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MILOVNÍCI FREESTYLOVÝCH
SPORTŮ SE ZABYDLELI VE
VYSOČANECH. FREESTYLE
KOLBENKA BYLA OFICIÁLNĚ
OTEVŘENA.
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Vysočany:

Přijďte na Hasičský den
na Kolčavce
VZNIKAJÍ
NOVÉ PARKY

ČARODĚJKY
NA STŘÍŽKOVĚ

GALERIE 9:
JIŘÍ HRUŠKA

INZERCE

SVĚTOVÉ HITY VE STYLU GREGORIÁNSKÝCH CHORÁLŮ

VÝPRAVNÝ RODINNÝ MUZIKÁL

OD 22. DUBNA 2016
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

VŠECHNY ZNÁMÉ PÍSNĚ

NOV É CD V PRO DEJ I

J. UHLÍŘE A Z. SVĚRÁKA
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V. Kratina, J. Dulava, P. Vraspírová, I. Korolová, H. Holišová a další

Hrají: J. Langmajer, J. Korn, R. Vojtek, V. Kopta, Ch. Poullain,
R. Genzer, M. Suchánek, D. Gránský, D. Batulková, A. Gondíková,
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4 – 8 Z radnice

M

luvíme o rozvoji městské
části, cestách vedoucích
ke zvýšení kvality života i prostředí, v němž žijeme, významu
motivujících příkladů… Nerad
bych, aby se v záplavě vizí a plánů ztráceli konkrétní lidé. Lidé,
kteří z místa, v němž žijí, dělají
to, co nás v něm drží, pro co se
vždycky rádi vracíme zpátky. Patří k nim i Martin Dubský, Petr
Müller a Michal Kabelka. Stojí
za projektem Freestyle Kolbenka, který vdechl nový život jedné
z výrobních hal po bývalém ČKD
v Kolbenově ulici ve Vysočanech, když ji změnil v tréninkový
prostor pro milovníky freestylových sportů a vyznavače pohybu
od těch nejmenších po seniory.

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.

Všechny tři znám osobně, jsou
to „srdcaři“ a Praha 9 díky nim
drží další prvenství v oblasti
volnočasových aktivit v Praze
– k nejdelší bobové dráze a nejvyšší lezecké stěně přibyl v Evropě ojedinělý freestylový areál
s trampolínovým parkem, lyžařskými simulátory, skoky pro lyže
či snowboard, které ocení profesionálové i naprostí začátečníci
bez rozdílu věku.
Rád bych poděkoval jim i všem
dalším pracovitým a odvážným
lidem, kteří dělají Devítku tím,
čím je.
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
redakcedevitky@praha9.cz
Redakční rada: Předseda: Mgr. Adam
Vážanský, členové: Milan Apeltauer,
Ing. Zdeněk Davídek, Ing. Marek Doležal,
Zuzana Haberlová, Miloslav Hanuš, PaedDr.
Taťjana Horká, Mgr. Tomáš Portlík, Jan
Sládek, MUDr. Michal Mašek, Mgr. Jiří Houdek
Vaše názory, podněty, náměty nebo příspěvky
a fotografie rádi uvítáme na e-mailu:
redakcedevitky@praha9.cz nebo na
poštovní adrese městské části Praha 9.
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Přijďte si každou

3. sobotu v měsíci

užít zábavné odpoledne
s pohádkovým
prasátkem Pigy.
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Z RADNICE
Zastupitel MČ Praha 9 Mgr. Adam Vážanský (ODS)

Bez peněz kulturu
ani sport dělat nemůžete
Mgr. Adam Vážanský je už druhé volební období místostarostou Prahy 9 odpovědným za kulturu a sport.
Kultura a sport jsou první oblasti,
v nichž se škrtá pořadatelství akcí
i investice, pokud dojde ke snížení
příjmů v rozpočtu, a je jedno, zda
se jedná o rozpočet státní nebo
obecní. Pociťujete podobný stav
v současné době?
Ve sportu určitě, což souvisí s přijetím vyhlášky hl. m. Prahy o nulové toleranci hazardu. Nechci tady
obhajovat herny a kasina, faktem
však je, že ztráta na straně příjmů
do rozpočtu městské části se bude
jen obtížně nahrazovat. Za tři
čtvrtletí loňského roku jsme mezi
sportovní kluby díky daním z výherních automatů rozdělili v dotacích více než 4 miliony korun, tedy
kolem 1 400 000 korun za čtvrtletí. Za první tři měsíce letošního
roku to bude jen 260 tisíc korun.
Souhlasím s tím, že k hazardu je
třeba přistupovat obezřetně, což
ale na druhou stranu znamená,
že je třeba tuto problematiku řešit koncepčně. A když šmahem
zruším herny, je třeba také ukázat
nové zdroje financování sportu.
Navíc peníze šly přímo do sportovních oddílů, které se starají
o děti, motivují je ke smysluplné
činnosti, dávají jejich životu řád.
To je podle mě účinnější, než dělat
z hraní na automatech „zakázané
ovoce“, které – jak víme – chutná
nejvíc.
Ale sport není financován jen
z daní za výherní automaty…
To je sice pravda, ale finanční
podpora sportu vázne i ze shora, tedy z ministerstva školství,

ještě získali finance na dotacích
od hl. m. Prahy, které je vypsalo
v rámci akce „Praha – Evropské
hlavní město sportu 2016“. Díky
nim můžeme pořádat řadu oblíbených akcí pro veřejnost, jako je
např. Běh s Harfou, cvičení venku
v rámci projektu Devítka v pohybu, nejrůznější sportovní turnaje
pro mládež, ale je otázkou, jak
dlouho na to ještě peníze budou.

Mgr. Adam Vážanský
mládeže a tělovýchovy. Jsem
přesvědčen, že pokud nevznikne
samostatné ministerstvo sportu,
budou sportovní kluby při přerozdělování peněz ze státního
rozpočtu stále jen otloukánkem
na konci řady. V těchto záležitostech přece nemůže rozhodovat to, zda ministr školství je
příznivcem sportu, či není. Pro
letošní rok se dokonce uvažuje
o tom, že ministerstvo nevypíše
dotace na investice ve sportu.
Vidíte řešení, jak tento stav napravit?
Finance by mohla například rozdělovat Česká unie sportu přímo
do sportovních organizací a klubů, aby se část z nich „nerozpustila“ v rozpočtu ministerstva
školství. Pro letošní rok jsme sice

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS
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A kultuře také chybí peníze?
Samozřejmě by bylo fajn, kdyby
jich bylo víc, ale… Jsem rád, že
se i díky naší podpoře rozvíjejí na
Devítce tzv. malé kulturní projekty
zespodu. Tedy, že lidé sami přicházejí s nápady, realizují je, sami
sebe baví. Tradičně nádherné akce
pořádá Spolek za veselejší Střížkov na Střížkově, zajímavé akce
se dějí kolem Spartaku v Hrdlořezích, poslední dva roky se rozbíhají nové projekty na Kolčavce ve Vysočanech… Podporovat takovéto
akce, které naši obyvatelé berou za
své, mi přijde daleko lepší, než dávat peníze na momentálně módní
záležitosti, které oslovují jen úzké
skupiny.
Na co konkrétně narážíte?
Bohužel opět na přerozdělování
peněz, které se děje bez znalosti
věcí. Jeden příklad za všechny:
letos Divadlo AHA! působící
v našem Divadle Gong dostalo
od pražského magistrátu dotaci
ve výši pouhých 200 000 korun
s odůvodněním, že se jejich zaměření neslučuje s politikou hlavního

města. Přitom vystoupení tohoto
divadla je zaměřeno na děti, což
je velký výchovně-vzdělávací počin. Kdyby soubor působil v centru Prahy a věnoval se alternativní
kultuře, dostal by podstatně víc.
A situace se v Praze patrně nezmění, dokud nebudou i v oblasti přerozdělování financí posíleny pravomoci jednotlivých městských
částí. Mnozí si sice klepou na
čelo, když slyší o snaze některých
starostů o odtržení od hlavního
města, ale měřeno touto optikou
by mělo dojít alespoň k širší diskuzi a jednáním o decentralizaci
některých pravomocí magistrátu.
Například v oblasti financování
kultury nebo sportu mají radnice
daleko konkrétnější představu
o potřebách než úředník na magistrátu.
Vraťme se ještě na Devítku. V minulosti bylo vlajkovou lodí kultury
v Praze 9 Divadlo Gong…
… a stále je, i když „leží na periférii
a hraje zejména pro děti“. Multikulturní prostor Divadla Gong
podporujeme – ročně navštíví
vysočanské divadelní představení
na dvacet tisíc nejmenších diváků,
svůj prostor zde mají místní spolky jako např. Slovácký krúžek,
ochotníci i děti z mateřských či základních škol… A zároveň je Divadlo Gong vyhledávaným místem
folku, country, jazzu, pravidelně
tu vystupují kvalitní profesionální
divadelní soubory a divadlo nabízí
i prostor pro vzdělávání v nejrůznějších oblastech.
mk

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:

tel.: +420 283 091 111

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:

tel.: +420 283 091 101-102

INTERNET:

www.praha9.cz

ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

podatelna@praha9.cz

Kontakty na redakci,
inzerci i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži
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U Rokytky začínají práce na novém
rybníku a vzniká park Pod Lávkou
S jarem se ve Vysočanech
naplno rozjely práce na
budování parku Pod Lávkou a rybníka Zahrádky ve
stejnojmenném plánovaném parku u Rokytky.

světelné křižovatky Ocelářská
– Freyova, propojení mezi pěší
lávkou přes Rokytku a novým
přechodem přes Ocelářskou,
který je součástí sousedního
souboru Tulipa Rokytka. Dále
bude zahuštěna stromová zeleň,
která park ochrání před hlukem
z přilehlých komunikací. Ve středu území studie navrhuje volnější ozeleněný prostor s několika
solitérními stromy. Jím bude
procházet zvlněná, mlatová cesta. Areál by pak měl být doplněn
dětským hřištěm a altánem. Park
by měl být hotový do konce tohoto roku.

„V

rámci dohody, kterou má
naše městská část s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, začaly práce na
novém rybníku v budoucím parku
Zahrádky včetně výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu, náhonu pro napájení z vodního toku
Rokytky a přeložky vodovodního
řadu,“ konstatuje Tomáš Holeček,
radní pro životní prostředí a dopravu Prahy 9, a pokračuje: „V návaznosti na územní řízení a vydání
stavebního povolení bychom chtěli
do konce roku ukončit první etapu
výstavby parku Zahrádky. To představuje zprůchodnění budoucího
parku od ulice Poděbradské ulicí
U Elektry až na Kolbenovu ke stanici metra Kolbenova. Je tedy třeba vybudovat lávku přes Rokytku
a vytvořit tzv. zelenou osu – stromořadí. Spojnicí vedoucí kolem
Möbelixu se pak chodci dostanou
ke stanici metra Kolbenova.“
Celý park Zahrádky by měl být dokončen – pokud vše půjde podle
plánu – v roce 2018.

Výstavba rybníka

Místo, kde rybník v plánovaném
parku Zahrádky vzniká, leží na levém břehu Rokytky a dříve bývalo
zahrádkářskou kolonií. V součas-

Zelená zóna kolem Rokytky

Místo, kde vzniká nový pražský rybník Zahrádky
né době zde po zahrádkářích zbývají už jen betonové základy a celá
lokalita je velmi zarostlá a zanedbaná. Nový pražský rybník, jehož hladina potěší návštěvníky už
koncem léta, ponese jméno Zahrádky. Jeho výstavba naváže na
koncept využití tohoto území jako
rekreačního parku.
Vodu z Rokytky bude do rybníka
přivádět náhod tvořený dvěma
částmi. První, která začíná u opraveného balvanitého skluzu, bude
z trubek. Druhá část však již bude
mít charakter otevřeného koryta,
kterým voda poteče přímo k rybníku. Otevřený úsek náhonu překlenou dva povalové mostky.

Rybník Zahrádky

Po dokončení a napuštění zaujme
hladina nového rybníka plochu

2800 m² a jeho hloubka bude maximálně 1,3 metru. Rybník zadrží
vodu o celkovém objemu 2500 m³.
Dno rybníka utěsní jílová vrstva.
Bezpečnostní přeliv je navržen
korunový s betonovými prahy
obloženými kamenem. Samotná
konstrukce přelivu tvoří kamenná
rovnanina z lomového kamene,
která leží ve štěrkopískovém loži.
Břehy náhonu a rybníka budou
osazeny kvetoucí mokřadní vegetací.

Park Pod Lávkou

Pilně se pracuje také na 1,5hektarovém pozemku u Rokytky mezi
Ocelářskou, Freyovou ulicí a ulicí
Na Břehu.
Projekt parku Pod Lávkou počítá
s doplněním pěších komunikací – jde o příchod k přechodům

Park Pod Lávkou stejně jako budoucí park Zahrádky se stane dalším kamínkem v mozaice zklidnění a rekultivace celé zóny podél
toku říčky Rokytky.
„O romantickém pásu parků podél
toku Rokytky už sním skoro deset
let. Za tu dobu kolem říčky developeři postavili desítky bytových
domů, ale životní prostředí zůstalo poněkud stranou. Nyní konečně vidíme významnější změny,“
svěřuje se předseda Kontrolního
výboru Zastupitelstva MČ Praha 9
Miloslav Hanuš, který všechny
podstatné změny na našem území
bedlivě sleduje. A dodává: „Věřím,
že nový rybník Zahrádky bude
s koncem léta hotový a na něj vzápětí naváže další budování parku
i spojovací cesty přes Rokytku ke
stanici metra Kolbenova.“
text a foto: mk

Pod lávkou ve Freyově ulici vzniká nový park
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TÉMA MĚSÍCE

Počet heren se na
Devítce výrazně snížil
Více než o 80 procent se od roku 2011 snížil počet míst
s výherními hracími přístroji, videoloterijními terminály
(VLT) a kasiny v Praze 9. Z 56 jich od letošního roku
zůstalo deset. Tak by mohla znít stručná odpověď na
otázky obyvatel Prahy 9, kteří se ptají, jak to vypadá
s potlačováním hazardu v naší městské části.

O

krátké vyjádření na toto téma
jsme požádali místostarostu
Prahy 9 Tomáše Portlíka.

Proč se Praha 9 nepřipojila k těm
pražským městským částem, které vyhlásily hazardu tzv. nulovou
toleranci?
Nulová tolerance problém gamblerství neřeší. Je to jen lákavé téma
pro neziskové organizace, jak tahat
ze státního rozpočtu peníze na různé „protihazardní“ projekty, a téma
pro politické strany, které nemají
vlastní konstruktivní program.

S hernami je ale spojena vyšší
kriminalita…
Na to mohu jen říct, že v průzkumu vnímání bezpečnosti z minulého roku vyšla Devítka jako jedna
z nejbezpečnějších městských částí, což potvrdila i zpráva o bezpečnosti v Praze 9 za rok 2015. Paradoxem tohoto argumentu je pak
to, že zkušenosti z jiných měst,
které nulovou toleranci zavedly,
jasně ukazují, že nulová tolerance
vede ke vzniku černého trhu a tím
radikálně snižuje možnosti radnic,
policie a dalších, jak problematiku

hazardu efektivně řešit a podílet
se tak na zvyšování bezpečnosti.
Ovšem z pohledu gamblerů, kteří
jsou na hazardu závislí, je lepší
žádné herny nemít.
Tyto případy mě velice mrzí, avšak
rolí městské části není vychovávat
a říkat někomu, co smí či nesmí.
Za Prahu 9 jsme navrhli několik
omezení pro tyto případy, včetně
legislativní úpravy, která iniciuje
vznik tzv. černé listiny – seznamu
těch, kteří v souvislosti se závislostí na hazardu páchají přestupky
nebo trestné činy. Zatímco snížení
dostupnosti hracích přístrojů je
podle nás určitým řešením, jejich
zákaz nikoli, protože se pak zvyšuje poptávka po jiné formě hraní
hazardních her.
Proč jste tedy tak radikálně snížili
počet herních míst, když nulová

tolerance není podle vás řešení?
Fakt, že ČR byla automatovou velmocí, nás nikterak netěšil. Hledali
jsme proto způsob, jak předvídatelně počet míst snížit, aniž bychom se přitom chovali netransparentně. V podstatě jsme nechtěli
rozhodovat případy, kdy na jedné
adrese jednu hernu navrhneme
ke zrušení, zatímco jinou nikoli.
Využili jsme tedy všechny zákonné prostředky, které vedly ke snížení počtu heren nebo které nám
umožnily nové herny nepovolit.
V rámci připomínkování vyhlášky
o hazardu jsme doporučili několik
zásadních změn a jsme velmi rádi,
že je zastupitelé hlavního města
Praha z části vyslyšeli.
Vyhláška sice platí už čtyři měsíce, ale zdá se, že herny, které zrušila, nerušeně fungují dál.
I rušení heren musí proběhnout
podle zákona a jejich provozovatelé se mohou proti rozhodnutí
magistrátu nebo ministerstva odvolat. Tento proces podléhá správnímu řádu, tedy lhůtám správního
řízení, takže k faktickému zrušení
nedochází hned, ale až v průběhu
mk
několika měsíců.

SC-361446/01
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Z RADNICE

O spuštění zón pro
parkování na Devítce
rozhoduje magistrát
O nové koncepci parkování
v Praze 9 jsme podrobně informovali
v únorovém vydání Devítky. Své
připomínky k celoměstskému
parkovacímu systému zaslala
Praha 9 na Magistrát hl. m. Prahy
a je teď jen na něm, kdy zóny
placeného stání budou v první etapě
ve Vysočanech a Libni spuštěny.

P

roti původnímu předpokladu, že 40 procent
zón bude rezidenčních a 60 procent smíšených se radnice Prahy 9 nakonec přiklonila ke
koncepci multifunkčních zón placeného stání
v celé této oblasti.
„Na zasedání Rady městské části Prahy 9
v polovině března jsme schválili připomínky
týkající se připravovaných zón placeného stání a výsledkem jednání je, že MČ Praha 9 bude
respektovat požadavky a potřeby našich obyvatel s ohledem na možnost parkování návštěv,
řemeslníků a drobných živnostníků. Chceme
se vyvarovat stavu, kdy v některých městských
částech poloprázdné modré zóny nelogicky
bránily zaparkování např. rodinným příslušníkům, kteří bydlí jinde a navštěvují své rodiče,“
objasňuje radní Prahy 9 Tomáš Holeček důvody změn.
mk

Kriminalita v Praze 9 stále klesá
I když zprávy z Policie ČR většinou nemají pozitivní náboj, statistiky o bezpečnostní situaci v Praze 9 za rok 2015 dávají důvod k optimismu – během
posledních sedmi let trestná činnost klesá a loňský rok nebyl výjimkou.

