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II. a III. etapa: 50% prodáno

vzorový byt

•

byty z II. a III. etapy v prodeji

•

úsporné bydlení = energ. náročnost budovy sk. B

•

ve stand. vybavení bytu VZT s rekuperací

•

modulové bydlení = spojení bytů podle potřeb majitele

•

nejlepší dispozice z I.etapy, která je již prodaná

•

jste aktivní rodinou s dětmi = ideální bydlení pro vás

•

pro více informací volejte zdarma 800 340 350

chytré

MODULOVÉ
BYDLENÍ

Trigema a.s. / Explora Business Centre - budova Jupiter / Bucharova 2641/14 (showroom v přízemí budovy Explora - Jupiter), 158 00 Praha 5
(u stanice metra Nové Butovice), volejte zdarma 800 340 350, email: prodej@trigema.cz / www.2bl.cz / byty.trigema.cz /
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N

estává se často, abych měl
milou povinnost blahopřát
ke vzácnému životnímu jubileu,
jako jsou 100. narozeniny. Při
této příležitosti jsem 20. března
navštívil paní Annu Vanišovou
v našem domově seniorů v Novovysočanské. Shledání s ní
mě obzvláště potěšilo, protože
– jak se během krátké doby
našeho prvního setkání ukázalo – máme mnoho společných
známých. Paní Vanišová totiž
pracovala v administrativě podniku Emanuela Macešky, majitele jedné z největších továren
na uzenářské zboží v meziválečném
Československu.
S láskou vzpomínala na práci
ve firmě i rodinu Maceškových,
kterou také shodou okolností
znám, protože s Emanuelem
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Maceškou při jeho veřejných
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úzce spolupracoval můj otec
– architekt a stavitel. Původně
oficiální setkání tak rázem
nabralo charakter povídání
blízkých lidí.
Jsem za taková setkání rád.
V této souvislosti bych také
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době více než strohá historická
fakta.
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VÍCE PROSTORU PRO VAŠI RODINU

NYNÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM
V HODNOTĚ 10 000 Kč ZDARMA
již od 395 000 Kč
Spotřeba při kombinovaném provozu: 4,2–7,0 l/100 km, emise CO2: 113–167 g/km. Nabídka příslušenství v hodnotě 10 000 Kč zdarma platí na nové objednávky. Foto je pouze ilustrativní.

Nový prostorný Peugeot 5008 je k dispozici v 5místné i 7místné variantě. Důmyslný, variabilní interiér vám díky samostatným, sklopným sedadlům umožní vytvářet různá vnitřní uspořádání
odpovídající vašim potřebám a pro všechna vaše zavazadla můžete využít rozměrný zavazadlový prostor. Díky velkému čelnímu sklu budete mít své okolí takřka na dosah ruky. A vaše
zážitky ještě umocní panoramatická střecha, kterou lze přiobjednat.

Praha 14 Černý Most - info - 608 407 407

Praha 9 Kyje - info - 777 206 206

Praha 5 Stodůlky - info - 777 107 107

Zdiby - servis, info - 775 207 207
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Z RADNICE
Zastupitel MČ Praha 9 PhDr. Rudolf Roub (KSČM)

Práci v zastupitelstvu beru jako pomoc
občanům při řešení jejich potíží
„V Praze 9 žiji prakticky od svého narození. Většinu svého života jsem pracoval s lidmi,
snažil jsem se jim pomáhat v obtížných situacích, zejména při uplatnění se na trhu
práce. Vzhledem ke svému pracovnímu zaměření beru svoji činnost v zastupitelstvu
především jako pomoc občanům MČ Praha 9 při řešení jejich potíží a uspokojování jejich
potřeb,“ říká PhDr. Rudolf Roub, který v zastupitelstvu devítky působí první volební období.
Pane Roube, jste členem školské
komise Rady MČ Praha 9. Jak
hodnotíte školství na devítce?
Jako člen školské komise mám
možnost setkávat se s ředitelkami základních i mateřských škol.
Mám nádherný pocit, když vidím,
jak dělají všechno pro to, aby děti
měly co nejlepší podmínky ke svému rozvoji, že berou svoji práci
nejen jako zaměstnání, ale i jako
poslání. To se samozřejmě týká
nejen ředitelek, ale i všech učitelek
a učitelů (i když mužů je v této profesi velice málo).
Velký problém mateřských škol je,
a to nejen v Praze 9, že jejich kapacita nestačí pokrýt potřeby rodičů
a některé děti se do školky jako
tříleté nedostanou. Je škoda, že se
před lety několik školek zrušilo.
Vstup dítěte do mateřské školy je
pro něj významnou změnou v životě a zejména v jeho vývoji. Dokáže
už samostatně zvládnout některé
činnosti a v pravidelném kontaktu
s druhými dětmi si osvojí základy
sociálního chování a jednání. Navíc se naučí dovednostem, které
mu mnozí rodiče i při své snaze
nemohou předat. A rodičům, zejména ženám, kterým v této době
obvykle končí rodičovská dovolená, zařazení dítěte do mateřské
školy umožní pokračovat v jejich
dosavadním zaměstnání. Nelze
opomenout ani zlepšenou rodin-

nou finanční situaci, která nástupem do zaměstnání ženy po rodičovské dovolené nastane.
MČ Praha 9 se snaží a dá se říci,
že dosti úspěšně, zlepšit situaci
v umísťování dětí do mateřských
škol. Stavebními úpravami, nástavbami nebo ukončováním
smluv s nájemci se zvyšuje kapacita mateřských škol, ale to nestačí. Navíc ani v budoucnu nebude
situace lepší. Odborná studie
Prognóza školské mládeže v MČ
Praha 9, kterou vypracovala katedra demografie VŠE, ukazuje, že
v následujících letech dojde v naší
městské části k nárůstu počtu
obyvatel, zejména mladých rodin
s malými dětmi. Nárůst se projeví především v oblasti Vysočan,
kde bude nutné vybudovat novou
základní školu a rozšířit kapacitu
předškolních zařízení.
Zajištění potřebné kapacity školních a předškolních zařízení je tak
v MČ Praha 9 jedním z nejdůležitějších úkolů v tomto i v následujícím volebním období.
Hodně práce měla v posledních
měsících také privatizační komise, jejímž členem jste…
Jak důležitá je jistota týkající se
vlastního bydlení, se ukázalo na
únorovém zastupitelstvu, kdy
jsme schvalovali harmonogram
postupného prodeje bytů z majet-

ku MČ Praha 9 jejich nájemcům.
Taková účast občanů na jednání
zastupitelstva se vidí málokdy.
A musím říci, že všechno proběhlo
klidně, jasně a přehledně.
Nyní bych byl pro to, abychom se
zaměřili i na oblast sociálního bydlení a pomohli občanům, kteří se
ocitli ve svízelné finanční situaci,
mladým, kteří teprve svoji životní
dráhu začínají, formou startovacích bytů, a seniorům, jejichž
životní situace se proměnila natolik, že současné bydlení potřebují
změnit. Uspokojit potřebu bydlení
je důležité pro všechny z nás.
V současné době se často hovoří
o takzvané nulové toleranci heren,
tedy snaze herny zcela zakázat.
Jak se stavíte k této problematice?
Je otázkou, zda zrušit všechny herny, nebo jen ty, které se nachází na
nevhodných místech, například
poblíž škol. Názory na řešení gamblerství jsou různé, většinou i logicky podložené. Ani veřejnost není
k této záležitosti vyhraněná, jak
ostatně ukázalo referendum z 12. 4.
konané v Praze 8, které bylo neplatné proto, že se nesešlo potřebných
35 % občanů. Můj osobní názor je
postupně omezovat počet heren
až do úplného zrušení. Vedou mě
k tomu křiklavé příklady, kdy gambler nejen prohraje celou výplatu,
ale následně se nechá vyhodit z prá-

ce, pak si půjčuje, aby znovu vyhrál
a všechno splatil, což se mu samozřejmě nepodaří, a nakonec vžene
svoji rodinu do náruče exekutorů.
V zastupitelstvu jste diskutovali
také o světelném billboardu na
křižovatce Prosecká-Vysočanská.
Jaké stanovisko zastáváte v tomto případě?
Nejedná se o billboard, ale bigboard, tedy vyšší stupeň billboardu. Na rozdíl od billboardů se na
bigboardech všechno hýbe, dokonce některé reklamy mají i děj.
Jak jsem se dočetl, účelem bigboardu je upoutat pozornost jak řidiče, tak spolujezdce. To mě trochu
udivilo. Měl jsem za to, že řidič by
měl svoji pozornost věnovat řízení
auta. Navíc bigboard svítí tak intenzivně, že dosvítí i do některých
bytů v okolí. Naštěstí se v noci vypíná a lidé si mohou odpočinout.
Formálně je kolem instalace bigboardu na křižovatce Prosecká-Vysočanská všechno v pořádku.
Byly dodrženy všechny technické
podmínky, jak jsme byli informováni, dokonce bigboard stojí
na pozemku MČ Praha 9, takže
z toho kápne i nějaká ta koruna.
Přesto bych si ale přál, aby se bigboard přestěhoval někam jinam,
aspoň mimo exponovanou křižovatku a tam, kde by nesvítil lidem
do oken.

Umění aranžování květin…
… si mohli osvojit všichni, kteří přišli 15. dubna na
vysočanskou radnici na přednášku o velikonočních
zvycích spojenou s ukázkou jarního aranžmá.

R

uku účastníků vedla profesorka odborného výcviku Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště Bean z Prahy 9 Jiřina
Neckářová. Působí v nově otevřeném oboru služby v zahradnictví,
krajinářská tvorba a floristika.
Škola však nabízí studium také

v oborech sportovní management,
aplikace informačních technologií, podnikání, gastronomie,
cestovní ruch, hotelový provoz,
řízení lidských zdrojů, kosmetické
služby. Více informací najdete na
www.bean.cz.
Text a foto: mk
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Pragovka bude mít nové zázemí
Zástupci Městské části Praha 9 položili 26. března 2014
základní kámen ke stavbě nového zázemí na hřišti
TJ Praga ve Vysočanech.

N

ová třípatrová nízkoenergetická budova se solárními panely
na střeše by měla nahradit stávající chátrající budovu se zastaralým
sociálním zařízením a nevyhovujícími šatnami. Součástí budovy
bude také restaurace.

Starosta Městské části Praha 9
Jan Jarolím položil symbolický základní kámen, který byl přivezen
až z dalekého brazilského fotbalového stadionu Maracaná. Kamínek ze své podzimní cesty i se
vstupenkou přivezl místostarosta

Adam Vážanský. Měl by symbolizovat naději, že fotbalový dorost
trénující právě na Pragovce se
může dostat i tak daleko, aby mohl
hrát zápas na světovém stadionu.
„Přeji vám, děti, aby se vám zde
dobře sportovalo, a rád bych poděkoval všem trenérům za skvělou
práci, kterou tu odvádějí. Ale také
je potřeba poděkovat rodičům,

protože bez nich by to nešlo,“ řekl
starosta Jan Jarolím.
Akce se zúčastnil také Antonín
Panenka, fotbalová legenda a mistr Evropy z roku 1986: „Každý
takovýto počin pro fotbal je vítaný
a jsem rád, že se Praha 9 o své sportovní kluby stará. A v Praze 9 vyrostla spousta dobrých fotbalistů.“
Text a foto: lu

Základní kámen ke stavbě položili starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím
a fotbalová legenda Antonín Panenka

Mladé naděje TJ Praga Vysočany

Devítka se snaží řešit problémy s bezdomovci
V uplynulé zimě hlavní město Praha začalo poskytovat služby bezdomovcům podle
nové koncepce. Už se nerozlišovalo, zda teploty klesly jen k minus pěti, nebo až k minus deseti stupňům Celsia. Lidé bez domova měli ubytování zdarma, ať bylo venku
jakkoli, toleroval se alkohol, terénní služby fungovaly na 100 procent a v rámci akce,
jak dostat zapáchající a špinavé osoby z MHD, byly speciálními hlídkami sváženy do
nocleháren. Nově také do objektu v ulici U Vinných sklepů čp. 2 v Praze 9.

U

bytovna pro bezdomovce
U Vinných sklepů s kapacitou
120 lůžek, která se v zimě stala
součástí Centra sociálních služeb
Praha, byla otevřena od 1. prosince 2013 do 20. března 2014,
denně od 20.30 hodin do rána do
7 hodin.
„Bohužel s jejím provozem byl
spojen zvýšený nápad drobné
trestné činnosti ve Vysočanech.
Jednalo se zejména o majetkovou
trestnou činnost v okolí tohoto
zařízení,“ hodnotí vedoucí Místního oddělení Policie ČR Vysočany npor. Štěpán Boukal. Policisté
i strážníci městské policie často
řešili porušování veřejného pořádku hlavně v okolí stanice metra

Květen 2014

Vysočanská a tramvajové zastávky
u metra, protože bezdomovci tu
konzumovali alkohol, vykonávali
potřebu, rušili noční klid a dále
užívali městskou dopravu bez řádného cestovního dokladu.
„Tyto prohřešky jsme většinou řešili domluvou a vykázáním z místa,
protože na pokuty za přestupky tito
lidé nemají finanční prostředky,“
konstatuje npor. Štěpán Boukal.

„Své“ bezdomovce
zapojujeme do úklidu

„Problematika lidí bez domova
je obrovská a řešit by ji měl stát.
Bohužel zákony jsou v tomto směru bezzubé a samosprávy obcí či
městských částí nejsou schopny

se s ní samy vyrovnat. Přesto nesedíme se založenýma rukama,“
konstatuje místostarosta Prahy 9
odpovědný i za bezpečnost Adam
Vážanský. „Konkrétně se snažíme domluvit s lidmi bez přístřeší,
kteří žijí na devítce již delší dobu,
na vzájemně výhodné koexistenci. V praxi to znamená, že jsme se
s jejich zástupci dohodli například
na tom, že bezdomovci omezí svůj
pobyt v parcích na devítce, jako je
Podviní, park Přátelství a další místa, kde se zdržuje hodně lidí, a my
je naopak budeme tolerovat v lesoparcích s menší návštěvností.“
Možná namítnete, že dohody
jsou jedna věc, jejich dodržování
druhá. Na to, aby nezůstalo jen

u slov, by měli dohlížet vytipovaní zástupci z řad lidí bez domova,
kteří se stali jakousi pořádkovou
službou. Zatím jich je pět. „Ve
snaze o řešení problematiky bezdomovectví úzce spolupracujeme
také s Městskou policií Prahy 9, jejíž strážníci mají o bezdomovcích
na našem území skutečně dobrý
přehled,“ dodává Adam Vážanský.
„Už tři roky také funguje nepsaná
dohoda mezi radnicí a bezdomovci, kteří se dlouhodobě zdržují na
devítce, o pomoci při úklidu. Měsíčně do plastových pytlů sesbírají
na 1,5 tuny odpadků,“ konstatuje
radní pro dopravu a životní prostředí Tomáš Holeček.
Třebaže se MČ Praha 9 snaží problémy s lidmi bez přístřeší řešit, bez
koncepčního přístupu státu bude
vždy jen hasit s tím spojené největší
požáry na svém území. Není tedy
divu, že se dalšímu přílivu bezdomovců, který způsobilo například
otevření ubytovny pro ně v ulici
mk
U Vinných sklepů, brání.
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Pěškobus na Proseku
Kdy? Duben – červen
2014. Kde? ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Litvínovská
600. Pojďme spolu zkusit
bezpečnou cestu dětí do
školy! Hledáme dobrovolníky z řad rodičů!

„V

rámci projektu Involve
jsme se inspirovali v Reggio Emilia (IT), kde projekt Pedibus úspěšně několik let funguje.
Princip Pěškobusu spočívá ve
společné cestě dětí do školy za
doprovodu dospělého dobrovol-

níka. Dobrovolníci, kteří budou
děti každý den doprovázet, jsou
proškoleni a střídají se spolu podle předchozí domluvy. Aktivita je
dobrovolná, a tudíž bez nároku na
honorář,“ vysvětluje radní Prahy 9
Zdeněk Davídek.

přes další zastávky děti odvede
bezpečně do školy
• děti chodí pěšky a jsou viditelně
označeny reflexní vestičkou
• v každé škole je určený zástupce školy (koordinátor), který
celý projekt řídí

Jak Pěškobus funguje?

Přednosti projektu:

• vytvoří se jednotlivé trasy (cesty
do školy), na kterých jsou viditelně označeny zastávky podle
míst, odkud děti do školy chodí
• děti přijdou v daný čas na
zastávku a zde na ně bude čekat
proškolený dobrovolník z řad
rodičů či prarodičů a postupně

• děti se budou umět dříve pohybovat bez rodičů po sídlišti,
budou se lépe orientovat
• děti poznají nové kamarády,
rodiče a dobrovolníci se zapojí
do místní komunity
• děti mohou následně absolvovat výcvik na dopravním hřišti

Přihlaste se!

Jste rodič a chcete, aby vaše dítě
pro cestu do školy používalo
Pěškobus?
Nebo jste dospělý a chcete se
stát dobrovolníkem, který bude
Pěškobus řídit?
Kontaktujte Bc. Jitku Možkovskou, tel.: 283 091 508, e-mail:
mozkovskaj@praha9.cz.
Pište své návrhy zastávek podle
vašeho místa bydliště, budeme se
snažit trasu co nejvíce přizpůsobit. Pojďme to spolu zkusit.

V botanické zahradě Pod Táborem vstupné neplatíte
Asi ne každý ví, že i v naší městské části máme botanickou zahradu. Leží na rozhraní Hrdlořez a Malešic,
a pokud pojedete autobusem do zastávky Pod Táborem,
dorazíte po přibližně pěti minutách chůze do překvapivě
příjemného a klidného parku.

C

elá botanická zahrada se zrodila v roce 1991 a dnes tvoří
zázemí Střední odborné školy
stavební a zahradnické, která sídlí
kousek odsud na Jarově. Je unikátním výukovým areálem, který se
rozprostírá na území historického
parku založeného v roce 1920 významným pražským zahradním
architektem Františkem Thomayerem na přání tehdejšího majitele
malešického zámečku Vladimíra
Jiráska. Ještě předtím se tu pěstovalo víno. Zahrada se rozkládá na
svahu 258 metrů vysokého vrchu
Tábor, a to na ploše 11 hektarů.
Romantické údolí povodí říčky
Malé Rokytky s rybníkem a přilehlými jihozápadními břidlicovými

svahy vytváří rozmanité biotopy
pro pěstování rostlin s rozličnými
světelnými, vlhkostními a půdními nároky. Dendrologicky velice
hodnotné sbírky jsou citlivě dosazovány novými odrůdami a kultivary s ohledem na historický ráz
celé zahrady. Zahrada se pyšní
několika statnými, sto let starými
stromy, např. ořešákem černým
nebo platanem javorolistým. Za
zmínku rovněž stojí kolekce rododendronů a magnolií.

Skleníky

Součástí botanické zahrady jsou
rozsáhlé staré skleníky, které dnes
již zůstaly prázdné. Uvažuje se
o jejich zbourání. Aby se mohly

Pseudorenesanční zámeček je nazýván také Jiráskova vila
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Rybník na potoku Malá Rokytka vznikl při budování parku F. Thomayerem
sbírky rostlin přestěhovat, byla
před necelými pěti lety zahájena
výstavba nového skleníku, který
je vybaven nejmodernějšími technologiemi. Vytápění, závlaha, mlžení, stínění a větrání jsou řízeny
automaticky. Zasklené skleníkové
plochy se staly novým domovem
například pro rozsáhlé kolekce
fíkusů, begonií, broméliovitých
rostlin, orchidejí či kapradin. Samostatná část je vyhrazena kolekci palem a cykasovitým rostlinám.
Část skleníkového komplexu s výsadbou tropické flóry je celoročně
zpřístupněna veřejnosti. Součástí
skleníkového komplexu je provozní budova s učebnou, šatny
žáků, řídicí velín, in vitro laboratoř, zázemí zaměstnanců botanické zahrady a v neposlední řadě
školní prodejna květin. Moderní
skleník zabírá kolem 3000 metrů
čtverečních. Známá Fata Morgana v Troji je menší, má 1700 metrů čtverečních.

Při procházce areálem vás upoutá
také pseudorenesanční zámeček
z roku 1889.
Zahradu můžete navštívit každý
všední den od osmi do osmnácti
hodin, a to po celý rok. V areálu se
nesmí kouřit a popíjet alkoholické
nápoje. Vstup je zdarma, jen domácí zvířata a kola nechte doma,
dovnitř se s nimi nesmí.
Text a foto: Miloslav Hanuš

Poblíž zámečku při troše štěstí
uvidíte i uslyšíte páva

Květen 2014

Z RADNICE

Mikroklima – Den Země
Již poosmé se dne 15. května 2014 uskuteční akce zaměřená na životní prostředí a jeho ochranu s názvem Mikroklima. Tuto akci pořádá Městská část Praha 9 v parku
Přátelství na Proseku. Současně zde bude probíhat i Den
Země konaný pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy.

