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NENECHTE SI 23. KVĚTNA
UJÍT „BITVU O PIVOVAR
ANEB SETKÁNÍ SPOJENCŮ
NAD ROKYTKOU“
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MČ Praha 9:

Slavíme 70 let
od konce II. světové války
DĚTSKÝ DEN
V PODVINÍ

VÝSTAVA
VETERÁNŮ

POHÁDKY
NA DVOREČKU

INZERCE

Prodej elektrokol
•
•
•
•
•
•

Kvalitní elektrokola od různých dodavatelů
Špičkové pohony Bosch, Yamaha, Shimano aj.
Přestavbové sady a doplňkový sortiment
Bezplatná garanční prohlídka
Sleva pro zákazníky PRE
Poradenství s individuálním přístupem

www.prekolo.cz
#

Místo uplatnění: Centrum služeb PRE, Jungmannova 747/28, Praha 1
tel.: 734 234 832, e-mail: prekolo@pre.cz
Sleva se vztahuje na nákup elektrokol v hodnotě vyšší než 15 000 Kč. Slevy nelze sčítat nebo vymáhat v hotovosti.
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1000 Kč

Platnost do 31. 12. 2015

POUKAZ NA SLEVU PŘI NÁKUPU ELEKTROKOLA

středa4.3.15 18:45

S kým se budete
v příští sezoně
vídat vy?

SC-340389/67

Předplatné je balíček několika představení rozložených do
divadelní sezony, který lze zakoupit s předstihem a cenovým
zvýhodněním oproti běžnému prodeji. K dalším výhodám patří
možnost výběru místa v hledišti a jeho garance do další sezony,
zákaznický a informační servis či zvýhodněné parkování.

FOTO: PAVEL HEJNÝ

Předplatné na sezonu 2015/2016
www.predplatnend.cz
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P

ozdní jaro u nás na Devítce bývá plné kulturních
a společenských akcí, z nichž
si vybere snad každý. Oblíbené
bývají především ty, které se
odehrávají pod širým nebem.
I letos se tedy můžete těšit na
Mikroklimu, Den zdraví na
Poliklinice Prosek, poutě, podvečerní pochody, oblíbené Pohádky na dvorečku, Den dětí
v Podviní, druhou vysočanskou
výstavu veteránů, hudební festivaly jako Folkové Podviní či
Prosecké máje. A letos k nim ve
větší míře než jiné roky přibyly
slavnosti spojené se 70. výročím ukončení druhé světové
války v Evropě. Poslední vý-

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

střely roku 1945 připomene
například „Bitva o pivovar,
aneb setkání spojenců nad Rokytkou“, koncerty vážné hudby
a další.
Těšíme se s vámi na shledanou

Z radnice
Téma měsíce
Životní prostředí
Informace
Nejen pro seniory
Školství
Zdraví
Kultura
Rokytka
Život kolem nás
Sport

Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.
V případě, že vám časopis nedošel do schránek
nebo jste jej obdrželi pozdě, stěžujte si u svého
poštovního doručovatele.
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starosta MČ Praha 9
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Do konce května můžete podat
návrhy na ocenění svých spoluobčanů
Povolením užívat městský znak stvrdil František
Josef I. své rozhodnutí
z 27. srpna 1902 povýšit
obec Vysočany na město.
Pro rodící se město Vysočany se tak 10. září 1903
stalo symbolickým vyjádřením jeho důstojnosti.
A abychom si tento pro
městskou část Praha 9 významný okamžik připomínali, zvolilo zastupitelstvo
„Devítky“ 10. září jako den
pro udílení cen občanům
za zásluhy o městskou
část.

H

istoricky první předávání Cen
městské části Prahy 9 a Cen
starosty městské části Praha 9 se
uskutečnilo 10. září 2010 v obřadní síni vysočanské radnice. Letos –
jak jsme již informovali – vyhlásila
městská část Praha 9 další ročník
udílení čestných cen a čestného
občanství.
„Rozhodli jsme se takto ocenit významné osobnosti, které se svým
životem, působením nebo dílem
zasloužily o rozvoj naší městské
části. Rádi bychom však tímto
způsobem projevili i úctu obyčejným občanům a obyvatelům Devítky, kteří přispěli nebo přispívají
k tomu, aby se v našem regionu
žilo lépe,“ vysvětluje místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský.

Návrhy podávají sami občané

sami občané městské části, případně instituce prostřednictvím
svých zastupitelů. Tyto návrhy je
možné podávat už
jen do konce května prostřednictvím
formulářů, které
jsou k dispozici
v informačních centrech na vysočanské
radnici nebo Poliklinice Prosek. Ke stažení jsou formuláře
také na webových
stránkách www.
praha9.cz, kde občané naleznou i veškeré další informace
včetně pravidel udíIlustrační foto: Jan Dostál
lení cen.
red

Hlavní podmínkou pro udělování ocenění je, že návrhy podávají

Letní tábor pro děti – dárek od městské části Praha 9
Pro děti základních škol
Devítky uspořádala městská část Praha 9 v minulých letech již devět letních
táborů. Tábor proběhne
také letos.

P

okud ještě nemáte pro své děti zajištěný program na letní prázdniny a chcete, aby strávily kousek léta
v přírodě, hraním her, koupáním
a zábavou, pošlete je s námi na tábor. V letošním roce tábor strávíme
v rekreačním středisku Svatý Štěpán, které se nachází v obci Cheznovice u Rokycan. Je to místo, jež dětem nabízí spoustu aktivit pro jejich
vyžití. V areálu se nachází hřiště,
stolní tenis, trampolína a od správce

Ilustrační foto z loňského tábora klubu Harfica
areálu je možno vypůjčit si spoustu
sportovního vybavení. V blízkosti je
velké jezero Štěpán, které se dá využít ke koupání, ale také k různým

vodním sportům. V blízké lokalitě se
také nachází zříceniny hradů, muzea, zámek či aquapark, takže bude
i kam vyjet na výlet.

Tábor se koná ve dnech 1.–7. 8.
2015 a je určen dětem ve věku 7
(absolvovaná 1. třída ZŠ) až 15
let. Přihlášku si můžete vyzvednout u vaší sociální pracovnice
na radnici nebo přímo u vedoucí
a pracovníků klubu Harfica. Počet
míst je omezen (21 dětí), a proto
s odevzdáním přihlášky neotálejte. Čas pro odevzdání přihlášek je
jen do konce června. Podmínkou
pro účast dítěte na táboře je jeho
trvalé bydliště v Praze 9. A protože
za tábor rodiče dětí zaplatí pouze
500 Kč, nabízíme ho především
dětem ze sociálně slabších rodin.
Bližší informace získáte přímo
v klubu Harfica nebo u vedoucí
klubu Bc. Petry Slováčkové, DiS.,
red
tel.: 723 520 415.

Semináře pro sdružení vlastníků jednotek a bytová družstva
Městská část Praha 9 a Družstevní marketingové sdružení ČR pořádají právní
seminář pro sdružení vlastníků jednotek a bytová družstva v souvislosti s novým
občanským zákoníkem platným od roku 2014 a novelou stavebního zákona.

S

eminář se bude konat na vysočanské radnici, Sokolovská 14/324, Praha 9 (zasedací místnost 2. patro) dne 10. června 2015 od

16 hodin. Předpokládaný konec ve 20 hodin.
Přednáší JUDr. Novotný a Mgr. Martin Kroh
z Družstevního marketingového sdružení ČR.