N

činnosti. V roce 2008 činil nápad trestné činnosti 3511 trestných činů a v roce 2014 celkem
2544 trestných činů. Pokles trestné činnosti za
posledních 8 let tedy činí více než jednu čtvrtinu nápadu trestné činnosti.
Na Devítce převládá jednoznačně majetková trestná činnost, krádeže prosté, krádeže
vloupáním, hospodářská trestná činnost.
Více v tabulce, která charakterizuje nápad
trestné činnosti podle jednotlivých druhů
a rozložení mezi Místním oddělením Policie
ČR Vysočany a Prosek v roce 2015 v porovnání s rokem 2014.

a Devítce působí dvě místní oddělení Policie ČR, a to Vysočany a Prosek. Při součtu
jejich statistik kriminality připadá na území
MČ Praha 9 17,70 % celkového nápadu Obvodního ředitelství Policie Praha III – konkrétně se
jedná o 2544 trestných činů, z toho 1356 ve Vysočanech a 1188 na Proseku. V roce 2014 došlo
ke 2942 případům a v roce 2015 jich policisté
zaznamenali o 398 méně (13,52 %). Objasněno
bylo 735 případů (28,79 %). Celkově způsobená škoda dosáhla částky 225 909 000 Kč.
Během posledních sedmi let byl v Praze 9
zaznamenán výrazný pokles nápadu trestné

Charakteristika nápadu trestné činnosti
CELKEM MČ PRAHA 9

VYSOČANY

PROSEK

ÚMČ PRAHA 9
(Prosek/Vysočany)

2015

2014

rozdíl

%

2015

2014

rozdíl

%

2015

2014

rozdíl

%

vraždy

2

0

2

0,00

0

0

0

0,00

2

0

2

0,00

násilné činy

58

50

8

16,00

25

33

-8

-24,24

33

17

16

94,12

mravnostní činy

4

12

-8

-66,67

3

5

-2

-40,00

1

7

-6

-85,71

krádeže vloupáním

287

443

-156

-35,21

159

290

-131

-45,17

128

153

-25

-16,34

krádeže prosté

1106

1345

-239

-17,77

652

839

-187

-22,29

454

506

-52

-10,28

majetkové činy celkem

1682

2030

-348

-17,14

931

1251

-320

-25,58

751

779

-28

-3,59

ostatní kriminální činy

233

274

-41

-14,96

156

165

-9

-5,45

77

109

-32

-29,36

zbývající kriminalita

159

220

-61

-27,73

82

96

-14

-14,58

77

124

-47

-37,90

hospodářské činy

408

356

52

14,61

151

152

-1

-0,66

257

204

53

25,98

celkem

3939

4730

-791

-16,72

2159

2831

-672

-23,74

1780

1899

-119

-6,27

V anketě ke změnám v MHD se nejvíce lidí vyjádřilo z Vysočan
Až do 25. února se
mohla veřejnost svými
připomínkami zapojit
do připravovaných
změn pražské městské
hromadné dopravy. Nejvíce
hlasů přitom zaznělo
z Vysočan.

Z

ajímá nás Váš názor – tak se
jmenovala anketa organizace
ROPID, se kterou se mohli lidé setkat na zastávkách napříč Prahou
a v níž odpovídali na dané otázky.
Otázky pro Vysočany zněly: Postrádáte v oblasti Polikliniky Vysočany provoz druhé tramvajové
linky? Kterým směrem by taková
linka měla pokračovat?
Všechny podněty nyní ROPID
zpracovává a s jejich pomocí vytváří tři finální varianty, jak by se
tramvajové linky v Praze mohly
změnit. Poté je zveřejní a začne je
projednávat s městskými částmi
a s veřejností.

„Podněty, které jsme dostali, jsou
často skutečně zajímavé, řada lidí
se rozepsala o tramvajové dopravě šířeji, někteří cestující nám poslali i vlastní kompletní návrhy,
jak by tramvajová síť měla vypadat,“ říká Martin Šubrt, zástupce ředitele ROPID pro dopravu.
„Nejvíce lidí zareagovalo na anketu v okolí Polikliniky Vysočany,
lidé by tu chtěli zavést ještě jednu
tramvajovou linku.“

Díky za podporu

„Je nezbytné, aby se do plánování
změn zapojili i cestující, kteří tramvajemi jezdí, systém musí vyhovovat hlavně jim,“ říká Marek Doležal,
místostarosta Prahy 9 a zároveň
člen Výboru pro dopravu a evropské
fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Iniciativu obyvatel Vysočan, kteří se aktivně zapojili do ankety
organizace ROPID, ocenil také
místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský: „Pokud budou Sokolovskou ulicí opravdu jezdit zase dvě
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Pokud jezdíte tramvají hlavně
do zaměstnání a zpátky, první
co vás v souvislosti s tímto
prostředkem MHD napadne, je
tlačenice. Ale tramvaj, například
naše šestnáctka, je i místem,
kde můžete potkat rázovité
cestující…
foto: jš

tramvaje, budu to považovat za
velký úspěch. Ovšem bez podpory
našich spoluobčanů by naše snaha
asi neměla úspěch.“
O znovuzavedení druhé tramvajové linky do Sokolovské ulice usilovala vysočanská radnice několik
let. „Sice zatím ještě nevíme, kde
nová tramvajová linka bude končit,
zda na náměstí OSN nebo v Hloubětíně, ale oceňuji, že naše úsilí
o posílení tramvajové dopravy podpořili lidé svými hlasy v anketě,“
dodává radní pro dopravu a životní
prostředí Prahy 9 Tomáš Holeček.
„Kvalitnější tramvajové spojení je
ostatně logickým krokem, který
navazuje na rostoucí počty obyvatel této části Prahy 9 v souvislosti
s novou výstavbou bytů.“
A protože nové bytové domy jako
například Eliška a Tulipa a s nimi
nový příliv obyvatel zaznamenala
také oblast v okolí Ocelářské ulice,
požádala MČ Praha 9 také o zřízení nových autobusových zastávek
mk
v této lokalitě.
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INFORMACE
Velkoobjemové kontejnery
Duben
2. 4.
4. 4.
5. 4.
9. 4.
11. 4.
12. 4.
16. 4.
18. 4.
19. 4.
23. 4.
25. 4.
26. 4.
30. 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
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

Pešlova x Paříkova
Hrdlořezská u č. p. 64/43
Kovářská x U Školičky
Na Břehu x Mlékárenská
Rumburská x Litvínovská
Jablonecká u č. p. 715/9
Stoupající – parkoviště u hřbitova
Pokorného x Jahodnická
Vysočanská 39/576
Děčínská – horní parkoviště
Prosecká 119
Poděbradská x Podkovářská
Ctěnická x Měšická
Před Mosty x Za Mosty
K Moravině x Drahobejlova – NOVÉ!
Zubrnická x Trmická
Novoborská x Českolipská
Vysočanské nám. x Prokopka
Matějkova x Čihákova
Pod Strojírnami
Drahobejlova – u st. metra Českomoravská
Vysočanská 85/546
Pískovcová
Jetřichovická proti č. 10
Teplická x Litoměřická – roh proti domům
Novoborská x Varnsdorfská

Květen
2. 5.
3. 5.
7. 5.
9. 5.
10. 5.
14. 5.
16. 5.
17. 5.
21. 5.
23. 5.
24. 5.
28. 5.
30. 5.
31. 5.

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
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Drahobejlova x U Svobodárny
Českomoravská 21–23
Zakšínská x Zásadská
Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická
Nad Krocínkou x Obvodová
Jablonecká x Šluknovská
Habartická – parkoviště u objektu 496–503
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Měšická x Novoborská
Na Harfě x Českomoravská
K Lipám x Chrastavská
Hrdlořezská u č. p. 64/43
Bílinská x Litvínovská
Prouzova
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Lihovarská u č. 11
Skloněná u č. 8
Jablonecká u č. p. 715/9
K Moravině (v úseku U Školičky – Sokolovská)
Pešlova x Paříkova
Vysočanská 113/243
Kovanecká x Podvinný mlýn
Pod Krocínkou proti č. 55
Kopečná x Nad Šestikopy
Veltruská x Litvínovská
Kovářská x U Školičky
Vysočanská 39/576
Na Břehu x Mlékárenská

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK)
zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny
(časy jsou uvedeny v harmonogramu). U přistaveného velkoobjemového
kontejneru bude obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.
VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu
podnikatelskými subjekty!
Do VOK patří tyto odpady:
• nábytek
• koberce a linolea
• lyže, snowboardy, kola
• velká zrcadla
• umyvadla a WC mísy

Duben 2016

Do VOK nepatří:
• lednice
• televizory a počítačové monitory
• zářivky a výbojky
• autobaterie
• jiné nebezpečné odpady

Harmonogram blokového čištění
pro jaro a podzim 2016 v Praze 9
Blok č. 1
PO 4. 4., ÚT 13. 9.
Hrdlořezská: úsek Českobrodská
– Pod Smetankou, Pokorného,
Jahodnická: úsek Českobrodská
– Pokorného, Za Mosty: úsek NN
5088 – Pokorného, Aloisovská,
Cedrová, Jednostranná, Třešňová:
úsek Za Horou – Aloisovská, Za
Horou, Jívová: úsek Za Mosty – slepý
konec, Čelákovická: úsek Pokorného –
Lísková, Kdoulová
Blok č. 2
ÚT 5. 4., ST 14. 9.
Chrastavská, Hejnická, Trojmezní,
Nad Kundratkou: úsek Hejnická – Na
Pokraji, Na Vyhlídce, Na Pokraji,
U Prosecké školy
Blok č. 3
ST 6. 4., ČT 15. 9.
Za Statkem, Teplická + parkoviště,
Litvínovská: úsek Teplická – Veltruská,
K Lipám: úsek Litvínovská –
Litoměřická, Rumburská, Bílinská,
Bohušovická + 2x parkoviště,
Litoměřická: úsek Teplická – Na
Pokraji
Blok č. 4
ČT 7. 4., PO 19. 9.
Veltruská, Litvínovská: úsek
Veltruská – slepý konec, Vysočanská
+ 3x parkoviště: úsek Teplická –
Litoměřická, Litoměřická: úsek Na
Pokraji – Veltruská
Blok č. 5
PÁ 8. 4., ÚT 20. 9.
Lovosická: úsek Vysočanská –
Novoborská, Jablonecká, Šluknovská,
Jiřetínská
Blok č. 6
ST 13. 4., PÁ 16. 9.
Kytlická, Jetřichovická + parkoviště,
Lovosická: úsek Novoborská –
Prosecká + parkoviště, Prosecká –
parkoviště, NN 295, NN 1305 – část,
NN 1726
Blok č. 7
ÚT 12. 4., ST 21. 9.
Měšická, Jiřická, Mratínská,
Poleradská, Zárybská, Rudečská,
Hlavenecká, Brázdimská, Borecká,
Miškovická, Svémyslická, Přezletická,
Ctěnická, Martinovská, Měšická –
parkoviště
Blok č. 8
PO 11. 4., ČT 22. 9.
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
Blok č. 9
ČT 14. 4., PÁ 23. 9.
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, Kolbenova:
úsek Špitálská – Poštovská (pravá
strana)

Blok č. 10
PÁ 15. 4., PO 26. 9.
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,
Novovysočanská: úsek Vysočanské
náměstí – Skloněná, Skloněná –
U Nové školy, K Fišpance – Skloněná
(pravé strany po směru)
Blok č. 11
ČT 21. 4., ÚT 27. 9.
U Harfy, Na Harfě, Pod Harfou,
Klečákova, Čerpadlová, Podkovářská,
Na Výběžku, V Předním Hloubětíně,
U Elektry: úsek Poděbradská – NN
3871, Nademlejnská, Kolmá,
Českomoravská: úsek Freyova –
Lisabonská (pravá strana)
Blok č. 12
PO 18. 4., ČT 29. 9.
Novoborská, Varnsdorfská,
Harrachovská, Cvikovská, Mimoňská,
Žandovská, Českolipská
Blok č. 13
ST 20. 4., PÁ 30. 9.
Litoměřická: úsek Veltruská –
Vysočanská, Nad Šestikopy: úsek
Kopečná – slepý úsek, Kopečná,
Cihlářská, Pískovcová + parkoviště,
Nad Krocínkou: úsek Prosecká –
Pískovcová
Blok č. 14
ÚT 19. 4., PO 3. 10.
Drahobejlova, Na Rozcestí,
Lihovarská, Kurta Konráda, U Skládky,
U Svobodárny, Kovářská: úsek
Ocelářská – Sokolovská, K Moravině,
Ocelářská: úsek Lihovarská –
K Moravině
Blok č. 15
PÁ 22. 4., ÚT 4. 10.
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
Blok č. 16
PO 25. 4., PÁ 7. 10.
Stoupající, Klíčovská, Satalická,
U Voborníků, Okřínecká, Kojetická,
Letňanská
Blok č. 17
ÚT 26. 4., ČT 6. 10.
Habartická, Dvoudílná, K Šafránce,
K Lipám: úsek Na Pokraji –
Litoměřická, Děčínská + parkoviště
na konci Děčínské, Střížkovská: úsek
Teplická – Děčínská vč. slepého
úseku
Blok č. 18
ST 27. 4., ST 5. 10.
Na Břehu: úsek Sokolovská – Rubeška
– slepý úsek, Rubeška, Podnádražní,
Bassova – bez parkoviště,
Mlékárenská, Staromlýnská, Pešlova,
Zbuzkova: úsek Krátkého – Bratří
Dohalských, Bratří Dohalských,
Krátkého, Paříkova, NN 4679: spojka
Jandova – Pešlova
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Obuv – nepoškozená
Klíčovská (náměstíčko)
informace k otázkám, souvisejícím
tiskopisy a informační brožury
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
s dodávkami zemního plynu 5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Služeb mobilní kanceláře mohou
Potřebujete parkovat na
INFORMACE
využít i občané přilehlých obcí
tiskopisy
a informační brožury Mobilní kancelář je umístěna
Proseku a nemáte kde?
a částí Prahy.
Služeb mobilní kanceláře mohouv dodávkovém automobilu VW
Samostatné uzavíratelné garáže
Bližší
informace
na
tel.:
267
175
174
Transporter, označeném
logem
Potřebujete parkovat na
využít i občané přilehlých obcí Pražské plynárenské,
(nikoliv garážová stání) jsou
a 267 175 202, www.ppas.cz
zaparkovaProseku a nemáte kde?
Senátní
kancelář
k pronájmu v garážích v Lovoa částí
Prahy.
W
Business Center Rokytka (4. patro)
Samostatné
uzavíratelné
garáže
sické ulici na Proseku. Za garáž
senátorka
Ing.
Zuzana
Baudyšová
Bližší informace na tel.: 267 175 174
m
Sokolovská 270/201
zájemci (nemusí mít trvalé byd(nikoliv
garážová
stání)
jsou
Praha 9 – Vysočany
a 267 175 202, www.ppas.cz
valiště na „devítce“) zaplatí měkontakt:
jandobes01@seznam.cz
anského sdružení
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čísla. Právní
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Davídek
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283
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Senátor
Tomáš
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
(občanský
9).
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258 průkaz vydán Úřadem MČ Praha
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Oblastní kancelář ODS Praha 9
Regionální
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9 pracovního
sídlí
na adrese:
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Praha
9
Jandova
dne.
Praha
9 4, Praha 9, 1. patro,
www.facebook.com/

ha 9

um.cz

Telefon:

Termíny: 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5.,
2838.842
2246. 2016
6., 22.

všem
spoluobčanům
pomoc
setkání
se zastupiteli za
Pavlem
Baudysem
a Miloslavem
Hanušem
v úterý
při
řešení problémů
a podnětů
Senátorské
dny:
dubna
2016
od
16 dose17.30
hodin.
v12.
rámci
Prahy
9. Setkání
zastukaždé
pondělí
od 15.00 – 18.00
piteli Milanem
Apeltauerem
a Miloslavem Hanušem se uskuteční 13. března od 16.00 do 17.30.

Hnutí Ing. Zdeněk Davídek
pro Prahu
Tel.: 283 091 328

Březen 2012

Vít Vrbický

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

Bezplatná právní poradna

Tato služba je poskytována
sociálně slabším
občanům,
Klub zastupitelů
za ČSSD
děkujekteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území
všemsespoluobčanům
pomoc
MČ Praha 9. V poradně
zabývají řešením za
bytové
problematiky
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
a problematiky mezilidských
při řešení vztahů.
problémů a podnětů

RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.Právní poradenství vserámci
poskytuje
v budově
Úřadu MČsePraha
9,
Prahy
9. Setkání
zastuv 1. patře,
místnost
106, začátek v 15 hodin.
e-mail: petr@pisoft.cz Sokolovská ulice 14,
Zdeněk Davídek
piteli
Milanem
Apeltauerem
e-mail: davidekz@praha9.cz
20. 4., 27. 4., Hanušem se uskuMUDr. Jan Trnka, Ph.D.Termíny: 6. 4., 13.a4.,Miloslavem
tel.: 602 643 472
4.
5.,
11.
5.,
18.
5.,
25.
5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6.
e-mail: jantrnka@centrum.cz
teční 13. března od 16.00 do 17.30.
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup

Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová

INZERCE V ČASOPISU

STSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

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

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

10 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30
hodin pořadová
Březen
2012
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.