• opékání špekáčků
• výtvarné dílny
• možnost pochování živých zvířat – morčata, zakrslí králíčci;
podle počasí mláďata drůbeže
(housata, kachňata, kuřata)

D

Dobrovolné aktivity:
na stánku městské části je možné
odevzdat pro zvířata z útulků:
• tvrdé pečivo
• ovoce a zeleninu
(čerstvá jablka a mrkev)
• krmivo a pochoutky pro psy
a kočky
• nové i použité čisté deky

opolední program bude od 9
do 12 hodin, odpolední program od 13 do 18 hodin.
V průběhu dne se bude
možné seznámit:
• s problematikou nakládání
s odpady
• s úklidovou a svozovou technikou
• se záchrannou stanicí volně
žijících živočichů Jinonice,
včetně živých zvířat ze stanice
• s útulkem pro opuštěná zvířata
Troja a Dolní Měcholupy, včetně živých zvířat z útulku
• s vybavením odchytové služby
• s prací jízdní policie
• s prací služebních psů
• s prací v lese (ukázka vybavení
dřevorubce, řezání na čas ruční
obloukovou pilou, závody v no-

šení dříví lesními pomůckami)
• s prezentací dřeva jako obnovitelné suroviny
• s diagnostikou stromů tomografem
• s rybami českých vod a rybníkářstvím
• s býložravci českých lesů (ukázka kožešin, parohů a trofejí
lesní zvěře českých lesů)
• s tematikou rodinných farem
v rámci Mezinárodního roku
rodinných farem
• s časopisem HAF & MŇAU –
pro ty, kdo milují psy a kočky
Doprovodný program:
• automobilové simulátory
nárazu
• ukázky letu dravých ptáků
• skákací hrad
• vodní bar

na stánku Diakonie Broumov
bude probíhat:
• dobročinný bazárek oblečení,
jehož výtěžek půjde na provoz
útulků pro opuštěná zvířata
v Troji a Dolních Měcholupech
• současně je možné pro charitativní účely odevzdat použitý
čistý textil (oblečení, boty,
lůžkoviny atd.) a čisté nerozbité
nádobí
Účast přislíbili:
Arbonet, s.r.o, ASEKOL s.r.o.,
AVE CZ odpadové hospodářství

s.r.o., Časopis HAF & MŇAU –
pro ty, kdo milují psy a kočky, Diakonie Broumov, Dům dětí a mládeže Praha 9, EKO-KOM, a.s.,
HORTUS správa zeleně s.r.o.,
KAS Praha, spol. s r.o., Lesy hl. m.
Prahy, Městská policie hl. m. Prahy, Pražské služby a.s., Pražské
vodovody a kanalizace, a.s., Toulcův dvůr – středisko ekologické
výchovy hl. m. Prahy
Občerstvení:
• Fruitisimo – ARNB, s.r.o.
(zmrzlina, ovocné šťávy)
• Pekařství pana Koláčka
(domácí buchty a koláče)
• Palačinkárna Galetka
• Občerstvení Ladislav Dvořák
(točené pivo a limonáda, grilované klobásy, párky v rohlíku,
hamburgery, záviny atd.)
Zvláštní poděkování:
Děkujeme firmě PEPSICO CZ,
s.r.o., která na akci poskytne své
výrobky: Mirinda, 7UP, Multivitamín, Jablko/máta, Červený pomeranč, Višeň, Natura neperlivá,
Natura jemně perlivá.
Za poskytnutí starších čísel děkujeme vydavatelství časopisů:
Naše příroda, Nika, Vesmír, Lidé
a země, Maminka, Sluníčko a Mateřídouška a magazínů Greenpeace a Hnutí Duha.

Prosecká ulice
zkouší nervy řidičů
Během několika dní budou nervy řidičů projíždějících
Proseckou ulicí vystaveny další zkoušce, protože bude
průjezdná jen jedním pruhem ve směru na osmičku.
Dopravu tu proto řídí semafor. „Dopravní situaci v této
oblasti navíc komplikuje uzavření další spojnice s Prahou
8, ulice Na Stráži,“ dodává radní pro dopravu a životní
prostředí Prahy 9 Tomáš Holeček.

P

rosecká je zčásti uzavřená
vzhledem k probíhající opravě
podzemních štol vedoucích pod
ní, kterou provádí Pražské vodovody a kanalizace.
„Pod ulicí Prosecká vedou dva
veliké kanalizační sběrače, jejichž
stav není dobrý. Již v srpnu 2012
došlo v dolní části – u benzinové
pumpy U Kříže – k havárii, která
vyústila až k destrukci vozovky. Po
povodňových srážkách v červnu
2013 došlo k dalším výrazným poškozením a propady komunikací
pokračují. Tato poškození jsou ta-

Květen 2014

kového rázu, že v rámci zachování
bezpečnosti musel být nad stokou
omezen provoz do doby odstranění závad. Zavírat před touto situací oči a opravy bojkotovat nemá
smysl. Už jde o zdraví i životy,“
vysvětluje Tomáš Holeček a dodává, že za ideálního stavu by práce
měly být dokončeny během letních prázdnin. Dělníci v podzemí
pracují na tři směny, ale bohužel
stav štol je v některých místech
doslova katastrofální, což se však
ukazuje až v okamžiku, kdy na
mk
místě začnou pracovat.
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VOLBY

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek
23. 5. 2014 od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. 5. 2014 od
8 do 14 hodin. Přinášíme proto důležité informace týkající se výkonu volebního práva v těchto volbách a zejména
odlišnosti, kterými se zákon o volbách do Evropského
parlamentu vyznačuje.

P

ředevším upozorňujeme na
možnost požádat o vydání voličského průkazu v případě, že se
v termínu konání voleb nebudete
zdržovat v místě svého trvalého
bydliště. Rovněž v případě, že
bude volič neplánovaně přijat do
zdravotnického zařízení v termínu
voleb, nebude mu bez voličského
průkazu umožněno hlasování. Žádost o vydání voličského průkazu
je možné podat osobně v budově
Úřadu městské části Praha 9 v informační kanceláři nebo poslat
poštou – v tom případě je nutné
nechat úředně ověřit podpis na
žádosti. Formuláře jsou k dispozici v informační kanceláři nebo
na webových stránkách úřadu.
Požádat o vydání voličského průkazu písemně je možné jen do
8. 5. 2014, kdy se průkazy začnou
vydávat, osobní žádosti budou vy-

řizovány až do 21. 5. 2014 včetně.
Znovu upozorňujeme na ust. § 36
odst. 5) zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, podle kterého nelze umožnit
hlasování voličům, kteří nejsou
zapsáni ve výpisu ze seznamu pro
volby do Evropského parlamentu.
Není tedy možné voliče na základě
předloženého občanského průkazu do seznamu voličů dopsat přímo ve volební místnosti. Je proto
v zájmu každého občana, který
projeví svou vůli hlasovat, aby si
na Úřadu Městské části Praha 9
ověřil, zda je uveden v seznamu
voličů. Je možné tak učinit osobně, telefonicky na č. 283 091 124,
nebo e-mailem na adrese Cervenkovaj@praha9.cz.
Dalším specifikem těchto voleb je
postup při změně trvalého pobytu

Seznam volebních okrsků
9001
SOU služeb, Novovysočanská 501
K Fišpance 521/1,Novovysočanská (502/14, 503/12,
504/10, 505/8, 546/28, 547/30a, 548/18, 551/16, 553/20, 554/22, 555/24, 556/26), Odlehlá (19, 73/28,
169/10, 309/39, 311/50, 313/48, 314/54, 318/19, 320/69, 321/67, 322/65, 323/63, 324/61, 325/58, 326/60,
327/62, 328/64, 331/44, 332/52, 345/20, 365/40, 432/22, 439/38, 448/2, 463/32, 464/47, 465/46, 469/36,
471/24, 543/6, 550/21, 557/13, 558/1, 559/17, 560/15, 561/27, 562/33, 563/34, 564/35, 611/18, 612/55,
613/16, 614/53, 617/14, 618/25, 619/51, 620/49, 622/4, 624/3, 625/5, 626/7, 627/9, 628/11, 629/23, 631/12,
790/31, 802/59, 817/37, 818/29, 821/43, 822/57, 834/45, 836/26, 841/56, 845/30, 920/59a, 926/42,944/41)
Pod Balkánem ( 521/3, 522/5, 599/2) Skloněná (502/5, 549/8, 551/12, 566/10, 921/7), U Kloubových domů
(330/8, 502/7, 504/5, 505/3, 515/2,517/6, 518/6,519/4,521/3)
9002
SOU služeb, Novovysočanská 501
K Trati 583, K Žižkovu (97/5, 103e, 104e, 379/3, 381/1,
640/9), Nad Libeňským nádražím 283/4, Novovysočanská (107e, 108e, 158/23, 163/25, 164/46, 214/21,
219/19, 224/17, 280/48, 281/50, 282/52, 500/32, 501/5, 537/31, 581/11, 583/27, 585/15, 586/13, 587/29,
588/9, 589/7, 640/54, 695/42, 697/44, 827/36, 828/38, 829/40, 861/2, 862/4, 892/2a,893/2,893/2b, 918/2d,
925/48a, 934/2c, 976/33, 2225/35), Prokopka (172/4, 176/2, 218/1, 228/3), Skloněná (109e, 110e,112e,
306/20, 307/18, 308/16, 329/1), Spojovací (170/23, 182/11, 189/13, 190/15, 192/17, 200/22, 201/20, 204/18,
205/24, 209/16, 217/14, 306/12, 386/35, 765/25, 798/31, 940/37,965/30), U Nové školy (637/2, 871/2a),
Vysočanské náměstí (158/5, 192/3, 205/2, 214/1, 218/4, 500)
9003
COPTH Harfa, Poděbradská 179/1
Aloisovská 933/6, Čerpadlová (111e, 221/11, 242/9,
252/7, 286/2, 508/6, 536/4, 572/5, 573/3), Českomoravská (137/20, 142/18, 183/27, 184/41, 199/37, 203/31,
206/35, 220/29, 222/39, 249/33, 316/24, 930/22), Freyova (1/12, 5e, 25/31, 78/4a, 91/6, 184/1, 210/3,
235/7, 236/5, 247/13, 264/9, 276/21, 291/8, 569/4, 948/11,980/10), Jana Přibíka (950/9, 951/11, 952/13,
953/15, 954/17, 955/19, 956/1, 957/3, 958/5, 959/7), Jeřábová (52E,874/6, 875/8, 899/2), K Náhonu (15/2,
986/4, 987/6, 988/1, 988/3, 988/5, 989/7), K Žižkovu (444/4, 495/8, 640/11, 809/7, 813/2, 851/4), Kabešova
( 943/2, 943/4), Klečákova (183/1, 220/2, 347/5, 870/2a), Kolmá (597/5, 671/11, 672/9, 673/7, 675/3, 681/4,
682/6, 683/8, 685/10, 686/12 ), Mezitraťová 137/46, Na Harfě (106e/14, 203/1, 246/3, 249/2, 253/5, 336/9,
337/3, 694/4, 712/7, 776/8, 916/9a, 929/12, 935/5b, 935/5c, 935/5d, 947/10), Na Výběžku (671/8, 686/10,
688/11, 720/12), Nademlejnská (449/1a, 600/1, 606/3, 651/7, 683/5, 823/11, 1063/2, 1064/4, 1065/6, 1066/8,
1067/10, 1069/20, 1069/22, 1069/24, 1086/12, 1086/14, 1087/16, 1088/18), Nepelova (947/1, 948/2, 949/3,
950/4, 951/5, 952/6, 953/7), Pod Harfou (3/3, 933/74, 933/82, 938/38, 938/40, 938/42, 938/50, 938/58,
938/60, 943/10, 943/18, 943/26, 943/34, 943/36, 966/31, 966/33, 966/35, 981/25, 981/27, 981/29), Pod Spalovnou (814/1), Pod Šancemi (51e/5, 196/2, 196/4, 443/5, 444/1, 876/7), Poděbradská (88/55, 173/5, 174/8,
179/1, 186/56, 188/51, 193/28, 195/7, 206/57, 221/3, 225/4, 227/6, 229/2, 242/10, 260/59, 261/61, 271/14,
279/34, 290/30, 302/2a, 312/39, 339/20, 348/20a, 365/63, 366/20b, 433/65, 441/20c, 470/62, 508/12,
520/24, 524/52, 531/50, 533/48, 538/46, 539/44, 540/26, 541/29, 565/42, 574/40, 593/38, 594/13, 633/22,
777/9, 777/9a, 777/9b, 777/9c, 777/9d, 777/9e, 780/61, 781/61, 786/65a, 811/51a, 853/47, 884/17, 887/54,
896/11, 900/64, 901/46a, 908/11a, 924/46b, 1079/63a ), Podkovářská (674/2, 797/4, 800/6), Sousedíkova
(969/1, 970/3, 971/5, 972/7, 973/9), Spojovací 783/41, U Elektry (98e, 186/2, 203/8, 494, 523/1, 650/2, 818/4,
819/6, 830/2b, 831/2c, 838/2d, 863/5, 886/2e, 888/3, 895/9, 974/1c), U Harfy (229/14, 248/10, 259/12, 268/8,
272/6, 302/1, 535/2, 590/4), V Předním Hloubětíně (605/8, 655/10, 867/2)
9004
ZŠ Špitálská 789/4
Levobřežní (909/8, 911/10), Nemocniční (578/4, 582/8,
615/11, 660/13, 661/9, 662/7, 701/2, 758/6), Pod Strojírnami (552/7, 601/17, 610/18, 636/15, 704/1, 705/3,
706/5, 707/13, 708/4, 709/2, 747/6, 767/8, 771/10, 806/16), Poštovská (460/3, 461/5, 462/7, 744/9, 805/13,
807/11), U Lidového domu 857/6, U Vysočanského pivovaru (261/2a, 269/8, 288/6, 416/4, 419/10, 421/12,
422/14, 423/16, 424/18, 425/20, 426/22, 427/24, 459/17, 701/3, 702/5, 703/7, 704/9, 709/11, 710/13,
711/15), Za Lidovým domem ( 86/2)
9005
ZŠ Špitálská 789/4
Kbelská (102, 118/21, 879/23), Kolbenova (37/4, 159/5,
273/3, 277/1, 305/40, 334/48, 438/7, 473/36, 499/42, 510/50, 591/46, 600/44, 601/24, 607/20, 609/38,
610/26, 616/34, 635/18, 650/22, 658/14, 659/16, 760/10, 761/8, 762/6, 764/12, 803/28, 804/30, 805/32,
820/52, 859/15, 881/19, 882/5a, 883/17, 886/9a, 890/7a, 894/25, 898/11, 905/5b, 907/40a, 912/5c, 917/5d,
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po 13. dubnu 2014. Pokud k ohlášení změny trvalého pobytu dojde
po uvedeném termínu, nesmí být
tento občan zaveden do seznamu
voličů pro volby do Evropského
parlamentu v místě, kam se nově
přestěhoval, ale zůstává v seznamu voličů v místě svého předchozího pobytu. Pokud se tento
občan rozhodne využít volebního
práva, musí volit v místě svého
původního trvalého bydliště. Další možností je do 21. 5. 2014 na
úřadu v místě původního bydliště
požádat o vydání voličského průkazu, na základě kterého se může
zúčastnit hlasování v kterékoli volební místnosti v rámci celé republiky. Třetí možností je na obecním
úřadu v místě původního bydliště
požádat o vyškrtnutí ze seznamu
voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Obecní úřad o tom
vydá potvrzení, které je nutné
předložit obecnímu úřadu v místě
nového bydliště nejpozději 21. 5.
2014 nebo ve dnech voleb přímo
okrskové volební komisi ve volební
místnosti v místě nového bydliště,
kde je volič povinen prokázat své
právo hlasovat ve volebním okrsku

(zejména občanským průkazem
s odděleným rohem a potvrzením
o změně místa trvalého pobytu
nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům stejně jako v minulých letech v obálce do schránek.
Uvnitř obálky bude spolu se sadou
hlasovacích lístků poučení o způsobu hlasování a rovněž lístek
s uvedením čísla volebního okrsku
a adresou sídla volební místnosti příslušné podle místa trvalého
pobytu voliče. Tyto obálky budou
doručeny nejpozději 3 dny před
termínem voleb, tj. do 20. 5. 2014
včetně.
Ke změnám v umístění ani počtu
volebních místností nedošlo, pouze stávající okrsky byly přečíslovány. Proto na závěr uvádíme nová
čísla okrsků, adresy volebních
místností a popis okrsků, tj. kam
která ulice či dům patří.
Veškeré dotazy rádi zodpovíme
na telefonním čísle 283 091 124,
nebo prostřednictvím e-mailu
Cervenkovaj@Praha9.cz.
Mgr. Pavel Sýkora,
vedoucí OOS