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS
4
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ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

Seznámí s legislativními novinkami, které přináší nový občanský zákoník a novela stavebního zákona.
Z důvodu omezené kapacity sálu a velkého
zájmu o podobné semináře organizované v minulosti je nutné se předem zaregistrovat na
www.dmscr.cz v záložce semináře.
red

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

Kontakty na redakci,
inzerci i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži
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Park Balabenka v novém
Náměstí Na Balabence
získá s přispěním dotace
z evropských peněz novou
podobu. Nové budou
komunikace a veřejné
osvětlení, přibude drobná
architektura, lavičky,
herní prvky. Ošetřením
a dosadbou projde zeleň.
Park Balabenka se tak
přiřadí k dalším projektům
úprav veřejného prostoru,
jako byly park Přátelství
na Proseku, úpravy
Jablonecké ulice či úpravy
okolí kostela sv. Václava na
Proseku, které se Praze 9
podařilo v posledních
letech realizovat.

ru,“ říká radní pro životní prostředí
a dopravu Prahy 9 Tomáš Holeček.
Původní podoba vnitrobloku pocházela ze šedesátých let. Od té
doby neproběhla žádná jeho významnější revitalizace. Devastace
postihla nejen mobiliář parku, ale
také povrchy obslužných komunikací a parkových cest. Park přestal
dostačovat potřebám svých uživatelů, mezi které patří zejména obyvatelé blízkého okolí, senioři a žáci
sousedící školy.

Pomohly peníze
z Evropské unie

„Nedostatek prostoru se zelení, lavičkami a dalšími parkovými a herními prvky začal být na Balabence
pociťován po zastavení protějšího
parku v roce 2009 novým kancelářským objektem. Snažili jsme se

proto získat prostředky na revitalizaci parku ze strukturálních fondů
EU,“ konstatuje radní pro školství
a evropské fondy Prahy 9 Zdeněk
Davídek a pokračuje: „Úspěšní
jsme byli v roce 2013, kdy naší
městské části byla usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy přidělena
dotace na realizaci projektu parku
Balabenka. Celková výše přidělené
dotace činí 18,091 mil. Kč, přičemž
Praha 9 se bude na způsobilých
výdajích projektu podílet částkou
1,466 mil. Kč. Projekt by měl být
dokončen v srpnu letošního roku.“

Téměř 10 000 m2
pro volný čas

Výsledkem revitalizace parku bude
nově vysázená zeleň zahrnující pobytové trávníky, květinové záhony,
živé ploty a listnaté stromy. Nově

„P

rojekt revitalizace parku Balabenka přemění zanedbaný
vnitroblok náměstí Na Balabence
na moderní park s kvalitními povrchy, upravenou zelení a herními
prvky, které využijí senioři, děti a jejich rodiče k trávení volného času
a relaxaci. Dojde tak ke zlepšením
životního prostředí v lokalitě, zvýšení bezpečnosti a celkovému zkvalitnění městského veřejného prosto-

Pro rozšíření železnice – jeden hlas
Snahou Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) je zvýšit
kapacitu železniční trati mezi stanicemi Praha-Libeň
a Praha-Malešice. Podrobně jsme o tom informovali
v březnovém i dubnovém vydání Devítky. K tomuto záměru nám přišlo mnoho stanovisek od lidí bydlících v blízkosti železniční trati, občanských sdružení a spolků.

L

idé kritizují, že v oznámení
SŽDC je uvedeno, že stavba
řeší zvýšení kapacity traťového
úseku Libeň - Malešice. Mělo by
dojít k významnému navýšení
osobní dopravy, nákladní doprava vzroste nepatrně. Oproti roku
2000 by se měl počet vlaků zvýšit
pouze o 10 nákladních souprav
denně, tedy není důvod k přidání
koleje. Během dne projede rozšířeným úsekem 72 vlakových souprav, z údajů vyplývá, že rozšířeným úsekem musí projet 6 vlaků
za 1 hodinu. Každá souprava má
tedy k projetí 10 minut, což lze
zabezpečit i po jedné koleji. Troj-
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kolejná trať se zhruba po 1000 m
opět spojí do jedné koleje vedené
tunelem pod Českobrodskou ulicí.
K čemu tedy rozšíření v lokalitě
Hrdlořezy bude?

Přírodní park

Výstavba nadstandardně vysokého mostu je plánována na
území přírodního parku Smetanka. Svou výškou nežádoucím
způsobem ovlivní krajinný ráz
území parku. Při realizaci bude
odstraněno cca 350-450 ks stromů a zhruba 1800- 2000 m2 keřů.
Přitom Magistrát hlavního města
Prahy i Praha 9 se snaží upravit

území tak, aby co nejvíce vyhovovalo rekreačním účelům a zachovalo si svůj přírodní ráz.

Zatížení starých Hrdlořez
během stavebních prací

Lokalita starých Hrdlořez je během posledních let opakovaně
zatěžována hlukem a stavebním
ruchem. Nyní jsou plánovány další náročné stavební práce, které
potrvají více než jeden rok.

Nedostatky v oznámení

V oznámení SŽDC schází informace o výškových kótách celé
stavby, chybí podélný řez tratí, vizualizace - architektonická studieje zavádějící. Záměrně nezobrazuje skutečný vzhled plánovaného
přesmyku.

Nedostatky hlukové studie

Nová výstavba bude mít nový
železniční svršek, starý železný

budou řešeny také dopravní vztahy
umožňující lepší obsluhu prostoru
náměstí a parku. Přibyde zde sedm
nových parkovacích míst podél
ulice Kovanecké, nástupní plocha
před základní školou a také prostor
pro setkávání umístěný v centrální
části parku. Instalováno bude nové
osvětlení zvyšující bezpečnost parku zejména v nočních hodinách
a usnadňující orientaci v prostoru
parku. Park dostane nový mobiliář
sestávající z laviček, různých dalších typů parkových lavic a odpadkových košů. Navíc zde bude také
pískoviště, herní prvky pro menší
děti, lanová sestava pro větší děti,
stoly na stolní tenis a hřiště pro pétanque. Celý prostor parku je řešen
jako bezbariérový. Celkově bude
revitalizováno veřejné prostranství
o rozloze 9631 m2.
Park Balabenka v nové podobě se
bezesporu stane oblíbeným místem
pro trávení volného
času a setkávání obyvatel okolních domů,
seniorů, žáků sousedící školy a dalších
obyvatel a návštěvníků Vysočan.
red

most – tedy nejhlučnější úsek - ale
zůstává v původním stavu. Navíc
přibude další doprava, dvě další
koleje musí hluk nutně navýšit.
V hlukové studii je uvedeno, že
dalším pozitivem vedoucím ke
snížení hluku je výhledové použití
nových vlakových souprav s kotoučovými brzdami, oproti stávajícím špalkovým brzdám. Tišší železniční soupravy by byly tišší i na
stávajícím úseku a také není jasné,
kdy tyto soupravy začnou jezdit.
To jsou důvody, pro které obyvatelé zejména Hrdlořez nesouhlasí ze
záměrem SŽDC a doporučují ho
znovu přezkoumat.
V zájmu objektivity je třeba dodat,
že na podporu rozšíření železniční
tratě přišel na vysočanskou radnici jeden hlas od obyvatele Prahy 9.
Ten zároveň pracuje v projektové,
konzultační a inženýrské společnosti SUDOP Praha, která projekt
připravovala.
O celé kauze budeme dále informovat.
red
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Akce, které pořádá Městská část Praha 9 u příležitosti

Poslední výstřely války…
… v květnu roku 1945 v Praze připomíná Městská část Praha 9 mnoha akcemi. Kromě tradičního pokládání
věnců u pomníků obětí II. světové války a koncertů, pořádá i výstavu modelů vojenské techniky v Galerii 9,
nebo zorganizovala zájezd do lidického památníku. Největší akcí je pak Bitva o pivovar, aneb setkání spojenců
nad Rokytkou, která potěší všechny milovníky vojenské historie i recesisty.