Duben 2016
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Harmonogram mobilního sběru
TIPY, RADY, OZNÁMENÍ
nebezpečného odpadu 2016

INFORMACE
Sběr bioodpadu do přistavených
velkoobjemových kontejnerů na jaře 2016

So 2. dubna 2016
Mobilní obchodní kancelář Pražské
plynárenské
Pod Krocínkou proti č. 55

Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
725 562 312, 725 562 318

Pražská plynárenská, a. s., ve
spolupráci s dceřinou společností
Měření dodávek plynu, a. s.,
a Úřadem(za
MČ
Praha 9 15:30–15:50
nabízí od2. křiž. ul. Mimoňská – Verneřická
poštou)
běratelům
zemního plynu
tzv. mo3. křižovatka ul. Letňanská
– Klíčovská
16:00–16:20
bilní
obchodní
kancelář,
jejímž
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
16:40–17:00
prostřednictvím si stávající i po5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská) 17:10–17:30
tenciální zákazníci Pražské plyná6. křiž. ul. Vysočanské nám.
– Umohou
Nové školy
17:50–18:10
renské
vyřídit záležitosti,
7. U Smetanky (u potravin
Lidl)
18:30–18:50
související
s odběrem zemního
plynu bez návštěvy kontaktních
– trasa B
míst v Praze 2 a 4.

ném na parkovišti za Úřadem MČ
3. dubna 2016
PrahaNe
9, Sokolovská
324/14.

hod.
Kontejnery13.00–16.00
občanského
sdru
Diakonie Broumov

9.00–12.00 hod.
Stanoviště:
Jablonecká (v bývalém obchodním
centru u Prosecké ul.)
Mobilní kancelář poskytuje ze17. 5. – Út
Poliklinika Prosek 9.00–12.00 hod.
jména
následující
služby:
14. 6. – Út
So 9. dubna 2016
Verneřická (u pošty)
zahájení,
převod
a
ukončení
odLetňanská x Obvodová
28. 6. – Út
Vysočanská (prostřední zastávka
běru zemního plynu
16. 8. – Út
autobusu)
10. dubnavztahu
2016 (způsobu
9.00–12.00 hod.
změnyNe
smluvního
13. 9. – Út
K Lipám
x Chrastavská
Poliklinika Vysočany
placení,
zasílací
adresy, jména
27. 9. – Út
Novovysočanská – U Nové školy
atd.) Před Mosty x Za Mosty
Podkovářská – Jana Přibíka
převzetí reklamace
Ne 17. dubna 2016
9.00–12.00
hod.
Praha 9
Náměstí OSN – Prouzova
(u parku)
výměna, kontrola a zaplombování
Nad Kundratkou – konec slepého úseku
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
plynoměru
Pokorného x Jahodnická
13. 4. – St 1. křižovatka ul. Jahodnická
– Smrková	
Klíčovská (náměstíčko)
k otázkám,
souvisejícím
Termíny
přistavení: 15:00–15:20 informace
Nad Krocínkou
x Obvodová
27. 7. – St 2. křižovatka ul. Paříkova
22.–3.Pešlova
12 od 8.00 do 11.0015:40–16:00
hod.
s dodávkami zemního plynu
tiskopisy
a informační
brožury
26. 4.–12
od 12.00
do 14.30
hod.
Ne 24.
dubna 2016
9.00–12.00 hod.
3. křižovatka ul. Kovanecká
Podvinný
mlýn
16:10–16:30
Pod
Krocínkou
proti č.mohou
55
Služeb
mobilní
kanceláře
5.
6.
12
od
8.00
do
11.00
hod.
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
16:40–17:00
Potřebujete parkovat na
x Poleradská
využít Miškovická
i občané přilehlých
obcí
Mobilní kancelář je umístěna
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
17:10–17:30
Proseku a nemáte kde?
a částí Prahy.
v dodávkovém automobilu VW
6. ul. Vysočanská 243
17:40–18:00
Samostatné
uzavíratelné
• U kontejnerů
bude
celou
přítomna
obsluha. garáže
Bližší informace
na tel.:
267po175
174dobu přistavení
Transporter, označeném
logem
garážová
stání)
jsou
7. křižovatka ul. Jablonecká
– Jiřetínská
18:10–18:30 a 267 175
202, www.ppas.cz
Pražské
plynárenské, zaparkova• Druh
sbíraného bioodpadu: komunální(nikoliv
bioodpad
(především
ze zahrad:
k pronájmu
v garážích
v Lovo		8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická
18:40–19:00
listí, tráva, větve, neznečištěná zemina,
příp. kuchyňský
bioodpad
sické ulici na Proseku. Za garáž
rostlinného původu)
zájemci (nemusí mít trvalé bydPraha 9 – trasa A
• Do kontejneru nepatří živočišné zbytky.
liště na „devítce“) zaplatí měsíční nájem 1200 Kč. Termín
Informační
internetové8:00–8:20
centrum pro občany Prahy 9
19. 11. – So 1. křižovatka ul. K Šafránce
– Na Pokraji
prohlídky si lze domluvit na tel.:
Adresa:
Internetové
centrum
Prosek,
ZŠ
Litvínovská
500
2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou) 8:30–8:50
776 616 616 - Milan Tuček.
(vchod
z
Litoměřické
ul.),
190
00
Praha
9
3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
9:00–9:20
Tel.: +420 602 283 283 / e-mail: info@icprosek.cz

Praha 9 – trasa A

Kopečná x Nad Šestikopy
Hrdlořezská 43

Pískovco

Jaké věc
Letní a
pánské,
Lůžkovin
utěrky, z
Látky – m
Domácí p
skleničk
Peří, péř
štáře a d
Obuv – n

Pronájem garáží na P

Internetové centrum Prosek

4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova

9:40–10:00

5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

10:10–10:30

6. křiž. ul. Vysočanské nám. – U Nové školy

10:50–11:10

7. U Smetanky (u potravin Lidl)

11:30–11:50

Praha 9 – trasa B
29. 10. – So 1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková
2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova

8:00–8:20
8:40–9:00

Schůzku lze domluvit
9:10–9:30
telefonicky nebo e-mailem.

3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná

5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská

9:40–10:00

10:10–10:30

e-mail: praha9@veciverejne.cz,
6. ul. Vysočanská 243	
10:40–11:00
tel.:–602
219 190,
7. křižovatka ul. Jablonecká
Jiřetínská
11:10–11:30
		8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická

11:40–12:00

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU 9

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU 9

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

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

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

Mobilní obchodní kancelář
Dětská pohotovost
Pražské plynárenské
ve FN Bulovka

Pražská plynárenská, a. s., ve
spolupráci s dceřinou společností
Pražská plynárenská Servis
Praha 9
distribuce, a. s., a úřadem MČ
Praha 9 nabízí odběratelům zemního
Klubplynu
zastupitelů
MČobchodní
Praha 9 kancelář,
tzv. mobilní
jejímž prostřednictvím si stávající
Poslanecké
dny:
i potenciální
zákazníci Pražské
plynárenské
mohouvvyřídit
každou
první středu
měsícizáležitosti
související
s odběrem
Praha
9, Jablonecká
322,zemního
plynudo
bez16.00.
návštěvy kontaktních míst
od 14.00
v
Praze
2
a
4. 881 200
Telefon: +420 283
Termíny přistavení:
28. 4. 2016 od 12.00 do 14.30 hod.
6. 6. 2016 od 10.30 do 13.30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna
v dodávkovém
automobilu
Fiat
Regionální
kancelář
TOP 09
Ducato, označeném logem Pražské
Praha 9
plynárenské, a. s., zaparkovaném na
Kovářská 3, Praha 9 (2. patro)
Možnost objednání na
tel.: 602 262 686

parkovišti za Úřadem MČ Praha 9,
Dětskou
pohotovost pro
Sokolovská 324/14.
„devítku“ zajišťuje ve všední
dny,
v sobotu,
a v zejména
době
Mobilní
kancelářneděli
poskytuje
svátků
Fakultní
následující
služby:nemocnice
Bulovka,
2, Praha 8
• zahájení,Budínova
převod a ukončení
odběru zemního plynu
-Libeň.
• změny smluvního vztahu (způsobu

placení, zasílací
adresy,
Ordinační
hodiny
LSPPjména
pro atd.)
•
převzetí
reklamace
děti ve FN Bulovka:
• výměna, kontrola a zaplombování
Pondělí - pátek:
16.00 – 7.00
plynoměru
Sobota
a
neděle:
• informace k otázkámnepřetržitě
souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
Telefon:
842 224
• tiskopisy a informační283
brožury
266mohou
084 220
Služeb mobilní kanceláře
využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních
číslech 267 175 366 a 267 175 202,
nebo na www.ppas.cz.

Strana zelených
Vaši zastupitelé:

Internetové centrum Prosek

Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
Ing. Zdeněk
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská
500Davídek
(vchod z Litoměřické ul.), 190 00 Praha 9Tel.: 283 091 328
Tel.:objednání:
+420 725 590 684 / e-mail: info@icprosek.cz
Možnost
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz

Senátor Tomáš Kladívko
tel.: +420 737 250 258

RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
e-mail: petr@pisoft.cz
MUDr.
Jan Trnka,
Ph.D.PRAHA 9
DEVÍTKA
–
MAGAZÍN
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
Senátorské dny:
e-mail: jantrnka@centrum.cz
každé pondělí od 15.00 – 18.00

Uzavíra
v Lovos

LÉKAŘ
POMO
NA ÚZ

Provo
Prose
Praha

DOSP
hod - 6
a svát
posled
6.00 ho
dne.

Tel.: +

Adresa
Jablone
Telefon
e-mail:

Klub za
všem s
při řeše
v rámci
piteli M
a Milos
11
teční 13

NEJEN PRO SENIORY

Vysočanská „V“
pro seniory v dubnu

Studenti vedou kurz
internetu pro seniory

Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají
trvalé bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324,
Praha 9 (zapsáno v občanském průkazu).

Společenské aktivizační
centrum pro seniory v Harrachovské 422/2 v Praze 9
nabízí seniorům denní
aktivizační, společenské
programy. Vzdělávací kurzy,
tréninky paměti, pohybové
aktivity jako cvičení, tanec,
vycházky a společenská
setkání a v neposlední řadě
práce na počítači.

11. dubna od 14 hodin
Divadlo Gong:
Námluvy s medvědem

Divadla Gong, směrem ke grotesce a obohatil je o celou řadu gagů.
V komickém triu Miluše Bittnerové, Jarmila Škvrny a Karla Zimy
nenajdete slabý článek.
Vstup do sálu Divadla Gong od
13.30 hodin.
14. dubna od 14 hodin
Květinové aranžmá z živých květů
Přijďte se naučit květinové aranžmá pro pobavení a pro radost. Jak
na to, vám ukáže Ing. Jiřina Neckářová ze SOŠ BEAN Praha 9.
Úřad MČ Praha 9, Sokolovská 14,
Praha 9, zasedací místnost č. 205.
Zdarma.

Námluvy s medvědem v podání
herců Divadla AHA!
Dát to s někým dohromady není
jen tak. Obzvlášť sejde-li se vzteklý hrubián s tvrdohlavou truchlící
vdovou, nebo ještě lépe chronický
hypochondr s hádavou semetrikou. Že tyto povahové rysy nepředurčují své nositele ke šťastnému manželství? Máte pravdu, ony
totiž příliš neusnadňují ani samotné seznámení.
Oproti legendárnímu černobílému
zpracování dvou nejslavnějších
aktovek A. P. Čechova režisérem
Martinem Fričem posunul Miroslav Pokorný s Divadlem AHA! obě
hry pod názvem Námluvy s medvědem, nazkoušené na malé scéně

21. dubna od 14 hodin
Ondřej Kepka: Autorské čtení
detektivní povídky
Herec, režisér a fotograf Ondřej
Kepka přečte detektivní povídku
Jiřího Houdka, která získala Cenu
Agathy Christie za rok 2015. Obřadní síň radnice Prahy 9, Sokolovská 14. Zdarma.

A

právě o počítačové kurzy
a kurzy, které účastníky seznámí s internetem, je velký zájem.
Stávající kurzy jsou zcela naplněny
a pořadník čítá desítky zájemců.
Velmi jsme tedy uvítali nabídku
studentů Gymnázia Jaroslava Seiferta z Prahy 9, kteří se jako dobrovolníci účastní sociálních aktivit
v rámci projektu Mezinárodní ceny
vévody z Edinburghu.
Studenti vedou kurz internetu pro

Studenti Gymnázia Jaroslava
Seiferta vedou kurz internetu pro
seniory v Harrachovské
14 seniorů každé pondělí. K seniorům přistupují s empatií, vstřícností, mluví hlasitěji, pomáhají řešit
i technické potíže. Pracují samostatně a učí se pomalejšímu tempu
výuky. Generace se tak setkávají,
více poznávají, obohacují a získávají vzájemnou pozitivní zkušenost. Studentům děkujeme a přejeme úspěch ve škole i v životě.
Za společenské aktivizační centrum
pro seniory Andrea Dunděrová

28. dubna od 14 hodin
Kino Ládví: Krkonoše
Dokumentární film Krkonoše
(délka 60 minut) Martina Krále
a Viktora Kuny se bude promítat ve velkém sále kina Ládví.
Zdarma.

Jubilanti
70 let
Ladislav Čapek
80 let
Hana Černá
Františka Čoková
Jiří Formánek
Věra Formanová
Alexander Kordi

Věroslava Vobořilová
Zdeněk Zahradník
Silvie Vlková
Aleš Chytka
Prof. Ivo Bláha
Václav Poselt
Václav Hrudka
Anna Tříšková
Zdenka Juranová
83 let
Helena Ševčíková

Jiří Hák – vše nejlepší
přejí děti Jirka a Jitka
s rodinou
Helena Hellová
Dagmar Minářová
Alena Růžičková
Zdeněk Šimůnek
Karel Šulc
Miloslava Svobodová
Zdenka Ullrichová

85 let
Libuše Brožová
Dagmar Brunnerová
Jaroslava Jodasová
Václava Jelínková
Josef Kindermann
Ludmila Krkavcová
Božena Hofmanová
Marie Mattová
Jiřina Pojslová
Pavel Rezek
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Bohumila Šeborová
Vlasta Dědečková
Květa Štětovská – mnoho zdraví
a štěstí přeje rodina
92 let
Ing. Štefan Kotoč, CSc.
Vladimír Janoušek
Jiřina Vítová
86 let
Vlasta Vrbová
Milada Dvořáková – ještě
dlouho unést heligonku
93 let
přeje Eva a Renáta
Marie Navrátilová
Libuše Vondrovská
87 let
Vlasta Koubová
94 let
Ján Fačko
90 let
Jarmila Cighartová
Vladimír Vihan
Božena Škopková – hodně
Helena Hačecká
zdraví a spokojenosti přejí
Josef Zeman
kamarádky z klubu seniorů
Miroslav Otčenášek
v Harrachovské
Bedřich Novák
Otto Ševčík
Josef Zeman
Alois Maťha
95 let
Emilie Lochmanová – vše hezké
91 let
od srdce přeje dcera
Jarmila Süssmilichová

96 let
Carmen Chvátalová
102 let
Anna Vanišová
Výročí svatby
Jana a Ladislav Červených oslavili 14. března 2016 svou zlatou
svatbu – 50 let společného života
Věra a Josef Maškovi oslavili
22. března 2016 diamantovou
svatbu – 60 let společného života
Zlatou svatbu oslaví v dubnu
2016 Ludmila a Cyril Netopilíkovi
z Proseka.
Je to už hodně let, co ruku
v ruce brázdíte svět, a tak vám
přejeme krátce k vaší společné
padesátce hodně štěstí, lásky,
zdraví, ať vás život stále baví.
Děti Kamila a Petr s rodinami.

Duben 2016
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Povídku Závan smrti vám přečte Ondřej Kepka
Povídka Jiřího Houdka
Závan smrti získala Cenu
Agathy Christie jako
nejlepší detektivní povídka roku 2015. V podání
herce, režiséra, ale i fotografa Ondřeje Kepky si ji
můžete přijít vyslechnout
21. dubna do obřadní síně
vysočanské radnice.

mu objednal. Občas si říkám, jestli
to tak vnímám, protože právě tohle chci vidět a slyšet, nebo jestli
je to opravdu nabídka odkudsi,
jakési vybídnutí k tomu, abych ten
problém viděl v souvislostech.

P

řed dvěma lety jste na výstavě
v Praze 9 obdivovali fotografie
Ondřeje Kepky, které zachycovaly
tramvajovou linku č. 8. V současné době natáčí televizní dokument
o tramvajové vozovně v Hloubětíně. A my jsme si s ním povídali
o detektivkách.
Předpokládám, že detektivky máte
rád. Nakonec, příběh s detektivní
zápletkou - Spirálu nenávisti - jste
před 17 lety natočil. Co konkrétně
vás na detektivním žánru přitahuje?
Už svému profesorovi, režisérovi
Dušanovi Kleinovi, jsem na pražské
FAMU napsal, že bych v budoucnu
chtěl točit psychologické detektivky. Osud tomu prozatím chtěl tak,
že jsem natočil v tomto žánru pouze
jediný film, už zmíněnou Spirálu
nenávisti. To ale nic nemění na tom,
že na detektivním žánru mě pořád
přitahuje napětí, které tento žánr
s sebou přináší a které láká do kin
a k televizním obrazovkám diváky
už mnoho desítek let.

detektivka filmovým žánrem, je
tam velmi mnoho příležitostí,
kdy často dochází k dramatickým
scénám, při nichž dominuje obraz, nikoli slovo. Ale pozor, vůbec
nemám na mysli jen a pouze akční honičky a střílečky, ale třeba
i pátrání detektiva, který složitě
hledá důkazy. Mám také na mysli
svébytné charaktery a vizuální podobu různých podezřelých osob,
prostě věci, kterým stačí pouze obraz a slovo je najednou zbytečné...

