: mk

O

d října loňského roku chodí do zcela nové mateřské školy Dráček
v Kytlické ulici na Proseku, kterou zřídila Městská část Praha 9, sto
dětí. Jaro mohou strávit už na novém hřišti. Původní jen pískové hřiště
nahradilo hřiště z gumových dlaždic.
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na
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jejich okrajích prÛmûrnû dvacet metrÛ
Vysočanští
psali
po česku
Plešnerovi
a tina
si
Kfiídové
vrstvy
prosecké
plo‰iny
vytváfiejí
mocné,
horizontálnû
uloÏené
souvrství,
jejich
okrajích
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Ve vzdálenosti
vesnice,
ale m
jejich
husy kaseveru,
kačeny tedy
se
stupÀÛ
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si potrpěliletenského
nejen na dobré
hospodaral˘m
ordovikem
a libeÀského
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sezákladÛ
naplÀuje.
Mnohá
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ãásti
kfiídov˘ch
plo‰in
vlastnûtěmto
systém
star˘ch loPostupující
tmajepřidala
vyprávěnkám
Okraj Proseck˘ch skal a ãásti
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vybájené
postavy,
které
mohou
aje
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
nejmûkãí
místech,
kde
podleke
puklin
lidem
ublížit,vnebo
naopak
pomoci
štěstí.
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nem, takÏe dnes funguje jako trámec
zpevÀující okraj svahu.
nem,
takÏe dnes
jako trámec
Velmi dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum provedla
v rozpevÀující
okraj svahu.
ce 1992 jeskyÀáfiská
skupina SPEA, která noVelmi
dÛleÏit˘celou
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a odváÏila
se
ce
SPEA,
která
nopfii1992
tomjeskyÀáfiská
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získat poa Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nemûrnû
pfiesnou
pfiedstavu chodbu,
o situaci vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
se odaráÏí
Americe
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plánu.
V roce 1995
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu, coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
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se ubíraldomkÛ,
cestouazestupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
to
jména
neustálekde
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alekde
velice
profesionálnû,
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lokalizovanou
nedaleko
pÛl˘m
úsilím,
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profesionálnû,
podavodní
jámy nad
Amerikou
I z 60. let nafárat
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Rokytka
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lokalizovanou
nedaleko
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systém
Amerika
- Moãálafiilo
učebnice
nestačily
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stručné ase
nezdály
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tak zajímavé.
podzemí
a projít systém
Amerika
- MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
To chápali i naši učitelé a tolerovali, akci,
když
ka.
Jednalo
se
o
velice
napínavou
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vÛbec
Ïádné
v˘‰kové
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pfiisouvrstvím
proráÏce
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na silnû
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mûlchodby
zvlá‰tní,aještě
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mohlsoulézt
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kam to horZvířata
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mohl
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stafiiny
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opadávaly
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pfiedpisy
zakazovaly.
Zse
ãerstvû
meny,
bylo
nutné
poãkat,
probûhnout
do
V oblibě
jsme
měli
obrázek
lvem,otevslofiené
kaÏdou
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
míst Ty
achvíli
za
chvíli
jsem byl
nem
astafiiny
nosorožcem.
nám
připomínaly
meny,
byloI.nutné
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
Ajaká
Moãálka
a Amerika
bydobrodružství,
prožívali
hrdinovétak
z pobezpeãnûj‰ích
ly propojeny! míst a za chvíli jsem byl
hádek a povídek.
Obrázky mezi
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Americe
I. A Moãálka
a Amerika
tak byly,
se a vyměňovaly. Byly i určitým
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líbí? Sama se o jeho přízeň taky ucházela, ale