Boj o pivovar
Boj o Pivovar, aneb setkání
spojenců nad Rokytkou,
je fikcí závěru II. světové
války lehce inspirovanou
knihou Partika Rayena
„Jak jsem vyhrál válku“,
zejména pak kapitolou Boj
o flašku. V ní se spojenecká
vojska (USA, Velké Británie,
Nového Zélandu, Kanady,
Austrálie, Svobodní Francouzi a Poláci) předhánějí,
kdo dříve obsadí města
proslulá produkcí těch
nejlepších italských vín.
„Druhá světová válka patřila k těm
nejstrašnějším v dějinách lidstva,
historikové ji detailně zmapovali, a máme pocit, že trocha recese
při jejím připomenutí neuškodí,“
říká místostarosta Prahy 9 Adam
Vážanský a pokračuje: „Ostatně
pověstný český smysl pro humor
neustával ani v době tak těžké,
jako byla druhá světová válka. Ba
spíš naopak, právě schopnost českého národa dělat si ze všeho legraci vlévala optimismus do žil v časech zdánlivě beznadějných. Proto
i v době okupace a protektorátu se
u nás vtipkovala na všechna témata, a to i přesto, že podobně jako za
Rakouska-Uherska, hrozily takovýmto vtipálkům postihy.“

položil ministerský předseda Spojeného království ruku na mapu,
aby prstem ukázal, kudy by podle
jeho představ měla vést demarkační linie určující čáru doteku spojenců ze západu a z východu. Na
mapu přitom odpadl z doutníku
nepatrný lísteček popele...
Dohoda byla podepsána, do mapy
byly zakresleny nové hranice Polska, oblasti, odkud budou vysídleni
Němci a další podrobnosti. Mapa
byla pečlivě zfotografována, aby
sloužila dále jako závazný dokument. Nikdo si nevšiml, že v Praze,

BITVU O PIVOVAR

O čem to bude?

Dne 2. února 1945 se v Jaltě sešli
zástupci tří mocností, aby projednali uspořádání Evropy po válce.
Za Sovětský svaz byl přítomen J. V.
Stalin, za Spojené státy F. D. Roosevelt a za Velkou Británii Winston
Churchill se svým stále přítomným
doutníkem. Před nimi ležela mapa
Evropy. Při rozmluvě o demilitarizaci Německa a o jeho rozdělení

6

na malém kousku Libně v místech
Kolčavky leží plátek světlounce
šedého doutníkového popele. Ale
více už nebudeme prozrazovat.
Jak to bylo dál, se dozvíte, když se
na boj o pivovar přijdete 23. května
2015 podívat. Ukázka bitvy je plánována před pivovarem Kolčavka
(Nad Kolčavkou 907/8, Praha 9) od
14 a od 17 hodin, od 10 do 18 hodin
si můžete prohlédnout vojenské ležení s vybavením a technikou.
„Touto akcí chceme vzdát hold všem,
kteří za druhé světové války bojovali
proti fašismu a zaplatili za to nejvyšší cenu,“ pokračuje Adam Vážanský.
„Část dětství jsem trávil v Západních Čechách a pamatuji se, že se
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tenkrát nesmělo mluvit o tom, že
tuto část republiky osvobodili Američané. Dnes se zase téměř nemluví
o Rudé armádě. Ale při osvobozování Československa padli také Poláci,
nebo Rumuni. My si připomeneme
všechny armády, včetně Čechů, kteří
bojovali v britské armádě. A věříme, že bitva o pivovar nejen pobaví
všechny přihlížející, ale především
ukáže nesmyslnost války.“
Oslavy 70. výročí ukončení druhé
světové války u nás skončí právě
touto bitvou o pivovar. Pozdější datum jejího konání ovlivnilo
Mistrovství světa v ledním hokeji,
které se až do 17. května koná ve
Vysočanech, a následující mezistátní utkání v ragby (ČR – Izrael)
ve Sparta aréně Podvinný Mlýn.
A pokud by vás zajímalo, proč se
bude bojovat právě o malý libeňský pivovar, vězte, že důvod je prozaický: jeho majitelé dovolili, aby
se boj odehrál v jeho zdech.

Klub vojenské historie
Wurm a další nadšenci

Boj o pivovar předvedou členové
Klubu vojenské historie Wurm
a nadšenci z dalších spolků. Klub
vojenské historie sdružuje zájemce o vojenskou historii. Zabývá se
vojenskou historií v průběhu před
druhou světovou válkou, v období
druhé světové války a po ní. Cílem
sdružení je připomínat nedávnou
pohnutou historii. Členové klubu
vojenské historie se pravidelně
účastní historických rekonstrukcí
bitev, výstav a akcí, spolupracují
při tvorbě dokumentárních a filmových projektů jako odborní
poradci, herci i zapůjčením uniforem a výstrojí, renovují historickou techniku (BMW R75 Sahara,
DKW 350 NZ, Opel Olympia) pro
použití na akcích klubů vojenské
historie. Dále provádí badatelskou
a sběratelskou činnost zaměřenou
zejména na uniformy a výstroj
výše zmíněných období. Více na
http://kvhwurm.cz
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70. výročí ukončení druhé světové války

Vojenská technika II. světové války v modelech
U příležitosti 70. výročí
ukončení II. světové války
pořádá městská část Praha 9
ve spolupráci s klubem
plastikových modelářů Prosek Panthers v Galerii 9 do
14. května výstavu plastikových modelů dobové
vojenské techniky většiny
armád, které se tohoto
konfliktu účastnily.

A

protože válčení bezpodmínečnou kapitulací Německa
8. května 1945 neskončilo, bude
součástí výstavy i expozice modelů vojenské techniky, která vstoupila do řady následujících válečných konfliktů.
Na výstavu jsou zváni všichni, kteří
se o toto historické období zajímají, i ti, které zajímá současné plastikové modelářství. Malou ukázku
toho, co bude k vidění na výstavě,
je možné nalézt v galerii na klubových stránkách Prosek Panthers
www.prosekpanthers.cz.

Koncerty
5. května v 18 hodin
v kostele sv. Václava na Proseku
varhanní koncert
Na varhany hraje Aleš Bárta, zpívá Luboš Skala. Program: A. Dvořák – Biblické písně, J. S. Bach,
F. Schubert.
Mimořádný koncert je věnovaný
70. výročí konce 2. světové války.
Vstup volný. Pořádá ho MČ Praha 9 ve spolupráci s farností kostela sv. Václava na Proseku.
14. května v 19 hodin
na vysočanské radnici
Bennewitzovo kvarteto
Program: A. Dvořák – kvartet
Es dur, B. Smetana – kvartet č. 2
D moll,
R. Schumann – klavírní kvintet Es
dur s klavíristkou Slávkou Vernerovou.
Koncert se uskuteční v obřadní
síni vysočanské radnice Praha 9,
Sokolovská 14/324. Bezbariérový
vstup (2. p./výtah). Omezená kapacita sálu.

Květen 2015

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

Návštěva
Lidic
Zájezd pro seniory do Lidic uspořádala MČ Praha 9 dne 28. dubna.
Zájemci si prohlédli galerii, muzeum, památník a pietní území i růžový sad.
Stálá expozice o lidické tragédii
byla pod názvem A nevinní byli
vinni… otevřena v roce 2006. Nabízí emotivní vstup do pohnuté
historie, která postihla obec Lidice
v době protektorátu Čechy a Morava. Obrazy starých časů, které
ožívají na stěnách labyrintu minulosti, vycházejí z nejnovějších
historických bádání. Přibližují
druhou světovou válku i jednotlivé
lidské osudy.
Zločin spáchaný na lidických dětech hluboce zasáhl akademickou
sochařku prof. Marii Uchytilovou. V roce 1969 se rozhodla vytvořit bronzové sousoší lidických
dětí, které mělo být zároveň vnímáno jako pomník dětským obětem války.

Slavnostní pietní akty
• Uctění památky padlých i obětí umučených v koncentračních táborech se bude konat u pomníku E. Kolbena, jehož součástí jsou pamětní desky připomínající oběti 2. světové války z řad zaměstnanců ČKD,
na náměstí OSN v úterý 5. května 2015 od 15 hodin.
• Pietní akt u pamětní desky padlým zaměstnancům ČKD Lokomotivka
ve 2. světové válce u O2 areny ve Vysočanech 5. května 2015.
• Dne 6. května ve 14 hodin se již tradičně sejdou u Památníku 2. odboje
v Praze 14, Mochovské ulici, představitelé městských částí Praha 14
a Praha 9.
V předvečer Pražského povstání 4. května 2015 budou za přítomnosti
místostarosty Prahy 9 Adama Vážanského a zástupce Českého svazu
bojovníků za svobodu osazeny věnečky všechna pietní místa, která se
nacházejí v regionu městské části Praha 9.