922/5a, 923/34a, 931/40b, 936/5e, 942/38a, 946/7b, 977/5f), Na Černé strouze (592/6, 796/4, 931/7), Na
obrátce 102/16, Náměstí OSN 1, Nemocniční (635/20, 638/18, 659/15, 663/5, 781/14, 782/16), Novoškolská
(696/2, 700/9), Pod pekárnami 338/12, Poštovská 616/2, Prouzova (37/5, 762/12, 763/10, 779/8, 792/6, 793/4,
794/2), Špitálská (657/12, 668/6, 669/8, 670/10, 700/2, 759/7, 760/9, 764/14, 775/5, 789/4, 794/1, 795/3,
885/2a), Zákostelní (663/13, 664/11, 665/9, 666/5, 666/7, 667/3, 668/1)
9006
Středisko pro mládež, Čakovická 783/51 Čakovická (65/4), Jandova (57/12, 275/16, 319/7,
630/14), Kbelská 113e, 341e, 868/29, 919/31) , Ke Klíčovu (20/3, 56/5, 105e/10, 160/7, 191/9, 256/1, 263/8,
346/13, 632/4, 714/6, 816/2a, 839/11, 928/2b), Klíčovská (244/41, 335/24a, 378/22, 380/24, 451/26, 452/28,
453/30, 545/36, 678/33, 689/39, 691/35, 801/31, 838/34, 840/37, 846/32, 913/43, 914/45, 941/29), Letňanská (65/24, 373/9, 374/7, 375/5, 378/12, 387/6, 388/8, 390/10, 391/4, 415/2, 529/3, 530/1, 684/20, 832/18,
833/16, 837/22, 872/21, 961/14), Mladoboleslavská (301/10, 865/2), Na Jetelce 69/2, Na Krocínce (68/19,
155/29a, 237/30, 310/50, 333/38, 431/11, 445/41, 446/43, 447/45, 544/3, 654/1, 656/5, 690/39, 692/33,
716/22, 717/24, 718/26, 719/28, 721/32, 722/34, 725/40, 726/42, 727/44, 728/46, 729/48, 731/52, 734/58,
735/60, 736/62, 737/64, 738/66, 784/13, 785/15, 786/17, 787/21, 788/23, 791/29, 819/25, 820/27, 830/56,
831/9, 854/54, 856/36, 858/47, 864/37, 877/4, 915/31, 927/29b, 962/8), Na Vysočanských vinicích (404/31,
407/27, 408/25, 409/23, 410/21, 411/19, 412/17, 413/15, 414/13, 415/11, 470/7, 530/9, 532/5, 534/1,
602/14, 815/29, 823/6, 824/8, 825/10, 826/12, 939/16, 939/18, 939/20), Nad Klíčovem 81/1, Nad Krocínkou
(369/86, 370/88, 371/90, 372/92, 373/94, 542/84, 575/80, 576/82, 641/78, 642/76, 643/74, 644/72, 645/70,
646/68, 647/66, 648/64, 649/62, 651/58, 652/56, 653/54, 842/60), Nad Vysočany (275/2, 630/14), Obvodová (244/23, 369/1, 375/7, 376/5, 377/3, 384/13, 385/11, 387/9, 391/16, 392/18, 394/20, 395/22, 396/24,
398/28, 399/30, 400/32, 401/34, 455/19, 456/17, 457/15, 472/4, 525/6, 526/8, 527/10, 528/12, 529/14,
837/39, 838/36, 843/2, 846/21, 852/29, 860/37, 866/35, 963/27, 982/26), Pod Krocínkou (238/5, 239/11,
240/13, 257/17, 266/15, 274/2, 303/1, 304/8, 315/7, 404/31, 428/9, 466/44, 467/6, 580/3, 639/4, 693/41,
737/61,738/63, 739/59, 740/57, 741/55,742/53, 743/51, 745/47, 746/45, 748/39, 749/37, 750/35, 751/33,
752/31,753/29, 754/27, 755/25, 756/23, 757/21, 768/18, 769/20, 770/22, 772/26, 773/28, 774/30, 778/19,
847/36, 848/38, 849/40, 850/42, 869/49, 932/43, 960/16), Prosecká (430/36, 906/34b), Stoupající (274/2,
303/4, 646/8, 647/3, 784/6), U Vinných sklepů (99/5, 145/7, 197/11, 317/2, 808), U Voborníků (335/5, 382/3,
384/1, 451/6, 457/2, 458/4, 676/11, 677/9, 678/7, 691/8, 852/10, 873/13), U Vysočanského cukrovaru (20/4,
36/6, 256/1, 257/5, 534/14, 542/11, 715/12, 778/10, 967/16), Vysočanská (35/2, 123/4), Za Klíčovem 978/1
9007
ZŠ Špitálská 789/4
Bassova (32/14, 40/10, 61/12, 98/8, 468e, 621/6),
Freyova (28/31a, 82/27, 945/33, 945/35), K Moravině 343/6, Mlékárenská (32/5, 292/3, 298/1, 435/6,
436/8, 437/10, 713/4,766/2), Na Břehu (297/23, 298/25, 433/33, 434/35, 468/37,492/17, 496/13, 497/15,
571/11,634/19, 698/29, 699/31, 766/27), Ocelářská (937/39, 975/45, 975/47), Sokolovská (96e, 139/320, 186,
810/304), Staromlýnská (493/3, 498/2, 577/4, 621/5, 634/1)
9008
Radnice, Sokolovská 14/324
bratří Dohalských (131/9, 138/10, 144/8, 149/1, 171/6,
180/4), Freyova 983/25, Jandova (10/3, 135/2,185/6, 207/4, 208/8, 216/10,598/1), Krátkého (143/1,175/8,
211/2, 250/4), Lisabonská (606/10, 799/8), Nepilova (903/1, 903/3), Ocelářská (278, 344/10, 606, 891/16,
900/18 ,902/20), Paříkova (42/2, 74/4, 94/6, 100/13, 340/10, 352/1, 354/5, 355/7, 362/3), Pešlova (94/6,
132/8, 133/10, 341/3, 356/12, 357/14, 358/16, 359/18, 360/20, 361/22, 363/5), Pod Pekárnami (104/19,135/1,
152/5, 157/3, 161/7, 162/9, 213/8, 243/6, 245/10, 251/4, 255/11, 258/13, 262/15, 300/17, 878/2), Sokolovská
42/217, Zbuzkova (141/47, 175/51, 285/34)
9009
Radnice, Sokolovská 14/324
Bassova 608/2, bratří Dohalských (140/3, 140/5,
140/7), Na Břehu (260/1, 267/1a, 567/7, 567/9, 579/3, 897/1b, 897/1c), Paříkova (910/9, 910/9a, 910/11,
910/11a), Podnádražní (215/2, 293/8, 296/6, 367/4, 910/10, 910/12), Rubeška (215/1, 367/8, 368/6, 383/4,
389/5, 393/7, 403/9), Sokolovská (14/324, 58/219, 178/247,187/203, 194/205,198/207, 202/314, 270/201,
351/213, 352/215, 567/306, 568/308, 570/310, 608/312, 623/251, 855/225, 979/209)
9010
OKD GONG, Sokolovská 969/191
Drahobejlova (939/44, 945/48, 956/51, 957/53,
1091/49, 1092/47, 1254/45, 1255/43, 1452/54, 1600/37, 1689/65,1690/63, 1691/61, 1692/59,
1693/57,1694/55,1894/52, 2215/6), K Moravině (1354/1,1452/9,1688/13, 1689/11, 1871/7, 1872/5, 1873/3),
Kovářská (488/16, 506/14, 549/12, 939/4, 1255/6, 1256/8, 1257/10), Ocelářská (1272/21, 1354/35, 1360/33,
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2274/1), Sokolovská (504/274, 867/284, 1605/276, 1955/278), U Skládky (867/6, 957/1, 958/3, 1469/5,
1470/7, 1471/9, 1472/11, 1694/2, 1695/4)
9011
U Svobodárny 1110/12 (ubytovna)
Drahobejlova (1073/36,1073/38, 1110/31, 1142/34,
1164/26, 1214/40, 1215/28, 1226/30, 1413/41, 1414/42, 1500/29, 1501/32, 1598/39, 1601/35), Kovářská
(748/21, 749/19, 1169/17, 1170/15, 1412/13, 1413/11, 1414/9, 1415/7, 1417/3), Ocelářská (1018/3, 1065/13,
1066/15, 1142/17, 1163/11), Sokolovská (226/262, 227/264, 748/270, 961/260, 1070/256, 1165/266,
1166/268), U Svobodárny (1063/6, 1064/4, 1065/2, 1070/9, 1071/7, 1110/12, 1163/1, 1164/3, 1180/14,
1215/10, 1216/8, 1500/5, 1511/18, 1512/16)
9012
ZŠ Nám. Na Balabence 800/7
Českomoravská (198/10, 205/19, 213/13, 317/12,
511/16, 1181/21, 1181/23, 2255/12a, 2345/17), Čihákova (871/15, 872/17, 873/19, 978/25, 979/23, 980/21),
Drahobejlova (104e, 392/24, 547/23, 548/25, 953/19, 964/21, 1019/27, 1058/17, 1072/10, 1093/8, 2252/12,
2253/14, 2391/13, 2400/15, 2433/12), Kovářská (978/25, 1790/27), Kurta Konráda (342/24, 354/22, 507/20,
546/14, 547/12, 567/16, 568/18, 905/23, 962/17, 963/15, 964/13, 2174/19, 2202/14a, 2445/5, 2445/7,
2445/9), Lihovarská (899/16, 1060/12, 1093/10, 1094/8,1095/4, 1096/6, 2404/12a), Lisabonská 2394/4, Malletova(1133/2, 1141/4, 2350/6, 2363/10, 2371/5), Matějkova 2443/13, Novovysočanská (511, 696/3, 2240/5a),
Ocelářská (213/2, 392/9, 659/5, 2345/4), Sokolovská (282/250, 342/248, 892/236, 899/234, 901/238, 902/240,
903/242, 904/244, 905/246, 1017/252, 1069/254), Stará Spojovací 361/4, U Svobodárny 259/5a
9013
ZŠ Nám. Na Balabence 800/7
Českomoravská (806/3, 807/5, 808/7, 809/9, 1308/1,
1602/11, 2258/8, 2408/1a), Drahobejlova (1161/1, 1162/3, 1293/7, 1294/9, 1295/11, 1308/2, 1404/4, 1423/5),
Lihovarská (1253/19, 1262/17, 1264/13, 1270/11, 1602/1, 1847/14, 1952/15, 2180/9), Na Rozcestí (1062/4,
1161/2, 1271/10, 1296/12, 1297/14, 1328/8, 1434/6), Pod Náspem (793/16, 795/12), Sokolovská (262/226a,
1207/226, 1251/228, 1252/230, 1253/232, 1297/224, 2408/222), Spojovací 168/8, Stará Spojovací 2263/9
9014
ZŠ Nám. Na Balabence 800/7
Čihákova (1931/1, 1932/3, 1933/5, 1934/7, 1935/9,
1936/11, 1937/13), Čuprova 1431/14, Kolčavka (68/1, 69/5 ,75/3, 661e/1a), Kovanecká 2124/30, Matějkova (1089/3, 1931/4, 1932/6, 1933/8, 1934/10, 1935/12, 1936/14, 1937/16, 2121/7, 2122/9, 2123/11), Nad
Kolčavkou (537/2, 778/4, 778/4A, 906/6, 907/8, 2241/6a, 2355/10), Náměstí Na Balabence (800/7, 1202/8,
1205/9, 1431/6, 1432/5, 1433/4, 1437/3, 1438/2, 1439/1), Podvinný mlýn (1418/2, 2120/4, 2125, 2127/3,
2128/5, 2178/6), Sokolovská (1205/169, 1206/171, 1313/173, 1314/175, 1324/177, 1439/167, 1805/165a,
1806/165, 1996/179)
9015
OKD GONG, Sokolovská 969/191
Čihákova (965/2, 966/4, 967/6, 968/8, 971/12, 972/14,
973/16, 974/18, 1791/20, 1818/22, 1819/24, 1820/26, 1820/28, 1821/30, 1822/32, 1823/34, 1823/36,
1824/38, 1825/40, 1913/31, 2144/42), Kovářská 1791/18,Sokolovská (965/183, 966/185, 967/187, 968/189,
969/191, 971/193, 972/195, 973/197, 974/199), U Školičky (1912/2, 1913/6, 2176/1, 2177/3, 2217/4, 2218/8)
9016
ZŠ Nám. Na Balabence 800/7
Kovanecká (2104/2, 2105/4, 2106/6, 2107/8, 2108/10,
2109/12, 2110/14, 2111/16, 2112/18, 2113/20, 2114/22, 2115/24, 2116/26, 2284/21, 2284/23, 2284/25,
2295/9, 2295/11, 2295/13, 2308/15, 2308/17, 2308/19, 2390/1,2390/1a, 2390/3, 2390/5, 2390/7, 2405/27),
Podvinný Mlýn (73/8, 74/27, 79/25, 669e, 866/29, 2117/23, 2118/21, 2119/19, 2126/1, 2129/7, 2130/9,
2131/11, 2132/13, 2133/15, 2134/17, 2281/10, 2281/12, 2282/14, 2282/16, 2283/18, 2346/20, 2346/22,
2347/24, 2347/26, 2348/28, 2348/30, 2349/32, 2349/34, 2356/36, 2356/38, 2356/40, 2357/42, 2357/44,
2357/46, 2358/48, 2358/50, 2395/25a, 2410/8a)
9017
SPŠZ Pod Táborem 300/7
Aloisovská (126e, 127e, 128e,129e, 131e, 136E,
783/22, 788/3, 788/37, 835/35, 836/12, 858/29, 877/30, 879/32, 884/16, 907/18, 931/2, 932/4, 934/8,
1082/10), Cedrová (935/1, 936/3, 937/5, 938/7, 939/9, 940/11, 941/13, 942/15,943/17), Celniční (231e, 232e,
233e, 235e, 236e, 237e, 238e/3, 595/32, 713/28, 848/7, 868/15, 955/13, 1050/9, 1059/30), Čelákovická
(181, 213e, 214e), Českobrodská (3/17, 5/2, 6/15, 6e, 7/34, 10/19, 11e, 12E, 15, 21e, 23e, 28e, 29e, 32/13,
34e, 36e, 48/6, 49/18, 50/24, 52/4, 53/16, 57/26, 58/22, 59/20, 65/11, 66/9, 68/28, 70/32, 71/30, 73, 138/1,
139/3, 168/55, 200/23, 220/65, 254/53, 268/57, 280e, 300/12, 329/59, 330/61, 362/32a, 364/63, 372/17a,
659/40, 661/69, 790/42, 792/50, 808/42a, 816/36, 825/34a, 847/38, 854/34c, 857/34d, 876/48, 896/36a,
1013/48a, 1091/38a), Horní Hrdlořezská (23/6, 27/16, 33/18, 45/8, 60/4, 61/10, 62/12, 69/2, 328/14), Hrdlořezská (2/4, 3/2, 8/29, 9/39, 12/22, 13/20, 14/18, 17/14, 18/25, 21/31, 23/5, 25/35, 30/19, 30e/51, 31e/26,
32/3, 35/27, 38/9, 39/11, 40/13, 41/15, 43/7, 44/17, 63/45, 64/43, 72/47, 190/37, 197/6, 208/8, 209/10,
209/10a, 209/10b, 209/10c, 210/12, 211/12a, 212/12b, 323/33, 357/16, 366/14a), Jahodnická (53/19, 63e,
64e, 65e, 66e, 68e, 72e, 74/23, 76e, 77e, 78e, 80e, 81e, 82e, 83e, 85e, 87e, 88e, 89e, 94e, 95E, 96e, 101e,
102e, 103e, 104e, 106/21, 117/16, 147, 208/17, 284/13, 498/11, 725/29, 782/33, 784/7, 795/20, 805/6,
806/6a, 822/1, 850/47, 851/5, 878/24, 881/53, 899/51, 901/45, 971/30, 1042E, 1042/8, 1045/3), Jasanová
(201e, 202e, 203E, 203e/32, 204e), Jednostranná 158e, Jívová (176e, 177e, 178e, 182e, 183e, 186e, 837/14,
897/2, 1043/16, 2390), Kdoulová (26e, 26E/17, 27e, 30e, 693/19, 817/11, 827, 867/13, 980/9, 1075/21), Klenová (198e, 892/2, 997/1), Lísková (206e, 208e, 209e, 350e), Mandloňová (191e, 192e, 193e, 828/1, 944/5,
1062/13), Mezilehlá (11,326/1), Mezitraťová (11/2, 12/4, 32E, 74/10, 77/6, 79/8, 201/38, 202/40, 233/1, 234/3,
234/5, 234/7, 234/9, 331/12, 332/14, 333/16, 334/20, 335/22, 343/26, 344/28, 345/30, 346/32, 347/34,
348/36, 358/24), Na Hloubětínské vinici 353/1, Na lukách (74/2, 81/4, 180/8, 331/1, 340/7, 341/5, 342/3), Na
Táboře (24e, 26e, 27e), Nad Smetankou (221/3, 221/5, 222/1, 225/2, 226/4, 228/6, 228/8, 230/10, 230/12,
231/3, 231/7, 231/9), Pámelníková 801/10, Pod Hloubětínskou zastávkou (101/3, 187/22, 188/24, 189/14,
203/16a, 204/17, 206/26, 207/26a, 235/18, 349/15, 350/13, 351/11, 352/9, 353/7, 354/5, 355/12, 356/20,
360/1, 361/2, 368/16, 370/28, 371/30) , Pod Smetankou (16, 24/12, 29/14, 34/2, 37/8, 37e, 76/10, 196/4,
199/22, 363/18, 365/16, 367/20), Pod Táborem(17/4, 43e/1b, 51/12, 54/10, 55/3, 102/5, 139/8, 141/6, 147/2,
300/7, 369/8a, 523/1, 661/2a), Pokorného (215e, 218e, 219e, 220e, 222e, 225e, 226e, 798/20, 814/13, 827/1,
846/22, 866/19, 911/14), Před Mosty (1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 6E/12, 7e, 8e,11e, 13e, 14e,15e, 16e, 17e, 18e,
19e, 20e, 33e, 35e, 38e, 198/19, 205/12, 251/8, 373/21), Smrková (194e ,196, 791/7, 1083/4), U Schodů (78/7,
122/5, 159/1, 180/9, 181/3, 336/17, 337/15, 338/13, 339/11), U Smetanky (191/5, 192/7, 193/9, 194/11),
Učňovská (100/1, 359/3), V Třešňovce (223/4, 224/6, 224/8, 227/10, 227/12, 229/14, 232/2), ZaMosty (137/30,
159e, 160e,162E,163e,164e,166e, 168e, 169e, 171e, 175e, 195/24, 209/48, 229/5, 259/3, 324/32, 325/28,
374/18, 864/36, 880/50, 914/60, 915/62, 916/64, 1077/56, 1084/54, 1089/38)
9018
ZŠ Litvínovská 500/5
Dvoudílná (4/36, 6/33, 66/4, 85/30, 97/8, 98/10, 103/6,
106/24, 111/28, 112/26, 116/22, 120/2, 131/18, 133/12, 134/14, 142/16, 145/20, 164/9, 169/11, 174/13,194/1,
202/7, 218/25, 219/27, 228/23, 436/34, 456/38, 462/29, 476/15, 479/17, 495/19, 535/37, 536/35, 537/31),
Habartická (36/58, 37/60, 38/62, 39/64, 40/68, 41/66, 43/72, 44/74, 47/76, 48/78, 49/80, 171/14, 183/16,
185/18, 193/32, 195/34, 200/5, 210/28, 211/26, 220/30, 438/24, 441/20, 481/70, 496/56, 497/54, 498/52,
499/50, 500/48, 501/46, 502/44, 503/42, 510/1, 573/1f, 574/1e, 575/1a, 576/1b, 577/1c, 578/1d), Hejnická
(5/25, 99/13, 102/17, 105/15, 107/10, 115/8, 124/11, 125/18, 129/9, 135/12, 137/27, 138/26, 139/24, 141/7,
148/23, 149/35, 155/6, 165/14, 181/21, 187/5, 212/33, 214/29, 227/16, 538/30, 539/28, 540/32, 541/43,
542/41, 543/39, 544/37, 554/22, 558/19, 560/20, 1020/2, 1768/4), Chrastavská (42/44, 63/63, 85/60, 86/62,
87/64, 88/66, 89/68, 90/70 ,91/72, 92/74, 93/76, 94/78, 95/80, 96/82, 108/28, 109/30, 110/32, 113/4, 114/6,
123/12, 126/26, 127/24, 128/22, 138/33, 139/40, 140/20, 146/15, 148/31, 153/18, 154/14, 156/16,157/10,
158/8 ,160/17, 161/19, 162/36, 166/2,167/21, 170/25, 178/23, 181/38, 182/27, 189/54, 190/56, 191/52,
192/29, 204/47, 205/49, 206/42, 207/59, 208/61, 209/57, 215/55, 216/51, 217/50, 219/58, 221/53, 224/45,
226/34, 433/46, 460/48, 461/39, 477/41, 478/43, 484/37, 545/5, 546/7, 547/1, 548/3, 556/35), K Lipám
(51/51, 52/49, 53/43, 54/37, 55/35, 56/33, 57/31, 58/41, 60/27, 61/25, 62/23,65/11, 67/2, 79/12, 80/10,
81/8, 82/6, 83/4, 130/1, 203/39, 223/45, 435/3, 437/15 ,463/47, 565/3a, 580/29, 588/53), K Šafránce (45/7,
46/5, 67/14, 68/12, 69/10, 70/8, 71/6 , 72/4, 73/2, 225/9, 504/13, 505/11, 506/20, 507/16, 508/18, 563/3),
Litoměřická (36/44, 62/38, 64/42, 73/21, 74/23, 76/27, 77/29, 78/31, 213/30, 222/36, 480/40, 509/35), Na
Pokraji (84/5, 100/3, 101/13, 104/7, 117/19, 118/21, 119/15, 121/17, 122/27, 132/23, 136/9, 143/25, 144/11,
540/2), Na Stráži (1576/35, 1591/33, 2392/31b), Nad Kundratkou (1020/1a, 1568/1, 1570/3, 1571/7, 1572/9,
1573/5, 1574/11, 1591/13), Přeťatá 166/4,Trojmezní (147/63, 150/61, 151/27, 152/29, 155/23, 159/25,
163/59, 168/57, 172/53, 173/55, 175/47, 176/49, 177/51, 179/31, 180/33, 184/35, 186/19, 187/21, 188/7,
194/65, 196/9, 197/11, 198/13, 199/15, 201/17, 431/45, 432/37, 455/5, 960/64, 1529/62, 1530/60, 1531/58,
1532/56, 1534/52, 1535/50, 1536/48, 1537/46, 1538/44, 1539/42, 1551/40, 1552/38, 1553/36, 1554/34,
1560/32, 1561/30, 1567/28, 1768/26, 1852/22, 1854/18, 1855/16, 1863/10, 1864/20, 1866/14, 1876/6,
1877/12, 1883/24, 1886/4, 1890/8,2340/2a, 2364/54) , Za Statkem 49/3
9019
ZŠ Litvínovská 500/5
Habartická 551/3, Jitravská 596/20, Litvínovská
(285/17, 286/15, 287/13), Teplická (276/28, 277/26, 278/24, 279/22, 280/20, 281/18, 282/16, 283/14, 284/12)
9020
ZŠ Litvínovská 500/5
Rumburská (244/22, 245/20, 246/18, 247/16, 248/14,
249/12, 250/10, 251/4, 252/2, 253/1, 254/3, 255/5, 256/7, 257/9, 258/11, 259/13, 260/15, 261/17, 262/19,
263/21, 482/8, 483/6)
9021
ZŠ Litvínovská 500/5
Děčínská (464/3, 465/5, 466/7, 467/9, 468/11, 469/13,
470/15, 471/4, 472/6, 473/8, 474/10, 475/12), Rumburská 572/23, Střížkovská (549/35, 550/33), Teplická
(264/52, 265/50, 266/48, 267/46, 268/44, 269/42, 270/40, 271/38, 272/36, 273/34, 274/32,275/30,492/19,
494/17,604/15), Vysočanská 492/117
9022
Klub Prosek, Jablonecká 322/72
Harrachovská (323/7, 324/9, 325/11, 326/10, 327/8,
423/5), Jablonecká (322/72, 352/37, 353/35, 354/33, 355/31, 356/29, 357/27, 358/25, 359/23, 360/21,
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361/19, 362/17, 363/15, 364/13, 365/11, 423/70, 605/70a)
9023
Klub Prosek, Jablonecká 322/72
Desenská (583/5, 584/15, 585/11, 586/3, 587/19,
589/9, 590/25, 591/1, 592/21, 597/27, 602/7, 603/31, 606/17), Jablonecká 301/74, Lovosická (301/35,
366/33, 367/31, 368/29, 370/27, 439/42, 440/40, 442/36, 557/44), Makedonská (599/3, 600/5, 601/7), Šluknovská (301/1, 311/22, 312/20, 313/18, 314/16, 315/14, 316/12, 317/10, 318/8, 319/6, 320/4, 321/2, 328/24,
366/3, 369/5), Zakšínská (570/2, 570/4, 571/6, 571/8, 607/11, 607/14, 608/10), Zásadská (569/1, 569/3),
Žandovská (302/17, 303/15, 304/13, 305/11, 306/9, 307/7, 308/5, 309/3, 310/1)
9024
ZŠ Novoborská 371/10
Českolipská 373/27, Novoborská (371/10, 372/8,
373/6, 374/29, 375/31), Varnsdorfská (329/21, 330/19, 331/17, 332/15, 333/13, 334/11, 335/9, 336/7, 337/5,
338/3, 339/1, 341/2, 342/4, 343/6, 344/8, 345/10, 346/12, 347/14, 348/16, 349/18, 350/20, 351/22)
9025
ZŠ Novoborská 371/10
Českolipská (381/25, 382/23, 383/21, 384/19, 385/17,
386/15, 387/13, 388/11, 389/9, 390/7, 391/5, 392/4, 393/6, 394/8, 395/10, 396/12, 397/14, 398/16, 399/18,
400/20, 401/22, 402/24)
9026
ZŠ Novoborská 371/10
Cvikovská (376/6, 377/3, 378/1, 379/4, 380/2), Českolipská 421/1, Harrachovská (340/1, 422/2), Jablonecká (409/44, 410/46, 411/48, 412/50, 413/52, 414/54,
415/56, 416/58, 417/60, 418/62, 419/64, 420/66, 459/68,713/42, 714/40)
9027
ZŠ Litvínovská 500/5
Bohušovická (229/14, 230/12, 486/9, 487/11, 488/13,
489/16), Vysočanská (231/89, 232/91, 233/93, 234/95, 235/97, 236/99, 237/101, 238/103, 239/105, 240/107,
241/109, 242/111, 243/113)
9028
ZŠ Litvínovská 500/5
Bílinská (493/1, 494/3, 495/5, 496/7, 497/9, 498/11,
499/13, 501/15, 502/17, 503/19, 504/21), K Lipám (292/28, 293/26, 294/24, 295/22, 296/20, 297/18, 298/16,
299/14), Litvínovská (288/11, 289/50, 290/48, 291/46, 300/7, 485/42, 490/52, 491/44, 500/5)
9029
ZŠ Litvínovská 600/1
Bílinská (506/24, 507/22, 508/20, 509/18, 510/16,
511/14, 512/12, 513/10, 514/8, 515/6, 516/4), Bohušovická 539, Veltruská (539/25, 557/27), Vysočanská
(546/85, 547/83, 548/81, 549/79, 550/77, 551/75, 552/73, 553/71, 554/69, 555/67)
9030
ZŠ Litvínovská 600/1
Bílinská 517/2, Bohušovická (505/6, 542/3, 543/1,
544/2, 545/4), Litoměřická (433/28, 726/17, 819/26, 821/5a, 833/19, 833/19a, 833/19b, 833/19c, 834/19d,
834/19e), Litvínovská 821/5a, Veltruská (528/3, 529/5, 530/7, 531/9, 532/11, 533/13, 534/15, 535/17, 536/19,
537/21, 538/23,597/24, 598/22, 599/20, 601/18, 602/16, 603/14, 604/12, 605/10, 606/8, 607/6, 608/4)
9031
ZŠ Litvínovská 600/1
Litvínovská (518/40, 519/38, 520/36, 521/34, 522/32,
523/30, 524/28, 525/26, 526/24, 527/22, 587/2, 588/4, 589/6, 590/8, 591/10, 592/12, 593/14, 594/16,
595/18, 596/20, 600/1,609/3), Veltruská (559/31, 560/1, 560/26, 576/33, 586/28, 609/2), Vysočanská (572/41,
573/39, 574/37)
9032
ZŠ Litvínovská 600/1
Litoměřická (405/9, 575/4, 577/6, 578/8, 579/10,
580/12, 581/14, 582/16, 583/18, 584/20, 585/22), Veltruská (556, 558/29), Vysočanská (556/65, 561/63,
562/61, 563/59, 564/57, 565/55, 566/53, 567/51, 568/49, 569/47, 570/45, 571/43)
9033
PAVANA, U Mateřské školy 355/2
Bohušovická (485/10, 541/8), Cihlářská (276/17,
419/5, 422/7, 423/9, 431/19, 432/11, 438/21, 444/13, 452/3, 455/2, 467/23, 469/15, 470/25, 471/27, 474/29,
729/16, 730/14, 731/12, 781/10, 782/10a, 828/2a, 857/31), Kopečná (440/7, 453/11, 454/9, 460/13, 462/15,
475/5), Libočanská (836/2, 836/4, 836/6, 843/8), Litoměřická 839/15, Na Jetelce (13/12, 16/13, 19/10, 21/7,
25/5, 31/4, 808/11, 842/7a), Na Prosecké vyhlídce (62/10, 69/12, 853/7, 854/3), Na Proseku (2/11, 6/15, 12/3,
32/7, 35/2, 40/1, 45/9, 46/4, 47/6, 57/10, 61/8, 77/12, 78/14, 289/5, 369/1a), Na rozhraní (51/12, 71/10), Na
Samotě (323/1, 324/3, 325/5, 859/2), Na Vyhlídce (2/21, 12e, 47/76, 48/78, 72, 74/13, 81/11, 82/72, 88/70,
100/9, 105/68, 271/66, 286/64, 386/3, 387/1, 388/4, 389/6, 390/8, 391/10, 392/12, 393/14, 394/16, 395/38,
396/20, 397/22, 398/24, 399/26, 400/28, 401/30, 402/32, 408/19, 410/34, 411/36, 446/58, 447/56, 448/62,
449/60, 450/54, 463/2, 814/17, 823/17a, 827/52, 827/52a, 827/52b, 844/5, 849/46), Nad Flajšnerkou (319/4,
320/2, 466/3, 480/1), Nad Jetelkou (14/6, 23/5, 24/4), Nad Kelerkou (11/3, 18/7, 25/11, 30/9, 33/8, 37/1,
41/5, 265/2, 272/4, 829/8a, 865/6), Nad Krocínkou (89/2, 315/52, 316/50, 317/48, 318/46, 319/44, 370/4,
403/19, 404/21, 414/32, 415/34, 416/36, 417/40, 418/5, 420/26, 421/22, 424/3, 425/38, 426/12, 427/10,
428/14, 429/20, 430/24, 434/30, 435/8, 441/1, 442/7, 443/16, 451/11, 455/9, 465/28, 466/42, 468/18,
472/17, 473/15, 477/13, 479/6), Nad Kundratkou (270/27, 326/17, 379/21, 380/19, 381/25, 383/23, 384/41,
385/15, 406/37, 407/35, 409/31, 456/29, 457/39, 459/33), Nad Šestikopy (322/2, 445/16, 461/18, 476/14,
478/12, 481/10, 812/4, 835/1, 835/3, 835/5), Pískovcová (727/2, 728/4, 732/16, 733/14, 734/12, 735/10,
736/8, 737/5, 738/7), Prosecká (15/52, 20e, 29/54, 29/56, 29/58, 37/40, 41/44, 50, 52/71, 53/85, 54/77,
55/73, 59/75, 63/95, 66/93, 67/48, 73/69, 75/79, 96/83, 103/87, 840/83a, 841/83b, 843/99, 848/97, 860/60),
Trmická (835/2, 835/4, 835/6, 836/1, 836/3, 836/5, 843/7, 848/8, 848/10), U Mateřské školy (8/11, 9/9, 76/13,
278/3, 355/2, 436/8), U Prosecké školy (22/14, 92/19, 93/8, 94/6, 151/2, 281/11, 298/7, 305/3, 306/5, 784/2b,
813/15, 820/2a, 825/2c, 826/2d, 830/2i, 832/2g, 850/2h, 858/4, 864/2e) ,U Proseckého kostela (3/6, 4/4, 5/3,
95/7, 866/9), Valečovská (837/1, 837/3, 838/5, 838/7, 846/2, 846/4, 846/6, 847/8, 847/10, 847/12), Vysočanská (22E/15, 308/3, 309/5, 310/7, 311/9, 312/11, 313/13, 320/19, 321/21, 480/17, 484/87, 831/1), Zubrnická
(843/4, 845/1, 845/3)
9034
ZŠ Novoborská 371/10
Jablonecká (698/10, 699/12, 700/14, 701/16, 702/18,
703/20, 704/22, 705/24, 706/26, 707/28, 708/30, 709/32, 710/34, 711/36, 715/9, 716/7, 724/6,725/2), Park
Přátelství (816)
9035
ZŠ Novoborská 371/10
Českolipská (621/26), Jablonecká (712), Mimoňská
(622/1, 623/3, 624/5, 625/7, 626/9, 627/11, 628/13, 629/15, 630/17, 631/19, 632/21), Novoborská (611/4,
612/11, 613/13, 614/15, 615/17, 616/19, 617/21, 618/23, 619/25, 620/27), Verneřická (403/9, 404/8, 405/7,
406/5, 407/6, 408/3, 559/3a, 712/4)
9036
SPŠ Novoborská 610/2
Brázdimská (206/4, 207/6, 208/8,209/10,210/12,
211/14, 212/16, 213/18, 214/20, 215/22, 217/1, 218/3, 219/5,220/7, 221/9,222/11, 223/13, 224/15, 225/17,
226/19, 227/21), Ctěnická (689/1, 690/3, 691/5, 692/7, 693/9, 694/11, 695/13, 696/15, 697/17), Hlavenecká
(332/19, 334/7, 335/9, 338/15, 339/17, 340/19, 368/21), Jablonecká ( 722/8, 723/4), Jiřická (122/29, 153/85,
154/2, 155/4, 156/6, 157/8, 158/10, 159/12, 160/14, 161/16, 162/18, 163/20, 164/22, 165/24), Lovosická
(770/14, 771/12, 772/10, 773/8, 774/6, 775/4, 778/2), Martinovská (242/3, 243/5, 244/7, 245/9, 246/11,
247/13, 248/15, 249/17, 250/19, 251/21, 254/4, 255/6, 258/12, 259/14, 260/16, 261/18, 262/20, 263/22),
Měšická(110/10, 111,12, 112/14, 113/16, 114/18, 115/20,116/22, 117/24, 118/26, 119/28, 120/30,122/34,
123/36, 124/38, 125/40, 126/42, 127/44, 128/46, 129/48, 130/50, 131/52, 132/54, 133/56, 134/58, 135/60,
136/62, 137/64, 138/66, 139/68, 140/70, 141/72, 142/74, 143/76, 144/78, 145/80, 146/82, 147/84, 148/86,
149/88, 152/8, 153/90, 646/5, 720/2, 721/1, 863/90), Miškovická (137/2, 138/1, 229/11, 230/13, 231/15,
232/17, 233/19, 234/21, 235/12, 236/14, 237/16, 238/18, 239/20, 240/22), Mratínská (166/23, 167/21,
168/19, 169/17, 170/15, 171/13, 172/11, 173/9, 174/7, 175/5, 176/3, 177/1, 178/8, 179/10, 180/12, 181/14,
182/16, 183/18, 184/20, 185/22, 269/6, 314/4, 437/26, 439/24), Poleradská (186/29, 187/27, 188/25, 189/23,
190/21, 191/19, 192/17, 193/15, 205/24, 241/16, 253/14, 331/26, 373/10, 374/8, 377/12), Prosecká (342/145,
343/143, 344/141, 345/133, 346/135, 347/137, 348/139), Přezletická (122/1, 256/17, 257/19, 264/14, 266/16,
267/18, 268/20, 377/12, 378/14), Rudečská (332/19, 333/17, 336/11, 337/9), Zárybská (216/29, 228/27,
252/21, 264/19, 349/15, 350/13)
9037
SPŠ Novoborská 610/2
Jablonecká (382/1a, 717/5, 718/3, 719/1), Měšická
(806/3), Mimoňská (633/24, 634/22, 635/20, 636/18, 637/16, 638/14, 639/12, 640/10, 641/8, 642/6, 643/4,
644/2, 645/2a), Novoborská (647/5, 648/7, 649/9, 650/3, 651/1), Vysočanská (382/20)
9038
SPŠ Novoborská 610/2
Lovosická (765/24, 766/22, 767/20, 768/18, 769/16),
Novoborská (610/2), Prosecká (412/74, 676/129, 677/127, 678/125, 679/123, 680/121, 681/119, 682/117,
683/115, 684/113, 685/111, 686/109, 687/107, 688/105, 809/76, 811/76a, 815/78, 817/82, 824/80)
9039
SPŠ Novoborská 610/2
Lovosická (652/19, 653/17, 654/15, 655/13, 656/11,
657/9, 658/7, 659/5, 660/3, 661/1), Prosecká 673/131, Zárybská (662/26, 663/24, 664/22, 665/20, 666/18,
667/16, 668/14, 669/12, 670/10, 671/8, 672/6, 674/4)
9040
SPŠ Novoborská 610/2
Jetřichovická (739/2, 740/4, 741/6, 742/8, 743/10,
744/12, 745/14, 746/16, 747/18, 748/20, 776/5, 777/3), Kytlická (749/1, 750/3, 751/5, 752/7, 753/9, 754/11,
755/13, 756/15, 757/17, 758/21, 759/23, 760/25, 761/27, 762/29, 763/31, 764/33, 779/19, 780/12, 780/14,
780/16, 780/18 , 780/20, 818/21a, 862/2, 862/4, 862/6), Lovosická (856/2a)
9041
Středisko pro mládež, Čakovická 783/51 Čakovická (9E, 212E, 280/65, 307/47, 327/45,
328/43,783/51), Klíčovská (291/16, 292/18, 293/20, 351/2, 352/4, 353/6, 354/8, 356/8a, 357/10, 358/12,
359/14, 787/2a, 788/1, 789/3, 790/5, 791/7, 792/9,805/11), Kojetická (285/1, 290/6, 297/4, 300/8, 301/10,
302/12, 303/14, 304/16), Letňanská (68/11, 329/17, 330/15, 341/13, 464/19), Nad Krocínkou (97/33, 203/31,
277/35, 282/45, 283/47, 284/53, 285/55, 288/37, 293/75, 294/73, 295/71, 296/69, 371/39, 372/41, 375/49,
376/51, 810/43), Okřínecká (793/1, 794/3, 795/5, 796/7), Prosecká(851/64, 852/66, 855/68), Satalická (360/2,
361/4, 362/6, 363/8, 364/10, 365/12, 366/14, 367/16), Stoupající (785/12, 786/14, 797/18, 798/20, 799/22,
800/24, 801/26, 802/28, 803/30, 804/32)
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Z RADNICE