ného
nedalek˘ch
LetÀanech,
ření –prÛzkumu
měli pěknév výnosy
na poli,
ve chlévě
provádûného
Quidem
Zái v kurníku – krátce
ale taképonaválce
dobrou
kuchyni.
rubou,
je kfiídové podloÏí nerovné. Jak vyHospodyně obou dvorů si braly do služeb
pl˘vá ze stovek geologick˘ch vrtÛ, provejen zkušené
kuchařky.
A uměly
je objevují
hýčkat.
den˘ch
zde pfii
projektování
sídli‰tû,
Kuchařky
si
to
však
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a
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o nûkolik
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Bylo zajímavé,
že Jetelovi,
Nerovnosti
tehdej‰ího
povrchu
měli kuchařku
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k tomufungují
došlo?
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do vídeňské
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tfiebaposlala
u vysoãanské
estakády,
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ulici ãiv včeštině.
rybníãku
Hildu, aby
se tu zdokonalila
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pod
kanalizaãní
‰tole
v ulibyla Kundratkou.
tehdy obvykláVpraktika,
říkalo
se tomu
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bylZpravidla
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„posílat
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volejte 800 340 350

800 340 350

Domov seniorů FENIX

Domov se zvláštním režimem (syndrom demence)

Poskytovatel sociálních služeb se sídlem:
K Sanatoriu 661, 252 62 Horoměřice, Praha – Západ
III. etapa v prodeji
navštivte vzorový byt

Nabízí od 1. 4. 2014
volné kapacity
pro seniory
z Prahy a okolí.

Více na www.domovfenix.cz a tel.: +420 776 546 407
20140224_188x130_moduly.indd 1
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Rostislav Osička: Krása pohybu
– od antiky k dnešku
Krása pohybu – od antiky
k dnešku je název výstavy
výtvarných děl Rostislava
Osičky v Galerii 9, která se
koná od 1. do 24. dubna
2014.
Rostislav Osička
• narozen 15. 10. 1956, Valtice,
okr. Břeclav, žije a tvoří v Praze
• profesí boxer, malíř autodidakt
• má syna Rostislava a dceru
Klaudii
Studia
• v mládí Lidová škola umění
v Břeclavi
• Slovanské gymnázium
v Olomouci
Sportovní kariéra
1971–1974
boxoval za ODPM Hodonín
1974 –1975
boxoval za ZVL Skalica
1x mistr ČSSR a několikrát ČSR,
vítěz osmi mezinárodních turnajů
3x bronzová medaile na MSA:
Kuba, Korea, SSSR, 1x bronzová
medaile na ME v Německu
Vychoval a trénoval několik našich reprezentantů v boxu. V současnosti trénuje ligové BBC OSA
ve Fitness Centru Beck International, nabízí odborné kondiční
tréninky pro širokou veřejnost, věkově neomezeno (nauka boxerské
techniky, zlepšení fyzické kondice
a koordinačních schopností, úprava nadváhy).

Rostislav Osička

Samostatné výstavy
2003 Nová síň, Praha
2004 Solidní nejistota
2006 Galerie Lazarská, Praha
2007 Literární kavárna Řehoře
Samsy, Lucerna, Praha
2008 Galerie Katarská, Praha
2010 Kostel sv. Šimona
a Judy, Praha
2011 Galerie Nora, Truhlářská
ul., Praha
Galerie Pyramida, Praha
(společně s Radkou Kuželovou)
2012 Vinotéka u Vavrysů
(3x tematická výstava o vínu)
2012–13 Kavárna MED Café,
Praha, roční expozice
2014 Galerie 9
Kolektivní výstavy
2005 La Fabrika
2007 Podnikatelský vzdělávací
institut Pyramida, Praha
2011 Výstava obrazů sdružení

Jan Kouba: Česká republika na letecké fotografii
MČ Praha 9 srdečně zve na výstavu ve vestibulu nové budovy radnice,
Sokolovská 14 s názvem Jan Kouba: Česká republika na letecké
fotografii. Výstava se uskuteční 1. až 30. dubna 2014.