Pomník dětským obětem války
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7

BYDLENÍ

Rajský vrch pro cyklisty i běžce
Několik kilometrů stezek
pro pěší, běžce i cyklisty
se vine nad meandry Rokytky, od Kyjského rybníku
až po park V Čeňku. Na
pomezí této zelené oázy se
nachází nová rezidenční
čtvrť Rajský vrch. Navštívit ji můžete třeba během
závodů Kolování a Záběh
na Rajském vrchu, které
se zde uskuteční v neděli
17. května v rámci akce
Na kolečkách po Čtrnáctce.

O

nichž už od loňského roku vyrůstají individuální vily. Ve vyváženém urbanistickém celku, který
pracuje s okolní zelení, je doplňuje
22 prostorných řadových domů
a nově i první dva bytové domy
s krásnými 48 jednotkami.

Celá oblast se postupně proměňuje v jeden z největších zelených
areálů v Praze. Hektary zachovalého lesního porostu nabízejí přirozené eldorádo i živou encyklopedii
také pro děti.

Právě lidé vyznávající aktivní styl
života tvoří mezi stávajícími i budoucími obyvateli vysoké procento.
Investiční společnost Landia Management, s. r. o., která za Rajským
vrchem stojí, jim vyšla vstříc dispozicemi i výbavou domů a bytů.

Na hranici toho vzniká nová rezidenční čtvrť Rajský vrch. Tvoří ji
pět desítek stavebních parcel, na

V případě bytových domů, jež
budou dokončeny na jaře 2016,
nechybějí u menších ani velkory-

sých čtyřpokojových bytů komory
a další prostory vhodné například
jako sklad pro kola nebo další
sportovní náčiní a potřeby.
Ještě markantnější je tato pro-aktivní nabídka u řadových domů: ve
druhé fázi je část z celkem 22 domů
realizována v třípodlažní variantě.
Jejich užitná plocha činí přes 180 m2
a tvoří ji vedle tří ložnic a obývacího
pokoje s kuchyňským zázemím ještě místnost / dílna pro domácí práce
(či vlastní fitness), tři toalety anebo
praktická komora. K nastěhování
jsou tyto domy už letos!
„Lidé, kteří se věnují běhu, trekové cyklistice, ale třeba i ´pejskaři´

si uvědomují, že s domem nebo
bytem na Rajském vrchu si pomyslně pořizují ohromné území pro
své volnočasové aktivity. To je jedna ze značných předností našeho
projektu, ze kterého je to přitom
pěšky necelých deset minut na
metro Rajská zahrada,“ říká Petr
Tomášek, ředitel společnosti Landia Management.
Přesvědčit se o tom můžete i vy, pokud se rozhodnete zúčastnit závodů Kolování a Záběh na Rajském
vrchu. Obě akce, které jsou určené
i nejmenším dětem a doprovodí je
pestrý program, proběhnou v neděli 17. května. Více informací
na www.rajskyvrch.cz.

SC-350192/02

byvatelé Prahy 14, a vlastně
celé Prahy 9 oblast vznikajících parků V Čeňku a Čihadla
dobře znají. Jde o několik desítek
hektarů zeleně podél říčky Rokytka. Oblast od Kyjského rybníku
až za Dolní Počernice je protkána
kilometry stezek, které jsou jako
stvořené pro sport – od nordic
walkingu přes rekreační běhání
a golf až po treková kola.

SC-350156/03
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etošní Mikroklima se koná
4. června 2015 v parku Přátelství od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Dopoledne se jejího programu zúčastní i školáci z Prahy 9.
A na co se při oslavách Světového
dne životního prostředí a Mezinárodního dne ptačího zpěvu, které
připadají na 5. června, můžete těšit?
Organizátoři akce se zaměřili na:
• ochranu živočichů (účast přislíbil útulek pro opuštěná zvířata
v Troji, Lesy hl. m. Prahy – zvěř
a stopy, krkavcovití ptáci s živými ukázkami, dřeviny českých
lesů a lesohrádky, a občanské
sdružení Penthea – ukázky sov
a záchrany zvířat)
• bioodpady a jejich kompostování
(společnost Ekodomov – pozorování kalifornských žížal, vermi-

kompostování, kompostéry)
• nakládání s odpady (Magistrát
hl. m. Prahy – odbor městské
zeleně a odpadového hospodářství, a společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.,
Pražské služby a. s., EKOKOM,
Ekolamp, Diakonie Broumov)
• další aktivity spojené s ochranou
životního prostředí a dopravou,
které budou zajišťovat: odbor
životního prostředí a dopravy
Úřadu městské části Praha 9,
Opra(ka)várna, Městská policie
- jízdní policie s koňmi, psovodi,
útvar prevence, BESIP, Pražské
vodovody a kanalizace, Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra
ČR, dům dětí a mládeže…
Čekáme vás 4. června v parku
Přátelství na Proseku.
Odbor životního prostředí
a dopravy MČ Praha 9

Oslavíme Světový den životního prostředí

4. června - Park Přátelství
Praha 9 - Prosek

Program:
Dřeviny českých lesů

9 – 18 hod.

Záchrana zvířat
Kompost a život v něm
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Ani letos si nenechte ujít tradiční akci Mikroklima 2015,
kterou pořádá městská část Praha 9, a oslavte Světový
den životního prostředí a Mezinárodní den ptačího zpěvu.
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Stopy zvěře
Draví ptáci

l:

Mikroklima 2015
v parku Přátelství

Nakládání s odpady
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Svozová technika
BESIP
Jízdní policie a psovodi
Simulace jízdy v opilosti
Dobročinný bazar oblečení
Vodní bar
Opékání špekáčků
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Pražská energetika, více než dodavatel energií
Již více než rok Pražská energetika (PRE) poskytuje širokou nabídku nadstavbových energetických služeb. Snažíme se, abychom
pro vás byli nejen zajímavým dodavatelem energií, ale i společností, na kterou se můžete obrátit také v jiných energetických
oblastech. Naše portfolio služeb je opravdu široké a různorodé a my pevně věříme, že jej využijete vy nebo vaše bytové družstvo.
INSTALACE A SERVIS
TEPELNÝCH ČERPADEL
Realizujeme výstavbu tepelných čerpadel
jak pro rodinné, tak pro bytové domy dle
požadavků zákazníků. V nabídce máme
pouze kvalitní prověřené výrobky a poskytujeme záruční i pozáruční servis.

PRODEJ AKUMULAČNÍCH KAMEN,
PŘÍMOTOPŮ A BOJLERŮ
Elektrotepelná zařízení různých značek
prodáváme v naší prodejně v Jungmannově ulici, Praha 1, kde si můžete výrobky
prohlédnout, popř. i vyzkoušet. U vybraných zařízení zajišťujeme i montáž a demontáž vč. odvozu a ekologické likvidace.
INSTALACE A SERVIS OSVĚTLENÍ
Zhodnotíme energetickou náročnost
stávajícího osvětlení a navrhneme nové
řešení včetně ekonomické efektivnosti
a investičních a provozních nákladů. Samozřejmostí je následná realizace projektu na klíč. Dále nabízíme revize a opravy
osvětlení a poradenství v oblasti řízení
a regulace osvětlení.

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
Díky kvalifikovaným pracovníkům a technickému zázemí zajistíme rychle a za
příznivou cenu veškeré činnosti související s dodávkou elektřiny. Obnovujeme
dodávku, zřizujeme nebo rekonstruujeme
odběrná místa pro přímé i nepřímé měření
elektrické energie, rekonstruujeme hlavní
domovní vedení a bytové rozvody. Vyřídíme také potřebné formality při jednání
s příslušným distributorem elektřiny.
www.premereni.cz/sluzby
tel.: 733 143 143, e-mail: servis.prem@pre.cz
SC-350347/08

INSTALACE KONDENZAČNÍCH
PLYNOVÝCH KOTLŮ
Zajišťujeme komplexní řešení pro vytápění bytů, domů i nebytových prostor.
Zpracujeme prvotní analýzu a studii pro-

veditelnosti, zhotovíme projektovou dokumentaci, pomůžeme s financováním
a výstavbou zařízení a následně zajistíme
provoz, servis a údržbu celého systému.