Devítka chce rozšířit park Přátelství
Dlouhá a složitá jednání
mezi Městskou částí
Praha 9 a společností
OC 9 s. r. o., která se
týkají pozemků na Proseku
u stanice metra Střížkov,
po sedmi letech dospěla
k oboustranně přijatelnému kompromisu. Vlastník
pozemků OC 9 je ochoten
směnit je za jiné pozemky
ve vlastnictví městské části. „Získáme tak pozemky,
které by nám dovolily
rozšířit park Přátelství
a vytvořit souvislý zelený
koridor středem Proseka
a Střížkova. Vznikl by tak
velkorysý park, jenž by
ideálním způsobem završil
urbanizaci v této části Prahy 9,“ konstatuje starosta
Prahy 9 Jan Jarolím.

N

ávrh záměru směny pozemků
v katastrálním území Střížkov
schválili zastupitelé Prahy 9 na
svém jednání 29. dubna 2014.
„Konkrétně se jedná o 20 tisíc metrů čtverečných u stanice metra
Střížkov, za něž společnost OC 9
s. r. o. získá 12 tisíc metrů čtverečných u Polikliniky Prosek a doplatek za 8 tisíc metrů čtverečných ve
výši, kterou určí znalecké posudky
předložené Městskou částí Praha
9,“ říká místostarosta odpovědný za finance Tomáš Portlík. Ten
spolu s uvolněnou členkou Rady
MČ Praha 9 Janou Nowakovou
Těmínovou návrh záměru směny
pozemků zastupitelstvu předložil.

Jarní setkání s občany

„Z mnoha zdrojů víme, že si obyvatelé Střížkova a Proseka nepřejí

Park Přátelství je oblíbeným cílem obyvatel Prahy 9
další zahušťování zástavby a ubývání zeleně. Požadují zachování
klidného bydlení. Záměr směnit
pozemky u stanice metra Střížkov
za pozemky u Polikliniky Prosek se
společností OC 9 chceme v květnu
a červnu projednat s občany. Ti tak
budou mít možnost vyjádřit se,
zda souhlasí se směnou a dalším
využitím pozemků a s rozšířením
parku Přátelství,“ dodává radní
odpovědná za majetek Jana Nowaková Těmínová.
Termíny setkání budou zveřejněny
v příští Devítce a na webu městské
části Praha 9.

Historie území

Park Přátelství včetně soustavy
rybníčků vznikl podle vítězného
návrhu architekta Otakara Kuči,
který se zúčastnil architektonicko-krajinářské soutěže vypsané
v roce 1968 Útvarem hlavního
architekta. Soutěž byla zadána na
plochu 23 hektarů v novém sídlišti
na Proseku. V letech 1974 až 1976
byla zpracována projektová dokumentace ve spolupráci se specialisty Hydroprojektu. Z původního

Den dětí v Hrdlořezech
Spartak Hrdlořezy pořádá dětský den v sobotu 31. května 2014
od 15 hodin ve sportovním areálu na Břežance, adresa
Před Mosty 1, Praha 9-Hrdlořezy.
Soutěže pro děti, skákací hrad, trampolíny, exhibice leteckých
modelářů, všechny děti si odnesou cenu. Přijďte si užít zábavné
odpoledne pro malé i větší děti.
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záměru však byla do roku 1983
realizována jen jedenáctihektarová střední část. V osmdesátých
letech při vytváření sídliště pak
byla do plánů rozvoje této části
devítky zakomponována výstavba
kulturního domu. Ukrojila si svůj
díl z původního projektu parku,
nikdy však nebyla realizována.
„Od počátku devadesátých let byly
v mnoha vlnách projednávány
změny územního plánu, ale hl. m.
Praha nikdy nezměnilo charakter
pozemků uvnitř sídlišť, což umožnilo mnoha spekulantům nakoupit je s tím, že na nich postaví velké
stavby. To je také důvod, proč dnes
jako samospráva máme spory
s developery o velikost například
Roletového domu v Bohušovické,
domu Litvínovská a podobně,“
vysvětluje místostarosta Prahy 9
odpovědný za územní rozvoj a výstavbu Marek Doležal.
V roce 2004 začala u křižovatky
Vysočanská-Lovosická stavba stanice metra Střížkov. Otevřena byla
o čtyři roky později. Část pozemků
v její blízkosti vlastnila společnost
OC 9 s. r. o., která na nich chtěla
realizovat nejrůznější projekty.
„Ten první dokonce počítal s tím,
že na zelené ploše u stanice metra
Střížkov vznikne budova se zastavěnou plochou 67 tisíc metrů
čtverečných. To jsme však razantně odmítli. Stejně jako další návrhy, včetně výstavby tří obytných
domů,“ vysvětluje Jan Jarolím.
V roce 2011 radnice devítky dala
developerovi podmínku: podpoří
pouze projekt, který bude pokra-

čováním parku Přátelství, tedy
zachová v této části Proseka zeleň.
Stavbu se zelenou střechou, která
by se postupně zdvihala od parku
ke stanici metra Střížkov, však
developer vyhodnotil jako příliš
nákladnou.
„Bylo nám jasné, že pokud tady
chceme zachovat zeleň, musíme
pozemky vykoupit. Jednání se
společností OC 9 byla velmi dlouhá a komplikovaná, ale nakonec
jsme se dopracovali ke kompromisu přijatelnému pro obě strany,“
nastiňuje Tomáš Portlík a dodává: „Dnes tedy máme příležitost
napravit všechny chyby historie
týkající se proseckého parku, ať už
k nim došlo z jakéhokoliv důvodu,
a ideálním způsobem završit urbanizaci Proseka.“

Změna územního plánu

Pokud obyvatelé Proseka směnu
pozemků a rozšíření parku Přátelství podpoří, první krok, který
vysočanská radnice udělá, bude
podání žádosti o změnu územního plánu, a to na funkční využití
zeleně.
Nabízí se otázka, zda o změnu charakteru této části Proseka v územním plánu neměla městská část
usilovat již dříve. „Pokud nejsme
vlastníky pozemků, obrátila by se
tato iniciativa proti nám,“ reaguje
Marek Doležal. „Pokud bychom
tuto změnu prosadili, majitelé
pozemků by se s námi soudili o náhradu škody, protože bychom jim
změnou územního plánu zabránili v jejich investorském záměru.
A vyhráli by. S největší pravděpodobností by pak soud rozhodl, že
jim máme vyplatit částku, která
se rovná hodnotě pozemků v cenách v místě obvyklých. Tedy stejnou sumu, za kterou se nyní sami
můžeme stát vlastníky pozemků
a můžeme jim definitivně vtisknout zelenou tvář.“

Vyjádřete se
k rozšíření parku

Získání pozemků na Střížkově by
představovalo jednu z největších
investičních akcí devítky. Proto
je důležité, aby se k ní vyjádřili ti,
jichž se dotýká – obyvatelé Proseka a Střížkova. Na miskách pomyslných vah jsou na jedné straně
peníze, na druhé veřejný zájem
v podobě kvalitního životního prostředí.
mk
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PRO PRAHU
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Pod Šancemi 444/1, Praha 9
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Praha 9
Praha 9
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zastupitelů MČ
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TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

Kontejnery občanského sdružení
Kontejnery
občanského sdružení
Diakonie Broumov
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Stanoviště:
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INZERCE
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síční
nájem
1200domluvit
Kč.úsporné
Termín
Uzavíratelné
garáže
prohlídky
si lze
na tel.: výtahy
Uzavíratelné
garáže výroba
prohlídky
si
lze
domluvit
na
tel.:
v
Lovosické
776
616
616
Milan
Tuček.
a strojní
nůžKové plošiny
v Lovosické
776 616 616 - Milan Tuček.

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
www.liftcomp.cz | liftcomp@liftcomp.cz
Dětská pohotovost
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI
(LSPP)
Dětská
pohotovost
mobil:
+420
602
730 220
ve FN Bulovka
POMOCI
(LSPP)
NA
ÚZEMÍ
PRAHY
9
ve FN Bulovka
Dětskou pohotovost pro
Dětskou pohotovost
„devítku“
zajišťuje vepro
všední
„devítku“
zajišťuje
veavšední
dny,
v sobotu,
neděli
v době
dny,
v sobotu,
a v době
svátků
Fakultníneděli
nemocnice
svátků Fakultní
nemocnice
Bulovka,
Budínova
2, Praha 8
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
-Libeň.
-Libeň.
Ordinační hodiny LSPP pro
Ordinační
LSPP pro
děti
ve FN hodiny
Bulovka:
děti ve FN
Bulovka: 16.00 – 7.00
Pondělí
- pátek:
Pondělí a- pátek:
– 7.00
Sobota
neděle: 16.00
nepřetržitě
Sobota a neděle: nepřetržitě
Telefon:
283 842 224
Telefon:
283
842
266MŠMT
084 224
220
Akreditace
266 084 220

SC-340513/05

o)

v Lovosické

NA ÚZEMÍ PRAHY 9
Provozovatel LSPP: Poliklinika
Prosek, Lovosická
Provozovatel
LSPP:440/40,
Poliklinika
Praha 9 Lovosická 440/40,
Prosek,
Praha 9
DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
hod - 6.00ve
hod,
o víkendech
DOSPĚLÍ
všední
dny 19.00
a svátcích
od 19.00
hod.
hod
- 6.00 hod,
o víkendech
pracovního
aposledního
svátcích od
19.00 hod.dne do
6.00 hod. prvního
pracovního
posledního
pracovního
dne do
dne.hod. prvního pracovního
6.00
dne.
Tel.: +420 286 881 518
Tel.: +420 286 881 518

Novinky od září 2014
4Nové nižší ceny

Profesionální péče a vzdělávání pro
Praha 9
děti od 18 měsíců až po předškoláky
Praha 9

Adresa: OVV ČSSDZápis
Praha 9,
4
samostatné jesličkové oddělení
Adresa:
OVV723,
ČSSD
Praha
9,
Jablonecká
Praha
9-Prosek
začíná!
Strana
zelených
4
dvě školkové třídy
Jablonecká
723,
Praha
9-Prosek
Telefon:
+420
283
882
131
Strana
zelených
Vaši zastupitelé:
Registrujte
+420 283
882 131
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
4
kvalitní pedagogický týmTelefon:
Vaši zastupitelé:
se včas!
e-mail:
ovv.praha9@cssd.cz
Ing. Zdeněk
Davídek
Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
4
zkušený
zdravotnický personál
Ing.
Davídek
Tel.: Zdeněk
283 091 328
Klub
za ČSSD
děkuje
všemzastupitelů
spoluobčanům
za pomoc
4
vzdělávací
MŠMT pomoc
Tel.:
283
091 328 program dle požadavků
e-mail:
davidekz@p9.mepnet.cz
všem
spoluobčanům
při řešení
problémů aza
podnětů
e-mail:
davidekz@p9.mepnet.cz
RNDr.respekt
Petr
Pišoft,
Ph.D.
při
řešení
problémů
a podnětů
4
k individuálním
potřebám
dětí
v rámci
Prahy
9. Setkání
se zastuRNDr.
Pišoft, Ph.D.
e-mail:Petr
petr@pisoft.cz
vpiteli
rámci
Prahy 9.Apeltauerem
Setkání se zastuMilanem
4
bezpečné
prostředí splňující
hygienické
normy
e-mail:
petr@pisoft.cz
MUDr.
Jan
Trnka, Ph.D.
piteli
MilanemHanušem
Apeltauerem
a Miloslavem
se uskuMUDr.
Jan
Trnka,
Ph.D.
e-mail:
jantrnka@centrum.cz
ateční
Miloslavem
Hanušem
4
přívětivá rodinná atmosféra
13. března
od 16.00se
dousku17.30.
e-mail: jantrnka@centrum.cz
teční 13. března od 16.00 do 17.30.
4
www.skolka-jesle.cz, tel. 734 600 222
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SC-340176/03

9

776 616 616 - Milan Tuček.
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VOK v květnu a červnu

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

Červen
2 .6.
3. 6.
7. 6.
9. 6.
10. 6.
14. 6.
16. 6.
17. 6.
21. 6.
23. 6.
24. 6.