BENE, jako host, KK Poštovka,
Praha 5
2013 Galerie Nora,
Gorazdova ul., Praha
Umělec o sobě
Malovat jsem začal již na základní
škole. V 15 letech jsem navštěvoval
LŠU v Břeclavi. Do 19 let jsem bydlel v Moravském Žižkově. V roce
1976 jsem nastoupil jako armádní
sportovec do Dukly Olomouc a několik let jsem reprezentoval naši
rozkradenou, ale přesto krásnou
republiku. V tomto mém sportovně
nejaktivnějším období jsem se začal přátelit s malíři a sochaři, např.
s Georgiem Stejskalem a Tomem
Měšťánkem. Jejich tvorba mě silně
ovlivnila, mnoho probdělých nocí
jsem trávil v jejich ateliérech a také
v kavárnách, kde se malovalo, žilo,
ale také hodně pilo víno. V brzké
době měl můj bouřlivý noční život
negativní vliv na mou sportovní výkonnost v ringu. V roce 1979 jsem
měl cestovat na ME do Tampere,
před soustředěním jsem opět popíjel a před svým odjezdem se serval
s nějakými maníky v Praze, za to
jsem od soudruhů vyfasoval doživotní dištanc. Časem mně můj trest
překvalifikovali na dva roky. Začal
jsem zase boxovat, ale už to nebylo
ono. Byl jsem také v užším výběru
na OH Moskva, kam jsem nakonec

Salon Prahy 9
Zvíkov
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Galerie 9
vysočanská radnice
Sokolovská 14/324
Praha 9-Vysočany
tel.: 236 041 292
Otevřeno pondělí až čtvrtek od 10
do 19 hodin. Vstup volný.
Objednávka hromadných návštěv
na tel.: 236 041 292.
Více na www.galerie9.cz

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

V Galerii 9 se od 29. dubna
2014 uskuteční Salon Prahy 9
– přehlídka tvorby výtvarných
umělců spjatých s regionem.

kvůli špatné životosprávě nebyl nominován. Prošel jsem životní krizí
– démon alkohol mě nechtěl pustit
ze svého sevření. Díky bohu a opětovnému tvrdému boxerskému tréninku jsem se však opět postavil na
vlastní nohy! V pozdějších letech,
když už jsem bydlel v Praze, jsem
se tak seznámil s dalšími malíři:
Jiřím Sozanským, Václavem Benediktem a Josefínou Garaiovou.
Od nich jsem také načerpal určitá
moudra pro malbu. V současné
době jsem boxerským kondičním
trenérem v BBC. Jsem také členem
kaskadérské skupiny Filmka.
Kontakt:
www.boxosicka.cz, mail:
info@boxosicka.cz

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro
všechny věkové kategorie,
tvoříme zde pro radost, zábavu,
štěstí, harmonii, uklidnění. Za
krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné,
na chvilku se odreagovat od
denního shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo. K účasti
se nemusíte objednávat, kapacita je ale omezena provozními
možnostmi. Kurz probíhá přímo
ve výstavních prostorách
od 17 do 19 hodin.
2. 4. dárkové krabičky
9. 4. brože z filcu
16. 4. velikonoční výzdoba
23. 4. výrobky z kůže
30. 4. koláž z čajových sáčků

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
16. 4. velikonoční výzdoba

Duben 2014
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Máte doma dokumenty, fotografie,
předměty vztahující se k 1. světové válce?
Městská část Praha 9 připravuje ke 100. výročí
vypuknutí 1. světové války výstavu v Galerii 9.

A

utoři výstavy by se rádi zaměřili – pokud získají dostatek
informací – také na odezvu tohoto světového konfliktu na území
dnešní Městské části Praha 9.

Obracíme se proto na vás čtenáře
s prosbou o zapůjčení jakýchkoli
dokumentů, fotografií a předmětů
souvisejících s válečnými událostmi (odchod vojáků na frontu, ko-

respondence z vojenských tažení,
případně ze zajetí a válečných
lazaretů, vzpomínky apod.). Zároveň děkujeme za všechny podněty
a připomínky k tomuto tématu.
Kontakt: Mgr. David Kraus, tel.:
283 091 246, e-mail: krausd@
praha9.cz.