Odkud – podle vás – pramení napětí v tomto žánru?
Vzniká z pátrání po stopách zločinu, vzniká z exkluzivního, mimořádně zajímavého příběhu a je
podle mě dobře, když se k tomu
napětí přidá i komediálnost, která tam nemusí být úplně vždy, ale
když se humor objeví, je to skvělé.
Navíc jako pro filmaře je pro mě

Povídka Závan smrti, kterou budete číst, má netradiční ústřední postavu - dívku s výjimečnou
intuicí, která je občas schopná
vnímat i věci takzvaně mezi nebem a zemí. Stalo se někdy i vám,
že vám osud nebo nějaká shoda
okolností, nabídla nápovědu při
řešení životních situací?
Na intuici a vnímání věcí mezi ne-

Herec a režisér Ondřej Kepka se před dvěma lety představil v Praze 9
jako fotograf. Vystavoval tu své obrázky tramvajové linky číslo 8.
bem a zemí velice věřím. Někdy
mám ale pocit, že intuici komplikují emoce, které jdou často proti
tomu intuitivnímu vnímání. Mám
na mysli třeba zamilovanost, sentiment, cit, který nás často v životě
vleče špatným směrem navzdory
tomu, že intuice nám napovídá
něco úplně jiného. Situací, kdy
něco nadpřirozeného v mém životě rozhodovalo, těch jsem zažil
opravdu velice mnoho, ať už to
byli kvalitní léčitelé a jejich mimořádné schopnosti, nebo věci a události, kdy se stalo něco, co bylo
velice zvláštní, záhadně zvláštní.
Občas se mi třeba stává, když
člověk řeší nějakou vztahovou
záležitost, problém ve vztahu, že
najednou večer běží v televizi film,
v jehož ději, někdy dokonce i v názvu, je přesně rozebraná situace, ve které se já právě nacházím.
Jako kdyby někdo vysílání toho fil-

Žánr detektivky patří k těm umělecky méně ceněným. Přesto se
zeptám, kteří autoři detektivek
vás nejvíce oslovují?
V literární oblasti je to především spisovatelka Agatha Christie, zejména díky své dokonalé
schopnosti dedukce. Jinak mám
velice rád německou televizní detektivku, například seriál o komisaři Schimanském, fascinuje mě
ten čestný chlapský hrdina, jeho
nevázaný život, charakter samotáře, syrové prostředí Hamburku, Dortmundu... Líbí se mi také
francouzská detektivka, a to pro
zajímavý portrét detektiva, pro
jeho postavu a povahu... Velice
se mi zamlouvala třeba postava
komisaře Navarra ve stejnojmenném seriálu. Líbí se mi také italské
detektivní a kriminální filmy, kde
jsou vždy naprosto dokonale vykreslené vztahy mezi sociálními
vrstvami, církví, to vše v prostředí
nádherné italské krajiny.
Kdyby povídka Závan smrti měla
být natočená pro televizi, lákalo
by vás zahrát si hlavní mužskou
postavu - zubaře Petra Karbana?
Samozřejmě. Ostatně vždycky
jsem si chtěl zahrát v detektivce. Vyzkoušel jsem si to doposud
vlastně jen jednou, v rozhlase.
Režíroval jsem tam detektivní seriál podle Dušana Kleina s názvem
Hříchy pro posluchače rozhlasu.
A tam jsem „drze“ obsadil sám
sebe do role mladého detektiva,
původně to byla středně velká role,
ze které se postupně vyklubala docela významná postava.
mk
foto: Alena Matůšová

Smích je lék
V sychravý den 16. února 2016 měli možnost senioři z Prahy 9 navštívit Divadlo Gong a zažít hodinu a půl
upřímného smíchu a výborné zábavy při Kabaretním vystoupení souboru Crazy Goodies.

P

an Macoun, jehož hlas je možno slyšet na rozhlasových vlnách Country rádia, nás uvítal a na
opakovanou žádost seniorů opět
představil Kabaretní vystoupení
souboru Crazy Goodies. Jak po-

Duben 2016

zvánka napovídala, bylo odpoledne plné hudby, pohybu a krásných
rób umělců. Zaplněný sál divadla
plnily po celou dobu představení
salvy smíchu. Všichni účinkující si
zasloužili bouřlivý potlesk a růže,

které házeli při písni na rozloučenou divákům, byly toho důkazem.
Smích je vzácný lék. I když si
naši senioři nemohou na nic
stěžovat, upřímného smíchu je
stále pomálu. A každé takovéto

rozptýlení přinese radost v duši
a úsměv na tváři. A za ten smíchem naplněný den patří radnici a všem jejím zastupitelům
upřímné poděkování.
seniorka Jarmila Vysoudilová
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Společenské, aktivizační centrum pro seniory
Středisko sociálních služeb Městské části
Praha 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785,
286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
1. 4. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Možnost využití, vyhledávání na internetu
pro seniory – zdarma
9:40–12:00
Karty – společenské hry,
Scrable, puzzle…
9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00

Praha 9, uplynulý
ediska, na
4. 4. 2016 – pondělí
znamenal
i náš cvičení pro seniory 8:30–9:30
Zdravotní

Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
ivní služby,
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
omplikovaly
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Orientální tance pro začátečníky
h, který vyloučil
s lektorkou (zdarma)
11:30–12:30
o státních
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace 12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
a spolupráci
tance14:00–15:00
Kurz internetu pro úplné začátečníky
15:00–16:00
Country tance
14:00–16:00
5. 4. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat, 100 Kč)
9:00–14.00
Počítačový kurz pro
úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy – s lektorkou
10:00–11:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
6. 4. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
s lektorkou8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub umění: díla Národní galerie,
díla světových sbírek, malíři A. Dürer aj.,
s kurátorkou sbírek NG
13:15–14:30
Dílničky: Tisk – razítka z přírodnin
14:45–16:00

1

7. 4. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Dis. Lenky Krutské
(zdarma)9:30–10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

8. 4. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Vycházka do muzea Karla Zemana,
interaktivní výstava, 90 Kč. Sraz v centru
pro seniory, Harrachovská 422/2,
Praha 9 v 9:40
9:40–12:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00
11. 4. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou (zdarma)
11:30–12:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace 12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Kurz internetu pro úplné začátečníky
15:00–16:00
Klub seniorů, kardiaků
14:00–17:00
12. 4. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
9:00–14.00
Počítačový kurz – úplné začátečníky
9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy – s lektorkou
10:00–11:00
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu: písně různých žánrů
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
13. 4. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
s lektorkou8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Prvorepublikové herečky –
Baarová, Mandlová, Gollová...
13:15–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky: Šperky
z PET (barevné „petky“ s sebou)
14:45–16:00
14. 4. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS.
(zdarma)9:30–10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
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Trénink paměti
Klub důchodců

11:30–12:30
13:00–16:00

15. 4. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Možnost využití, vyhledávání na internetu
pro seniory – zdarma
9:40–12:00
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Vycházka – Expozice historie Univerzity
Karlovy v suterénu filozofické fakulty
(zakládací listiny, pečetidlo…)
50 Kč, od 70 let zdarma.
Sraz Harrachovská 9:30
9:30–12:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00
18. 4. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou (zdarma)
11:30–12:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace 12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00
19. 4. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat, 100 Kč)
9:00–14.00
Počítačový kurz – úplné začátečníky
9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy – s lektorkou
10:00–11:00
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
20. 4. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory s lektorkou
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub: Finanční gramotnost pro seniory
– jak ušetřit
13:15–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky:
Skořápková miminka
14:40–16:00
21. 4. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS.
(zdarma)9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

22. 4. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry
9:40–12:00
Možnost využití, vyhledávání na internetu
pro seniory – zdarma
9:40–12:00
Komentovaná prohlídka unikátního
muzea nočníků a toalet, 80 Kč. Sraz
v centru pro seniory, Harrachovská 422/2,
Praha 9 v 9:40
9:40–12:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00
25. 4. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou (zdarma)
11:30–12:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace 12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky orientálního
tance14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00
26. 4. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
9:00–14.00
Počítačový kurz – pro začátečníky
9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy – s lektorkou
10:00–11:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
27. 4. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory s lektorkou
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Společenský klub: Wolfgang Amadeus
Mozart13:15–14:30
Dílničky: Brože ze zipu (šití s sebou)
14:45–16:00
28. 4. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS.
(zdarma)9:30–10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
29. 4. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable, puzzle
9:40–12:00
Možnost využití, vyhledávání na internetu
pro seniory – zdarma
9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00
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Začínáme novou tradici…
Již mnoho let jsme v naší mateřské škole v Novoborské pořádali na konci zimy, během měsíce února, karneval.
Většinou jsme měli dané téma a jak přípravami, tak i samotnou akcí žila celá školka. Letos jsme se ale vrátili
k tradicím. Masky jsme sice také oblékli, ovšem společně s ekologickou asociací AMPI jsme uspořádali masopust.

P

řed samotným vyvrcholením
akce, což byl masopustní průvod po okolí, jsme se připravovali
a seznamovali se samotným pojmem „masopust“. Pro mnohé
děti to bylo slovo nové. Četli jsme
si knihu „Chaloupka na vršku“,
učili jsme se básně, zpívali jsme,
vyráběli sladké papírové koláče
a koblihy, masité jitrnice i jelítka
taktéž z papíru nebo z punčoch.
S dětmi jsme se také zašli podívat do řeznictví, aby si skutečné
jitrnice a jelítka mohly alespoň
prohlédnout a viděly, jak vlastně
vypadají. Společně jsme vyráběli
ve školce škrabošky a masky, papírové koně, se kterými jsme mohli
cvičit, a další věci. Abychom byli
při průvodu slyšet, vytvořili jsme

si v každé třídě ozvučné nástroje
z různých materiálů.
Doma si pak děti s rodiči připravily i své masopustní masky, které si
oblékly na samotný průvod.
Na masopustní úterý se všechny
děti ráno sešly ve svých třídách
a po svačině, po které učitelky pomohly dětem obléknout kostýmy,
jsme společně vyrazili na průvod
po okolí. Rázem se v ulicích procházela malá roztodivná zvířata,
kuchaři, řezníci i kominíci, mezi
sebou jsme měli i malé babičky
a dědečky. Masky měly jak děti,
tak paní učitelky a v masopustních
kostýmech vyrazila i kapela, která
s námi šla. S kapelou nás bylo nejen vidět, ale hlavně hodně slyšet.
V průvodu nechyběly tradiční
Děti z MŠ Novoborská v masopustním průvodu
masopustní postavy jako medvěd
se svým pánem, průvod vedl laufr
a zahlédnout se dali i střapáci, kominík, babky a kobyla.
Naše školka má celkem šest tříd,
takže průvod byl hodně dlouhý a cestou se k nám navíc přidávali i rodiče dětí s mladšími
sourozenci. Všichni jsme došli
k nedalekému gerocentru, kam
jsme babičkám a dědečkům zašli zazpívat a zarecitovat a kde
jsme získali i výslužku v podobě sladkých koláčů. Cestou

zpět ke školce jsme ještě udělali
masopustní kolečko a tancovali
s medvědem před místními obchody. Na školní zahradě jsme
na závěr utvořili smutné a veselé kolečko při zabití a obživnutí
kobyly a na úplný závěr jsme pohřbili basu. Jelikož se všem zúčastněným naše nová společná
akce líbila, zdá se, že si začínáme vytvářet novou tradici v naší
mateřské škole… 
text a foto: Markéta Pokorná
MŠ Novoborská, Praha 9

INZERCE

Zcela nová úroveň rodinného bydlení
v Rezidenci Veselská v Letňanech.
•
•
•
•
•
•

5 minut na metro
v blízkosti nákupní centrum Letňany
mateřská školka v přízemí objektu
energetická třída B
vysoká kvalita provedení a standardu
kolaudace podzim 2016

www.rezidenceveselska.cz

již od

4,2 mil.

733 622 922

Veselska_podzim_Podval_188x86_V04.indd 1
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SC-350470/05

Místo pro
vaši rodinu

28.08.15 15:09
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Studenti gymnázia vyrazili s EU do Španělska
Studenti Gymnázia Českolipská se
v rámci projektu Erasmus+, o kterém
jste se mohli dočíst již v minulých
číslech, vydali nyní do španělského
města nedaleko Madridu – La Solana.

T

entokrát se výjezdu účastnily tři profesorky
a tři studentky. Po únavném dni stráveném
převážně na letišti nás španělské rodiny přivítaly přátelským objetím, širokými úsměvy
a překypující energií, přičemž jsme okamžitě se
zdejšími lidmi oslavili poslední večer speciálního karnevalového týdne.
Španělé program našeho celého pobytu rozhodně nezanedbali. Hlavním tématem týdne
bylo výtvarné umění, tudíž jsme se hned druhý
den pustili do prezentací o nejvýznamnějších
španělských malířích, posléze doplněných
kreativním workshopem. Byli jsme slavnostně
přivítáni na radnici města samotným starostou
a prohlédli si celé město, včetně muzea a kostela Santa Catalina La Solany.
Do programu byly zakomponovány i výlety
mimo město, a to konkrétně historické Toledo,
kde jsme navštívili Grecovo muzeum, Toledskou katedrálu či vojenské muzeum na samém
vrcholu města, dále přírodní rezervace Vallehermoso či provincii Ciudad Real ležící v autonomním společenství Kastilie - La Mancha.

Kromě výletů se pracovalo i na samotném
projektu, kdy jsme se s ostatními studenty
navzájem seznámili s hlavními historickými
událostmi jednotlivých zemí. Poslední den
nás španělský tým královsky pohostil v hlavní
hale školy, kdy jsme ochutnali spoustu tradičního španělského jídla. A třešničkou na dortu
byly známé španělské tance zvané flamenco.
Celý zájezd jsme uzavřeli dnem v hlavním měs-

tě Španělska Madridu, kde také proběhlo velmi
emotivní loučení s našimi novými přáteli spolu
se sliby o dalším setkání v budoucnu.
Týden strávený se studenty ze všech koutů
Evropy nám přinesl mnoho zážitků i zkušeností
a my se již můžeme těšit na další dubnový
výjezd do Polska.
Hanka, Kamila, Terka ze septimy A.
Gymnázium Praha 9, Českolipská 373

INZERCE

SPILKA
TRUHLÁŘSTVÍ

VETERINÁRNÍ KLINIKA
HLOUBĚTÍN s.r.o.

Výroba a montáž šatních skříní, kuchyňských
linek, obývacích stěn, kancelářského nábytku,
postelí a interierovích dveří.

20
30

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

Í SLEVA
JARN
yňské linky

% na kuch
é skříně
% na vestavěn

PREVENCE JE ZÁKLAD
ZÁKROK

16
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ZÁKROK

AKČNÍ CENA

Kastrace feny do 10 kg

2 500 Kč

Vakcinace kočka

390 Kč

Kastrace feny 10–20 kg

3 500 Kč

Kastrace kočka

990 Kč

Kastrace feny 20–40 kg

4 500 Kč

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

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

Duben 2016

SC-351657/06

Akce se vztahuje pouze na dopolední ordinační hodiny
a objednané klienty po telefonu nebo internetu, kteří při objednání
uvedou heslo: „PREVENCE JE ZÁKLAD“.
Naše služby: běžná ošetření, preventivní úkony,
nadstandardní služby – stomatologie, kardiologie, chirurgie, ortopedie.
SC-361442/01

SPILKA – truhlářství
Breicetlova 771 (HASSO)
Praha 9 - Černý Most
tel.: 224 317 142
Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00 hod.
www.spilka-truhlarstvi.cz
www.spilka-nabytek.cz

AKČNÍ CENA
390 Kč

Vakcinace pes

ŠKOLSTVÍ

S písničkou
jdu jako ptáček
Připomínáme, že mateřská škola Pod Krocínkou ve
spolupráci s městskou částí Praha 9 vyhlašuje V. ročník
výtvarné soutěže pro děti z mateřských škol na téma
„S písničkou jdu jako ptáček“.

INZERCE

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ
MEDICÍNA
Diagnostika, léčba
a pěstění zdraví

V NOVÉM

V

Hřiště u ZŠ Na Balabence
je veřejnosti uzavřeno

T

rpělivost došla provozovatelům sportovního hřiště u základní
školy Na Balabence. Neustálý nepořádek, ničení zařízení, stížnosti obyvatel z okolních domů na rušení nejen nočního klidu…
to všechno vedlo k tomu, že od dubna je hřiště pro veřejnost uzavřeno. Využívat ho budou jen žáci základní školy Na Balabence.

• Akupunktura
• Bylinná léčba
• Redukce váhy a dietetika
• Beauty akupunktura
• Individuální fyzioterapie a skupinová cvičení
• Prodej bylinných přípravků, čajů a směsí
• Vzdělávací akce

Klinika KVĚT ZDRAVÍ, Sokolovská 979/209, Praha 9
774 446 679 • www.kvetzdravi.cz

SC-361444/01

ýtvarná díla mohou mít jakýkoliv formát, je možno použít rozličné výtvarné techniky a různý materiál, mohou být doplněna textem
či vlastní písničkou a podobně.
Výtvarná díla doručte na adresu MŠ POD KROCÍNKOU 466, Praha 9
do 19. 4. 2016 (osobně či poštou).
Podrobně jsme o podmínkách soutěže informovali v březnovém vydání
měsíčníku Devítka nebo na webových stránkách MŠ Pod Krocínkou:
www.mskrocinka.webnode.cz

SC-361198/01

INZERCE

SKA_inz_Jahodnice_Devitka_188x130_v2.indd
Duben
2016
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Galerie 9: Jiří Hruška – výběr z díla
Kreativní
dílna Zastav
se a tvoř

Galerie 9, vysočanská radnice,
Sokolovská 14/324, Praha 9,
www.galerie9.cz. Otevřeno pondělí
až čtvrtek od 10 do 19 hodin, vstup
volný. Objednávky hromadných
návštěv na tel.: 236 041 292.

Jiří Hruška – výběr
z díla je název výstavy
k 95. narozeninám autora.
Uskuteční se v Galerii 9
od 5. do 28. dubna 2016.

J

iří Hruška se narodil 10. února
1921 v Paříži. Jeho otec, uznávaný sochař, vytvořil ve Francii
řadu soch, pamětních medailí,
portrétů významných osobností a také monumentální pomník
československých legií v Arrasu.
Po návratu rodiny do Prahy v roce
1926 pracoval na významných zakázkách, je autorem např. pomníků T. G. Masaryka v Kolíně a Plzni, které byly po roce 1990 znovu
instalovány.
Jiří Hruška pod vlivem rodinného
uměleckého prostředí inklinoval ke kresbě a malbě a už v době
gymnaziálních studií navštěvoval

Domky v Camaret, 1969

Jiří Hruška: Na Sázavě, 1990, olej 85 x 116 cm
výtvarné kursy. Po maturitě v letech 1940–42, tedy v době, kdy
byly vysoké školy nacisty uzavřeny, studoval na Škole umění
ve Zlíně – nikoli však malbu, ale
rozhodnutím komise sochařství
u Vincence Makovského. Malbě,
především v plenéru, se ovšem věnoval ve svém volném čase. V letech 1942–44 byl totálně nasazen
v Kapfenbergu. Skicáky z tohoto
období soustřeďují jak až podivuhodně zrale zpracované krajinné
motivy, tak řadu portrétních skic
i trefných a bravurních karikatur.
Po osvobození a návratu do Prahy
byl Jiří Hruška v roce 1945 přijat

Domky v Troji, 1947

na Akademii výtvarných umění.
Absolvoval roku 1950 ve speciálce
profesora Vlastimila Rady, jehož
asistentem byl pak až do roku 1955,
kdy školu opustil, aby se mohl plně
věnovat volné tvorbě, zasvěcené
především krajině. Četné studijní
cesty (Belgie, Bulharsko, Jugoslávie, Itálie, Polsko, Německo či milovaná Francie) mu poskytly efektní náměty pro bezpočet působivých
pláten, ale stejně působivé a snad
ještě láskyplnější jsou obrazy krajin
českých, ať už z okolí malířovy severočeské chalupy či z pražské periferie. S přibývajícím věkem se Jiří
Hruška stále častěji vrací k motivu
v malířské tvorbě velmi ošemetnému, k zátiší s květinami, a je třeba
říci, že se jej vždy zhostí se ctí a elegancí sobě vlastní.
Současná výstava nabízí průřez
tvorbou Jiřího Hrušky od kreseb z válečných nucených prací
přes vynikající portrétní kresby,
zátiší, suverénní pastely krajin
a stěžejní oleje až ke květino-

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.
Program dílen vždy ve středu
od 17 do 19 hodin.
6. 4. dekorace květináčů
ubrouskovou
technikou
13. 4. vyšívané obrázky
20. 4. skládané papírové
květy KUSUDAMA
27. 4. papírová dekorace –
ptáčkové s krajkou

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
20. 4. „zkamenělé květiny“
(sádra a hedvábné
květy)
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat. Kurs probíhá přímo
ve výstavních prostorách.
vým zátiším z posledních let.
Se srdečnými gratulacemi k 95.
narozeninám přejme autorovi,
který si do dnešního dne zachoval
nezlomného ducha, břitký humor
a nesmlouvavé malířské oko, zdraví, štěstí a radost do dalších let.