15-2-1800_PRE_PR_clanek.indd 1
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Neořezávejte stromy
a keře, které vám nepatří
Ne každá snaha, zvláště není-li podložena znalostí,
přináší kýžené ovoce. Začátek jara je sice spojen s prořezáváním a ořezem dřevin, ale i v tomto případě platí,
že takový zásah do dřevin musí být spojen se znalostí,
umem a citem pro věc, a hlavně ho lze provádět jen
na těch stromech či keřích, které vám patří.

M

ěstská část Praha 9 ročně
vynakládá nemalé finanční
prostředky na udržování a péči
o zeleň, která se nachází na pozemcích, jež jsou v její správě.
Bohužel se stále častěji stává, že
dřeviny, o něž pečuje, neodborně
ořezávají sami občané. Ať už je
k tomu vede cokoliv, ve svém důsledku je to, jako kdyby přelezli
plot do zahrádky svého souseda
a tam ji upravovali podle svých
představ.
Správce zeleně, odbor životního
prostředí a dopravy Prahy 9, proto
žádá všechny, kteří by chtěli dělat
nějaký zásah na dřevinách rostoucích na veřejných prostranstvích
v blízkosti jejich domovů, aby se

obrátili na Ing. Vladimíru Marianovskou (správce zeleně) – e-mail:
marianovskav@praha9.cz.
Bude se jim snažit vyjít vstříc.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL. M.
PRAHY
P Ř I J M E
v roce 2015
PO SPLNĚNÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKA POLICIE ČR
K UNIFORMOVANÉ SLOŽCE POŘÁDKOVÉ POLICIE

ZÁJEMCE
S MINIMÁLNĚ MATURITNÍM VZDĚLÁNÍM
Další informace:
Odbor personální
Praha 9, Sokolovská ul. 623/251
metro (B) Vysočanská
telefon: 974 891 434, 974 891 435, 974 891 439
e-mail: krpa.op.vyber@pcr.cz

„Kreativní“ zásahy do dřevin na
veřejných prostranstvích,
o které se stará MČ Praha 9

Informační schůzky se zájemci se konají každé úterý a čtvrtek
(pokud je pracovním dnem) od 13:00 hod. na výše uvedené adrese.

SC-350312/01
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Soutěžte
o nový vůz
ŠKODA Fabia Combi

Testovací jízdy Fabia 2015
Přímo k vám míří nová, nepřehlédnutelná generace modelů ŠKODA Fabia a Fabia Combi s nákladem zábavy pro vaši rodinu
a nealko nápojem Kofola jako dárkem ke každé testovací jízdě. Kromě skvělých zážitků můžete vyhrát i nový vůz ŠKODA
Fabia Combi. U nás to bude stát za to!
Těšíme se na vás:
24. května 2015
Prosecké Jaro – Park Přátelství, Praha 9

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia:
3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km
Oficiální partneři projektu:

testovacijizdyskoda.cz

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

PorscheProsekTestJizdy188x264.indd 1

Květen 2015

SC-350583/01

PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12, 182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 775
www.porsche-prosek.cz

20.04.15 11:57
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Obuv – nepoškozená
Klíčovská (náměstíčko)
informace k otázkám, souvisejícím
tiskopisy a informační brožury
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
s dodávkami zemního plynu 5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Služeb mobilní kanceláře mohou
Potřebujete parkovat na
INFORMACE
využít i občané přilehlých obcí
tiskopisy
a informační brožury Mobilní kancelář je umístěna
Proseku a nemáte kde?
a částí Prahy.
Služeb mobilní kanceláře mohouv dodávkovém automobilu VW
Samostatné uzavíratelné garáže
Bližší
informace
na
tel.:
267
175
174
Transporter, označeném
logem
Potřebujete parkovat na
využít i občané přilehlých obcí Pražské plynárenské,
(nikoliv
garážová
stání) jsou
a 267Mobilní
175 202, www.ppas.cz
zaparkovaobchodní
kancelář
Pražské
plynárenské
Proseku a nemáte kde?
k pronájmu v garážích v Lovoa částí Prahy.
W
Samostatné uzavíratelné
garáže
sické ulici na Proseku. Za garáž
Bližší informace na tel.: 267 175 174
m
Pražská plynárenská, a. s., ve spoluparkovišti za úřadem MČ Praha 9,
zájemci (nemusí
(nikoliv
garážová
stání)
jsou
práci
s
dceřinou
společností
Měření
Sokolovská
324/14.mít trvalé byda 267 175 202, www.ppas.cz
valiště na „devítce“) zaplatí mědodávek
plynu,
a.
s.,
a
úřadem
MČ
anského sdružení
k pronájmu v garážích vPraha
Lovokancelář
9 nabízí9odběratelům zemního Mobilní
síční nájem
1200poskytuje
Kč. Termín
Informační
internetové
centrum pro občany Prahy
Pražské středisko Probační a mediační
služby (PMS)
nabízí
zejména
následující
služby:
ov
sické
ulici
na
Proseku.
Za
garáž
plynu
službu – tzv.
mobilní obchodní
Uzav
prohlídky
si
lze
domluvit
na tel.:
Adresa:
Internetové
centrum
Prosek,
ZŠ
Litvínovská
500
bezplatně své služby obětem trestné činnosti. Sídlí v Justičním
• zahájení, převod a ukončení
Pískovcová – Prosecká
kancelář.
Jejím
prostřednictvím
zájemci
mítPraha
trvalé
v Lov
776
616 zemního
616 - Milan
Tuček.
z Litoměřické
ul.), 190 00
9 bydareálu v Praze 10 – Vršovicích, ul. Na(vchod
Míčánkách
1497/2. (nemusí
odběru
plynu
chodním
si stávající i potenciální zákazníci
V poradně klienti dostanou informace oTel.:
průběhu
řízení,
+420trestního
602
283
/ e-mail: info@icprosek.cz
•
změny
smluvního
vztahu
liště283
na
„devítce“)
zaplatí
měJaké věci je možné darovat:
Pražské plynárenské, a. s., mohou
možnostech
náhrady
škody a také o svých právech dle zákona.
(způsobu placení, zasílací adresy,
a zimní Prahy
oblečení 9
– dámské,
vyřídit záležitosti související s od10-15_devitka 20.2.12 13:39 Stránka 10
síční
nájemslužbu,
1200 Kč. Termín
trum proLetní
občany
V
konkrétních
případech
je
pak
možné
zprostředkovat
návaznou
LÉK
jména atd.)
Dětská
pohotovost
pánské, dětské
běrem zemního plynu bez návštěvy
která
bude
odpovídat
potřebám
klientů,
případně
kontakt
na
některého
•
převzetí
reklamace
Uzavíratelné
garáže
prohlídky
si
lze
domluvit
na
tel.:
POM
m
Prosek,
ZŠ
Litvínovská
500
Lůžkoviny,
prostěradla,
ručníky,
stávka
kontaktních míst v Praze 2 a 4.
ve FN Bulovka
z advokátů
z registru pomoci obětem.
• výměna, kontrola a zaplombování
NA
utěrky,
záclony
v
Lovosické
776
616
616
Milan
Tuček.
190 00 Praha
9
se1na
plynoměru
Termíny přistavení:
LátkyPříchozích
– minimálně
m² středisku ujmou probační úředníci vždy v úterý
odpoledne
čtvrtek
První kontakt je nejlépe učinit
pohotovost
pro
•Dětskou
informace
k otázkám souvisejícím
mail:
10-15_devitka 20.2.12 13:39 Stránka 10
Domácí
potřeby: anádobí
bílédopoledne.
i černé,
školy info@icprosek.cz
Pro
TIPY,
RADY,
OZNÁMENÍ
telefonicky
na čísle 777 401 022 nebo 251 444 957 a následně
8. 6. 2015
s dodávkami
zemního
„devítku“
zajišťuje
veplynu
všední
skleničky
– nepoškozené
a
Pro
se
objednat
na
konkrétní
termín.
•dny,
tiskopisy
a informační
Praha
v sobotu,
neděli abrožury
v době
u parku) Peří, péřové a vatové přikrývky, polPra
od 10.30 do 13.30
hod.9
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Dětská
pohotovost
štáře a deky
ZŠ)
svátkůmobilní
Fakultní
nemocnice
Služeb
kanceláře
mohou
POMOCI
(LSPP)
Obuv – nepoškozená
Mobilní
obchodní
kancelář
Praž
zastupitelů
Praha
9
ve FN Bulovka Klub
Bulovka,
Budínova
2, Praha
8
Mobilní
kancelářMČ
bude
umístěna
využít
i občané
přilehlých
obcí
DO
Schůzku lze domluvit
NA Fiat
ÚZEMÍ PRAHY
9
v dodávkovém automobilu
a-Libeň.
částí
Prahy.
Bližší
informace
na
ném na
pa
Pražská plynárenská, a. s., ve
hod

Pronájem garáží na

Pronájem garáží na Proseku

Poradna pro
Internetové
oběti trestných
činů centrum Prosek

entrum Prosek

aráží naDětská
Proseku
pohotovost

v Nemocnici Na Bulovce

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

cz,

telefonicky nebo e-mailem.

TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

Ducato, označeném
logem Pražské
Poslanecké
dny:

tel.:
267 175s 366
a 267společností
175 202,
spolupráci
dceřinou

Prahaa9,sv
S

LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Dětskou
pohotovost
pro
plynárenské,
a. s., zaparkovaném
na
www.ppas.cz
každou
první středu
v Provozovatel
měsíci
pos
Měření
plynu,
a. s.,
Ordinační
hodiny
LSPP
pro
LSPP:dodávek
Poliklinika
POMOCI„devítku“
(LSPP)
6.00
Mobilní
k
a Úřadem
Praha 9 nabízí odzajišťuje
ve
všední
Praha
9,
Jablonecká
322,
děti
ve 440/40,
FNMČ
Bulovka:
Prosek,
Lovosická
NA
ÚZEMÍ
PRAHY
9
Kon
Mobilní obchodní kancelářběratelům
Pražské
plynárenské
e-mail: praha9@veciverejne.cz,
dne
jména
ná
zemního
plynu tzv. mo-

Dětskou pohotovost pro
Praha 9
Pondělí - pátek:
16.00 – 7.00
dny, v sobotu, neděli aodv 14.00
dobědo 16.00.
Praha 9
Devítku zajišťuje ve všední
Provozovatel
zahájení,
bilní obchodní kancelář, jejímž
tel.:
602 219 190,LSPP:
Telefon:
+420 283 881 200
Sobota
a neděle:za Úřadem
nepřetržitě
ném
na
parkovišti
MČ běru zemn
Pražská
dny, v sobotu, neděli a v době
Poliklinikasvátků
Prosek, Fakultní nemocnice plynárenská, a. s., ve
Tel.
prostřednictvím si stávající i poStano
9, Sokolovská
324/14.plyná- změny
spolupráci s dceřinou společností Praha
svátků
Nemocnice Na
Bulovce,
LovosickáBulovka,
440/40, Praha
9
Klub
zastupitelů
MČ
Praha 9
sm
tenciální
zákazníci
Pražské
Budínova
2, Praha
8
DOSPĚLÍ
ve
všední
dny
19.00
Jablo
Telefon:
283 842 224 placení,
Měření dodávek plynu, a. s.,
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
DOSPĚLÍ ve všední dny
z
renské mohou vyřídit záležitosti,
-Libeň.
- 6.00
o víkendech
266 084ze220 atd.)centr
19:00–6:00
hod., o víkendech
Mobilní
kancelář
poskytuje
a Úřadem MČ Praha 9hod
nabízí
od- hod,
související
s odběrem
zemního
SBĚRNÝ
DVŮR
Ordinační hodiny LSPP pro
Poslanecké
dny:
aPRO
svátcích
od 19:00
Polikre
a svátcích
19.00
hod.
následující
běratelům zemního plynu
tzv. mo- odjména
převzetí
plynu bez
návštěvy služby:
kontaktních
PRAHU
9 hod.
děti v Nemocnici
Na Bulovce:
Uzavíratelné garáže
Krásnou
tradicí
v posledního
Praze
9 se pracovního
stalo
slavnostní
vítání noposledního pracovního dne
Verne
výměna,
k
míst
v
Praze
2
a
4.
zahájení,
převod
a
ukončení
odbilní
obchodní
kancelář,
jejímž
každou
první
středu
v
měsíci
dne
do
Pondělí–pátek:16:00–7:00
Ordinační hodiny LSPP pro
v Lovosické
do 6:00
hod. prvního
plynoměr
vých
občánků,
tedy
nově
narozených
dětí
ve
věku
zhruba
Vyso
Pod
Šancemi
444/1,
Praha
9
Sobota
a
neděle:
nepřetržitě
Regionální
kancelář
TOP
09
běru
zemního
plynu
prostřednictvím
si
stávající
i
po6.00
hod.
prvního
pracovního
Praha 9, Jablonecká 322,
ve581
FN Bulovka: Praha 9
pracovního
dne.
Termíny
přistavení:vztahu
Tel.:
+420děti
284
098
Telefon:
283 842 224
autob
změny
tenciální
zákazníciměsíců
Pražské
čtyř
až sedmi
(nejpozději
dosmluvního
jednoho
roku(způsobu
dítěte).informace
dne. plynáod
14.00
do
16.00.
Tel.:
+420
286
881
s dodávka
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
PROVOZNÍ
DOBA: 518
Pondělí
- pátek:
16.00
– mohou
7.00

266 084 220
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA PRVNÍ
Polik
Kovářská
3, Praha
9 (2.
patro)
placení,
zasílací adresy, jména
renské
vyřídit
záležitosti,
tiskopisy a
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
radici naše
městská
část zachopondělí ažSobota
pátek 8.30
– 17.00
POMOCI (LSPP)
Telefon:
+420 283 881 200
Novo
a
neděle:
nepřetržitě
Možnost
objednání
nazemního
atd.)
související
s odběrem
Služeb
mo
5.881
6. 12518
od 8.00 do 11.00 hod.
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
Tel.:
+420 286převzetí
sobota 8.30 – 15.00
vává,
mění
podmínky,
Adre
Podk
tel.:
602
686se však
reklamace
plynu
bez262
návštěvy
kontaktních
využít
i
ob
Mobilní
kancelář
je
umístěna
za nichž akt probíhá.
Jablo
Nám
výměna,
kontrola
a zaplombování
míst v Praze 2 a 4.
zelených
Provozovatel LSPP: Poliklinika
a částí
Pr
v Strana
dodávkovém
automobilu
VW
Telefon:
283
842
224
Zájem
o
vítání
občánků
–
dětí
naTelef
Prosek, Lovosická 440/40,
Nám
plynoměru
Vaši zastupitelé:
Bližší
info
Transporter,
označeném logem
Praha 9
Praha 9
rozených
od 1. ledna 2015 – musí
266
084 220
e-ma
informace
k otázkám,zaparkovasouvisejícím a 267Klíčo
Termíny
přistavení:
175 2
Pražské plynárenské,
jejich rodiče projevit sami. To znas dodávkami
zemního
plynu
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Ing. Zdeněk
Davídek
DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
Klub
mená, že je třeba podat přihlášku.
hod - 6.00 hod, o víkendech
tiskopisy
a informační
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
Tel.: 283
091 328 brožury
všem
Lze
tak
učinit
na
podatelně
Úřadu
a svátcích od 19.00 hod.
Služeb
mobilní
kanceláře
mohou
5.
6.
12
od
8.00
do
11.00
hod.
Možnost
objednání:
e-mail:
davidekz@p9.mepnet.cz
Oblastní
kancelář
ODS
Praha
9
při ře
Regionální
kancelář
TOP
Oblastní kancelář ODS
Regionální
kancelář
posledního
pracovního
dne
do09TOP 09
městskéTomáš
části Praha
9, Sokolovská
Po
Senátor
Kladívko
využít
i občané
přilehlých
obcí pro občany
Mobilní kancelář
je umístěna
sídlí
na adrese:
RNDr.
Petr internetové
Pišoft,
Ph.D.
v rám
6.00
hod.9 prvního pracovního
Informační
centrum
Praha
9
Praha
14/324,
nebo
prostřednictvím
Praha 9
Pro
tel.:
+420 737
250automobilu
258
Jandova
4,
Praha
9,
1.
patro,
a
částí
Prahy.
v
dodávkovém
VW
dne.
e-mail:
petr@pisoft.cz
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠpiteli
Litv
sídlí na adrese:
e-mailu
na
adresu:
pichovar@praPraha
9
Sa
Kovářská
3, Praha
9 (2. patro)
Kovářská
3, Praha
9 (2. patro) Jandova 4, Praha 9, 1. patro
Bližší
informace
na tel.:
267
Transporter, označeném logem
MUDr.
Trnka,
Ph.D.
(vchod
zJan
Litoměřické
ul.),175
190174
00 Prahaa9Mi
ha9.cz. Vícedny:
na www.praha9.cz.
Tel.:
+420 286
881 518 na
Senátorské
(nik
Telefon i fax:
Možnost
objednání
a 267
175
202,
www.ppas.cz
Pražské plynárenské, zaparkovaTel.:
+420
602
283 283 / e-mail: info@icpro
e-mail:
jantrnka@centrum.cz
Možnost objednání na
tečn
každé pondělí od 15.00 – 18.00
+420
283 891
989
kp
tel.: 602 262 686
e-mail:
os.praha9@ods.cz
Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
tel.: 602 262 686
sic
Jablonecká 723, Praha 9-Prosek
záj
Strana zelených
Telefon:
+420
283
882
131
lišt
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA
9
10 DEVÍTKA – MAGAZÍN
Vaši zastupitelé:
síč
Informační internetové
centrum
pro občany Prahy 9
e-mail:
ovv.praha9@cssd.cz
Hnutí pro Prahu
pro
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500
Praha 9
Ing. Zdeněk Davídek (vchod z Litoměřické
776
ul.),
190 00 Praha
Klub
zastupitelů
za9ČSSD děkuje
Adresa:
Adresa:OVV
OVVČSSD
ČSSDPraha
Praha9,9,
Tel.: +420 602 283všem
283 / e-mail:
info@icprosek.cz
Tel.: 283 091 328
spoluobčanům za pomoc
Klub zas