Koncerty Svět z koňského hřbetu
3. dubna v 19 hodin
AMEN, PRAVÍM TI
Alfréd Strejček, Štěpán Rak
Poslední slova Ježíše Krista
na kříži a jeho zmrtvýchvstání
podle evangelia sv. Matouše
zůstávají stálou inspirací
lidstva. Připomenutí této
události v čase velikonočním je
dotekem křesťanského vkladu
do základů naší civilizace;
v koncertním pojetí našeho
špičkového herce a recitátora
Alfreda Strejčka, který texty
přednese, a Štěpána Raka,
jehož citlivá a mimořádně
zahraná hudba umělecký
a duchovní dojem ještě
umocní, se navíc jedná o zcela
mimořádný zážitek.
Akce se uskuteční v obřadní
síni vysočanské radnice,
Praha 9, Sokolovská 14/324.
Bezbariérový vstup (2. p./výtah).
Omezená kapacita sálu.
14. dubna od 18 hodin
SLAVNOSTNÍ
VELIKONOČNÍ KONCERT
Na mimořádném koncertu
ve Svatyni Krista Krále –
římskokatolický kostel,
Kolbenova ul. 658, Praha
9-Vysočany – zazní díla
A. Vivaldiho, G. F. Händela, M.
A. Charpentiera, W. A. Mozarta.
Účinkují členky komorního
orchestru Queens of
Classic, členové Pražského
filharmonického sboru se
sólistkami Dagmar Williams –
soprán, Danielou Demuthovou
– mezzosoprán. Dirigent Jan
Šrámek. Vstup volný!

ZAJÍČEK NA KONI o.p.s. zve v sobotu 12. dubna 2014
na jarní výlet s koníky s názvem Pohled na svět
z koňského hřbetu je zážitek.

Z

veme všechny na procházku parkem na Čeňku spojenou s jízdou na
konících, povídáním o přírodě, různými soutěžemi, malováním a na
závěr zdoláním rozhledny.
Všechny děti, malé i velké, které budou jezdit na konících, si přinesou
vlastní přilbu (stačí cyklistická). Půjdeme trasou dlouhou asi 4 km, v poledne si uděláme přestávku na oběd, který si přineseme s sebou, a pak
si budeme hrát a malovat.
Cesta je rovná, a tak výlet zvládnou i maminky s dětmi v kočárku.
Sraz je v 10.30 hod. v ul. Arnošta Valenty, v Praze 9 pod autobusovou
zastávkou Doležalova – bus č. 223, 273 a 269. Předpokládaný konec
15.30 hod. V případě velmi špatného počasí se v den konání informujte
na tel. 605 466 166. Více informací a přihlášení (nutné) u Moniky Splavcové: m.splavcova@zajiceknakoni.cz, tel.: 605 466 166 (SMS). Výlet je
zdarma, příspěvky na krmení pro koníky jsou dobrovolné.

Večerní škola v dubnu
Večerní škola nemusí nutně být jen místem, kam chodí ti, kteří k dosažení
potřebného vzdělání nevyužili k tomu určený čas. Večerní škola může být
také stylovou restaurací a hudebním klubem s programem. Co na adrese
Nad Kolčavkou 907/8 Praze-Libni chystají v dubnu?
5. 4. 2014
Mojmír Světlana = 100 let
uzavřená společnost
8. 4. 2014 od 19 hodin
BRABENEC a druhé úterý
Pravidelné druhoúterní řádění
12. 4. 2014
Pan řídící slaví narozeniny a možná
přijde i Zuzana Michnová. Otevřená
společnost přátel, kamarádů a obdivovatelů pana řídicího, zpěv, ženy (muži)
a víno, prostě všechno jako vždycky
ve Večerní škole. Vzhledem k tomu,
že den narození je 13. 4., očekává

se přehoupnutí oslavy přes půlnoc.
Možnost rezervace přenocování.
17. 4. 2014
Darja Kuncová a Old Fashion Trio
Opět swingují naši staří známí,
otevřená společnost, rezervace
doporučena, vstupné do čepice.
19. 4. 2014 od 16 hodin
LAN PÁRTY VE VŠ
25. 4. 2014 od 19 hodin
Honza Koutecký a jeho přátelé
Večer plný hudby a příjemných
lidiček. Otevřená společnost.