KOLBEN OPEN 3 – Otevřené ateliéry na Pragovce

H

ala E vysočanské Pragovky se
od roku 2010 pronajímá jako
umělecké ateliéry, v současnosti
hostí více než 40 ateliérů a zhruba
70 různých umělců. Dne 9. dubna
2016 se tu s přispěním MČ Praha 9 koná již třetí ročník Kolben
Open 3 – Otevřené ateliéry na
Pragovce. Místo konání: Kolbenova 923/34a, Praha 9 – Vysočany.
Hala E a zpřístupnění hal 19 a 21.
Umělci otevírají své ateliéry veřejnosti, aby ukázali své práce v kontextu místa, kde vznikly. Samozřej-
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mostí je fyzická přítomnost umělce
v ateliéru. Některé prezentace se
odehrávají v podobě mikrovýstav
či site-specific instalací, jiné jsou na
pomezí sousedských návštěv a další si v ničem nezadají se svébytným
dílem vysoké umělecké úrovně.
V minulosti otevřeli umělci jako
Vladimír Merta, Jonáš Czesaný,
Martina Chloupa, Anna Hulačová, Jana Babincová, ale i Vladimír
Skrepl. Letos je připraven i doprovodný program – dopolední dílny umělecké školy Pragsis a série
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přednášek platformy Neolokator
spojené se zpřístupněním památkově chráněných hal 19 a 21 otevírají akci široké veřejnosti. Program:
10:00 dopolední výtvarné dílny pro
děti – výtvarná škola Pragsis 11:00
přednášky a průzkum hal 19 a 21
platformy Neolokator 14:00–19:00
otevřené ateliéry
19:30 koncert hudebního dua
Obec (Ondřej Vavrečka – kytara
a Marie Ladrová – theremin, zpěv)
After party – DJ Miki Mikuláš
a Peter Kossok.

Duben 2016

KULTURA

Duben – měsíc Radůzy
Po roce, skoro na den přesně, se do vysočanského Divadla Gong vrací koncertovat oblíbená pražská písničkářka
a šansoniérka Radůza. Na koncertě zahraje mimo jiných i skladby z jejího aktuálního alba Marathon – příběh běžce,
jejichž ústředním motivem jsou válečné konflikty. V době 2. světové války se odehrává i děj připravovaného filmu
Tenkrát v ráji, k němuž talentovaná multiinstrumentalistka skládá hudbu.
Radůzo, bude se letošní koncert
v Divadle Gong lišit od toho minulého?
Určitě se bude lišit skladbou písniček. Od loňska jsem napsala
spoustu nových a také jsme vydali
album Marathon – příběh běžce,
takže v koncertním programu jsou
zařazeny i některé skladby z něj.
Máte momentálně nějakou svoji
skladbu tak v oblibě, že se nemůžete dočkat, až ji na koncertech
publiku zahrajete?
Musím říci, že se to proměňuje podle mého momentálního rozpoložení. Mám ráda všechny písničky,
které hrajeme. Někdy jsem zadumanější, jindy veselejší a podle
toho se i mění to, na kterou písničku se těším nejvíc.
Jak se jmenuje a o čem je vaše
nejnovější písnička?
Teď zrovna píšu vánoční album
a dnes jsem dokončila písničku
Madona a Botticelli o malíři, který
maluje Pannu Marii.
Na vydařené koncerty se vzpomíná dobře, ale vybavíte si i nějaký
nepovedený?
Ano. Vloni na festivalu v Pardubicích nás vyšplouchnul zvukař tak,
že nefungovalo opravdu nic. Ne že
by to chodilo špatně, ono to prostě vůbec nehrálo. Odehráli jsme
s bídou tři písničky a pak se to celé
sesypalo. Byla to fakt noční můra.
Vydělávat si na živobytí muzikou
a koncertováním je snem mnoha

Inspirovala vás konkrétní místa
v Českém ráji, kde se děj odehrává?
Do Českého ráje jsem v mládí jezdila každou volnou chvilku. Mám
to tam moc ráda. Inspirací pro
písničku mi však byl především
scénář, který vypráví o osudech
českého horolezce Josefa Smítka.
Měl krátký, avšak nabitý a intenzivní život. Je to velmi zajímavá
postava a jsem ráda, že někoho
napadlo o něm natočit film.

začínajících hudebníků. Vám se
to povedlo. Přemýšlela jste ale někdy, že byste se zkusila na chvíli
živit něčím úplně jiným?
No, já nic moc neumím. I když teď
slavila dcerka narozeniny a jednu
z pozvaných kamarádek doprovázela maminka. Ukazovala jsem jí
pouzdro na nůž, které jsem vyrobila a ona se mě ptala, jestli se tím
živím, protože nevěděla, co dělám.
Tak možná že bych se mohla vyučit brašnářkou?

Je všeobecně známo, že máte zálibu ve studiu cizích jazyků a od mnoha z nich ovládáte alespoň základy.
Po jakém jazyce pokukujete teď?
Spíš se několika jazyky domluvím,
než že bych je ovládala. Teď po žádném novém nepokukuji. Rozhodla
jsem se brát hodiny klavíru a možná i akordeonu. To mi zabere dost
času, takže jazyky zatím žádné.

Objevila jste si v poslední době
zpěváka, hudebníka či kapelu,
kteří ještě nejsou tak známí, ale vy
byste je doporučila, aby v Gongu
zahráli?
V poslední době se moc kolem
nerozhlížím. Hlavně píšu notu
k notičce, protože v květnu máme
natáčet s Ostravskou filharmonií
hudbu k filmu Tenkrát v ráji a to
je pro mě opravdu velká výzva. Ale
až někoho zahlédnu, rozhodně ho
doporučím.

Skládáte hudbu pro film Tenkrát
v ráji, který půjde letos do kin.

Radůza zahraje v Divadle Gong
dg
12. dubna od 19.30 hodin.

Používáte své sny jako inspiraci?
Nebo míváte klasické noční můry
třeba o tom, že jste na koncertě
zapomněla text?
Zapomenout text není moje noční
můra. To se mi čas od času stane
a je to spíš obveselení pro publikum než ostuda. Nejhroznější
noční můra je, že jsem koncert
zmeškala nebo že jsem na něj zapomněla.

Koncert na radnici:
VIVAT CAROLUS QUARTUS

Radůza

Jarní Tilda
Zveme všechny nadšence pro romantické Tilda panenky
a zvířátka na víkendový kurs šití, který proběhne
16. dubna od 10 hodin.

T

entokrát se švadlenky pustí do
šití podle úplně nového střihu
panenky pro děti. Kurs je šestihodinový. Najdete nás ve 4. patře ve
výtvarném ateliéru. Cena kursu:
500 Kč (materiál v ceně). Kapacita
kursu je omezena, místa si můžete

Duben 2016

zarezervovat na tel.: 777 853 883,
608 930 306 nebo e-mailem:
kursy@divadlogong.cz.
Adresa: Obecní dům, Jandova 4,
Praha 9.
Více informací o dalších kursech:
www.divadlogong.cz.

Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje na
vysočanské radnici 28. dubna 2016 od 19 hodin.

V

IVAT CAROLUS QUARTUS
je koncertní hold otci vlasti,
králi Karlu IV.
Hudbu složil Štěpán Rak, z Moralit Karla IV. sestavil a průvodní
slovo, s využitím motivů z prací
Jindřicha Pecky a Františka Kožíka, napsal Alfred Strejček.
Hold Karlu IV. byl inspirován nejen 700. výročím jeho narození,
ale především nesmírnou duchovní aktuálností Karlova odkazu.
Poprvé jsou tu prezentovány jeho
Morality. Soubor praktických návodů pro život. Osloveni jsou jimi
lidé mocní i prostí. Karel IV. ve své
zasvěcené moudrosti předkládá
a nabízí cestu k naplnění života
světského i duchovního. A myš-

lenky jsou to překvapivě aktuální. Spolu s nimi jsou představena
i jeho jedinečná zamyšlení nad biblickými odkazy. Vše pak spojuje
dějová linka jeho života, vrcholící
při jeho posledních pozemských
dnech, ve kterých zasvěcuje své
syny, Václava a Zikmunda, do
umění vladařského.
Hudební kompozice Štěpána
Raka s využitím autentických dobových popěvků pak dotváří vzrušující atmosféru nejslavnějšího
období našich dějin.
Koncert se tradičně koná v obřadní síni vysočanské radnice,
Praha 9, Sokolovská 14/324.
Bezbariérový vstup, 2. p./výtah.
Omezená kapacita sálu.
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KULTURA
GONG DĚTEM

www.divadlogong.cz

GONG
5. 4. úterý
17:00
PŘEDNÁŠKA PhDr. Marty Foučkové
6. 4. středa
14:00
PŘEDŠKOLÁČEK
Vystoupení mateřských škol obvodu
Prahy 9. Pořádá MČ Praha 9.
7. 4. čtvrtek
PŘEDŠKOLÁČEK

14:00

9. 4. sobota
19:30
TANEČNÍ SHOW:
Z Čech až do Orientu, aneb kterak
český Honza do dalekých zemí
zabloudil. Představení plné tance
a inspirace. Pořádá Institut regenerace.
10. 4. neděle
19:30
E. Elsner: MONOLOGY VAGÍNY
Dojemná a rozpustilá exkurze do
poslední neprobádané oblasti. Hrají:
D. Bláhová, M. Sajlerová a J. Asterová
v alternaci s A. Polívkovou.
11. 4. pondělí
NÁMLUVY S MEDVĚDEM
Pro seniory pořádá MČ Praha 9

14:00

11. 4. pondělí
19:30
Divadelní spolek Rachtámiblatník
N. Simon: POKOJ Č. 719
Dva příběhy: Host z lepších kruhů
a Svatební hosté. Režie A. Arabadzis
12. 4. úterý
19:30
RADŮZA A KAPELA
Koncert známé české zpěvačky,
šansoniérky a harmonikářky.
13. 4. středa
POSEZENÍ U CIMBÁLU

19:30

14. 4. čtvrtek
PETR KOCMAN & BAND
A HOSTÉ SLAVÍ 40
Koncert Petra Kocmana

19:30

18. 4. pondělí
19:30
HOP TROP
Další koncert k vydání DVD „Hop Trop
35 let v pražském Divadle Gong“.
19. 4. úterý
19:30
Divadlo Vedro
Malá scéna
A. Imširevič: MOUSEFUCKERS
Tragikomedie současného bosenského
autora, která přibližuje životy
balkánských uprchlíků ve švýcarské
Ženevě. Režie: M. Pokorný
20. 4. středa
Jazz Klub Gong
HARLEMANIA – M. Rejhon,
P. Ernyeiová, P. Šturza

19:30

21. 4. čtvrtek
18:00
Gymnázium Jaroslava Seiferta
THEATRE PROJEKT 2016
Divadelní projekt 9 evropských
středních škol, ve kterém studenti
uvedou 4 nonverbální představení na
téma Cizincem mezi všemi, a další
4 krátká představení na nové téma
vytvořená během konání projektu.
25. 4. pondělí
19:30
Pražská premiéra
ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
Zábavný pořad, ve kterém se diváci
budou moci setkat s jedinečným
a nezaměnitelným humorem Z. Izera.

1. 4. pátek
10:00
pro děti od 4 let
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
2. 4. sobota
15:00
Malá scéna
pro děti od 3 let
J. Menzel, M. Pokorný: MÍŠA KULIČKA
5. 4. úterý
10:00
pro děti od 5 let
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
DEVATERO POHÁDEK

10:00

7. 4. čtvrtek
pro děti od 6 let
J. Foglar, O. Lážnovský:
ZÁHADA HLAVOLAMU

10:00

26. 4. úterý
pro děti od 3 let
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE
27. 4. středa
pro děti od 9 let
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL

10:00

8. 4. pátek
10:00
pro děti od 9 let
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA

29. 4. pátek
pro děti od 5 let
M. Pokorný:
POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE

11. 4. pondělí
10:00
Malá scéna
pro děti od 3 let
DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

KLUB KOCOUR

13. 4. středa
10:00
Malá scéna
pro děti od 3 let
J. Menzel, M. Pokorný: MÍŠA KULIČKA

28. 4. čtvrtek
19:30
Divadelní spolek Post Scriptum.
O. Kovařík: VŠIVÁK LÁZEŇSKÝ
Autorský počin O. Kovaříka a J. Růžičky.

14. 4. čtvrtek
pro děti od 4 let
V. Vančura, M. Pokorný:
KUBULA A KUBA KUBIKULA

10:00

Kdo říká, že cvičení musí být dřina? Proč by to nemohla
být zábava stejně jako dětská hra? Hoopnotica® učí
lidi po celém světě, jak se protančit s kruhem (hoop)
ke zdraví a radosti.
bolismus a pomáhá od bolesti zad.
Dále trénuje vytrvalost, kreativitu,
umožňuje sebevyjádření, uvolňuje
stres, relaxuje mysl a v neposlední
řadě dodává na sebedůvěře. Tanec
s obručí zatěžuje klouby jen minimálně, proto je vhodný pro všechny
věkové kategorie a těhotné ženy.

10:00

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

9. 4. sobota
15:00
Malá scéna
pro děti od 3 let
K. Čapek:
DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

27. 4. středa
19:30
KLÍČ (kvartet)
Renesančně-folkové písně této naší
hudební legendy v komornějším
provedení.
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22. 4. pátek
10:00
pro děti od 7 let
J. Verne, V. Pokorný, M. Pokorný:
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ

10:00

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

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

12. 4. úterý
10:00
pro mládež od 12 let
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
ROMEO & JULIE

ooping je efektivní a navíc zábavné kardio cvičení, při kterém
si za hodinu užijete spoustu legrace
a zároveň spálíte až 600 kalorií. Vytvaruje a posílí vám postavu, ale také
pozitivně působí na správné držení
těla, zlepšuje činnost kardiovaskulárního systému, zrychluje meta-

10:00

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

26. 4. úterý
19:30
POCTA TRAMPSKÉ PÍSNI
Vystoupí M. Ryvola, J. Vrbová, skupina
Pacifik a Stařenky.

H

15. 4. pátek
pro děti od 4 let
J. Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY

10:00

5. 4. úterý
19:30
NAPLECH
Klášterecká country a folková kapela.
DAVID „ALFIK“ DEWETTER
Divišovský písničkář pohybující se na
pomezí něžnosti K. Plíhala, poetiky
I. Hlase a rockového drajvu P. Kalandry.
15. 4. pátek
19:30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
28. 4. čtvrtek
19:30
ŠUPLÍK
Multižánrová a multigenerační formace
navazující na odkaz skupiny Třetí dech.

V dubnu vás rádi přivítáme na novém kursu hoopingu, vždy v úterý
od 19.30 do 20.30, a to pod vedením certifikované lektorky Šárky
Jakešové, která vás během 10 lekcí
naučí správně manipulovat se speciálně navrženým kruhem a ukáže
vám možnost, jak spojit hravé cvičení se žhavými tanečními prvky.
Cena permanentky na 10 lekcí je
1500 Kč (v ceně je zapůjčení speciální obruče „hoop“).
Více informací na tel.: 777 853
883, 608 930 306, nebo e-mailem:
kursy@divadlogong.cz a www.
divadlogong.cz.
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Miroslav Kuranda
foto: DPP Praha
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I. Amerika
pfiedstavuje
nemûrnû
pfiesnou
pfiedstavu chodbu,
o situaci vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
se odNěkolik
zajímavostí
a
Americe
I.
Amerika
pfiedstavuje
neráÏí
i na pfiesnosti
jejího II
plánu.
V roce
1995
Od
4. října 1896
byla v chodbu,
provozu coÏ
odbočka
bezpeãnou,
plazivkovitou
se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchoz Palmovky na Libušák. Další pokračování
ráÏí
i
na
pfiesnosti
jejího
plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
jeprovedl
ještě téhož
roku 21.
prosince
konečné
Vojífi
vchoV˘voj
poVladimír
roce
2000
sezabezpeãení
ubíralodcestou
zestanice na Florenci u Variété (dnes KarlíndÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiíské
divadlo)
na křižovatku
ulice domkÛ,
Havlíčkovy
V˘voj
poaroce
2000
se ubíral
cestouazestupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
to
proti
(dnes
Masarykovu).
K dalšímu
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na zpfiíi na nádraží
místech,
kde
cedule „Poddolováno“
prodloužení
došlo
29.Pragis
března
kdy
stupnûní
a v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
a to
zakazovala
vstup.ještě
Firmû
se1901,
s nemabyla
odbočka
zprofesionálnû,
Balabenky
k Českoil˘m
nazřízena
místech,
kde
cedule
„Poddolováno“
úsilím,
ale
velice
podazakazovala
vstup.
Firmû
Pragis
se s nemamoravské
strojírně.
To již byla
celková
délka
fiilo ‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛl˘m
úsilím,
ale velice
profesionálnû,
podatratě
7,748
vodní
jámykm.
nad
Amerikou
I z 60. let nafárat
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛInženýr
Křižík
původně
o- vedení
podzemí
a projít
systém uvažoval
Amerika
Moãálvodní
jámytratě
nad
I z 60.
let nafárat
tramvajové
z Karlína
na
Švábky,
Vocka. Jednalo
se Amerikou
o
velice napínavou
akci,
podzemí
a projít
Amerika
- MoãálprotoÏeulicí
existující
plány
mûly
nedokonalé
tářovou
a dálesystém
po pravém
břehu
Vltavy
ka.
Jednalo
se o velice
napínavou
nebo
vÛbec Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,akci,
takdo
Troje.
protoÏe
existujícídráhy
nedokonalé
ÏePopfii
proráÏce
seplány
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãíprodloužení
z mûly
Balabenky
do
Vynebo
vÛbec Ïádné
zamûfiení,
takkové polohy
mezi v˘‰kové
peruck˘m
a korycansočan
požádal
Křižík
o
její
další
prodloužení
Ïe
pfiisouvrstvím
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
a ‰tolu
hnala
napÛl
do
do
Kbel,
Vinoře, Brandýsa
nad
Labem
a Stakové polohy mezi peruck˘m a korycanréneznáma.
Boleslavi.V podzemí se sami mÛÏete pfiesk˘m
souvrstvím
a ãi‰tolu
hnala
napÛl
do
svûdãit,
pfiesnû
moÏná
‰Èastnû
situaTo ale jak
nebyl
jediný
neuskutečněný
náneznáma.
V podzemí se sami mÛÏete pfieci odhadla.
vrh
na prodloužení tratě. V roce 1937 žádal
svûdãit,
jak pfiesnû se
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno odpoledne
u nás stavili
kolegoProsek o připojení k síti elektrických drah
ci
vé odhadla.
z Pragisu, Ïe narazili na silnû zfiícené
aJedno
v roce odpoledne
1944 se uvažovalo
o zavedení
tramse u nás
stavili
kolegoa opadající
staré podzemní
chodby
a povaje do Letňan.
vé
z
Pragisu,
Ïe
narazili
na
silnû
zfiícené
tfiebovali
by
zjistit,
oã
se
jedná.
Jako
souakromá
opadající
staré podzemní
poosoba-expert
jsem mûlchodby
zvlá‰tní,a nej-