Stoupající – parkoviště u hřbitova – NOVÉ!
Matějkova x Čihákova – NOVÉ!
Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická
Pešlova x Paříkova
Skloněná u č. 8
Lihovarská u č. 11
Bílinská x Litvínovská
Jablonecká u č.p. 715/9
Pod Strojírnami - NOVÉ!
Měšická x Novoborská
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Rumburská x Litvínovská
K Lipám x Chrastavská
Nad Krocínkou x Obvodová
Prosecká 119
Kovanecká x Podvinný mlýn
Podkovářská x Poděbradská
Vysočanská 85/546
Pod Krocínkou proti č. 55
Hrdlořezská u č.p. 64/43
Novoborská x Českolipská
Veltruská x Litvínovská
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Kopečná x Nad Šestikopy
Na Břehu x Mlékárenská
Vysočanská 113/243

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

Teplická x Litoměřická (roh proti domům)
Autodružstvo
Praha,
Spojovací
41, 190 00 Praha 9
Váš
autorizovaný
prodejce
vozů 41,
ŠKODA:
Autodružstvo
Praha,
Spojovací
190 00 Praha 9
Ctěnická x Měšická
Tel.:724 870 088, www.adpraha.cz
Tel.:724 870 088, www.adpraha.cz
Autodružstvo Praha, Spojovací 41, 190 00 Praha 9
Novoborská x Varnsdorfská
Tel.:724 870 088, www.adpraha.cz
Lihovarská u č. 11
Jablonecká x Šluknovská
Před Mosty x Za Mosty
Bílinská x Litvínovská
MRO_V2_Fabia_Tour_100x130_STR_0b82a282284e421b8db9098a1d528fab_indd 1
3/31/2014 1:17:41 AM
MRO_V2_Fabia_Tour_100x130_STR_0b82a282284e421b8db9098a1d528fab_indd 1
3/31/2014 1:17:41 AM
Zubrnická x Trmická
MRO_V2_Fabia_Tour_100x130_STR_0b82a282284e421b8db9098a1d528fab_indd 1
3/31/2014 1:17:41 AM
Vysočanské nám. x Prokopka – NOVÉ!
Děčínská – horní parkoviště
Pokorného x Jahodnická
Kovářská x U Školičky
Zakšínská x Zásadská
ŠKOLIČKA V MATEŘSKÉM CENTRU ,,SRDÍČKA“
Jetřichovická proti č. 10
Matějkova x Čihákova – NOVÉ!
Vás zve k zápisu pro rok 2014/2015
Prouzova
pro děti 2–6 let
Vysočanská 39/576
Malý
kolektiv,
nadstandardní individuální přístup.
Pískovcová
Motivovaný a kvalifikovaný pedagogický tým.
Litvínovská x K Lipám
Rodinná atmosféra a pestrá škála aktivit pro děti i rodiče.
Skloněná u č. 8
Na Vyhlídce 286/64, Praha 9-Prosek (budova na rohu).
Měšická x Novoborská
Kovanecká x Podvinný mlýn
Telefon : 728 630 396

LAST MOMENT
MOMENT S
S FABIA
FABIA TOUR
TOUR
LAST
LAST MOMENT S FABIA TOUR

ŠKO
ŠKO DA Fab

ia Tou
D
r
bia To
8KO9A9Fa0
u od
11Š8
9DA9Fa0bia0
0ToKr čod
u
189 9 Kr čod
00 Kč

se ŠK
O
se ŠK DA Finance
ODA Fi
nance od ŠkoFIN
u
od Šk
oFINu
se ŠK
ODA Fi
nance
od Šk
oFINu

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
Kombinovaná
spotřeba
emise
CO2 vozu
Fabia
Tour: 5,2–5,9
l/100akm,
121–139
g/km
Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

Příští zájezd na Jadran? Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.
Příští zájezd na Jadran? Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.
Příští zájezd
naodJadran?
Se ŠKODA
Tour
již vozu
od 189
900
Kč*.
Užívejte
si cestování
prvního okamžiku
až doFabia
konce. Na
palubě
ŠKODA
Fabia
Tour je vám
Užívejte si cestování od prvního okamžiku až do konce. Na palubě vozu ŠKODA Fabia Tour je vám
k dispozici veškerý komfort, jako rádio s CD přehrávačem, klimatizace, elektricky ovládaná
k dispozici veškerý komfort, jako rádio s CD přehrávačem, klimatizace, elektricky ovládaná
okna či centrální
zamykání.
A díky
prodloužené
záruce
ho můžete
užívat
celé
Užívejte
si cestování
od prvního
okamžiku
až do konce.
Nasipalubě
vozu bezstarostně
ŠKODA Fabia Tour
je vám
okna či centrální zamykání. A díky prodloužené záruce si ho můžete bezstarostně užívat celé
4 dispozici
roky! Například
ŠKODA
může být váš
již od 189elektricky
900 Kč s financováním
k
veškerýmodel
komfort,
jako Fabia
rádio Tour
s CDEasy
přehrávačem,
klimatizace,
ovládaná
4 roky! Například model ŠKODA Fabia Tour Easy může být váš již od 189 900 Kč s financováním
ŠKODA
odzamykání.
ŠkoFINu. Tak
se rychle
sbalte azáruce
zaregistrujte
si u násbezstarostně
nabídku last moment
okna
či Finance
centrální
A díky
prodloužené
si ho můžete
užívat celé
ŠKODA Finance od ŠkoFINu. Tak se rychle sbalte a zaregistrujte si u nás nabídku last moment
s mimořádnou
výbavou
cenou. Fabia Tour Easy může být váš již od 189 900 Kč s financováním
4
roky! Například
modeliŠKODA
s mimořádnou výbavou i cenou.
ŠKODA Finance od ŠkoFINu. Tak se rychle sbalte a zaregistrujte si u nás nabídku last moment
* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.
sfabiatour.cz
mimořádnou výbavou i cenou.
fabiatour.cz
* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
fabiatour.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

SC-340533/01

5. 5.
6. 5.

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

SC-340269/05

3. 5.

Více na www.mc-srdicka.cz

Mobilní sběr nebezpečných odpadů v r. 2014
Mobilní sběr nebezpečných odpadů pro hlavní město Praha zajišťuje
společnost Papkov, s. r. o., V Korytech 179, Praha 10.
Bude probíhat v následujících místech, termínech a časech:

Trasa A

Pojeďte s námi na:

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

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

Tábor plný aktivit ve Sněžném (Vysočina) 28. 6. – 4. 7. 2014
„Indiánské léto“ na Pláních pod Ještědem 7. 7. – 13. 7. 2014
„Indiánské léto“ na Pláních pod Ještědem 14. 7. – 20. 7. 2014
„Indiánské léto“ na Pláních pod Ještědem 18. 8. – 24. 8. 2014
Tábor plný aktivit v Nové Vsi Nad Nisou 25. 8. – 31. 8. 2014
Dále nabízíme VÍKENDOVÉ POBYTY v přírodě pro děti ve věku 4–10 let
Na pobyty v přírodě s Vašimi dětmi se těší kolektiv instruktorů
a pedagogů občanského sdružení ,,Srdíčka“. Podrobné informace
o táborech a termínech dalších plánovaných akcí najdete
na www.mc-srdicka.cz, www.srdicka-os.cz, tel.: 728 630 396

Květen 2014

SC-340269/06

Květen
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Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské

Termíny přistavení:
22. 5. 2014 od 12.00 do 14.30 h.
30. 6. 2014 od 10.30 do 13.30 h.

• zahájení, převod a ukončení
odběru zemního plynu
• změny smluvního vztahu
(způsobu placení, zasílací adresy,
jména atd.)
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
• informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na
tel.: 267 175 366 a 267 175 202,
www.ppas.cz

SC-332436/15

SC-332436/14

INZERCE

Mobilní kancelář bude umístěna
v dodávkovém automobilu Fiat
Ducato, označeném logem Pražské
plynárenské, a. s., zaparkovaném
na parkovišti za úřadem MČ Praha 9, Sokolovská 324/14.

Mobilní kancelář poskytuje
zejména následující služby:

SC-332225/06

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

Květen 2014
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Setkání s europoslancem Vysočanská „V“ v květnu
Akce pro seniory
Edvardem Kožušníkem
z Městské části Praha 9,
kteří mají trvalé bydliště
v působnosti úřadu
Sokolovská 14, Praha 9.
13. května 2014
Válečný hrob – památník Pečkárna
Prohlídka tzv. Pečkárny (bývalá
banka, úřadovna Gestapa, kulturní
památka). Sraz vždy 15 minut před
začátkem prohlídky před budovou
v ulici Politických vězňů 20, Praha
1. Prohlídka s průvodcem, délka 1,5
hodiny, není možnost WC, tři skupiny
maximálně po 22 osobách. Začátky
návštěv v 10.00, 12.00 a 14.00
hodin. Nutno přihlásit se na telefonu
283 091 426 – Renáta Píchová.
Volná místa ještě ve 12.00 hodin.
15., 20., 29. května 2014
Květnový výlet na zámek Zákupy,
do České Lípy a Máchovo jezero
Odjezd na výlet 15., 20. a 29. 5.
2014 s průvodkyní R. Píchovou.
Program: Zákupy – prohlídka zámku,
exkurze do manufaktury na výrobu
papírových masopustních masek,
osobní volno v České Lípě, panoramatická procházka ze Starých Splavů kolem Máchova jezera do Doks
(cca 1 hodinu, 3,9 km po rovině).
Sraz před odjezdem vždy v 6.20 hodin v atriu hotelu Clarion. Odjezd 6.30
hodin. Návrat tamtéž do 19 hodin.
Sportovní oblečení, včetně obuvi.
Zájezd dne 15. 4. je již plně obsazen.

Edvard Kožušník při podepisování své knihy

N

estává se u nás často, aby lidé ze setkání s politikem odcházeli spokojeni. Europoslanec Edvard Kožušník si však 10. dubna získal sympatie seniorů Prahy 9 svou otevřeností, poutavým vyprávěním o práci
v Evropském parlamentu, ale i své rodině a zájmech. Bez odpovědi nenechal žádnou otázku.
Text a foto: mk
INZERCE

27. května 2014
Májový koncert pro radost
Zazní melodie světových autorů.
Vystupují absolventi profesorky
Olgy Jirákové.

Koncert se uskuteční od 14.00 hod.
v obřadní síni Úřadu MČ Praha 9,
2. patro, Sokolovská 14. Zdarma.
Plavání senioři
Připomínáme, že stále existuje možnost plavání pro seniory v bazénu
hotelu Duo za zvýhodněných podmínek – 60 korun za 60 minut. Pondělí
až pátek od 10.00 do 15.00 podle
rozpisu rezervací bazénu v hotelu.
Připravujeme na prázdniny
Solná jeskyně
Návštěva solné jeskyně je určena
pro pět skupin za jednotnou cenu
50 Kč za pět návštěv. Celkem je
k dispozici 110 míst v čase 9.00
a 10.00 hodin.
Termíny:
1. skupina:
12., 17., 19., 24., 26. června 2014
2. skupina:
1., 3., 8., 10., 15. července 2014
3. skupina:
17., 22., 24., 29., 31. července 2014
4. skupina:
5., 7., 12., 14., 19. srpna 2014
5. skupina:
21., 26., 28. srpna a 2., 4. září 2014
Permanentky ke vstupu za 50 Kč se
budou vydávat v Galerii 9, Sokolovská 14, Praha 9 ve dnech 21. a 22.
května 2014 od 10 do 16 hodin do
naplnění kapacity. Jedna osoba má
nárok pouze na jednu permanentku.
Náš tip:
Krásy Beskyd
Týdenní pobyt 16.–23. června
5100 Kč (8 dní, poznávací zájezd,
7x hotel Horní Bečva, 7x plná penze,
autobus). Přihlášky bez rozdílu
bydliště na tel.: 777 048 301,
777 048 304, 777 048 305.
Poslední 4 volná místa.

Jubilanti

SC-332516/33

80 let
Hana Veselá
Stanislav Materna
Marie Vobnášilová
Helena Kulová
Helena Šoltysová
Karel Jandera
Jindřiška Klasnová
Zdenka Pecháčková
Alena Erteltová
Jaroslava Černá
Alžběta Müllerová
Marie Petrůjová
Zdeněk Herman
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85 let
Miroslav Mašek
Jan Vámoš
Jiří Jarka
Olga Macková
Vendulka Jirková

90 let
Alexandra Kunertová
Marie Hrubá
Věra Lokvencová
Hana Filipová
Vlasta Jiroušková
Vlasta Vrbová
Vilém Dvořák
Ing. Josef Kárník
Miluška Lindová
Zdeněk Havel
Marie Kuběcová
91 let
Marie Melznerová
Jiří Daněk
Vlasta Kelisová
Marie Jirsová
92 let
Miloš Horák

Božena Kučerová
Miloš Hořák
Božena Šopková
Josef Král
93 let
Slavomíra Zítková
94 let
Jan Domabyl
Společnou cestou…
65 let společného
života – kamennou
svatbu – oslavili
2. dubna 2014
manželé Jaroslava
a Zdeněk Havlovi
z Proseka
Blahopřejeme!
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Společenské, aktivizační centrum pro seniory

2. 5. 2014 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Celodenní výlet – Botanicus 9:00–15:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

5. 5. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00

(pokročilí)
10:00–11:00
raha 9, Němčina
uplynulý
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
diska, na
Němčina – úplní začátečníci –
namenal
i
náš
nový kurz
13:00–14:00

vní

Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
služby,
Počítačový kurz – pro mírně pokr.
15:00–16:00

mplikovaly
6. 5. 2014 – úterý
který vyloučil
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
o státních
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
spolupráci
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
Francouzština – lektor
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00

7. 5. 2014 – středa
Východní cvičení čínské s prvky Tai-chi,
jógy, 25 Kč/lekce
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé, nový kurz
11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Jan Evangelista Purkyně
13.15– 14:30
Klub šikovných ručiček:
Výroba náramků – paměťový drát
14:30–16:00

9. 5. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Karty – společenské hry
9:30–11:00
Koncert vokální skupiny
Cosmetics Tissues
11:00–11:30
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
13:00–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

1

12. 5. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci –
nový kurz
13:00–14:00

Květen 2014

Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
Počítačový kurz –
pro mírně pokročilé

14:00–15:00
15:00–16:00

13. 5. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat)
9:00–12:00
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
Francouzština – lektor
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu – různé žánry 15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

14. 5. 2014 – středa
Východní cvičení čínské s prvky
Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé, nový kurz
11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Přednáška, beseda
s PhDr. Josefem Hrdinkou, Ph.D.,
psychologem, učitelem –
Plnohodnotný život seniorů 13:00–14:00
Klub šikovných ručiček: Výroba
náhrdelníků (drát + korálky) 14:00–14:45
Odpoledne se seniory v jesličkách
Českolipská, den otevřených dveří,
divadlo
15:00–16:30

15. 5. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9 Vysočany)
10:45–11:45
Trénink paměti – nový kurz 11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

16. 5. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Vycházka, statek – koně v areálu
nemocnice Bohnice
9:00–12:00
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
13:00–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

19. 5. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00

Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci –
nový kurz
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Počítačový kurz –
pro mírně pokr.
15:00–16:00

20. 5. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00
Francouzština – lektor
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00

21. 5. 2014 – středa
Východní cvičení čínské s prvky
Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé, nový kurz
11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub šikovných ručiček:
dekorace na stěnu
13:00–14.30
Canis terapie (terapie s pejsky) –
seznámení + ukázky
14:30–16:00

22. 5. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9 Vysočany)
10:45–11:45
Trénink paměti – nový kurz 11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

Francouzština – lektor
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9 Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00

28. 5. 2014 – středa
Východní cvičení čínské s prvky
Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Počítačové kurzy
10:00–13:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé, nový kurz
11:00–12:00
Kavárnička pro starší
a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie:
Josef Kajetán Tyl
13:15–14:30
Klub šikovných ručiček:
Výroba dekorace pomocí
kera plastu
14:30–16:00

29. 5. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9 Vysočany)
10:45–11:45
Trénink paměti – nový kurz 11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

30. 5. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Vycházka s dětmi z jesliček
Českolipská
9:15–10:30
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
13:00–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

23. 5. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky
8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Vycházka – Ďáblický háj
9:30–12:30
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

Děkujeme Pavlu Kožíškovi
za úžasnou Kouzelnickou
besedu pro seniory Prahy 9.
www.divadlokouzel.cz
INZERCE

26. 5. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci)
11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci
– nový kurz
13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé
15:00–16:00

27. 5. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45–8:45
Kondiční cvičení – ženy
9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži
10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Angličtina – lektor
10:00–11:00

KOnTrOLY a ČiŠTĚnÍ KOMÍnŮ DLe
naŘÍzenÍ vLÁDY Č. 91/2010 sb.
revize PLYnOvÝCH zaŘÍzenÍ,
TLaKOvÝCH nÁDOB sTaBiLnÍCH,
ODBOrnÉ PrOHLÍDKY KOTeLen
servis KOTLŮ, sPrÁva a PrOvOzOvÁnÍ TePeLnÝCH zDrOJŮ
TOPenÁŘsKÉ
a insTaLaTÉrsKÉ PrÁCe
aUTOrizOvanÉ eMisnÍ
MĚŘenÍ KOTLŮ
s TÍMTO inzerÁTeM 10% SLEVA!
Unigaz servis s.r.o.
Záběhlická 1916/20, Praha 10
tel.: 272 760 754 a 736 754 302
www.unigazservis.cz
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SC-340623/10

Středisko sociálních služeb
Městské části Praha 9, Harrachovská 422/2,
Praha 9-Prosek, www.ssspraha9.cz,
tel.: 724 905 785, 286 582 298
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Vysočanská radnice hostila obvodní
kolo soutěže dětských recitátorů
V obřadní síni radnice Městské části Praha 9 se
24. března sešli žáci základních škol, studenti víceletých
gymnázií a žáci ze Základní umělecké školy na Proseku,
aby předvedli své recitační umění.

N

a devítce totiž probíhalo obvodní kolo soutěže dětských
recitátorů Pražské poetické setkání. Recitační soutěže mají
dlouhou tradici, letos se konal již
43. ročník.
Přehlídka dětských recitátorů je
postupovou přehlídkou dětských
sólových recitátorů. Děti poznají tvořivou práci při interpretaci

básní či prózy i během přípravy
veřejného vystoupení. Zároveň je
práce bude motivovat k aktivnímu
poznávání české i slovenské literatury.
Přehlídku zahájila radní pro školství Prahy 9 Zuzana Kučerová.
V odborné porotě zasedli Barbora
Baronová, Pavla Vitingerová a Luděk Richter.

Malí recitátoři se členy odborné poroty
Děkujeme všem dětem za odvahu
a nasazení, se kterými se soutě-

Gejzír radosti a zábavy přivezl
na devítku režisér Zdeněk Troška
Oslavy spojené se Dnem
učitelů se konaly v úterý
25. března 2014 ve vysočanském Divadle Gong.
Pozvány byly učitelky
a učitelé z mateřinek a základních škol na devítce.
Hlavní hvězdou večera se
stal král českých komedií a jeden z komerčně
nejúspěšnějších režisérů
Zdeněk Troška.

D

ivadlo Gong ovládly na hodinu a půl smích a veselí. Zdeněk Troška tematicky zabrousil
také do oblasti školství a podělil
se o své zážitky při studiu ve francouzském Lycée Carnot v Dijonu.
Zážitky ze školních lavic přítomní
ocenili bouřlivým aplausem. Zdeněk Troška na závěr připomněl, že
úsměv a smích jsou v životě jednou z nejdůležitějších věcí. A mít
úsměv na tváři je při náročném povolání kantora dost často potřeba.
Pane režisére, jak
vzpomínáte na školu?
S velkou láskou, protože jsem školu miloval. Myslím, že kdybych
nebyl režisérem, stal bych se učitelem.
Pamatujete si první třídu?