Výtvarná
soutěž
Po devítce
bezpečně
Městská část Praha 9
a Dopravní hřiště Prosek
vyhlašují výtvarnou soutěž
pod záštitou starosty MČ
Praha 9 Ing. Jana Jarolíma
Téma:
PO DEVÍTCE BEZPEČNĚ
Soutěž je určena
pro věkové kategorie:
I. 4 – 6 let
II. 7 – 9 let
Každý soutěžící může zaslat do
soutěže jednu výtvarnou práci
ve formátu A4 nebo A3.
Techniky:
malba, kresba, grafika, koláž
Každá práce musí být
opatřena štítkem s údaji:
jméno, věk, kategorie, adresa
Zveme všechny soutěžící
na oficiální vyhlášení
soutěže, které proběhne na
Dopravním hřišti Prosek, ve
čtvrtek 5. 6. 2014 od 15:30
hodin. Vyhlášení výsledků
bude součástí slavnostního
programu v areálu
Dopravního hřiště – předání
cen, koncert, opékání
špekáčků aj.
Uzávěrka soutěže je v pátek
30. 5. 2014 v 11 hodin
Práce se odevzdávají osobně
do informačních kanceláří
na radnici ve Vysočanech
nebo v Poliklinice Prosek
a v kanceláři Dopravního
hřiště Prosek. Za každý
výkres obdržíte pozvánku na
slavnostní vyhlášení soutěže.
Partneři:
PORSCHE PRAHA – PROSEK,
Divadlo AHA, Městská policie
Praha 9, Lunapark Karel Helfer
www.praha9.cz
www.dopravnihristeprosek.cz
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Conqueror, rives, marmor, křída, lesk, mat ...
Prodej již od 1 archu B1! Skvělé ceny!
Řežeme na libovolné formáty, zasíláme PPL.

Duben 2014

agenturám
Reklamním
rník.
zašleme vzo
a tiskárnám

Kontakt: grafika@praktikpapir.cz
OSTRAVA, tel.: +420 595 136 315
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SPECIÁLNÍ GRAFICKÉ PAPÍRY SKLADEM 300 DRUHŮ!
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bojových
umění

Ukázka
v Harfě
5. 4. 2014
14.00 – 18.00

4 bloky ukázek disciplín
bojových sportů K-1, kickbox,
box pod vedením mistra světa
Anatolie Hunanyana.
Vystoupení je upoutávkou
na galavečer bojových
sportů Heroes Gate 12,
který se koná 11.4. 2014 v aréně
pražské Sparty Podvinném mlýně.

plná obchodů
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SPORT

MČ Praha 9 versus
LIGHTHOUSE GROUP

TJ Praga, rozpis
fotbalových utkání Muži A

Ledová plocha na střeše Galerie Harfa se 5. března 2014
stala dějištěm přátelského hokejového utkání představitelů MČ Praha 9 a společnosti Lighthouse Group, která
je developerem projektů Galerie Harfa, Harfa Office Park
nebo třeba rezidenčního bydlení Zelené Město.
		Den

V

2 Neděle

30. 3. 13:00 Praga

chyběl generální ředitel Tamir
Winterstein a ředitel Galerie Harfa Pavel Skorčík.
V utkání, které se hrálo 3x 15 minut hrubého času, nakonec zvítězila MČ Praha 9.