Rokytka
Rokytka

Označování
tfiebovali
by vozů
zjistit,status,
oã seÏe
jedná.
spí‰ protizákonn˘
jsem Jako
mohlsoulézt
Zkromá
koňky,
kdy byly jsem
vozy
jednotlivých
traosoba-expert
mûl zvlá‰tní,
neji dob
do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam to hortíspí‰
rozlišeny
barevnými
terči,
značení
protizákonn˘
status,
Ïese
jsem
mohl
lézt
níkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z toto
ãerstvû
otevzavedlo
i na objeven˘ch
vozech
tramvají.
ifiené
do ãerstvû
stafiin,
kam
to horstafiiny
kaÏdouelektrických
chvíli
opadávaly
kaAle
linky
přibývaly
a počet probûhnout
barev
již nestaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevmeny,
bylo
nutné
poãkat,
do
fiené
stafiiny
opadávaly
kačil,
a tak
se odkaÏdou
roku
číslování
bezpeãnûj‰ích
míst1898
achvíli
zazavedlo
chvíli
jsem byl
meny,
bylo
poãkat,
probûhnout
do
tramvají.
ToI.nutné
platí
dodnes.
jezdící
v Americe
A Moãálka
a Linka
Amerika
tak do
bybezpeãnûj‰ích
míst5.aMimo
za chvíli
jsemčísel
byl
Vysočan
dostala číslo
zavedení
ly propojeny!
v Americe
I. A Moãálka
a Amerika tak
bybylo
i sjednoceno
barevné označování
celých
ly propojeny!
vozů
a ty pak dostaly tradiční bílo-červený
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vedle kolejí. Nechat zvlášť vyrobit trolejový

davky,prÛzkumu
které si kladla
správa pražské
koňky,
ného
v nedalek˘ch
LetÀanech,
byly
však
neúnosné.
Požadovala
totiž
obnos
provádûného krátce po válce Quidem
Zá20 000 je
zlatých.
Tolik
peněznerovné.
nemohli zJak
obecrubou,
kfiídové
podloÏí
vyní kasy
pl˘vá
zeuvolnit.
stovek geologick˘ch vrtÛ, proveden˘ch zde pfii projektování sídli‰tû, objevují
Nastupuje
elektrická
tramvaj
se
v nûm údolní
deprese
a paleokoryta
Mezitím se v aÏ
Německu
a v metrÛ,
Americeãasto
začínají
zahloubená
o nûkolik
vyplnûná
pfieplaven˘mi
jíly.
provozovat
elektrické tramvaje,
nahrazující
Nerovnosti
tehdej‰ího
povrchu
fungují
mnohde koňku.
Proto i Praha
žádá majitele
jako
nepropustná
bariérapodnikatele
pro vody propražské
koňky, belgického
Otsakující
souvrstvím.
konleta, abypískovcov˘m
koňku elektrifikoval.
Ten Na
však
na
takt
jílÛ a pískovcÛ
jsou vázány
drobné
to požaduje
peníze, a proto
se městská
rada
prameny
tfieba ukoňky
vysoãanské
esrozhodla, vyvûrající
že bude provoz
elektrifitakády,
ve StfiíÏkovské
ulicijednalo.
ãi v rybníãku
kovat sama.
A tak se o tom
A rozpod
Kundratkou.
V kanalizaãní
‰tole
v ulihodovalo.
A mezitím
čas plynul,
zatímco
ci
Nad
Kundratkou
byl
odkryt
silnû
zjílotramvajové vozy i nadále táhli koně. To bylo
vatûl˘ povrch podloÏního ordovického
v Praze. A co u nás? Dlouho se již z Karlína
souvrství, kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
do Vysočan pěšky nechodilo. Ale hezky pokaolinického jílu pfiímo pfiecházel do pepořádku.souvrství svrchní kfiídy, aniÏ ‰lo urruckého
ãit hranici mezi zvûtralinov˘m plá‰tûm
inženýr
aPřichází
pfieplaven˘mi
jíly.František Křižík
Libeňští dostali
spásný zaãíná
nápad, peruck˘mi
poradili se
Kfiídová
sedimentace
s
odborníkem.
Tím
byl
elektrotechnický
invrstvami; ty jsou vyvinuty jako ‰edé, uhelženýr
František
Křižík.
Společně
uvažovali
né
jílovce,
nebo jako
mûkké,
na‰edlé
jílovité
o možnosti
vybudovat elektrickou
pískovce
o promûnlivé
mocnosti tramvaj
od nûpro spojení
s Prahou.
ale zkušenost,
kolika
decimetrÛ
doChyběla
dvou metrÛ.
Na tuprotože
něco
podobného
u nás
zatím nebylo.
to
polohu
bylo
vázáno jiÏ
popsané
dob˘vání
kfiídového
v oblasti
mezi Klíãovem
Osvědčí
se tato uhlí
technická
novinka?
A vyplaatí kbelsk˘m
leti‰tûm,
podobn˘
geolose její provoz?
Protoale
sledovali,
kolik
lidí
gick˘
mámezi
i oblast
Strahova
a Petfiína.
denněv˘voj
projde
Karlínem,
kde
u křižoProstfiedí
v dobû usazování
peruck˘ch
vrsvatky se Šaldovou
ulicí končila
koňka, a Libtev
nutné
si do
pfiedstavit
plochéještě
zání ajeodtud
pak
Vysočan jako
a případně
zemí
nedalekého
které
niÏdál. Po
zevrubném pobfieÏí,
pozorování
došlijek vzávě‰ích
polohách
tvofieno
mûlk˘mi
ru, že projekt
bude reálný
a vyplatí
se. Nejsladkovodními
a
brakick˘mi
moãály
povětší naději jim dával denně se valící proud
rostl˘mi
hustou subtropickou vegetací, ve
lidí do Českomoravské strojírny a dalších
které se objevují napfiíklad mangrovy. Ve
továren v Libni a Vysočanech.
vy‰‰ích polohách (coÏ je podle dosavadních
František Křižík se tedy rozhodl elekodkryvÛ
právû oblast pod ulicí Na Vytrickou
trať
postavit. Zažádal
si o koncesi
hlídce) je
moãálovit˘
v˘voj redukován
neku
provozování
vozby
na
elektrické
trati
bo se vÛbec nevyskytuje a na ordovické
a získal jinasedají
16. března
A topfiechodové
bylo datum
podloÏí
po1895.
tenké
zrodu
elektrické
tratě.
Práce
na
ní
rychle povrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
kračovala. Nebylo to ale nijak jednoduché.
tmelem.
Nejprve
musela
upravit vozovka
pro vrchPrávû
nasetyto
„sladkovodní“
pískovce,
jak
ní dfiíve
stavbu.
Vždyť do
silnice
se
naz˘valy,
je Karlína
vázána vedla
hlavníjen
ãást
propro provoz
vozů s akoňským
seckého
podzemí,
to v pásupotahem.
sahajícímVood
zovka se tedy
musela
zpevnit a upravit
Kundratky
aÏ do
hloubûtínsk˘ch
Hutí.pro
Bílé
perucké
pískovce
mocnosti
položení
kolejí.
Dále sedosahují
musely nechat
zhoãtyfi
‰esti metrÛ
a mohou
tovitaÏ
stožáry
pro vedení
trolejepfiedstavovat
a ty umístit

k úrazu, protože proud byl jen v tom kon-

TûÏba
Koňka elektrifikována
Rezavé
korycanské
bylypřeměna
ve vûtRekonstrukce
pražsképískovce
koňky a její
‰ím
mûfiítku
tûÏeny
jako
více
ãi
ménû
kvana elektrickou trakci byla ukončena v roce
litní
kámen pravdûpodobnû jiÏ od stfie1905, a to tratí po Karlově mostě. Tam jezdovûku, ale s jistotou nejménû od roku
dila tramvaj bez vrchního vedení a troleje
1695, kdy jsou na historické mapû Prosebyly nahrazeny spodním přívodem proudu.
ka
zakresleny dva velké lomy ve svahu po
Vodič stranách
byl položen
pod vozovku
na jejím
obou
prosecké
návsi. aPodle
nápovrchu
byly
zapuštěny
do
země
ve
vzdálezu mincí byly lomy zaloÏeny zfiejmû
jiÏ
lenosti délky
vozu pomûrnû
kontaktní
poãátkem
16. motorového
století. Podobné,
knoflíky. lomy
Když pokraãují
přes ně vůzpfies
přejížděl,
spojildo
se
rozsáhlé
Hloubûtín
magneticky
vodičem
v zemi,
Vinofie
a natento
dal‰íkontakt
místa sna
okrajích
kfiíkterý bylplo‰in
stále pod
proudem,
a jím- vsePraze
přivedl8
dov˘ch
praÏské
oblasti
k motoru.
přejetí vr‰ku.
vozu, který
zaaproud
9 napfiíklad
naPo
âertovû
Nûkteré
tím najel nad
příští kontakt,
se tento
odpopodzemní
chodby,
napfiíklad
v Krocínce
jil vaAmerice
byl již bez
Nemohlo
tedy dojít
ãi
I, proudu.
pokraãovaly
v men‰ím
mû-

vodič
a natáhnout
jej nad
Vyprojekjak
pláÏov˘
sediment,
takkoleje.
pfieplavené
vátovat
a
postavit
vozy.
A
vyškolit
té písky sedimentované v tûsnémobsluhu.
sousedTěchpobfieÏní
úkolů nebylo
málo, ale přesto již za rok
ství
linie.
a tři dny
od obdržení
koncese
tato elekTyto
perucké
pískovce
jsoubyla
mûkké,
netrickávyuÏitelné
trať v provozu.
jsou
jako stavební kámen a na
Bylo to se
19.pomûrnû
března 1896.
První
zprovozvzduchu
rychle
rozpadají.
něný úsek
od karlínské
BaMen‰í
kusyvedl
se podle
na‰ich remízy
pokusÛk rozpadnou
jiÏ bûhem
nûkolika
mûsícÛ,
nalabence. Tak
tedy první
elektrická
tramvaj
pfiíklad
pfies
zimu. Jejich
písek
je v‰ak
velse našeho
dnešního
území
vlastně
jenom
mi
ãist˘,nadobfie
vytfiídûn˘,
pÛsobí dobr˘m
dotkla
hranicích
mezi současnou
Libní
estetick˘m
dojmem.
byly na
fiadû
Prahy 8 a Libní
PrahyProto
9. V tomto
rozsahu
míst
perucké pískovce
ãi jejich rozpadlé
byla elektrická
tramvaj provozována
asi půl
deriváty
vyuÏívány
jakotrať
slévárenské
písky,
roku. V září
1896 byla
prodloužena
až
‰tukové
písky
nebo pro v˘robu
k dnešnímu
Masarykovu
nádraží abrazních
a 12. červãisticích
prostfiedkÛ.
na 1898 do
Vysočan. Sedimentace peruck˘ch pískovcÛ je na fiadû stfiedoãesk˘ch
lokalit
(typick˘ je tfieba Hostibejk u KraA v Praze jezdí stále jen koňka
lup) zakonãena ‰tûrãíkovou polohou, kteA co bylo mezitím v Praze? Tam dál jezdirá ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
la koňka a dál se rozhodovalo o tom, že by
nástup
nové, mohutnûj‰í mofiské záplavy.
koně ‰tûrãíková
měla nahradit
elektřina.
Ale jen
zvolna
Tato
poloha
je velmi
dobfie
vytoto
jednání
postupovalo.
Nejprve
se
zřídivinuta na fiadû míst v proseckém podzemí,
ly vtaké
rocenapfiíklad
1897 Elektrické
hl.
ale
v lomupodniky
poblíÏ král.
prosecm.
Prahy.
V
roce
1898
je
konečně
koňka
od
ké vyhlídky.
OtletapoloÏené
vykoupena,
ale to jsou
už jezdí
elektrická
V˘‰e
pískovce
hrubozrnné,
tramvaj
až do Vysočan,
se prodloužiménû
homogenní,
ãastokam
‰ikmo
zvrstvené
od 12.
června (nebo 11. července
údaje
alamají
charakteristickou
narezlou–barvu.
v našich je
pramenech
se různí) roku
1898
její
¤adíme
k tzv. korycansk˘m
vrstvám
a povaÏujeme
je za sediment
mofie,
trať z Balabenky.
Trať končímûlkého
nad radnicí
u léve
kterém
hrály
roli pfiíbfieÏní
kárny.
V Praze
se dÛleÏitou
mezitím rekonstruuje
trať
proudy,
jejichÏ
bûhem
dal‰ího
v˘koňky, ale
koněsmûry
klušousepřed
jejími
vozy dál.
voje
mûnily
a tím
zrPrvnípobfieÏí
pražskou
tramvají
již ovlivÀovaly
bez koní byla
nitost
sloÏenízpískovcÛ
a smûry
jejich
vnitfitrať vedoucí
Josefského
náměstí
(dnešní
ní
laminace.
náměstí
Republiky) do Královské obory.

třídou jako koňka, ale musela vést souběž-

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9

389
199

vzdálenosti šesti (pěti?) stanic se platilo za

PrÛzkum
Podél prosecké plo‰iny byly velmi nákladnû vrtány clony asi metr od sebe vzdáProsecké skály - Moãálka
len˘ch vrtÛ a ‰achtou bylo otevfieno podzemí u Ameriky I. Odtud dál smûrovala
fiítku i do korycanského souvrství. Na ko- prÛzkumná ‰tola aÏ podél ulice Na Vyrycanské pískovce nasedají zelené glau- hlídce. Tato grandiózní akce nebyla nikonitické jílovce a páskované souvrství jí- kdy souhrnnû vyhodnocena, ãást materilovcÛ téÏ zvané „kanafas“. Bûlohorské álÛ byla staÏena jako tajná a postupnû se
opuky se objevují jako souvislé polohy aÏ poztrácela. Moãálka byla mapována donejménû nûkolik desítek metrÛ od okra- konce nûkolikrát, ale vût‰ina map je dnes
jÛ plo‰in. Ve star˘ch lomech na území Se- nedostupná. Jen díky ‰Èastné náhodû byverního Mûsta se vesmûs tûÏila opuka.
lo autorovi této práce pfiedáno nûkolik
K Proseku se mÛÏe vztahovat zápis neur- listÛ dobov˘ch map Moãálky a Krocínky od
ãitû lokalizovan˘ k ·ilbochu, tj. ke Ztracené utajeného, ale v˘znamného podzemního
vartû mezi Libní a Prosekem, a datovan˘ badatele Ladislava Hrdliãky, kter˘ jako gerokem
1795.
Îádn˘dráhy
dfiívûj‰í
údaj není
Vůz Městské
elektrické
Královských
Vinohradofyzik
před kostelem
Ludmily vnaHitlerovû
tehdejším Orlím
proslulsv.akcemi
Purkyňově
náměstí
Míru).
Vůzb˘t
směřuje
do dnešní
AnglickéPraÏského
ulice, kde dnes
už
znám,
i kdyÏ
men‰í(dnes
ãástnáměstí
chodbic
mÛÏe
hnízdû,
podzemí
hradu,
na Vytramvaje dávno nejezdí.
star‰í.
‰ehradû, Karl‰tejnû, ve ·tûchovicích i jinTûÏba na Proseku probíhala bûhem celé- de, a Proseku se v 60. letech intenzivnû vûho
19.který
století
podlepod
pamûtníkÛ
skonãiným směrem dnešní Křižíkovou (tehdy Potaktu,
byla právě
vozem, a po
jeho noval.
la
aÏ pobyl
první
válce,I kdy
jiÏ nápad
neby- Hlavním
problémem
v˘stavby
Proseka
neděbradovou)
ulicí. Křižíkovo
přání,
aby trať
přejetí
zasesvûtové
bez proudu.
to byl
la
v˘raznáKřižíka.
a poskytovala spí‰ pfiíleÏitostnou byly
chodby,
ale koňka,
ãetné nebylo
lÛmky
vedlapodzemní
po hlavní, živé
ulici jako
inženýra
práci místním nezamûstnan˘m. Prosecké avyslyšeno.
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Mikroklima 2016
Již desátý ročník tradiční akce zaměřené na ochranu životního prostředí a bezpečnou a šetrnou dopravu s názvem
Mikroklima 2016, kterou pořádá MČ Praha 9, se uskuteční 2. června 2016 v době od 9 do 18 hodin v parku
Přátelství na Proseku. Dopolední program je určen především pro školáky, odpolední pak pro širokou veřejnost.