Režisér Zdeněk Troška s radní pro školství Prahy 9 Zuzanou Kučerovou
Pamatuji si všechno. Paní učitelku Miloslavu Homolkovou, která
učila u nás v Hošticích. Byla to
krásná, vlídná, milá mladá dáma.
Vždycky chodila fantasticky oblékaná, upravená a nádherně voněla. Pamatuji si, že když prošla
kolem mojí lavice, nasával jsem ji.
Všichni jsme ji milovali a skočili
bychom pro ni do ohně.
Co neodmyslitelně patřilo
k vašemu dětství?
Knížky. Pořád jsem v nich ležel
a četl a četl. Knížka je můj nejlepší přítel od dětství. Maminka byla
zdravotní sestrou na pionýrském
táboře na Kubově Huti u Vimperka pod Boubínem, kde byla dobře
zásobená knihovna. Tam jsem si
často vypůjčoval knihy. Nadchla
mě například krásná kniha Pohád-
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ky Jana Drdy. Knížku jsem měl
celé prázdniny u sebe v chatičce
a pak jsem ji ukradl. Když na to
maminka doma přišla, dostal jsem
sekec mazec. Nicméně druhý rok
jsem ukradl knížku ruských pohádek Krása nesmírná a pohádky
Boženy Němcové.
Tak tady je počátek vašich krásných filmových pohádek. Vzpomínáte také někdy na natáčení
vašeho patrně nejúžasnějšího
a zároveň nedoceněného Pokladu
hraběte Chamaré?
Natáčení mě moc bavilo. Kritika
film jakž takž pochválila, ale lidi na
něj nechodili. Tady vidíte marnost
počínání. Ocenění se filmu dostalo
v Kanadě, ale tam ho prezentovali
jako formu boje proti komunistické zvůli a v tomto duchu o něm

že zhostily, a přejeme jim hodně
úspěchů do dalších kol soutěže.
mluvili také na rozhlasových stanicích Hlas Ameriky a Svobodná
Evropa. Nakonec jsem z toho měl
popotahovačky. Prý co jsem to natočil, když o tom s nadšením mluví
tyto dvě stanice. Přitom je to adaptace novely Aloise Jiráska Poklad.
Letos je to už třicet let.
Zato Babovřesky kritika strhala,
ale v návštěvnosti tyto filmy
lámou rekordy.
Každý film, který děláte, se stává
kusem vašeho života. Je to hodně
energie, práce, napětí, peněz…
A když ho pak vidí jen pár lidí a jinak
je to jen mrtvý materiál, na který se
práší v archivu, nemá takové snažení cenu. Kdybych točil filmy, které
hladí moji duši, měl bych kino pro
osamělého diváka. Mám připravený skvělý námět – životopis skladatele Josefa Myslivečka, ale nikdy ho
nenatočím stejně jako další. Diváci
se dnes chtějí smát, protože život je
většinou těžký a nelaskavý.
A také se rádi dobře najedí. Prozradíte nějaký jednoduchý, chutný
recept třeba z vašich oblíbených
vajíček?
Na pánvičku dejte trochu slunečnicového oleje a másla, zpěňte
nadrobno nakrájenou cibulku a na
ni položte plátky rajčat. Počkejte,
až trochu změknou, a na ně rozklepněte vajíčka, posypte steakovým kořením, dochuťte pepřem,
solí, popřípadě stroužkem česneku. Tento a další recepty najdete
v mojí kuchařce s názvem Nebe
v hubě, a protože měla velký ohlas,
budu teď psát druhý díl.
Text a foto: mk
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Nová provozní doba hřiště
u Základní školy Novoborská
Rada Městské části Praha 9 už v březnu schválila
smlouvu s novým správcem hřiště u Základní školy
Novoborská, který zabezpečuje správu, provoz a údržbu
hřiště, aby mohlo bezpečně sloužit ke sportování dětí
a žáků a v odpoledních hodinách veřejnosti.
Vstup na sportoviště

Přístup do areálu je možný ze
strany od budovy družiny ZŠ Novoborská. Další místa, kudy byl
do této doby možný vchod do areálu, jsou uzavřena. Důvodem je,
že Městská část Praha 9 převzala
správu celého prostoru od ZŠ
Novoborská, která nemohla garantovat údržbu a dozor v rozsahu
nezbytném pro zachování hlavních funkcí areálu, tedy nejen pro
organizaci školní výuky tělesné výchovy v době školního vyučování,
ale i pro sportovní vyžití veřejnosti
v odpoledních a podvečerních hodinách, a tím spíše ne o víkendech.
Na základě žádostí rodičů bylo
se správcem areálu dojednáno,
že branku u buňky a družiny č. 5
na přiložené mapce bude správce otevírat ve 14.45 s ohledem na
průchod dětí na sportovní kroužky začínající v 15.00. Zároveň otevře branku u tělocvičny č. 2 a po
odchodu dětí na kroužky kolem
15.15 ji zase uzamkne.
Večer mohou rodiče odcházet po
vyzvednutí dětí ze školní tělocvičny
bránou č. 1 přímo u malého školního hřiště (používá se pro vchod do
soukromé MŠ Pro Family).

Odpovědnost převzala
městská část

Přes veškerou snahu Základní
školy Novoborská areál velmi trpěl nekontrolovaným pohybem
té části veřejnosti, která zde vyhledává zcela odlišné typy aktivit,
než je sportování. Zejména o tom
svědčí zdevastovaná sportoviště
i příslušenství (lavičky, koše atd.),
poházené, částečně i rozbité láhve
od alkoholu, haldy rozházených
odpadků všeho druhu, spousty
psích exkrementů a dokonce i použité injekční stříkačky, u nichž
nelze vyloučit kontaminaci velmi
vážnými druhy chorob (AIDS, hepatitida typu B apod.).
Městská část Praha 9 proto převzala plnou odpovědnost za zásadní
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změnu nevyhovující situace. Radou městské části byla 10. 12. 2013
jednomyslně schválena trojstranná smlouva mezi MČ Praha 9, ZŠ
Novoborská a Gymnáziem Českolipská na pronájem víceúčelového
hřiště v areálu Základní školy Novoborská. Součástí smlouvy je i nezanedbatelný příjem z nájemného
ze strany gymnázia i základní školy, každá strana platí městské části
roční nájemné ve výši 250 000 Kč,
celkem 500 000 Kč. Nájemné je
nutno plně využít právě pro zkvalitnění sportovního zázemí, jehož
nedostatky vytkla již v roce 2012
gymnáziu Česká školní inspekce.
Kromě částky z nájemného bude
i sama MČ Praha 9 postupně investovat do revitalizace areálu
několikanásobně vyšší finanční
prostředky – kromě již probíhající
úpravy zeleně v celém areálu bude
oploceno hřiště na míčové hry,

zrekonstruována propadávající se
část běžecké dráhy, instalovány
nové lavičky apod.

Povinnosti správce hřiště

Je nemyslitelné tyto investice z veřejných prostředků vydat všanc
jakýmkoli projevům vandalismu,
ale i následkům venčení psů či
využívání tartanového hřiště jako
jakéhosi veřejného chodníku. Proto městská část najala správce,
který je odpovědný za udržování
pořádku v areálu. Dne 4. 3. 2014
rada městské části jednomyslně
schválila uzavření smlouvy o správě a provozu víceúčelových hřišť
v areálu ZŠ Novoborská: správce

bude mít na starost průběžný dohled nad areálem i v době mimo
školní vyučování, zajištění drobných úprav a údržbu hřišť a dodržování provozního řádu hřišť.
Správce (mimo jiné i na žádost ředitelek obou školských subjektů)
bude umožňovat přístup na hřiště
pouze ze strany ZŠ Novoborská.
Vjezd pro vozidla z ulice Lovosická bude uzavřen nastálo – ke zkracování cesty při pohybu z Letňan
a zpět není žádný důvod, naopak
je zde vážně ohrožena bezpečnost
dětí, neboť nejde o vchod pro pěší,
nýbrž o vjezd pro vozidla údržby.
Nové uspořádání bude ku prospěchu občanů Městské části Praha
9 a jejich dětí. Především se zde
významně zvýší kvalita sportovišť
a v neposlední řadě bezpečnost
a ochrana zdraví dětí a rovněž dospělých sportovců, do této chvíle
ohrožovaná činností vandalů, narkomanů a některých majitelů psů.
red

Provozní doba pro žáky
a studenty Základní školy
Novoborská a Gymnázia
Českolipská:
V období od 1. dubna do
30. června a od 1. září do 31.
října (mimo školní prázdniny):
Pondělí až pátek: 8.00–15.00
Provozní doba pro veřejnost
V období od 1. dubna do 30.
června a od 1. září do 31. října:
Pondělí až pátek: 15.00–20.00
Sobota a neděle: 9.00–20.00
O státních svátcích a v době
školních prázdnin: 9.00–20.00
Provozní doba pro veřejnost
V období od 1. července
do 31. srpna:
Pondělí až neděle: 9.00–20.00
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Přijďte se královsky pobavit
na Den dětí do parku Podviní
Chcete, aby se vaše děti krásně bály? Aby pomohly
strašné čarodějnici z truhly plné brouků vytáhnout kouzelná slůvka a princovi zase zasytit strašlivého draka?
Vezměte je s sebou v pátek 30. května do Pohádkového
lesa v parku Podviní v pražských Vysočanech.

Č

ekají vás velká dobrodružství,
např. les plný strašidel, vodníků, draků a rusalek. Děti v něm
budou plnit zcela originální úkoly.
Kilometrovou trasu, která povede
parkem, mohou děti z mateřských

a základních škol projít kdykoliv od 9.30 do 11.30 hodin. Pro
všechny ostatní je Pohádkový les
otevřen od 14 do 17 hodin.
Na startu dostanou malí poutníci
průvodní dopis s popisem trasy
a namalovanými pohádkovými
postavami, které cestou potkají.
U každé postavy pak dostanou
zapeklitý úkol, za jehož splnění
získají do dopisu razítko. Pokud
splní všechny úkoly, čeká je v cíli
u Víly Jasmínky a Stromu splněných přání královský poklad.
Pokud chcete být přednostně posláni na cestu v čase, který vám vyhovuje, zaregistrujte se týden před
akcí na www.velkadobrodruzstvi.
cz do formuláře v rubrice Pohádkový les. Přijít můžete ovšem i bez
registrace. Vstup je zdarma!

Na tábor s Domem
dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže, Měšická 720, Praha 9-Prosek,
tel.: 286 884 456, fax: 286 884 457, gsm: 605 486 587,
e-mail: info@ddmpraha9.cz, www.ddmpraha9.cz.
28. 5. od 16 do 18 hodin
Z pohádky do pohádky
Zahrada DDM Praha 9,
pracoviště Prosek
Věk: 3–8 let + rodiče
Pohádky opustí své stránky v knihách a na malý okamžik vstoupí do
lidského světa. Nepromeškejte proto
jedinečnou příležitost se s nimi blíže
setkat.
22. 5. od 16 do 18 hodin
Cesta do Afriky
Park Přátelství na Proseku
Věk: 5–13 let
Zvládneš překonat překážky na řece
Nil a obsadit pevnost v Ghaně? Na
zábavných stanovištích děti splní
úkol a přitom se dozví něco o africké
kultuře. Na závěr si potom v rámci
dílny vyrobí upomínku na africké

putování. Akce navazuje na cestování po Evropě, výlet do Ameriky
a Asie, kam jsme se společně vydali
v předchozích letech.
Nabízíme poslední volná místa na
letních táborech! Více na
www.ddmpraha9.cz
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Součástí odpoledního programu
(od 14 do 18 hodin) budou i nafukovací atrakce – skákací hrad,
obří skluzavka, bourací kladivo,
Segway vozítka, malá horolezecká
stěna a další.
Otevřeno bude i Lanové centrum
Proud, kde si mohou děti vyzkoušet své lezecké schopnosti a zažít
trochu adrenalinu. Zaslouženou
odměnou jim bude opékání buřtů!
Dorazte v jakémkoliv počasí. Budete se dobře bavit!

Vysočanská výstava veteránů,
aneb také něco pro tatínky
Historické automobily a motocykly můžete při Dnu dětí
v parku Podviní obdivovat na Vysočanské výstavě
veteránů, kterou pořádá zastupitel MČ Praha 9
a milovník velorexů Jan Poupě.

V

ýstava historických vozidel se koná 30. května od 12 do 17 hodin na
prostranství vedle areálu Sparta Podvinný mlýn. Z automobilů byste
měli vidět Aero 662, Aero 30, Škoda Spartak, Š Felicie, Š 110R, Tatra
603, Tatra 613, MB W111, MB W126, Renault 4CV. Motocykly-veterány budou reprezentovat Velorex 350/16, Jawa 250/353, Jawa 250/11,
Jawa 350/354, ČZ 502 „prase“, ČZ 505 „rikša“, Stadion S11 a S22,
Ariel 350 WNG, Dněpr MT-11… Více na www.pragueoldtimer.cz.
Velorex, který
patří pořadateli
výstavy veteránů.
„Koupil jsem ho
jako hromadu šrotu,
ovšem s doklady,
a po renovaci už má
najeto 1700 km,“
říká Jan Poupě,
který si pořízením
velorexu splnil svůj
dětský sen.
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Folkové Podviní 2014
Jedenáctý ročník open air festivalu se koná 5. června od 16.30,
a to tradičně v kamenném hradišti vysočanského Podviní.
JAROSLAV SAMSON LENK
& SLUNEČNO, DEVÍTKA, GABRIELA
VERMELHO & GaRe, ZHASNI,
JIŘÍ DĚDEČEK... a snad i pan
JIŘÍ SUCHÝ!

L

etošní FOLKOVÉ PODVINÍ
zahájí klasik českých písničkářů a velký milovník francouzských
šansonů pan JIŘÍ DĚDEČEK.
Před, ale hlavně po sametové revoluci natočil slušnou řádku desek, napsal něco knížek a něco
jich i přeložil. Jeho nejnovějším
titulem je loňské CD Kočky z Letný – písničky o Praze a... Jeho písně se dostávají k srdci buď ostrým
řezem, nebo si umějí najít i jiné,
méně divoké a přímočaré cesty.
Po něm se na pódiu objeví folková
kapela ZHASNI z Nového Boru.
Tento soubor má za sebou dvě
regulérní alba Je to tak nutný...
a novější Na druhém nádvoří, které bylo v loňském roce nominováno na cenu Anděl v kategorii Folk
a Country. Písně samé jsou velmi
příjemný a vlastně křehký folk.
Krásné melodie houslí, akustické
kytary a kláves doplňují decentní
perkuse a mužský i dívčí vokál.
A jedna zajímavost – v kapele najdeme nyní i bývalou zpěvačku
skupiny Šantré Inku Tognerovou.
Že je na co se těšit, je snad nad
slunce jasné!

Třetím z letošních účinkujících
bude virtuózní houslistka a zpěvačka GABRIELA VERMELHO
& GaRe. Tato výjimečná dáma,
pohybující se s lehkostí sobě
vlastní v oblastech jazzu, vážné
hudby, muzikálu, rockové alternativy i herectví, přivedla nedávno na svět hned dvě děťátka. To
první vozí v kočárku a to druhé je
její zbrusu nové CD se skupinou
GaRe, nesoucí název GaBaRet.
A právě s ním bude k vidění i v kamenném hradišti. Její písně nám
otevřou dveře do dávných kabaretů plných veselí, líčidel i smutku,
který se mnohdy ukrývá až kdesi
hluboko v duši. Nebude chybět ani
legendární píseň Mackie Messer.
Nechte se touto divokou dámou
a jejím ansámblem zatáhnout do
zakouřených útrob kabaretů a věřte, že nebudete litovat.
Poté se v duších opět rozjasní a scénu zaplní JAROSLAV
SAMSON LENK a jeho projekt
SLUNEČNO. Před několika lety
natočil s přáteli krásnou stejnojmennou desku, o které dodnes
bohužel mnozí ani neví, a k jejímu
uvedení odehrál s touto podařenou společností jen pár koncertů.
A protože Samson k tomuto festivalu neodmyslitelně patří, slovo
dalo slovo a domluvili jsme se,
že by v letošním programu SLU-

NEČNO rozhodně nemělo chybět! Se Samsonovými písničkami
přichází skutečná pohoda a najednou je slunečno i tam, kde to
nejvíc potřebujeme. Podivně krásný pocit, když člověk poslouchá
písničku a zčistajasna v ní najde
i sebe. A to pan Samson, jako jeden z mála, umí moc dobře.
A snad předposlední z letošních
folkových radostí bude vystoupení kapely DEVÍTKA. Na festivalu
Prahy 9 je to více než symbolické
a je asi jen málo těch, kteří by tuto
kapelu neznali nebo o ní alespoň
neslyšeli. Existuje už přes dvacet
let a má na svém kontě jak jinak
než devět oficiálních CD. Její
členové mimo své vlastní tvorby
spojili své nástroje, hlasy i síly na
dlouhá léta s Pavlem Žalmanem
Lohonkou a pomáhali mu přivést
na svět tak nádherné desky jako
například Láska a smrt či Nápis
na štítu domu. Byla by ale velká
škoda nevšímat si i vlastní tvorby
kapely Devítka, která existovala
před Žalmanem a existuje i po
ukončení jejich spolupráce. Nádherné hlasy Jindřišky a Honzy
Brožových jsou obrovskou devízou kapely a navíc i jistotou, že
nás večer čeká skvělý koncert.
A jak bude vypadat závěr letošního
jedenáctého ročníku FOLKOVÉHO PODVINÍ? Dopadne-li všech-

Jaroslav Samson Lenk
no dobře, a vypadá to, že dopadne,
tak se o závěr letošního večera postará sám pan JIŘÍ SUCHÝ a jeho
nesmrtelné semaforské evergreeny! Je-li někdo skutečnou žijící
legendou, pak je to právě tento
klasik! Jeho písně znají opravdu
všichni a vzácnějšího hosta na závěr večera bychom si asi mohli jen
těžko přát. Kalibru tohoto pána se
může rovnat jen málokdo a navíc
nikdo takový mě ani nenapadá.
Pan Jiří Suchý je nádherným příkladem toho, že klasici nepatří
toliko do čítanek!
A co napsat více? Snad jen že se
těšíme na další krásný večer i na
vás, přátelé!
dr. Otto Sepl
www.podvini.cz
Foto: Konstantin

INZERCE

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT
BEZPEČNÝ DOMOV ZAČÍNÁ DVEŘMI!
BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA

ZDARMA

Akce platí do 31. 5. 2014 při objednání spolu s dveřmi
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KULTURA
16. 5. pátek
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
zasitipisnickari.klanweb.cz
OPEN-MIC!

DIVADLO GONG
3. 5. sobota
11:00
BOX PŘICHÁZÍ DO VYSOČAN
S.A.C. Praga ve spolupráci
s MČ Praha 9 a ČBA pořádá utkání
O CENU STAROSTY MČ PRAHA 9
A PUTOVNÍ POHÁR RUDY OBIDA
při dalším kole Národní ligy boxu,
kategorie – kadeti, junioři, ženy,
muži.
6. 5. úterý
19:30
PREMIÉRA
O Kovařík: HAJZLBÁBY
ANEB TADY SE PTÁM JÁ
Děj se zpěvy a tanci se odehrává
na veřejných záchodcích druhé
kategorie na pozadí velké loupeže
diamantů, kde je vše jinak, než se
zprvu zdá. V režii L. Pivoňky účinkuje Divadelní spolek Post Scriptum
12. 5. pondělí
19:30
HOP TROP – koncert skupiny
13. 5. úterý
19:30
Malá scéna
Černá hodinka: LÁSKA?!
Šporkovo trio a hosté
Komponovaný pořad barokní
hudby, francouzské galantní
poezie a veršů o lásce očima
Rabíndranátha Thákura.
Šporkovo trio: Věra Vartová –
housle, Karel Novotný – kytara, Jiří
Krupička – violoncello. Hosté: Jitka
Krupičková – flétny, Ivana Krausová
a David Kraus – přednes

KURSY
PAPÍROVÉ HRÁTKY PRO
KLUKY A KAMARÁDKY

aneb Den dětí v Obecním domě
V našem výtvarném ateliéru jsme
připravili pro děti tvořivé odpoledne 4. 6. 2014 od 16.00 hodin.
Kluci a holky, prázdniny se pomalu blíží a je třeba se na ně důkladně připravit. U nás se naučíte, jak
si vyrobit parádu na letní párty
s kamarádkami anebo jak rychle
připravit zahradní výstavu svých
fotografických úlovků z prázdnin.
Můžete okouknout pár dobrých
tipů na zahnání nudy při letní
bouřce. Pro všechny malé umělce
a výtvarníky bude připravené malé
občerstvení a nebude chybět ani
nějaká sladkost ke dni dětí. Těšíme
se na vás. Vhodné pro děti od 4 let.
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14. 5. středa
19:00
Posezení u cimbálu – pořádá
Slovácký krúžek v Praze
15. 5. čtvrtek
Přednáška
PhDr. Marty Foučkové

17:30

20. 5. úterý
19:30
Guisepe Luongo:
MANŽELSKÉ PŘEPADOVKY
groteska ve třech obrazech.
V režii M. Lorencové účinkují členové Divadla Miraon. Hrají: M. Marečková, R. Fejt, O. Lechnýř; scénografická spolupráce: R. Blanda
21. 5. středa
Jazz klub Gong
ALL STARS JAM SESSION

19:30

22. 5. čtvrtek
19:30
Miro Gavran: VŠE O ŽENÁCH
3 herečky, 5 příběhů, 15 osudů,
které se vzájemně prolínají.
Komedie o mužském pohledu na
ženský svět. Premiéra Divadla
Rachtámiblatník

19:30

21. 5.středa
19:30
ŠAMARY
www.bandzone/jirkasamal.cz
Křest CD – Art Space Live

GONG DĚTEM
5. 5. pondělí
Malá scéna
P. Nohýnková:
PIKY, PIKY NA HLAVU!
Pro děti od 3 let.

10:00

6. 5. úterý
10:00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Pro děti od 4 let.
7. 5. středa
10:00
K. Čapek:
DÁŠEŇKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Pro děti od 3 let.
Pořad uváděn v rámci festivalu
Čapkovské jaro
12. 5. pondělí
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ
TOMA SAWYERA
Pro děti od 9 let.

10:00

27. 5. úterý
17:00
Besídka Základní a Mateřské
školy Na Balabence

13. 5. úterý
10:00
J. Lada, M. Pokorný:
POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE
Pro děti od 3 let.

KLUB KOCOUR

14. 5. středa
10:00
R. Kipling, V. Pokorný: MAUGLÍ
Pro děti od 5 let.

13. 5. úterý
19:30
BRADWA – bradwa.webnode.cz
poetický večer dvou bratrů

15. 5. čtvrtek
J. Kolář, M. Pokorný:

10:00

DOBRODRUŽSTVÍ
KOCOURKA MODROOČKA
Pro děti od 3 let.
16. 5. pátek
10:00
J. Foglar: ZÁHADA HLAVOLAMU
Pro děti od 6 let.
19. 5. pondělí
W. Shakespeare:
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
aneb COKOLI CHCETE
Pro mládež od 12 let

10:00

20. 5. úterý
10:00
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL
Pro děti od 9 let.
21. 5. středa
10:00
Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY
ANEB KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Pro děti od 4 let.
22. 5. čtvrtek
10:00
M. Pokorný:
PĚT ŽENICHŮ PRO PRINCEZNU
Pro děti od 4 let.
26. 5. pondělí
10:00
J. Verne, V. Pokorný:
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Pro děti od 7 let.
28. 5. středa
K. Čapek, V. Pokorný:
DEVATERO POHÁDEK
Pro děti od 4 let.