4. 4. 19:00 Štěrboholy

Hosté

Hřiště

Hostivař

Střížkov UMT 2:2

Podzim

Kbely

Praga T

1:2

Praga

Štěrboholy T

5:0

4 Sobota

12. 4. 10:30 Praga

Vyšehrad B Praga T

0:2

5 Neděle

20. 4. 17:00 Kolovraty

Praga

1:2

6 Sobota

26. 4. 10:30 Praga

7 Sobota

3. 5. 17:00 Dubeč

8 Sobota

10. 5. 10:30 Praga

Kolovraty T

Chabry

Praga T

1:3

Praga

Dubeč T

2:1

Újezd n Lesy Praga T

0:0

9 Sobota

17. 5. 17:00 Tempo

Praga

10 Sobota

24. 5. 10:30 Praga

D. Počernice Praga T

Tempo T

5:1
2:3

11 Neděle

1. 6. 17:00 Ďáblice

Praga

Ďáblice T

5:3

12 Sobota

7. 6. 10:30 Praga

PSK Union

Praga T

3:2

Loko T

1:3

13 Sobota

14. 6. 14:00 Loko Vltavín B Praga

SC-340345/01

hokejových dresech nastoupili za městskou část
místostarostové Tomáš Portlík
a Adam Vážanský, radní Zdeněk
Davídek a Jaroslav Tomšů. Mezi
hokejisty Lighthouse Group ne-

Čas Domácí

22. 3. 11:00 Praga

3 Pátek

Hráči v akci

Datum

1 Neděle

Duben
2014
vivus_inzerce_devitka_188x130.indd

1
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www.
detskaobuvbalabenka.cz
www.detskaobuvbalabenka.cz

Pomohu Vám

s prodejem bytu

Realitní makléř z Proseka

albina kashkaroVa

Zavolejte mi

774 849 270

O všechno
se postarám

www.bydlimenaProseku.cz

inzerat_44x30.indd 1

SC-340287/02

SC-340378/01

9

Kosmetické poradenství v péči o pleť
Svatební líčení
Denní a večerní líčení
Minikurzy líčení pro každou ženu
každého věku
Semináře a osobní konzultace
s tematikou na firemní image
Manuální lifting obličeje
Tel.: 774 176 666
e-mail: ivana.sotova@seznam.cz
Adresa: Vysočanská 238, Praha 9

SC-340365/01

SC-340466/01

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

SC-340463/01

SC-340253/02

Kvalitní dětská obuv od výrobců Pegres,
Sante, Fare, Protetika, Ktr, Jonap,
Beďa obuv, Rak, Bugga, Superfit,
Richter, Primigi...

PO - PÁ 8:30 - 18:00, SO 9:00 - 12:00

náměstí Na Balabence 1439/1

tel.: +420 266 310 432
mob.: +420 606 403 063

OPRAVY A PRODEJ

Sokolovská 278, Praha 9

tel.: +420 266 310 432

mob.: +420 606 403 063
www.
detskaobuvbalabenka.
cz
www.detskaobuvbalabenka.cz
www.
cz e-mail:
www.detskaobuvbalabenka.cz
Tel.: 725
790detskaobuvbalabenka.
863
info@detskaobuvbalabenka.cz

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

NEPŘETRŽITĚ

603 42 19 68, 283 88 13 75

SALÓN IVKA

Kvalitní dětská obuv od výrobců Pegres,
Sante, Fare, Protetika, Ktr, Jonap,
Beďa obuv, Rak, Bugga, Superfit,
Richter, Primigi...

e-mail: info@detskaobuvbalabenka.cz

Čištění koberců a čalouněného
nábytku, mytí oken a běžné
úklidy dle dohody.
Dle vašeho přání.
Tel.: 286 888 371, 723 527 760
e-mail: Wap350@seznam.cz

(volat po–pá 1830–2100 hod.)

2 roky zkušeností z předškolní
náměstí
Na 10
Balabence
1439/1
přípravky v USA
(celkem
let v USA)
náměstí Na Balabence 1439/1
PO - PÁ 8:30 - 18:00, SO 9:00 - 12:00
učení hrou v domácím
prostředí
Kvalitní
obuv od výrobců Pegres,
PO - PÁ 8:30 Prodejna
- 18:00, SO
9:00dětská
- 12:00
kvalitní
Sante, Fare, Protetika, Ktr, Jonap,
(děti si ani nevšimnou, že se učí)
Beďa obuv, Rak, Bugga, Superfit,
tel.: +420 266 310 432
certifikované
obuvi
Richter, Primigi...
tel.: +420
266 310 432
max. 6 dětí ve skupině
mob.: +420 606 403 063
Vel.
17–42
náměstí
Na Balabence
mob.: +420 606
403
063 1439/1
první hodina v doprovodu
PO - PÁ 8:30 - 18:00, SO 9:00 - 12:00
e-mail:
rodičů zdarmae-mail: info@detskaobuvbalabenka.cz
Nám.info@detskaobuvbalabenka.cz
na Balabence 1, Praha