P

o celý den bude možné seznámit se s různými společnostmi a organizacemi,
které se tímto tématem zabývají. Kromě velkého množství
nejrůznějších aktivit a her
bude pro návštěvníky připravena např. prohlídka svozové
techniky, včetně podzemních
kontejnerů, více se dozvíte
o odpadech a jejich třídění,
sběru textilu, poznat můžete
včely a včelařství, život v lese
– pražské lesy, práci lesníka
a život stromu, ověříte si zna-

Stejně jako loni se budete moci
při Mikroklimě 2016 seznámit se
životem dravých ptáků foto: mk

losti v oblasti bezpečnosti silničního provozu nebo si budete
moci vyzkoušet simulátory nárazu, příp. jízdu se speciálními
brýlemi, které simulují stav
opilosti. Dopoledne se na akci
se svými svěřenci objeví útulek
pro opuštěná zvířata v Troji.
Během dne proběhne také několik letových ukázek dravců, při
kterých se dozvíte něco ze života
těchto krásných ptáků. V rámci
programu „Kamarád, nebo šelma“ se seznámíte s pejskem Rozárkou a jeho pánem, kteří nám

Skauti zvou na úklid Proseckých skal
Skauti z Proseka vás zvou, abyste přiložili ruku k dílu a pomohli spolu s nimi udělat
Prosecké skály hezčím místem při letošním jarním úklidu, který se koná v sobotu
16. dubna od 13 hodin v rámci třetího ročníku celorepublikové akce Ukliďme Česko.

K

lidové území, na kterém se
nachází přírodní památka
Prosecké skály, je lokalita s velkým potenciálem, kterou využívají
mnozí obyvatelé Prahy 9. Při procházkách si zde můžete vychutnávat nádherné výhledy na Prahu,
sbírat kaštany i lesní jahody a obdivovat krásné pískovcové skály.
Prosečtí skauti mají bezmála dvacet let hned nad těmito skálami
svou klubovnu. Celkem 90 dětí
z místních oddílů tak má k dispozici bezvadný prostor pro učení
a nikdy nekončící dobrodružství.

Zatočme se skládkami

Městská část Prahy 9 pracuje

intenzivně na revitalizaci části
území Proseckých skal v rámci
projektu „Revitalizace naučné stezky Amerika“. Přírodní
tvář Proseckých skal však hyzdí
mnohé skládky či pohozené odpadky. Pro interaktivní mapu
úklidů akce Ukliďme Česko prosečtí skauti zmapovali na daném
území celkem 13 skládek. Na
stránkách projektu si můžete
prohlédnout jejich fotografie
i GPS souřadnice. Ačkoliv už se
prosečtí skauti několikrát snažili
místo vyčistit, letos se rozhodli
s těmito černými skládkami i se
spoustou dalších odpadků v okolí doslova zatočit. A budou moc

rádi, když jim v jejich úsilí pomůžete. Zvou proto všechny rodiče,
děti, školní třídy, kroužky, sousedy a spoluobčany, aby se přidali a pokusili se, jak zní jedno
ze skautských hesel, udělat svět
o trochu lepším místem.
Připojit se můžete v sobotu
16. dubna ve 13 hodin přímo u klubovny proseckých skautů na adrese
Na Vyhlídce 36, Praha 9 - Prosek.
Akce bude vhodná i pro děti a bude
doprovázena dobrodružně poznávací hrou. Skauti spolu s koordinátory akce Ukliďme Česko a s radnicí Prahy 9 budou zajišťovat pytle
na odpad, rukavice a kontejnery na
odvoz odpadu. Budou však vděčni

poradí, jak na bezproblémové
soužití se psem nebo co dělat při
setkání s cizím psem.
Střední odborná škola stavební
a zahradnická Jarov se bude prezentovat svými výpěstky, které si
budete moci na místě zakoupit.
Na akci nebude chybět ani občerstvení. Kromě klasických stánků
bude pro všechny k dispozici osvěžení u vodního baru a odpoledne
opékání špekáčků.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Odbor životního prostředí
a dopravy MČ Praha 9
za vaši pomoc od jednotlivců i firem. I donesení vlastních rukavic,
svačiny a pití může být takovou
pomocí. Pomoc s odvozem odpadu či občerstvením pro dobrovolníky bude také vítána. Neváhejte
se s případnou nabídkou pomoci
ozvat organizátorům.

Kontakty:

Informace najdete na webu proseckých skautů www.prosek.org.
Přihlásit se do úklidu můžete na
http://www.uklidmecesko.cz/
event/12055
Pořadatel: Junák – český skaut,
středisko Prosek Praha, z. s., Na
Vyhlídce 411/36, Praha 9 -Prosek
Lucie Šanderová – vedoucí střediska, lucie.sanderova@skaut.cz,
tel.: 608 324 497.
S sebou doporučujeme: ochranné
rukavice (kdo má, zbytek zapůjčíme), svačinu, pití, vhodný oděv
lš
a zejména obuv.

Přijďte zhlédnout „Taje Altaje“
Sportovní klub vozíčkářů Praha vás zve na promítání
filmu Taje Altaje ve čtvrtek 14. dubna od 18 hodin do
sídla České asociace paraplegiků – CZEPA,
Dygrýnova 8, Praha 14.

P

řijďte se podívat na půvabný
dokumentární film, který vás
pohladí na duši a ukáže, že život
na vozíku není zábranou v cestování po světě. S námi se podíváte
na cestu vozíčkářky Míši, která se
vydala společně se třemi přáteli na
cestu do Ruska až na Altaj. Na ces-

Duben 2016

tě vyzkoušeli jízdu transsibiřskou
magistrálou, projeli celý Čujský
trakt s místním altajským řidičem
a nechali se okouzlit tou nejrůznorodější a krásnou přírodou.
Přijďte se kochat altajskou krajinou a ponořit se do cestovatelské
skv
nálady.

2. PROMÍTÁNÍ
FILMU
TAJEMĚSTSKÉ
ALTAJEČÁSTI PRAHA 9 23
DEVÍTKA
– MAGAZÍN
14. 4. 2016 od 18 hodin
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Hasičský den na Kolčavce
Den hasičského záchranného sboru pořádá 16. dubna 2016 od 10 do 17 hodin na Kolčavce (ulice Kolčavka a Nad
Kolčavkou) ve Vysočanech městská část Praha 9 ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. města Prahy,
Českou hasičskou jednotou a Sborem dobrovolných hasičů Praha Miškovice.

P

ro návštěvníky je připravena
ukázka techniky hasičského
záchranného sboru, použití protipovodňových zábran, prohlídka
muzea české hasičské jednoty
a soutěže pro děti.
Při Hasičském dnu se uskuteční
v 14.00, 15.00 a 16.00 hodin simulovaná záchranná činnost profesionální hasičské jednotky, při

Přijďte se podívat, jak se vyvíjela hasičská záchranná technika…

foto: mk a HZS Praha

nichž hasiči předvedou vyprošťování osob z havarovaného vozidla
a evakuaci osob z budovy.
Pivovar Kolčavka pro návštěvníky připravuje domácí zabijačku
s ukázkou výroby jitrnic a jelítek, pro tuto příležitost speciálně
uvařené pivo „Hasičskou desít-

ku“ a pohoštění po celou dobu
programu. Ve 20.00 začíná Hasičský bál s bohatou tombolou
a živou hudbou.
Partnerem akce jsou firmy Jíša
rent-car s.r.o., PYROSERVIS a.s.,
Pivovar Nad Kolčavkou a.s. a Česká hasičská jednota.

16. 4. HASIČSKÝ DEN NA KOLČAVCE
(10.00–17.00) ul. Nad Kolčavkou

14. 5. BITVA O PIVOVAR
(14.00–18.00) ul. Nad Kolčavkou

22. 5. PROSECKÉ JARO – CESTA K TRŮNU
(14.00–19.00) Park Přátelství

26. 5. PROSECKÉ MÁJE

(16.30–22.00) Zahrada PAVANA, ul. U Prosecké školy

31. 5. HURÁ,VŠICHNI NA PODVIŇÁK
(14.00–18.00) Arena Sparta, Podvinný Mlýn

2. 6. MIKROKLIMA 2016
(9.00–18.00) Park Přátelství

9. 6. FOLKOVÉ PODVINÍ
(16.30–19.00) Park Podviní

18. 6. CHMELOVÁ 9

(10.00–19.00) putování za malými pivovary Prahy 9

4,1x2,4m.indd 1
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Městská část

Praha 9
Vás srdečně zve na

kulturní programy
www.praha9.cz
17.03.16 12:37
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Prague Fashion Market 15
v Pragovce na Kolbence
Na Kolbence ve
Vysočanech vás 22.–24.
dubna čeká jeden
z největších tuzemských
trhů módy a designu.
Téma je New Collections
– aktuální, nové, čerstvé,
experimentální. Akce se
koná pod záštitou starosty
Prahy 9 Jana Jarolíma.

i Local Food Market, kde budou
prodejci prezentovat chutné delikatesy. Zároveň chystáme bohatý
doprovodný program zahrnující
kreativní workshopy, módní přehlídky, dětský koutek a divadlo
pro děti, odpočinkovou zónu, fotokoutek, fashion bazar ÝBRKÝBL, hudební program a spoustu
dalšího. To vše jako vždy zdarma
lk
a bez bariér.

J

iž šest let organizujeme pod
hlavičkou Nové trhy akce
podporující mladé designéry
v Praze, Brně, Plzni a nyní nově
i v Karlových Varech a Bratislavě.
Nadšené ohlasy a stále rostoucí
zájem obyvatel Prahy o tyto akce
(průměrný počet návštěvníků dosahuje 20 000 lidí) jasně ilustruje,
že Prague Fashion Market je mezi
místními více než vítán. Prostory
Pragovky jsme zvolili zejména
z důvodu poutavého genia loci,

které každého při návštěvě těchto
prostor uchvátí.
Návštěvníci Prague Fashion
Marketu si na akci i letos budou
moci vybrat z pestré nabídky

lokálních prodejců, podpořit
neziskové organizace koupí některých z jejich produktů a užít
si jedinečnou atmosféru prostoru
i celé akce. Součástí trhu bude

Otevírací doba:
Pátek 22. 4. 2016: 12:00–19:00
Sobota 23. 4. 2016: 10:00–19:00
Neděle 24. 4. 2016: 10:00–16:00
Web: www.praguefashionmarket.cz
Facebook: www.facebook.com/
praguefashionmarket
Kontakt: Lenka Kolářová,
728 230 430, velin@novetrhy.cz

INZERCE

Městská část Praha 8
část
aMěstská
Farnost od sv. Vojtěcha
vás srdečně zvou na

Praha 8

Libeňské posvícení
sobota 23. dubna 2016

12:00—18:00 hod.
KOSTEL SVATÉHO VOJTĚCHA
U Meteoru 6,
A OKOLÍ
před tzv. Bílým domem,
budova úřadu MČ Praha 8

PROGRAM V KOSTELE:
koncerty, komentované prohlídky

PROGRAM PŘED KOSTELEM
VÍCE INFORMACÍ
O PROGRAMU NA
WWW.PRAHA8.CZ

✘ bohatý jarmark ✘ ukázky tradičních
řemesel: kovář, řezbář, štukatér, vlásenkář/
maskér, caletník ✘ výtvarné dílny ✘
netradiční pouťové atrakce pro děti: kolotoč
na ruční pohon, houpačky (zvířecí
lodičky), kušová střelnice,
VSTUP
kotrmelčák ✘ pohádka pro děti
Z DA R M A

Duben 2016

SC-351474/06

Partner
akce:
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Prosek v pohybu Kulturní a rodinné
Praha se v roce 2016 stala evropským hlavním
městem sportu. Ani my v Domě dětí a mládeže Praha 9
nezahálíme. A co jsme si pro vás připravili?

V

sobotu 16. dubna od 13 do
18 na vás bude čekat akce
Prosek v pohybu. Přijďte si užít
spoustu zábavy, vyzkoušet plno
nových a zajímavých sportů, jako
je americký fotbal, štafetový běh,
lakros či discgolf. Nebudou chybět ani známé sporty basketbal,
stolní tenis a florbal. A jak bude
akce probíhat?
START a CÍL se nachází v DDM Praha 9 - Prosek. Zde dostanete mapku
stanovišť rozmístěných po okolí. Jak
rychle všechny úkoly splníte, bude
na vás. Samozřejmě nepůjde jen
o výhru, ale i zábavu s přáteli a pěkně
strávené sportovní odpoledne. Prosek v pohybu vás určitě rozhýbe!

Hledáme lektory kroužků

Dům dětí a mládeže Praha 9 hledá
nové lektory do kroužků a kurzů na

školní rok 2016/17 (od září 2016).
Máte nějakého koníčka či zajímavou volnočasovou činnost a chcete ji předat dál? Vítáme nabídky
v oblasti výtvarné, hudební, přírodovědné, technické, taneční, sportovní a dalších... Kroužky začínají
během září 2016 a jsou zpravidla
1-3× týdně, 1–1,5 hodiny. Požadujeme pedagogické vzdělání, které si
můžete ovšem splnit v našem kurzu
volnočasového pedagoga, zodpovědnost, spolehlivost, komunikační
dovednosti, odbornost. A za to vám
nabízíme odměnu od 90 Kč/hod.,
seberealizaci, aktivní odpočinek,
možnost pedagogické praxe.
Své nabídky můžete zaslat spolu
s CV a krátkým průvodním dopisem na lektori-pr@ddmpraha9.cz.
Více informací na www.ddmpraha9.cz/volnamista.
mf

centrum Knoflík

Co připravilo Kulturní a rodinné centrum Knoflík v dubnu?
Máme pro vás několik tipů. Více informací na www.
centrumknoflik.cz, recepce@centrumknoflik.cz, tel.:
733 420 721. Adresa: Jablonecká 724, Praha 9-Prosek.
KAVÁRNA KNOFLÍK
Za kulturou do Knoflíku
13. 4. Koncert irské hudby – Jitka Malczyk a Vojtěch Jindra
20. 4. Koncert Miroslava Palečka
6. 5. Recitál – František Segrado – Dopisy z lásky a nenávisti
11. 5. Koncert Blanky Šrumové a Jana Sahary Hedla
13. 5. Praha … a Knoflík … žije hudbou
Další program
16. 4. Kurz Klubu lidové tvorby v Knoflíku – pergamano
17. 4. Přijďte si zahrát Carrom – vyzkoušejte novou hru
30. 4. Kurz Klubu lidové tvorby – čarodějnice ze šustí

KULTURNÍ A RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK
7. 4. Setkání dvojčat a vícerčat v Knoflíku
14. 4. Kurz Předporodní příprava na kojení
29.–30. 4. 19. Košilková noc

Kvalitní hudební vzdìlávání

Puzzlemánie
Už 9. ročník Puzzlemánie se koná 16. dubna
od 12 hodin v Obchodním centru Letňany. Soutěž ve
skládání puzzle na čas je určena pro děti a dospělé,
a to i se zdravotním postižením.

K

romě hlavní soutěže na vás čeká zábavný doprovodný program,
jako miniturnaje ve skládání puzzle, mimosoutěžní skládání u stolů, na zemi a nastojato, hlavolamy a hry, výtvarná dílna – obrázek zažehlovaným voskem, zábavné česání dětí, malování na obličej. Letos
se mohou účastníci navíc těšit na setkání a autogramiádu se známými
televizními tvářemi. Více na www.puzzlemanie.com.
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Pøedškolní obory od 4 mìsícù do 6 let
Robátka (4 - 18 mìsícù)
První krùèky k hudbì (1,5 - 4,5 roku)
Rytmické krùèky (4,5 - 6 let)

Nástrojová výuka pro dìti, mládež i dospìlé
Fun key - elektrické klávesy - od 6 let
Akustická kytara - od 8 let
Elektrická kytara - od 10 let
Zpìv - od 6 let
Zobcová flétna - od 6 let
Bicí - od 10 let
Hudební škola Yamaha
Jablonecká 724, Praha 9
informace o zápisu a poboèkách
tel. 702 009 452
www.centrumknoflik.cz
yamaha@centrumknoflik.cz
Rezervujte si ukázkovou lekci zdarma
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Změřte své síly v Pražském poháru
Přední místa na květnovém Volkswagen Maratonu Praha pravidelně obsahují afričtí profesionální atleti. Šanci na
vítězství nicméně mají i všichni pražští běžci. V rámci Pražského poháru totiž změří síly obyvatelé z každé městské
části. Na slavnostní vyhlášení a hodnotné ceny se mohou těšit i tři nejrychlejší muži a tři nejrychlejší ženy v Praze 9.

P

ražský pohár se loni uskutečnil v šesti městských částech,
přes které vede maratonská trasa. A protože měl mezi místními
úspěch, rozšiřuje se do dalších
čtvrtí. Praha 9 je jednou z nich.
„V loňském roce se celý projekt setkal s velkým ohlasem, proto jsme
se ho v letošním roce rozhodli rozšířit na další městské části,” říká
Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech běžecké ligy, a zároveň všechny zve
k účasti v letošním roce. Pokud si
kterýkoliv Pražan bude chtít užít
neopakovatelnou atmosféru ma-

ratonu a zároveň porovnat svůj výkon s ostatními závodníky z Prahy,

může tak učinit zcela bez omezení.
Stačí se na internetových strán-

kách www.runczech.com zaregistrovat na Volkswagen Maraton
Praha, ten se poběží 8. května
2016. Všichni běžci, kteří jako
bydliště uvedou hlavní město
Praha, budou do závodu Pražský
pohár zařazeni automaticky. Vítězové Pražského poháru budou
kontaktováni v týdnu následujícím po Volkswagen Maratonu
Praha. Slavnostní vyhlášení vítězů v mužské i ženské kategorii
pražských maratonců proběhne
za účasti představitelů městské
vk
části Praha 9.
Ilustrační foto: www.runczech.com

Tenis pro všechny v centru Prahy 9
S jarem roste i nadšení milovníků tenisu, kteří se těší
na zahájení sezony venku. Sport v zimní hale je vždy
jen přípravou, která nikdy nedokáže nahradit nádherný
zážitek z aktivity na oranžové antuce ozářené sluncem.
Od začátku dubna začíná sezona i v tenisovém klubu
Praga, který leží v těsné blízkosti stanice metra
Českomoravská a Vysočanská (Sokolovská 986/304a,
Praha 9 – Vysočany).
Hrajete rekreačně, začínáte
nebo už jste taje hry zvládli
a máte jen momentální
chuť si zahrát?

Stačí se podívat na web klubu
(http://tenis-praga.cz/online-rezervace/) a jednoduchým způsobem si zarezervovat kurty. Hrací
doba je denně od 8 do 20 hodin.
Pokud se vám hra na místních kurtech zalíbí, můžete se snadno stát
členem klubu, což vám přinese
ekonomické výhody, snadněji získáte partnery pro hru odpovídající
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vaší úrovni a přednost budete mít
i v rezervačním systému.

Máte děti, které zajímá
tenis?