Dia

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste

T

dní
době
ce
ha 8

9
ro

0 – 7.00
etržitě

00

842 224
084 220

ha 9

Internetové centrumPP

Internetové centrum Prosek

Jablonecká723,
723,Praha
Praha9-Prosek
9 – Prosek
Jablonecká

Telefon:+420
+420
602
Možnost
objednání:
Telefon:
283
882459
131180
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
e-mail:
ovv.praha9@cssd.cz
Senátor
Tomáš Kladívko
Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
spoluobčanům
zaza
podněty
názory k dění
tel.:
+420 737
250
Klub
zastupitelů
ČSSDa258
děkuje

a9

epnet.cz

um.cz

v naší městské části. Tradiční setkání
všem
spoluobčanům
za pomoc
se zastupiteli
JUDr. Janem
Dufkem
při
řešení problémů
a se
podnětů
a Miloslavem
Hanušem
uskuteční v úterý
Senátorské
dny:
května
20159.od
16 do 17.30
hodin.
v19.
rámci
Prahy
Setkání
se zastukaždé
pondělí
od 15.00 – 18.00
piteli Milanem
Apeltauerem
a Miloslavem Hanušem se uskuteční 13. března od 16.00 do 17.30.
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Březenobčanů
2012
Strana svobodných

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz
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e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Zdeněk Davídek
e-mail: petr@pisoft.cz
e-mail: davidekz@praha9.cz
tel.: 602 643
472 Jan Trnka, Ph.D.
MUDr.
e-mail: jantrnka@centrum.cz

Senátní kancelář

Sdružení
KDU-ČSL, SZ, NK

senátorka Ing. Zuzana Baudyšová
Schůzku
lze domluvit
Business Center Rokytka (4. patro)
telefonicky
nebo e-mailem.
Sokolovská 270/201

MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
rezignoval z funkce zastupitele
městské části Praha 9.

Praha 9 – Vysočany
kontakt: jandobes01@seznam.cz
e-mail:
jednání spraha9@veciverejne.cz,
paní senátorkou po
tel.:
602 219
190,
předchozí
domluvě

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Schůzku lze domluvit

při řešení problémů
a podnětů
telefonicky
nebo e-mailem.
v rámci Prahy 9. Setkání se zastupiteli Milanem Apeltauerem
e-mail: praha9@veciverejne.cz,
a Miloslavem Hanušem
tel.: 602 219se
190,uskuteční 13. března od 16.00 do 17.30. Praha 9
SBĚRNÝ
DVŮR
Klub
zastupitelů
MČ Praha 9
PRO PRAHU 9

Poslanecké
dny:
Březen
2012
Pod Šancemi
444/1,
Praha 9
každou
první
Tel.: +420
284středu
098 581v měsíci
PROVOZNÍ
DOBA: 322,
Praha
9, Jablonecká
pátek 8.30 – 17.00
odpondělí
14.00 doaž16.00.
sobota 8.30 – 15.00
Telefon: +420 283 881 200
Praha 9

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU 9

Květen 2015

Dě
Poslane
každou
ve
Praha 9,
od 14.00
Dě
Telefon:

„de
dny
svá
Bu
-Lib

Region
Ord9
Praha
Kovářs
dět
Možnos
Pon
tel.: Sob
602

Tel

INFORMACE
Velkoobjemové kontejnery v květnu

Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu 2015

4. 5.

15.00–19.00

nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)

5. 5.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Jablonecká x Šluknovská
Veltruská x Litvínovská
Českomoravská 21–23

Praha 9 – trasa A
19. 5. út

2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou) 1530–1550

15.00–19.00

Prouzova

16. 6. út

3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská

1600–1620

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
		

Bílinská x Litvínovská
Poděbradská x Podkovářská
K Moravině
(v úseku U Školičky – Sokolovská) NOVÉ!

30. 6. út

4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova

1640–1700

18. 8. út

5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

1710–1730

15. 9. út

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

1750–1810

16. 5.

8.00–12.00
9.00–13.00

K Lipám x Chrastavská
Hrdlořezská u č. p. 64/43

29. 9. út
7. U Smetanky (u potravin Lidl)	
17. 11. út			

18. 5.

15.00–19.00

Jablonecká u č. p. 715/9

19. 5.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Stoupající – parkoviště u hřbitova
Rumburská x Litvínovská
Měšická x Novoborská

11. 5.
12. 5.

23. 5.

8.00–12.00
9.00–13.00

1830–1850

Praha 9 – trasa B
29. 7. st

2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova

1540–1600

21.10. st

3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn

1610–1630

Pokorného x Jahodnická
Kopečná x Nad Šestikopy

4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná

1640–1700

5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská

1710–1730

25. 5.

15.00–19.00

Vysočanská 39/576

6. ul. Vysočanská 243

1740–1800

26. 5.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Pešlova x Paříkova
Lihovarská u č. 11
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)

7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetinská

1810–1830

8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická

1840–1900

30. 5.

8.00–12.00
9.00–13.00

Pod Krocínkou proti č. 55
Před Mosty x Za Mosty

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

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

Celoroční svoz bioodpadu
Cena zahrnuje pronájem nádoby a svoz bioodpadu 1x za 14 dní
za celý kalendářní rok.
Velikost nádoby
120 litrů
240 litrů

Cena bez DPH
743 Kč
1190 Kč

Cena vč. DPH
900 Kč
1440 Kč

Službu sběru a svozu bioodpadu si zájemci mohou objednat jednak
elektronicky na www.psas.cz/bio, také na nejbližším zákaznickém centru
společnosti Pražské služby, a. s., jejichž seznam najdete na www.psas.cz
nebo telefonicky na call centru společnosti: 284 091 888.