10:00

29. 5. čtvrtek
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pro děti od 3 let.

10:00

30. 5. pátek
10:00
Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY
ANEB KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Pro děti od 4 let.

Kontakt: Obecní dům, Jandova 4,
Praha 9
tel.: 777 853 883, 608 930 306 nebo
e-mailem: kursy@kultura9.cz
Více informací o dalších kursech
na: www.kultura9.cz.

PILATES CLINIC METHOD

Přijďte si k nám do Obecního
domu vyzkoušet nové cvičení PILATES CLINIC METHOD vždy ve
čtvrtek od 19 hodin.
Pilates clinic method je vědomé
cvičení, které spojuje tělo a mysl.
Cvičení je plně koncentrované,
doplněné plynulým dýcháním,
precizně provedené s důrazem na
sílu středu těla – což je klíčové pro
správné provedení. Tak podporujete přirozené zakřivení páteře
a správné pohybové stereotypy.
Tímto cvičením předcházíte vzniku osteoporózy, snižujete možnost vyhřeznutí ploténky. Posílíte
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pánevní dno, vaše bříško se zploští
a tělo vám poděkuje. Plynulé brániční dýchání rozproudí krev až do
periferie a prokrví se vaše vnitřní
orgány.
Metoda pilates je vhodná pro
všechny věkové kategorie.

Cvičení pilates vždy ve čtvrtek od
19.00 na adrese: Divadlo Gong
(Obecní dům), Jandova 4, Praha
9. Informace na tel.: 283 890 440
nebo mobil: 777 853 883, 608 930
306, e-mail: kursy@kultura9.cz,
www.divadlogong.cz.
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Jaro v továrně na
čapkovské absolutno
Umělecký soubor Divadla
AHA! složil na scéně vysočanského Divadla Gong
poctu bratrům Čapkovým.

P

ředstavením Okénko od Olgy
Scheinpflugové skončil 17.
dubna na scéně vysočanského
Divadla Gong unikátní multižánrový festival Čapkovské jaro
v Praze. Festival byl symbolicky
orámován významnými výročími svázanými s bratry Karlem
a Josefem Čapkovými a Olgou
Scheinpflugovou. Dne 25. prosince 2013, tedy jen několik málo
dní před zahájením festivalu,
uplynulo 75 let od skonu spisovatele a dramatika Karla Čapka.
K polovině dubna se pak vážou
výročí úmrtí Karlovy životní
družky a jeho bratra Josefa.
Okolnosti vzniku myšlenky na
uspořádání čapkovské přehlídky
přibližuje producent festivalu Vratislav Hadraba: „V našem Divadle
AHA! jsme už měli několik her
pro děti nebo inscenací od bratří
Čapků. Hráli jsme Ze života hmyzu a pro děti pohádku O pejskovi
a kočičce. Začali jsme zkoušet Devatero pohádek. Napadlo nás, že
už je to téměř na festival. Rozhodli

jsme se zapojit několik dalších
subjektů, jejichž tvorba se nějak
Čapků dotýká, a připravit další
hry, tak aby z toho festival mohl
vzniknout.“
Ředitel divadla AHA! Jakub Stich
k tomu dodává: „Ocitli jsme se
v situaci, kdy jsme přišli o část dotací, a tak jsme využili možnosti
získat finanční podporu od Magistrátu hl. m. Prahy na ucelený
koncept. Náhoda nám přihrála
možnost uspořádat přehlídku díla
bratří Čapků, které jsme měli už
tak dost v oblibě.“

Pohádky, šansony,
scénické čtení…

Pro Čapkovské jaro se nakonec
organizátorům podařilo vytvořit
vskutku pestrou nabídku představení. Umožnila jim to šíře uměleckého záběru bratří Čapků. Kromě
pohádek, které jsou jinak hlavní
náplní programu Divadla Gong,
rozezvučely sál kulturního domu
sídlícího v Sokolovské ulici třeba
šansony – zhudebněné čapkovské
překlady poezie prokletých básníků. S velkým ohlasem se setkalo
i netradiční scénické čtení Okénka, nejslavnější komedie z pera
Olgy Scheinpflugové, manželky
Karla Čapka.
Mezi největší obdivovatele před-

stavení se zařadil i producent festivalu Vratislav Hadraba: „Nešlo
jen o suché scénické čtení. Režisér
Divadla Komedie Vojtěch Štěpánek se rozhodl, že čtený text bude
herci pokud možno co nejvěrněji
přehráván. Zkoušení nezabralo
tolik času a zároveň vznikl svébytný divadelní útvar. Pro mě jako pro
profesionála to byl možná větší zážitek, než kdyby se jednalo o klasické představení. S vytištěným
textem se totiž přímo při představení nápaditě pracovalo. Hlavní
postava ho odhazovala po listech.
Herci se s ním tloukli nebo fungoval jako noviny.“

Festival ocenili diváci
i odborná veřejnost

Na inscenacích pro dospělé se
podílely hostující profesionální
soubory. Mimořádný zážitek nabídlo představení Válka s mloky
Divadla Aqualung. Na druhé straně zde své první zkušenosti mimo
„bezpečí“ domovské scény sbírali
studenti VOŠ herecké, kteří se
pokusili přesvědčit o svém talentu v představení Věc Makropulos
a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak
těžké je získat si diváky.
Jak prožil festival Jakub Stich?
„Musím konstatovat, že jsem si
oddechl, protože jsme, myslím,

uspěli a festival se více než vydařil,“ hodnotí principál Divadla AHA!. „Ještě nikdy v historii
divadla jsme obdobný, časově
a produkčně tak náročný festival
nepořádali, o to víc mě těší kladné
reakce nejenom ze strany odborné
veřejnosti, ale především běžných
diváků.“
K největším zážitkům Čapkovského jara bezesporu patřila derniéra
populární „ahácké“ inscenace
Ze života hmyzu, která se za čtyři
roky hraní stala pevnou součástí
jejich repertoáru. Nadšená reakce
diváků a bouřlivé ovace na závěr
večera šansonů Prokletí básníci
v Praze vyústily v řadu přídavků.
Příjemným překvapením byla
přednáška kurátora divadelního oddělení Národního muzea
v Praze Víta Pokorného nazvaná
Josef a Karel – odvrácená strana
měsíce. Během ní a z následné
diskuze se návštěvníci dozvěděli
mnoho neznámých faktů ze soukromého života slavných bratrů,
které přímo či nepřímo ovlivnily
jejich tvorbu. Vít Pokorný svým
zábavným způsobem přednášení
dokonale naplnil význam slova
edutainment.
Letošní Festival Čapkovské jaro
v Praze podrobil tvorbu bratří
Čapků důkladné zkoušce. Dětský
smích provázející půvabné představení pro nejmenší Dášeňka,
čili život štěněte, jež si během něj
odbylo svoji premiéru, dává jasnou odpověď. Pochopení lidského života a údělu popsané těmi
správnými slovy stále funguje
a promlouvá i k současnému divákovi.
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SALON PRAHY 9 – 2014
Přehlídka tvorby výtvarných umělců regionu
se uskuteční v Galerii 9 do 22. května 2014.

M

ěstská část Praha 9,
Galerie 9, pořádá po čtyřech letech druhý ročník Salonu
Prahy 9 s cílem představit veřejnosti i autorům ucelený a aktuální přehled výtvarného dění
v regionu a zároveň umožnit
přátelské a možná i konfrontační
setkání profesionálních výtvarných umělců celé původní velké
Prahy 9.
Výstava jasně dokládá, že Praha 9
má být na co pyšná. Výtvarné dění
na jejím území je bohaté, pestré,
mladé i vyzrálé, burcující i konejšivé, inspirující a imponující.
Expozice přináší reprezentativní
přehled tvorby v oborech malby,
kresby, grafiky, fotografie, sochařství, techartu, keramiky a umělecké tvorby z kamene a kovu, a nabízí také ojedinělou příležitost dívat
se čtyřiceti páry pronikavě vidoucích očí.

Své práce z posledních let
představí 40 autorů:
LIBUŠE BARTÁKOVÁ
LUKÁŠ BRDLÍK
ANTONÍN BŘICHÁČEK
ZDEŇKA ČECHOVÁ
JARMILA ČEREVKOVÁ
MARKÉTA ČERNÁ
HELENA ČERNOCHOVÁ
KAREL DVOŘÁK
PAVEL DVOŘÁK
ALEXANDRA DVOŘÁKOVÁ
BERBORA EMINGEROVÁ
† ČESTMÍR HLAVINKA
JAN HUBENÝ
HANA CHROMÁ
HANA JAKLOVÁ
PŘEMYSL JINDRA
ROBIN KALOČ
LADISLAV KLUSÁK
JAN KRONUS
JIŘÍ JAROMÍR KUBÁT
MIRKA MÁDROVÁ

DANA MARTINKOVÁ
DANA NOVÁKOVÁ
DAGMAR NOVOTNÁ
LUKÁŠ OBERMAJER
JITKA OBERMAJEROVÁ
JIŘINA OLIVOVÁ
VOJTĚCH OTČENÁŠEK
MARKÉTA PŘIBYLOVÁ
EVA RŮTOVÁ
KARLA RYVOLOVÁ
TOMÁŠ SALVA
KRISTÝNA SUCHÁ
MIROSLAV TUKA
PAVEL UDRŽAL
VLADIMÍR VESELÝ
JAN VÍT
LINDA WINSCH-BOLARD
JANA ZAJACOVÁ
† FRANTIŠEK ZÁLEŠÁK
Vzpomínku věnujeme dvěma autorům, jejichž tvorba se již uzavřela:
ČESTMÍRU HLAVINKOVI
a FRANTIŠKU ZÁLEŠÁKOVI.
Děkujeme všem umělcům, kteří nás
obohacují svou tvorbou, a srdečně
vás zveme do Galerie 9 k tomuto
ek
neobvyklému setkání.

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

V Galerii 9 se od 27. 5.
do 19. 6. 2014 koná výstava
obrazů, kreseb a grafiky
Jarmily Janůjové.

Výstavy
ve vestibulu nové

budovy vysočanské
radnice:

1.–15. 5.
Tvořivý rok v Knoflíku
dětské výtvarné práce
Mateřského centra Knoflík
19. 5.–31. 5.
Výtvarné práce Domu dětí
a mládeže Prahy 9
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Krocínova kašna

Prosecké skály - Moãálka

ské domy, které to potřebovaly, a podobně.
Krocín sám koupil pro městskou obec mlýn
a statky a založil při obecném úřadě Pamětní
knihu. A nechal v roce 1591 postavit na Staroměstském náměstí onu pověstnou kašnu
z červeného mramoru, která se pak po něm
nazývala Krocínova kašna. Do poloviny 19.
století byla řazena mezi divy Prahy. V roce
1862 ji velmi necitlivě zbořili. Zachovalo se
jen několik poškozených fragmentů, které
jsou uloženy v lapidáriu Národního muzea.

KULTURA
INZERCE

Výtvarná soutěž
Po devítce bezpečně

JSME BLÍZKO

Městská část Praha 9 a Dopravní hřiště Prosek vyhlašují
výtvarnou soutěž na téma PO DEVÍTCE BEZPEČNĚ.
držíte pozvánku = vstupenku na
slavnostní vyhlášení soutěže.
Zveme všechny soutěžící na oficiální vyhlášení soutěže, které proběhne na Dopravním hřišti Prosek
ve čtvrtek 5. června 2014 od 15.30
hodin.
Vyhlášení výsledků bude součástí
slavnostního programu v areálu
Dopravního hřiště – předání ocenění, Dášeňka – pohádka Divadla
AHA, opékání špekáčků.
Partneři: PORSCHE PRAHA-PROSEK,
Divadlo AHA, Team DDH, Lunapark
Karel Helfer.

dermokosmetický
koutek
s odborníkem

ušetříme
Vám poplatek
30,- Kč

Kolik spisovatelů se
vejde do Knoflíku?

8-19
PO - PÁ

PRÁVĚ TEĎ: 10% NA VEŠKEROU ANTIKONCEPCI

Také v měsíci květnu v klubu Knoflík pokračuje cyklus
literárních programů Kolik spisovatelů se vejde do
Knoflíku? Přijďte do kulturního a rodinného centra na
Proseku, Jablonecká 724/6, Praha 9.

N

a pravidelná autorská čtení
současných českých autorů
spojená s besedou přicházejí příznivci a ctitelé knihy, kteří mohou
souhlasit s Ruskinovým tvrzením
„Knihy jsou křídla lidstva“. Po
vystoupení hostů vždy následuje
beseda, v níž bude prostor pro vaše
dotazy, názory, vyjádření vztahu ke
knihám a k četbě. Moderátorkou
setkání je Olga Nytrová, předsedkyně Pražského klubu spisovatelů.
7. 5. 2014 od 19.00
Alois Marhoul a Michal Maršálek
Básník A. Marhoul připravil čtení
ze své desáté sbírky, která se jmenuje Kam odlétají básníci.
Michal Maršálek je lékař a píše
poezii. Vydal šest sbírek básní. Poslední, ze které bude číst

široký
sortiment
zboží
a doplňků

klientské
karty

Prosecká 855/68, 19000 Praha 9 TEL: 725 983 947 www.lekarna-prosek-point.cz

Půjčka
bez rizika

ukázky, vyšla pod názvem Sfinze
a hlemýžďům v roce 2013.
28. 5. 2014 od 19 hodin
Jaroslava Pechová a J. Řehounek
Spisovatelka a básnířka J. Pechová
vás rozesměje humorně laděnými
povídkami z knihy Naveselo. Jan
Řehounek se představí povídkami
ze své poslední knížky Uvěřitelné
k neuvěření.

SC-340652/01

outěž je určena pro věkové kategorie 4–6 let a 7–9 let. Každý
soutěžící může zaslat do soutěže
jednu výtvarnou práci formátu A4
nebo A3. Techniky: malba, kresba,
grafika, koláž. Každá práce musí
být označena jménem, adresou,
věkem a telefonem!
Uzávěrka soutěže je v pátek 30.
5. 2014 v 11 hodin. Práce se odevzdávají osobně od 5. května do
informačních kanceláří na radnici
ve Vysočanech nebo v Poliklinice
Prosek a v kanceláři Dopravního
hřiště Prosek. Za každý výkres ob-

PÛjã
PÛjãka
bez riz
zika
zka
Jednoduché vyřízení
žádosti
Transparentní
podmínky
Peníze až k Vám domů
nebo na účet

844 198 198

4. 6. 2014 od 19 hodin
Helena a Jan Christenovi
H. Christen nabízí literární pořad ze svých veršů Vítání léta za
doprovodu hudební improvizace
J. Christena.
Další informace najdete na:
www.obecspisovatelu.cz,
www.dialognaceste.cz

SC-340653/03

S

JSME VAŠE LÉKÁRNA

Zavolejte nám a dozvíte se více

AKCE U:
ET N
K
V V
E DN U
KUP JUHOU
A DR A N E Š
DOSTRM A!
ZDA NTO

INZERCE

TE
PŘEDLOZEŽRÁT
IN

CESKÁ

ZMRZLINA
Z OPOCNA

NEJLEPŠÍ
JE U NÁS!
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SC-340621/01

SC-332400/28

U OBI

NA PROSEKU!

25

10-15_devitka 20.2.12 13:39 Stránka 10
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Kreativní
Špacír
TIPY, RADY,
OZNÁMENÍ
dílna
Zastav
podvečerní
se a tvoř
Prahou 9

REKONSTRUKCE bytů, koupelen, bytových jader,
nebytových prostorů, cihlových bytů, kompletní servis
včetně projektu, stavební povolení.

Bytová jádra

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské



Modernizace bytů

Kontejnery občanského sdružen
Diakonie Broumov

SC-340134/29

Dílna v Galerii 9 je určena pro
Na špacír podvečerní Prahou 9
všechny věkové kategorie,
se můžete vydat 3. června
ném na
parkovišti
Pražská
a. s., ve 2014. Startuje
tvoříme
zde plynárenská,
pro radost, zábavu,
se od
17 do za Úřadem MČ
štěstí,
harmonii,suklidnění.
19 hodinPraha
u metra9,Vysočanská
Stanoviště:
Pískovcová – P
spolupráci
dceřinouZaspolečností
Sokolovská 324/14.
krátkou dobu můžete z obyčej(u východu ve směru k nádraží
Jablonecká
(v
bývalém
obchodním
Měření
dodávek
plynu,
a.
s.,
Vysočany).
ných věcí vytvořit neobyčejné.
12 let na trhu centru
více nežu1850
rekonstrukcí
m2věci je m
Jaké
Prosecké
ul.)  studio na ploše 250
kancelář
poskytuje
zea Úřadem
Praha9 9 nabízí odOkružní Mobilní
trasa povede
z Vysočan
Program
dílenMČ
v Galerii
pobočka: Křejpského
zelená linka:
Letní a zimní
Poliklinika
Prosek 1523, Praha 4
na Prosek,
Střížkov
a cíl je na služby:PANELREKO s.r.o.
jména
následující
běratelům
Od
17 hodin zemního plynu tzv. mopraha@panelreko.cz, www.panelreko.cz
800 112 278
fotbalovém
hřišti
TJ
Praga.
pánské, dětské
Verneřická
(u
pošty)
bilní
obchodní
kancelář,
jejímž
zahájení,
převod
a
ukončení
od7. 5. drátky a korálky
Pořádá Městská část Praha 9
14.
5. malování temperami
Lůžkoviny, pr
Vysočanská
(prostřední
zastávka
běruTJ
zemního
plynu
prostřednictvím
si stávající i po-a Klub turistů
Praga.
/abstrakce
utěrky, záclony
autobusu)
změny smluvníhopanelreko_inzerce2014_1.indd
vztahu (způsobu 2
tenciální
zákazníci
21.
5. výroba
misky Pražské plyná14/03/04 10:19
Látky – minimá
Poliklinika Vysočany
placení, zasílací adresy, jména
renské
mohou vyřídit záležitosti,
/kašírování
28.
5. ozdoby sz odběrem
plechu
Domácí potřeb
Novovysočanská – U Nové školy
atd.)
související
zemního
a alobalu

Od 19 do 21 hodin
Termíny přistavení:
14. 5. práce s ovčím rounem
22. 3. plstění
12 od 8.00 do 11.00 hod.

informace
k otázkám,
souvisejícím
Letní cyklus
pohádek
–
Pohádkový
dvoreček zemního plynu
s dodávkami
pro nejmenší
začíná.
tiskopisy
a informační brožury
Na malou letní scénu můžete
Služeb
mobilní
kanceláře mohou
zavítat vždy
ve středu
od 16
hodin v Jandově
ve Vyso-přilehlých obcí
využít i 4občané
čanech (kousek od metra B
a částí Prahy.
Vysočanská).

26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Mobilní kancelář je umístěna
v dodávkovém automobilu VW
Bližší informace na tel.: 267 175 174
Transporter, označeném logem
28. 5. Strakaté bajky
267fáry
175 202, www.ppas.cz
Pražské plynárenské, zaparkovaDivadlo a
Láry

Koncert
na radnici

15. května 2014 od 19 hodin
Československé
komorní duo:
Pavel Burdych – housle
Zuzana
Berešováinternetové
– klavír
Informační
centrum pro občany Prahy 9

Internetové centrum Prosek

Devětkrát
Adresa:
Internetové
centrumsProsek,
ZŠ Litvínovská
devítkou
2014500
Koncert
je věnován
Roku české
hudby
2014. zZazní
díla nejzná- ul.), 190 00 Praha 9
(vchod
Litoměřické
Čtrnáctý ročník festivalu
mějších českých skladatelů
Tel.: +420
602 283 283 / e-mail:
info@icprosek.cz
komorní
a orchestrální
A. Dvořáka,
B. Smetany,
tvorby pod záštitou starosty
L. Janáčka, B. Martinů
Ing. Jana Jarolíma.
a J. Suka.
Koncert se uskuteční v ob4. 6. 2014 v 18.00
řadní síni vysočanské radnice
Park Přátelství Prosek
Praha 9, Sokolovská 324/14.
Vivat vídeňské trojhvězdí
Bezbariérový vstup (2. p./výtah).
Hraje: Antonín Rejcha kvintet
Omezená kapacita sálu.
Program: Haydn, Mozart,
Vstup volný!
Beethoven

Podkovářská – Jana Přibíka
Náměstí OSN – Prouzova (u parku)
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
Klíčovská (náměstíčko)

skleničky – nep
Peří, péřové a v
štáře a deky
Obuv – nepošk

Pronájem garáží na Pros
Potřebujete parkovat na
Proseku a nemáte kde?
Samostatné uzavíratelné garáže
(nikoliv garážová stání) jsou
k pronájmu v garážích v Lovosické ulici na Proseku. Za garáž
zájemci (nemusí mít trvalé bydliště na „devítce“) zaplatí měsíční nájem 1200 Kč. Termín
prohlídky si lze domluvit na tel.:
776 616 616 - Milan Tuček.

Dětská pohotovost
ve FN Bulovka

SC-340546/03

převzetí reklamace
Pohádkový
výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
dvoreček

plynu bez návštěvy kontaktních
míst v Prazeklub
2 a 4.
Dámský

Uzavíratelné
v Lovosické

LÉKAŘSKÁ
POMOCI (LS
NA ÚZEMÍ P

PRO
PRAHU
Zve klub
zastupitelů
TOP909
26

do 18 hodin v ceně

Telefon:

Tel.: 724 601 020
info@kidskingdom.cz
www.kidskingdom.cz
Letní prázdninový provoz
i pro nezapsané děti

Pod Šancemi 444/1, Praha 9
Regionální kancelář TOP 09
Tel.: +420 284 098 581
9
DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA Praha
9
PROVOZNÍ DOBA:
Kovářská 3, Praha 9 (2. patro)
pondělí až pátek 8.30 – 17.00

SC-340631/05

283 842 224
Střížkov
266Prosek,
084 220
a okolí rozvoz zdarma.
Tel.: 775 008 011
www.pizzapaoloprosek.cz

Květen 2014

SC-340480/02

Čeká vás příjemné odpoledne s hudbou,
děti soutěže a hry a každou maminku
milá pozornost
SBĚRNÝv podobě
DVŮRkvětiny.