Pak je pro ně klub Praga tím
ideálním místem. Filozofií našeho
trenérského týmu je snaha, aby se
tenis stal pro děti koníčkem a celoživotní zábavou. Nabízíme proto
výuku v několika věkových kategoriích, přípravka děti 5–7 let,
baby tenis 8–9 let a žáci 10–14 let.
Tréninky dětí začínají 18. dubna.

Tenis na Pragovce
Tým zkušených terénů naučí vaše
děti techniku úderů podle nejnovějších trendů moderního tenisu
na dvou dětských kurtech, jednom
velkém kurtu a tréninkové odrazové stěně. Děti mají možnost zahrát si i mimo pravidelné tréninky
individuálně nebo se svými rodiči.
Rodiče mohou, ale samozřejmě
nemusí být členy klubu.
Dětem se nabízí motivace vyrůst
v nového Berdycha či Kvitovou. Ti
mladí tenisté, u kterých se projeví
talent, mohou být přijati za členy závodního družstva Praga a účastnit se
mistrovské soutěže družstev dětí pořádané Českým tenisovým svazem.
Případné dotazy týkající se tréninku dětí v klubu Praga vám
poskytne Petr Jašek na telefonu
608 702 115, případně e–mailem
(deti@tenis–praga.cz).

Hráli jste v minulosti, jste
nyní v kategorii „aktivní
senior“ a máte volný čas
a chuť sportovat?

I v tomto případě je klub Praga
ideálním prostředím, ve kterém
na vás může dýchnout i trocha
zapomenutého času a nostalgie.
Seniorům nabízíme finančně
zvýhodněné cenové podmínky rezervace v dopoledních hodinách,
nicméně kurty jsou pro ně pochopitelně k dispozici v plném rozsahu. Pokud nemáte přístup k internetu, kurt si můžete rezervovat
i u správce areálu Miloše Náděje,
který vám mezi 8. až 19. hodinou poskytne veškeré informace
na telefonu 774 064 840 nebo
605 302 038.
Na všechny milovníky tenisu se těší
výbor tenisového klubu Praga
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SK Praga Vysočany
na začátku jarní sezony
Na domácím hřišti fotbalisté SK Praga Vysočany
neprohráli celou podzimní
část letošní sezony 1.
A třídy. „Ač to při pohledu
na tabulku nevypadá, jsem
s mladým týmem spokojený,“ říká jejich trenér
Stanislav Votoček.

A

ni „venku“ při podzimních
utkáních nedělali fotbalisté
Pragy svému klubu ostudu. Porazili Vyšehrad, který nastoupil do
utkání se čtyřmi hráči z A týmu
hrajícími II. fotbalovou národní
ligu. Jen těsně prohráli v Libuši,
nebo Hostivaři. Zatímco loňskou
sezonu Pragovka bojovala o záchranu v 1. A třídě, letos má ambice udržet se ve středu tabulky,
ideálně do sedmého místa.
„Jediné, co mě mrzí, že se na každou
vstřelenou branku nadřeme,“ krčí
rameny trenér Votoček. „V každém
utkání se dostáváme minimálně do
tří až pěti stoprocentních šancí, které bohužel nedokážeme proměnit.
Ale tým si teprve sedá a hráči si zvykají na nový herní systém.“

Nový herní systém

Standardní fotbalová verze se hraje na čtyři obránce, čtyři záložníky
a dva útočníky. „My jsme začali hrát
na čtyři obránce, dva defenzivní záložníky, tři záložníky a jednoho hrotového útočníka, kterého doplňuje
jeden hráč ze zálohy. Tím si vytváříme více šancí, můžeme útočit v pěti

FAFV

Hráči SK Praga Vysočany vsadili na nový herní systém i mladší ročníky
až šesti hráčích a klasicky bráníme
v šesti až sedmi hráčích,“ vysvětluje
nový herní systém Stanislav Votoček. „Hráči se tak mohou vzájemně
účinně zastupovat a výsledky ukazují, že je to správná cesta.“

toček. V minulých letech hráči postupně odcházeli, hráčský kádr se
stále měnil stejně jako trenéři a nebylo to ono. Teď má tým nový náboj
a odpovídají tomu i výsledky.“

Marek Kudrlička, Ondřej Resl hostuje půl roku v Mníšku pod Brdy
a ve Vysočanech se nějaký čas musí
obejít i bez nemocného H. Orta.

Omlazený tým

Ohlédnutí za zimní přípravou

Zimní přípravu zahájili fotbalisté SK Praga Vysočany 12. ledna.
A dlužno dodat, že s plným nasazením, i když je nikdo do tréninku nemůže nutit. „Naštěstí to kluci pochopili a chodili na tréninky ve 14
až 18 lidech a v týmu vládla pohodová atmosféra. Všichni si zkrátka
uvědomili, že vše, co dělají, dělají
hlavně pro sebe,“ zhodnotil trenér.
„Objem jsme nabrali v parku Podviní, hráli jsme zimní turnaj v Kyjích, na kterém jste skončili třetí
– jako jediný tým bez porážky, ale
bohužel se dvěma remízami. Hrubou přípravu jsme završili soustředěním v Bedřichově.“
V současnosti se hráči zaměřují
hlavně na pilování nového herního systému a taktiky.

Soutěž je letos výkonnostně hodně vyrovnaná, ale Pragováci by
se rádi udrželi ve středu tabulky.
Hodně si slibují od prvních jarních
utkání na domácím hřišti s Hostivaří a Libuší. V době uzávěrky
měsíčníku Devítka měli za sebou
remízu 1:1 s Hostivaří.
„Pro mě je tento výsledek zklamáním, hlavně co se týká útočné činnosti, kdy útočníci nepodrží míč,
tím se naše obrana dostává pod
zbytečný tlak a vytváří také chyby.
Toto utkání bylo pro nás velké ponaučení, že jít si jen zahrát fotbal
v 1. A třídě už nestačí. Doufám,
že proti Libuši začátkem dubna to
už bude jiná jízda,“ uzavřel trenér
mk
Votoček.

Dalším plusem pro vysočanský
tým je jeho velké omlazení. „Ještě
před dvěma lety se věkový průměr
pohyboval mezi 26-27 lety, dnes
je to 22-23 let,“ říká Petr Sedlák,
který na Pragovce působí už od dorosteneckých let a dnes patří mezi
tři nejlepší střelce 1. A třídy (na
podzim dal 11 branek). „A na hře
je to znát. Kluci do ní dávají hodně,
vzájemně se hecujeme a k dobrým
výkonům nás motivuje i trenér Vo-

NABÍZÍME PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM PRO DĚTI

Fotbalová Akademie Františka Veselého

TÝDENNÍ CYKLUS:

nástup vždy v 9.00 a ukončení dne
v 17.hodin u hlavního vchodu Arény.
Stravování a pitný režim zajištěn
po celý týden v rámci programu.

TERMÍNY:
11.7. - 15. 7.
1. 8. - 5. 8.

25. 7. - 29. 7. 2016
15. 8. - 19. 8. 2016

Kontakt:
M 724 659 404, E vesely@fafv.cz www.fafv.cz
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SE ZAMĚŘENÍM
NA VŠESPORTOVNÍ
AKTIVITY, FOTBAL,
PLAVÁNÍ A ZÁBAVU.

Plány

Posily
CENA ZA TÝDEN:
Děti do 10 let
Děti 10-15 let

2.500 Kč
2.800 Kč

Maximální účast na týden
20 dětí, omezená kapacita.

Místo konání prázdninového programu:
ARENA SPARTA, Sportovní areál Podvinný Mlýn, Praha 9
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Do jarní části posílilo mužstvo
Pragy několik nových hráčů: Václav
Janek, který má zkušenosti s MFSL
třetí ligou, obránce Petr Nedvídek,
jenž kopal divizi v Hodoníně, Josef
Macháč z Admiry. FC Háje uvolnili
k hostování Dana Rapanta a Bohemians Střížkov Radka Davida. Naopak z Pragy do Meteoru se vrátil

Trenér Stanislav Votoček
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„Ostrý“ start ve sportovní hale Freestyle Kolbenka
Freestyle Kolbenka – sportovní aréna zaměřená na zimní sporty, v níž si však najdou to „své“ všichni milovníci
pohybu bez rozdílu věku a míry sportovního talentu – vznikla v bývalé tovární hale ČKD nedaleko stanice metra
Kolbenova. Ostrý provoz v ní byl slavnostně odstartován 17. března.

O

tom, že Freestyle Kolbenka
rozsahem nabídky služeb
nemá konkurenci u nás, ale ani
v Evropě, jsme psali již koncem
minulého roku. Od prosince jste
tu mohli ve zkušebním provozu
zažít pocit z nekonečných sjezdovek, učit se nové freestylové prvky
a skoky, zkoušet salta, na která jste
si zatím netroufli, protože dopadáte bezpečně do molitanů, nebo
se zbavit stresu a zlepšit si fyzičku
na trampolínách…
„Zkušební doba se nám nakonec
protáhla až do poloviny března,
protože start ostrého provozu
jsme chtěli náležitě oslavit a naši
partneři, pro něž je zimní sezona
stěžejní, neměli čas,“ vysvětluje
Martin Dubský, jednatel společnosti Indoor Sport s. r. o., která
Freestyle Kolbenku provozuje,
proč se zpozdilo avizované oficiální otevření haly. „Pro naše návštěvníky to ale bylo velké plus.
Chodili sem za symbolické vstupné,“ směje se Martin Dubský.

Ski simulátory, freestyle
aréna, trampolíny

Představte si nekonečný svah bez
nerovností ve vytápěné hale. Co
více si může lyžař nebo snowboardista přát? „Jedná se o unikátní
technologii založenou na pohyb-
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livém kluzném pásu holandské
firmy Maxxtracks (s identickými
vlastnostmi sněhu) s nastavitelnou rychlostí i úhlem sklonu.
Obtížnost a podmínky vám tak
přizpůsobíme přímo na tělo a vy
budete moci trénovat jak první
oblouky v pluhu, tak i sjezdové či
carvingové oblouky,“ konstatuje
Martin Dubský a dodává, že na
simulátorech mohou jezdit všichni – začátečníci, profesionální závodníci, děti, senioři…
Ve freestylové části arény jsou dva
různě velké skoky pro lyže a snowboardy s dopadištěm plným molitanových kostek (foam-pit),
k tomu cvičná sjezdovka s variabilními překážkami (bedna, rai-

ly) a velká freestylová trampolína
s možností dopadu do foam-pitu.
A na ploše víc než 560 m² se sami
rozhodněte, jestli využijete dlouhé
saltové dráhy, 32 na sebe navazujících trampolín nebo dopadiště
s molitany. Můžete si tu jen tak
pro radost zaskákat nebo se naučit
i extrémní otočky a salta s dopadem do molitanové jámy.

Skvělý počin v roce sportu

„Jsem mile překvapen, že v Praze, kde nejvyšším bodem v centru
je Petřín s nadmořskou výškou
327 metrů, vzniklo lyžařské centrum,“ chválil projekt Freestyle
Kolbenka při jejím otevření radní
pro kulturu, sport a volný čas hl. m.

Prahy Jan Wolf. „Lyžování a snowboarding jsou krásné sporty a díky
tomuto areálu k němu můžeme
přivádět mladou generaci, aniž by
organizace lyžařského kurzu byla
přílišnou zátěží pro školu nebo
neúnosně finančně zatěžovala rodiče, jako je tomu v případech, kdy
děti jezdí na hory. A také věřím, že
atraktivní program, který Freestyle Kolbenka nabízí, pomůže děti
nadchnout pro sport. Přál bych si
více takových projektů v Praze, a to
nejen v letošním roce, kdy se Praha
stala hlavním evropským městem
sportu, které přivedou k pohybu
všechny generace.“
Více na www.freestylekolbenka.cz
text a foto: mk

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

29

SPORT

Bike Ranch Cup o pohár
starosty MČ Praha 9
Také letos pořádá Bike
Ranch team o.s. seriál
závodů pro cyklisty na
závodním okruhu, který
vybudoval v parku Višňovka
v ulici Pod Šancemi v Praze
9 a oživil tak historii
cyklistiky na tradičním
místě. Celá soutěž se vyvíjí
podle zájmu sportovců
a za podpory MČ Praha 9.

P

ro sezonu 2016 se počítá s pěti
závody, konanými vždy v neděli,
a jedním finálovým. V soutěžích dospělých (včetně kadetů a juniorů) mohou do finálového závodu postoupit
pouze ti závodníci, kteří se zúčastní
minimálně třech závodů z celkových
pěti. Do finále se bude nasazovat
podle počtu získaných bodů. Těm,
kteří absolvují všech pět závodů, se
odečtou body za ty závody, ve kterých

se umístili nejhůře. Závody dětí nebudou hodnoceny jako seriál, ale každý
závod zvlášť. Registrace končí vždy
v pátek před závodem.
Datum závodů:
24. 4. 2016, 29. 5. 2016, 12. 6. 2016,
10. 7. 2016, 14. 8. 2016
Velké finále: 2. 10. 2016
Časový harmonogram
Registrace dětí na místě probíhá
do 9.15. Ostatní, kteří už jsou přihlášeni přes internet, se dostaví mezi
9.15 a 9.30 hodin.
Starty závodů dětí: 10.00 – závod
odrážedel, 10.15 – závod 12" kol,
10.30 – závod 16" kol, 10.40 – závod
20" kol, 10.55 – závod 24" kol, 11.20
– závod žáci do 14 let 26"+ kol. Vyhlášení výsledků dětských závodů se
uskuteční ve 12 hodin.
Registrace dospělých na místě probíhá ve 12 hodin. Ostatní, kteří už
jsou přihlášeni přes internet, se dostaví hodinu před závodem ligy, do
níž jsou nasazeni.
Starty závodů dospělých: 13.00 –
závod ligy D, 14.00 – závod ligy C,
15.00 – závod ligy B, 16.00 – závod
ligy A. Výsledků závodu dospělých
budou vyhlášeny v 17.15 hodin.
Více informací na www.bikeranch.
red
cz/cup/

Česká televize na Pragovce
V pondělí 17. dubna 2016 od 17.30 se uskuteční na
hřišti Tělovýchovné jednoty Praga fotbalové utkání mezi
týmem České televize a výběrem domácí TJ Praga.

M

užstvo ČT je tvořeno především z členů Redakce sportu
a měly by se v něm objevit známé

tváře z obrazovky na čele s Robertem Zárubou a Jaromírem
Bosákem. Do výběru komentátora

Vlastimila Vláška, který je nejen výborným hráčem, ale i šéfem týmu,
přislíbili účast i další sportovní redaktoři David Kozohorský, Ondřej
Zamazal, Jiří Hölzel, Jiří Rejman,
David Kalous a další. O tom, že
umí nejen o fotbalu mluvit, ale že to

mají stále „v noze“, se budou snažit
přesvědčit i experti a bývalí prvoligoví hráči Martin Hyský, Luděk
Zelenka nebo Josef Němec. Čestný
výkop utkání provede legendární
moderátor a bývalý šéfredaktor
sportovní redakce Ota Černý. mf

SC-351862/02

INZERCE
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INZERCE
Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda hledá do svého týmu

YOGA
S

ZDRAVOTNÍ SESTRU s registrací
na HPP do směnného provozu

FYZIOTERAPEUTA / ERGOTERAPEUTA
na zkrácený pracovní úvazek

OPRAVY A PRODEJ

774 849 270
Albina KASHKAROVA
realitní makléř

inzerat_44x30_devitka.indd 9

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

SC-351821/04

Zavolejte mi:

SC-351475/05

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

Postarám se i o Vás

www.klubmontessori.cz
tel.: 604 708 572

FA J. MACHÁČ

ŠICÍ STROJE

Děkuji za velmi profesionální přístup a poskytnuté služby při prodeji bytu. Vše jste měla perfektně
připravené a vaše služby mohu
doporučovat.
P. Kocourek

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

SC-361238/02

SC-361440/01

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

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

Tradicřeivost
& tvo

Jednorázový vstup: 140 Kč
10-ti vstupová permanentka: 1 200 Kč

na lůžkové oddělení rehabilitační
a i pro pacienty s kognitivní poruchou
Životopis prosím zašlete na e-mail
vrchní sestry Miroslavy Vojtové:
miroslava.vojtova@gerontocentrum.cz
případné další informace na tel.: 607 529 309

LENKOU NOVOTNOU

prostory TJ SOKOL PROSEK
Na Proseku 6/15 | Praha 9

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

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

SC-361416/01

s kurzem sanitáře nebo certifikátem ošetřovatele

SC-361296/01

Znalost angličtiny vítána. Životopis zasílejte na adresu
reditelna@zsodolenavoda.cz
Více informací na tel. 723 223 798.

SANITÁŘE / OŠETŘOVATELE

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

SC-351666/04

přijme do svého kolektivu

učitele/učitelku I. stupně a speciální třídy.
od 1. 9. 2016 pro školní rok 2016/2017.

SC-351828/08

GERONTOLOGICKÉ
CENTRUM Praha 8

20.03.16 19:00

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

..cyklistická sezóna začíná!

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

ŽALUZIE-SÍTĚ PROTI HMYZU

Dům v Praze za cenu bytu!!!

JSOU ČISTOTA, STYL, STÍN I SVĚTLO
TO PRAVÉ PRO VÁŠ DOMOV!
- Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků
- Sleva 20% na vertikální žaluzie celostínící
- Zaměření a nezávazná kalkulace ZDARMA
- Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)
- Výroba na míru, montáž do 7 dnů

739 939 734

Lukáš Chudoba, www.prahazaluzie.eu

Jahodnice

ZAHÁJEN

Nízkoenergetické domy standardu B

Výběr
ze 3 druhů
typových domů
Váš dům může
stát již do 30 dnů
od zahájení
výstavby

www.domyjahodnice.cz

www.ceskydomov.cz
Duben 2016

PRODEJ

Rodinné domy

SC-361419/02

- NONSTOP na tel.č.:

Hanušova 888/4
Praha - Kbely

SC-351741/04

Přijímáme nové dospělé
i dětské pacientky!

+420 604 253 552
+420 725 955 758

KONTAKT

www.rdberoun.cz

volhejnova@rdberoun.cz
vitburanda@rdberoun.cz

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

SC-351842/03

www.gyned.cz

SC-361223/02

více informací (smluvní pojišťovny,
ordinační hodiny, ceník)
na www.gyned.cz
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činohra
UVÁDÍME
VE STAVOVSKÉM
DIVADLE

JAKO
BŘITVA

Lenka Lagronová
REŽIE: ŠTĚPÁN PÁCL
OD 31. BŘEZNA 2016
www.narodni-divadlo.cz

SC-361121/21

Foto: T. Vlčková
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