ŠICÍ STROJE

JH ÚKLIDOVÉ PRÁCE

veškeré opravy a instalace
čištění odpadů a kanalizace

SC-340233/02

Angličtina pro děti

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

www.ceskydomov.cz
SC-332533/03

SC-332529/02

Kvalitní dětská obuv od výrobců Pegres,
Sante, Fare, Protetika, Ktr, Jonap,
Beďa obuv, Rak, Bugga, Superfit,
Richter, Primigi...

Hledám
zdravotní sestru
na částečný nebo celý
úvazek do privátní
urologické ambulance
v Praze 7.
Kontakt: 777 147 486

www.
detskaobuvbalabenka.cz
www.detskaobuvbalabenka.cz

STUDENT VŠ NABÍZÍ
DOUČOVÁNÍ
ANGLICKÉHO JAZYKA
A/NEBO LEKCE TENISU
PRO ZAČÁTEČNÍKY
(LICENCI TRENÉRA OD ČTS MÁM)
LEVNĚ A DOBŘE
TEL.: 603 362 968
NEBO: 604 481 248

SC-340465/01

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

SC-340503/číslo

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

16.3.2014 19:47:46

www.laurasport.cz

Tuto reklamu lze použít jako
slevový kupón na nové kolo značky Pells.

SC-340426/02

Jednorázový kupon nelze kombinovat s jinými slevami a vouchery. Sleva se počítá z původní ceny.
Dá se uplatnit jen při platbě hotově. Platnost do 30.4.2014.

SC-330744/05

Zahajte novou sezónu s novým
kolem značky Pells nebo
náš cykloservis připravý Vaše stávající.
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Fénix vám přináší

Velikonoční radosti
Přijďte s Fénixem oslavit jaro a využijte speciální
nabídky, kterou pro vás Fénix připravil!
Čekají vás nejen speciální akce na potraviny a jarní dekorace, ale také spoustu zábavy, např. vaření
s Orionem 17. 4. Když zkrášlíte svůj domov jarními dekoracemi, můžete na facebooku fotosoutěžit
o poukazy na zboží v hodnotě 1000 Kč. Podrobné informace o nabídkách a program akcí se dozvíte
v „Průvodci Velikonocemi ve Fénixu“, který bude distribuován ve Fénixu od 7. 4. do 21. 4.
Informace o akcích najdete na

www.ncfenix.cz
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Základní umělecká škola Praha-9

PROSEK

adresa: U Prosecké školy 92
Praha 9, telefon: 286 886 138
www stánky: www.zuspraha9.cz

Přijímáme předškoláky, školáky a studenty
do uměleckých oborů pro školní rok 2014/2015
ve dnech 12. -13. května a 2. -3. června, vždy 14 - 18h

VÝTVARNÝ
OBOR
LITERÁRNĚ
DRAMATICKÝ
HUDEBNÍ
OBOR

klasický, lidový a moderní tanec, příprava na
taneční konzervatoře, irský tanec a irský step
(možnost účasti na mezinárodních soutěžích,
skládání výkonnostních zkoušek)

kresba, malba, modelování, objektová a
akční tvorba, keramika, digitální fotografie a
nová média. příprava ke studiu na
středních a vysokých uměleckých školách

dětské divadlo, kultura jazykového a
pohybového projevu, vytváření předpokladů
pro veřejné vystupování, příprava na
umělecké školy

klavír, housle, kytara klasická, elektrická a baskytara,
akordeon, elekrické klávesy, příčná a zobcová flétna,
klarinet, saxofon, trubka, pozoun, violoncello, zpěv klasický
a populární, bicí nástroje, příprava na hudební konzervatoře

SC-340383/01

TANEČNÍ
OBOR