Kids

SC-340640/03

Tradiční oslava
Dne matek v Podviní

SC-340626/01

Dětskou pohotovost pro
Provozovate
„devítku“ zajišťuje ve všední
Prosek, Lov
Praha 9
dny, v sobotu, neděli a v době
Praha 9
svátků Fakultní nemocnice
Kingdom
Klub zastupitelů MČ Praha 9
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
DOSPĚLÍ ve
Schůzku lze domluvit
Mateřská škola-Libeň.
Praha 8
hod - 6.00 ho
– zvýšení kapacity
telefonicky nebo e-mailem.
Poslanecké dny:
Nápoj zdarma a svátcích od
Poslední volná místa
rok 2014/2015
každou první středu v měsícina školní
Objednej
Ordinační
hodiny LSPP
prosi 2 velké pizzyposledního p
v MŠ Praha
8
a
dostaneš
1,5 l Pepsi 6.00 hod. prv
Praha 9, Jablonecká 322,
děti ve FN Bulovka:zdarma!
Akreditace MŠMT
e-mail: praha9@veciverejne.cz,
dne.
Rozvojový
program
od 14.00 do 16.00.
Pondělí - pátek:
16.00 – 7.00
Angličtina
tel.: 602
219oslavit
190, Den matek do parku Podviní
Telefon:
+420 283 881 200
Přijďte
s námi
ve Vysočanech.
10 dětí ve třídě
Sobota a neděle: nepřetržitě
Tel.: +420 28
Kroužky denně
Akce se koná v neděli 11. května od 13 hodin.

KULTURA

20 let Proseckých májů
aneb nejstarší hudební festival Prahy 9 slaví kulaté narozeniny

Kdy? 29. května 2014
od 16.30. Kde? V zahradě
Pavana v ulici U Prosecké
školy. Vstup volný.
BBP – podzemní orchestr
NEDĚLNÍ LIDÉ
Phil Shöenfelt & David Babka
PŮVODNÍ BUREŠ
HYNKOVY ZÁMKY
e čas slavit, drazí přátelé! Festival alternativní a nezávislé scény PROSECKÉ MÁJE se letošním
rokem dožívá rovných dvaceti let.
Je to vůbec nejstarší hudební festival devátého pražského obvodu
a za ta léta se stal už skutečnou
tradicí. Za alternativní, a to nejen
rockovou, hudbou se do zahrady
Pavana na Starém Proseku sjíždějí
už dvě desetiletí lidé z celé Prahy
i jejího okolí.
Letošní kulatiny zahájí olomoucké uskupení HYNKOVY ZÁMKY. Milovníci Oldřicha Janoty tak
mohou zase jednou slyšet opravdu
dobrou kapelu janotovského ražení, která navíc v Praze koncertuje
věru velmi vzácně. Nenechte si je
ujít, rozhodně stojí za slyšení!
Jako druzí se objeví členové dnes
už legendární kapely PŮVODNÍ
BUREŠ, která k tomuto festivalu
už také tak nějak prostě patří. Kapela za ta léta vystoupila na Májích

Podzemní orchestr BBP
mnohokrát, a proto je jasné, že ani
na této oslavě nesmí chybět. Mají
za sebou horu krásných desek
i spřízněných duší. Cesta z krimu,
Dezertér, Harfa, Jabka... To je ten
pravý čas na tanec a pořádný kus
bigbeatové klasiky.
Poté ozdobí kulatý májový dort
NEDĚLNÍ LIDÉ. Tato kapela už
asi dva roky neexistuje, leč dala
se dohromady speciálně pro tuto
příležitost, a proto půjde o jedinečný koncert pro pamětníky i ty,
kteří tento soubor neměli nikdy
tu čest vidět ani slyšet. A věřte, že
za to stojí obojí! Podivné rytmy ve
stylu legendární americké kapely
Primus, pekelné kvílení trombonu, psychedelické nástroje vlastní
výroby, geniální basové linky a podivné zpěvy kytar – inu, ďábelský
úlet, jak má být!

Den otevřených dveří v nově
vznikajícím bytovém komplexu
Rezidence RoSa v Kobylisích

V

e čtvrtek 24. dubna se veřejnost poprvé mohla seznámit
s podobou vzorového bytu v moderním komplexu pro seniory,
který vzniká podle západoevropských standardů ve Střelničné ulici v Praze 8. Zájem byl
velký. „Projekt rezidence, kde se bydlí, je
tu stálá asistence, jsou
tu služby a také různé
aktivity, mne nadchl.
Zatím jsem viděla byt
a jeho vybavení, ale už
to mne přesvědčilo,“
říká jedna z možných

Květen 2014

Shöenfelt
Čtvrtou černou perlou na narozeninovém dortu bude vystoupení kultovního anglického písničkáře, který
už neodmyslitelně patří k české i světové alternativní nezávislé scéně.
PHIL SHÖENFELT a jeho temné
písně zazní tentokrát v kytarovém
duu s Davidem Babkou. Mnozí měli
to štěstí vidět Phila na loňském festivalu PODVINÍ se skvělou australsko-anglickou kapelou Dim Locator nebo před pár lety se Southern
Cross. Jsme rádi, že právě tento
tento temný Brit a jeho písně ozdobí
dvacátý ročník Proseckých májů.
A závěr večera už bude patřit
místním patriotům a duchovním
otcům tohoto festivalu, čtrnáctičlennému podzemnímu orchestru
BBP. Nebylo vždy snadné udržet
tento festival při životě, ale nakonec ustál všechny nepřízně počasí

i osudu a letos se dožívá téměř neuvěřitelných dvaceti let.
A za to patří dík i vám všem, kteří
jste ta léta byli s námi a vzali festival za svůj. Díky, přátelé!
BBP – podzemní orchestr zahájí
hymnou festivalu, písní Ty Prosecké Máje, a pak už bude čtrnáctihlavý pekelný jukebox vyhrávat
své podzemní valčíky, tanga, reggae dle svého a možná i vašich
přání. Nové kusy i léty ošlehané
podzemní evergreeny.
Na viděnou v Pavaně, přátelé!
dr. Otto Sepl
Foto: Konstantin
P.S.: Pojízdná prodejna POLÍ PĚT
s hudbou a literaturou, kterou jinde
neseženete, bude rovněž tradičně
přítomna. Stejně jako vůz s pivem,
limem a ohnivou vodou.

INZERCE

Komfortní a bezpečné
bydlení pro seniory
• Samostatné byty 1+kk a 2+kk
• Výborná dopravní dostupnost
(metro C Kobylisy a tramvaje
v těsné blízkosti)
• Bezbariérové vstupy a prostory
• Asistenční, ošetřovatelské
a sociální služby v rezidenci
• Elektronický dohledový
asistent
• Centrum služeb přímo v objektu
– restaurace, kavárna, obchod,
ordinace lékaře a další
• Aktivizační programy
• Nezáleží na věku ani místě
trvalého bydliště

budoucích klientek, paní Libuše
Pavlů. Měsíční pronájem bytu začíná na 15.705 korunách, v ceně
jsou energie, asistenční dohled,
aktivizační programy a velká řada
dalších doplňkových služeb.

možnost prohlídKy
vzorového bytu
a rezervace již nyní!

800 800 750
www.rezidencerosa.cz
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Prosecké jaro zažije světovou
Letošní ročník Proseckého
jara, který pořádá Městská
část Praha 9 v neděli
25. května 2014 tradičně
v parku Přátelství, bude
v živém a rozdováděném
duchu.
Tanec

Akci otevře dětská diskotéka, která
hned v úvodu rozproudí krev v žilách všech malých návštěvníků.
Spolu s animačním týmem budou
mít možnost rozhýbat tělo a zazpívat si pár pěkných melodií z repertoáru Dády Patrasové, Jaroslava
Uhlíře a Zdeňka Svěráka nebo Míši
známé z cédéček Tančíme s Míšou.
Jak si své tělo trénují některé z devítkových dětí, bude možné vidět
v několika ukázkách tanečního
kroužku DDM Praha 9. Představí se také úspěšná taneční škola
BACK STAGE, která předvede
vystoupení malých dětí oceněných
v několika soutěžích v letošním
roce. Exhibice završí několik ste-

Odpoledne Proseckého jara
patří již tradičně dětem

Oblíbená je plavba na lodičkách
adrenalinovým sportem. „Kdo
neskáče, není Čech!“ bude na Proseckém jaru platit doslova. Každý
z návštěvníků bude mít možnost
vyzkoušet skákací boty, s nimiž za
pár minut oběhne celý Park Přátelství. Vystoupení a workshop
SK Bounce Clan bude k vidění po
celé odpoledne. Kdo se bojí zkusit
boty, může si zaskákat na nafukovacích atrakcích.

pařských vystoupení prestižního
Tanečního studia Andrea.

Hry a soutěže

Doprovodný program a soutěže
pro děti po celé odpoledne zajistí DDM Praha 9 a Spolek Sam
a spol. Nebude chybět ani oblíbená plavba na lodičkách v parku.
Divoká jízda zábavným odpolednem bude pokračovat malinko

Hudba

Pozdní odpoledne vás zastihne ve
víru swingových a populárních
melodií. Vystoupí Pražský taneční
orchestr Jindřicha Váchy. Orchestr
za 39 let svého působení uskutečnil
přes 70 zájezdů do zahraničí a několik stovek vystoupení na pražském
výstavišti a v předních pražských
sálech, jako je Žofín, ND Smíchov,
ND Vinohrady, Obecní dům, Kon-

INZERCE

DOLNÍ POČERNICE - PRAHA 9

5 + kk - 146 m2
• velké zahrady orientované na jih
• krásná lokalita v těsné blízkosti cyklostezky
• veškerá občanská vybavenost
• golf resort Black Bridge 5 minut
• navštivte náš vzorový dům
•

PO

S

N
LED

Í

731 125 509
www.rd-makovice.cz

É
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A Company of

www.rt-reality.cz
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„svatební“ premiéru
zatěžkávací zkouškou. A skoro
každou rodinu to zkrátka minimálně jednou potká. Každý má
svá speciální přání, každý má svou
představu. Co teprve když jsou mladí snoubenci poněkud svérázní,
do rodiny díky nim přibývá americký svatební koordinátor, kolem
se motá několik svérázných dětí,
několik rodinných známých a nedej bože i neodbytných sousedů?
Přípravy vrcholí, všichni si v duchu
říkají, že by snad bylo lepší se „nebrat“, a do toho se „naši mladí“
skutečně ozvou, že svatba nebude...

Jak to dopadne? Bude? Nebo bude
jiná? Nebo jich bude víc?
Premiéra velmi komediálního
a pestrého muzikálu, jak po herecké, tak i po hudební stránce, je
naplánována na září v Praze. Využijte této příležitosti a těšte se na
předpremiéru na Proseckém jaru
2014. Věříme, že bude na co!
Srdečně zve Městská část Praha 9,
generální partner Česká spořitelna a.s. a partneři: Porsche Praha-Prosek, Daramis Group, Pivovar
Ferdinand, Bobová dráha Prosek.


SK Bounce Clan
gresový palác a především více než
1000 vystoupení v pražské Lucerně. S orchestrem vystupovala řada
populárních herců, zpěváků a konferenciérů. Široký okruh skladeb
různých žánrů (swing, pop-music,
rock, lidovky) zaručí, že si každý
najde své. Kapelník Jiří Zelenka se
svým orchestrem se představí ve
velkém bigbandovém složení a těší
se na vás v 16.15 hodin.

Svatba (ne)bude

Hlavní program čeká na návštěvníky v 19 hodin. Nová hudební
crazy komedie Svatba (ne)bude
bude mít na Proseku svou světovou předpremiéru.
Tvůrci: Jan Tenkrát, Tomáš Beran,
Jaroslav Klein, František Pytloun,
režie Jiří S. Richter.
Příprava svatby je pro každou rodinu, zejména pak pro maminky,

Pražský taneční orchestr Jindřicha Váchy zaplní park swingovými
a populárními melodiemi

INZERCE

KOMPLETNÍ SERVISNÍ NABÍDKA

1.

Práce, materiál
a Vaše spokojenost
jsou vždy v ceně.
Výměna brzdových
destiček

Profesionální práce
a know-how

2.

Ceny, které Vás příjemně překvapí.
Spolehlivost a bezpečnost vašeho automobilu závisí na
tom, jak kvalitní péči dostává. Důvěřujte těm, jejichž práce
je symbolem skutečné kvality a profesionality za rozumnou
cenu. Přesvědčte se sami.
Více informací získáte na tel.: 286 001 711
nebo na www.porsche-prosek.cz.

3.

Výměna brzdových
destiček Fabia II, 1,2
(44 kW) včetně práce
a DPH za 1 307 Kč

Výměna brzdových
destiček Octavia II, 1,6
(77 kW) včetně práce
a DPH za 1 543 Kč

Výměna brzdových
destiček a kotoučů
Fabia II, 1,2 (44 kW)
včetně práce a DPH
za 4 064 Kč

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Květen 2014
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PORSCHE PRAHA-PROSEK, Liberecká 12, 182 00 Praha 8
www.porsche-prosek.cz
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se postarám

centrum.
Vhodné pro lékařskou
www.bydlimenaProseku.cz
ordinaci, nebo větší rodinu.

Telefon 737 337 445

www.bydlimenaproseku.cz

SALÓN IVKA

Kosmetické poradenství v péči o pleť
Svatební líčení
Denní a večerní líčení
2
Minikurzy líčení pro každou ženu
každého věku
Semináře a osobní konzultace
s tematikou na firemní image
s příslušenstvím,
Manuální
lifting obličeje
v blízkosti
bus, MHD,
Tel.:metro,
774 176 666
e-mail:
ivana.sotova@seznam.cz
nákupní centrum.
Adresa: Vysočanská 238, Praha 9

SC-331271/03

SC-331352/03

SC-340651/01
SC-331082/03

Tel.: 774 849 270

Telefon 737 337 445

SC-340365/02

Zavolejte
mi v blízvlastní plynové
vytápění,
O všechno

774
849bus,270
kosti metro,
MHD, nákupní

V prostorách polikliniky Prosek
1. 5. 2014 nově otevíráme
Potřebujete
prodat
byt na Proseku?
pedikúru
a manikúru
(tel.: 728890337, 266010137).
Volejte!
Mám
klienty,
kteří
chtějí koupit
Na téže adrese kosmetička
Certifikovaný
realitní
makléř
na Proseku
doplňuje
novou
klientelu
(tel.: 731044507, 266010137).
Ceny jsou velmi přijatelné.
Albina
Kashkarova
Přijďte
se přesvědčit.

Byt 2+1, 63 m , 1.p.
Pod pekárnami

SC-332533/04

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

SC-340601/01

ve Vysočanské
poliklinice
OPRAVY
Apříjem
PRODEJ
OTEVŘENÍ
ORDINACE
oznamuje
nových pacientů.

• Opravy všech Aznaček
šicíchPACIENTŮ
strojů a overlocků
PŘÍJEM
Smlouvy
s pojišťovnami.
• Revize a opravy
tel.:elektrospotřebičů
266
006006
189189a nářadí
tel.: 266

2 makléř z Proseka
Realitní
Byt 3+1, albina
94 m
, 1.p.
kashkaroVa
Pod pekárnami

mfpodlahy.cz
mfpodlahy@gmail.com
Tel: 728 042 605
Praha 9 - Letňany

SC-331647/02

www.smolicek.com

SC-340378/02

e-mail: smolicek@smolicek.com

SC-331359/05

SC-340503/02

30
00
(volat
po–pá
–21489
hod.)
tel.:
77518705

Pomohu Vám

Sokolovská 304

SC-340253/03

plovoucích podlah

s prodejem bytu

Soukromá zubní ordinace
„Vysočanská
poliklinika“
ŠICÍ
STROJE
Mudr.
Zuzana Střelcová
OZNAMUJE

Mateřská škola16.3.2014 19:47:46
INSTALATÉR
U Nové školy 637
TOPENÁŘ
na Praze 9 hledá paní
Pronajmu garáž Praha 9 – Kyje
CUKRÁŘ/KA
učitelku
nacukrářství
občasný
zástup
veškeré720
opravy
a instalace
Do nově budovaného
v Praze–Čakovicích,
661 501
případě
nemoci.
hledámevzručnou
cukrářku
nebo cukráře
čištění odpadů a kanalizace

SC-340657/01

Prodejte BYT do 30 dnů
za NEJVYŠÍ CENU na trhu
a BEZ REALITKY!

774 081 058

Aukcenamiru.cz

SC-340600/01

Pronajmu byt 1 + 1, Praha 8 u Bulovky

NEPŘETRŽITĚ
739 907 320

603 42 19 68, 283 88 13 75

Prodám vajíčka, kachny, řepu, brambory,
králíky, slepice, houby, ořechy

723 266 481

ŠICÍ STROJE

SC-331682/01

U Pošty 1474, P-8, Libeň
tel. 284 822 181, Po-Pá 9-13 14-18

Zájemkyně
se praxi,
mohou
hlásit
Požadujeme
vyučení v oboru,
samostatnost,
spolehlivost,
flexibilitu
a nadšení725
pro řemeslo.
na tel.
čísle:
914 421
Nabízíme HPP, jednosměnný provoz, odpovídající finanční
ohodnocení. Nástup možný od poloviny září. V případě zájmu
zašlete několik řádků o Vaší dosavadní zkušenosti v oboru
a strukturovaný životopis včetně Vašeho kontaktu.
e-mail: balatoval@gmail.com, info na tel.: 724 302 111

SC-331681/01

•potahové látky•molitan•

s kreativním přístupem k výrobě dortů a zákusků.

SC-340645/01

tel.: +420 602 357 626
•koženky
•
e-mail:
info@autokanak.cz

SC-330187/01

www.zabezpeceni-vozidel.eu
www.MATRACE
NA MÍRU.cz

SC-330187/10

SC-331490/01

SC-340636/01

nabízí odbornou výuku

OPRAVY A PRODEJ

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

SC-340599/01

ČALOUNICKÉ
POTŘEBY
Construkt
Defend-lock
Zeder
Lock
ČALOUNICKÉ
PRÁCE

• (práce s tělem v rámci body-psychoterapie)

SC-340647/02

• terapeutická práce s dotekem
• fyzioterapie • reflexní terapie
• biodynamické
masáže s kvalifikací,
Učitelka
logopedie

SC-340287/03

inzerat_44x30.indd 1

fyzioterapeutka

telefon: 604 630 376

Hledám
zdravotní sestru
na částečný nebo celý
úvazek do privátní
urologické ambulance
DĚTSK
Ý NÁBY
v Praze
7. TEK
Poděbradská
777/9a,
Kontakt: 777
147Praha
4869

MUDr. Zuzana Střelcová

Bc. Alexandra Klozová

Liblická 5, vPraha
9 - Hloubětín
Praze
a okolí.
www.telo-duse-energie.cz
Docházka
za
tel.: 732 18 62 14 vaším dítětem,
email:či
alex.kloz@centrum.cz
skupinou je možná.

www.autohipius.cz
PŘI PŘEDLOŽENÍ
SLEVA 20% NATOHODÍLYTO INZERÁTU

ZUBNÍ ORDINACE

JH ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Čištění koberců a čalouněného
nábytku, mytí oken a běžné
Jazyk
je malý
ale mnohé
úklidy
dleúd,
dohody.
trampoty
je schopen
zavinit.
Dle vašeho
přání.
Tel.: 286 888 371, 723 527Bible
760
e-mail: Wap350@seznam.cz

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

SC-331013/07

SC-332529/03

VÝHODNÉ CENY
TEL.: 775 911 946

PLYNAŘ–INSTALATÉR–TOPENÁŘ
SC-331378/03

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

SILNIČNÍCH VOZIDEL

Poděbradská 339/20 Praha 9
tel.: 776 897 768

SC-331647/01

PLYNAŘ
INSTALATÉR
DURKAR
TOPENÁŘ
Odvoz suti a odpadu

nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi
komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost
neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem,
příp. dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.
TEL.: 222 941 032, nebo 603 420 013

SC-330225/08

SC-331337/03

bytů a kanceláří
možné večery a víkendy
www.OpravarPraha.cz
INZERCE
Tel.: 732 777 052

SPECIÁLNÍ INZERCE PRO ŽIVNOSTNÍKY
44 x 30 mm

INZERCE
V ČASOPISU

OPAKOVÁNÍ
BEZ DPH:

700 Kč
DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
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DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU
lakýrnické práce lze provést i v dílně

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

LOGO

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

Tel.: 123 456 789, 987 654 312
Adresa adresa, Praha 9 | www. firma.cz

Září 2013

SC-340246/20

30

UKÁZKA:

SC-340654/12
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CENA
ZA JEDNO

Květen 2014

INZERCE
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SC-340413/02

OBCH

15.4.2014 20:29:21

SC-320455/33

ZL inzerce 188x130 .indd 1

činohra
UVÁDÍME
VE STAVOVSKÉM
DIVADLE

www.narodni-divadlo.cz
Květen 2014

SC-340666/10

V hlavní roli exceluje Iva Janžurová

SC-340389/12

LES

©Foto Štěpánka Stein & Salim Issa

A. N. Ostrovskij
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Fénix vás vybaví

do přírody!

Než vyrazíte ven, zajděte do Fénixu a využijte akčních nabídek
obchodů se sportovním, outdoorovým a dalším zbožím.
Nakupte za speciální akční ceny ve Fénixu a využijte slevu v Lanovém centru Proud
Vysočany a na Bobové dráze Prosek. Nebo se na Facebooku zapojte do fotosoutěže
o volné vstupy na tyto atrakce. Bližší informace získáte v letáku „Vybavte se do přírody
s Fénixem“, který bude distribuován ve Fénixu od 5. 5. do 25. 5. 2014.

Informace o akcích najdete na

SC-340146/04

www.ncfenix.cz