INZERCE
V ČASOPISU
Vít Vrbický
tel.: 603 786 170
vit.vrbicky@ceskydomov.cz
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Bezplatná právní poradna – exekuce
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 6. 5., 3. 6. 2015
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní
poradna se koná od 14 do 15 hodin v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem
na území MČ Praha 9 – Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín,
Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto
službu požádat vám poskytnou pracovníci v infocentru.

Bezplatná právní poradna
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území
MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové problematiky
a problematiky mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská ulice 14, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin.
Termíny:
6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. 2015.
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30 hodin pořadová
čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým
pobytem na území Prahy 9 – Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Právní poradenství poskytované na detašovaném pracovišti
Úřadu MČ Praha 9, Poliklinika Prosek. Začátek v 15 hodin.
Termíny:
6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6. 2015.
V infocentru Polikliniky Prosek se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 hodin pořadová čísla.
Další informace získáte v infocentrech Úřadu MČ Praha 9.
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Květnová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají
trvalé bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324,
Praha 9 (zapsáno v občanském průkazu).
Bližší informace na www.praha9.cz.
12., 14. a 19. května 2015
Celodenní zájezd na zámek Březnice,
Svatou horu u Příbrami, do skanzenu
Vysoký Chlumec
Na výlet odjíždí tři autobusy v 6.30
hodin z atria hotelu Clarion (před
vjezdem do podzemních garáží u fontány), předpokládaný návrat v 18.30
hodin. Pozor, výlet je fyzicky náročný
– celodenní chození, doporučujeme
sportovní oblečení, pohodlnou obuv,
případně hůlky, pití a svačinu. Výlet se
koná za každého počasí.

21. května 2015 ve 14 hodin
Přednáška „Sbírám, sbíráš, sbíráme
houby, houbičky“
Jarní přednáška na téma mykologie,
houbaření, houby různých lokalit. Beseda, promítání, ukázka živých exponátů –
jedlé či škodlivé houby. Zájemci si mohou udělat mykotest o svých znalostech
hub. Přednáší Michal Zima, člen České
mykologické společnosti.
Zasedací místnost Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská 14/324, Praha 9 (2. patro
nové radnice). Zdarma.

25. až 31. května 2015
Týdenní pobytový a poznávací zájezd
do Nového Města nad Metují – hotel
Rambousek. Poznejte krásy tohoto
koutu Česka a Polska (plná penze, výlety, autobus k dispozici). Cena 5200 Kč
na osobu. Pro seniory z Prahy 9 i jejich
přátele. Přednost mají dvojice – jednolůžkové pokoje nejsou k dispozici, nebo
jen za příplatek. Kontakt: 777 048 304.
Odjezd pro všechny přihlášené po naložení zavazadel z atria hotelu Clarion
(u fontány) v pondělí 25. května 2015
v 7.30 hodin. Návrat v neděli 31. května
do 18 hodin.
Připravujeme na červen:
9. června 2015 ve 14 hodin
Rozloučení před prázdninami

Komponovaný program mluveného slova
a hudby v divadle Gong. Vystupují: herečka Lenka Krobotová (dcera režiséra Krobota), herečka Věra Kubánková, kytarista
Václav Havelka a sbor seniorek Elpidy.
Vstup do sálu od 13.30 hodin. Zdarma.
25. června 2015
Vycházka pro radost
Na vaši žádost opakujeme výlet vlakem
a pěšky Všenory–Mokropsy–Černošice
za doprovodu průvodce. Odjezd vlaku
z hlavního nádraží v 10.19, sraz ve Všenorech po příjezdu vlaku v 10.46.
Pěší vycházka s výkladem přes obec,
kolem kostela, původních statků, přes
železniční most do starých Mokropes
(občerstvení, odpočinek), dále kolem
řeky Berounky ke Kazínu a přes původní
prvorepublikovou plovárnu na vlak do
Mokropes, pro čipery až Černošic. Délka
trasy maximálně 6 km. Sportovní pohodlné oblečení a hůlky s sebou.

INZERCE

Letnice
dětský klub a mateřské centrum

Jubilanti
80 let
Věra Kadlecová
Ladislav Slavík
Věra Jeřábková
František Manhart
Jaroslava
Broukalová
Karel Holanda
Jan Tichý
Eva Maršíkova
Antonie Zacpalová
Miroslava
Janečková
Anna Kubíková
Josef Burian
Václav Mužík

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ
BUDOUCNOSTI

Potřebujete pracovat a zároveň pohlídat dítě?

COWORKINGOVÉ CENTRUM
PRO RODIČE S DĚTMI
- je sdílená kancelář s hlídaním dětí 0-5 let
ZDARMA v Praze 9 - v Letňanech
Mateřské centrum a dětský klub Letnice provozuje také volné herničky, miniškolku,
rodinné akce, semináře, divadélka, příměstské tábory, pobytové tábory,
tábory pro rodiče s dětmi, fotoateliéry, narozeninové oslavy.

tel.:774 138 331, 776 355 202, adresa: Stará náves 691,
Praha 9 - Letňany, otevírací doba: po - čt 8 - 12, 15 - 18; pá 8 - 12 hod.

SC-350550/02

www.klubletnice.cz, coworking@klubletnice.cz

85 let
Božena Pšádová
Božena Daňková

Libor Bejlek
Ladislav Herc
Jarmila Březinová
Bohumila Churavá
86 let
Vlasta Koubová
88 let
Hedvika Košťáková
90 let
Matylda
Macounová
91 let
Alexandra
Kunertová
Vlasta Vrbová
Hana Filipová

Nechali jsme

vyrůst sazby

Jarní akce k ročnímu účtu
Moravský Peněžní Ústav je finalista
Ceny veřejnosti Zlaté koruny 2015.

Vlasta Jiroušková
Vilém Dvořák
92 let
Vlasta Kelisová
Marie Melznerová
Jiří Daněk
Marie Jirsová
93 let
Josef Král
Jiří Slavík
94 let
Josefa Chmelíková
Slavomíra Zitková

Blahopřejeme!

Navýšené
úrokové sazby
až

2,08 %
p.a.

• Boniﬁkace úrokových sazeb
• Roční garance navýšené úrokové sazby
• Vkladový účet s výpovědní dobou vkladu 12 měsíců
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SC-350609/05

Navštivte naši pobočku na Senovážném náměstí 1375/19 v Praze
Více na www.mpu.cz I 800 678 678
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Společenské, aktivizační centrum pro seniory
Středisko sociálních služeb Městské části
Praha 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286
582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
4. 5. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé12:00–13:00
Country tance
14:00–16:00
5. 5. 2015 – úterý

raha 9, Zdravotní
uplynulý
cvičení pro seniory
diska, na
8:30–9:30
namenal
i náš suchý střih (100 Kč)
Kadeřnice,

– nutno objednat
9:00–14:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
vní služby,
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
mplikovaly
Počítačový kurz – pro mírně
který vyloučil
pokročilé12:00–13:00
o státních
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany, lekce se hradí)
13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory
spolupráci
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
6. 5. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory
s prvky jógy a dechových cvičení,
25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz (pro pokročilé)
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Karel Škréta –
přednáška s lektorkou sbírek
umění NG
13:00–14:30
Klub šikovných ručiček:
Drátěné srdíčko s korálky 14:30–16:00
7. 5. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany, lekce se hradí)
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

1

11. 5. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:00–12:00
Angličtina, konverzace –
pro středně pokročilé
12:00–13:00
Klub kardiaků
14:00–17:00
12. 5. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
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Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor
(mírně pokročilí)
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany, lekce se hradí)
13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu: písně různých žánrů
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
13. 5. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory
s prvky jógy a dechových cvičení,
25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Jarní country koncert – známé písně
pro seniory – zdarma! 13:30–14:30
Dílnička: Náramky – paměťový drát
a korálky15:00–16:00
14. 5. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany, lekce se hradí)
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
15. 5. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Návštěva jesliček v Českolipské
a společná oslava DNE DĚTÍ
9:40–11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat)14:00–18:00
18. 5. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé12:00–13:00
Country tance
14:00–16:00
19. 5. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Kadeřnice, suchý střih (100 Kč)
– nutno objednat
9:00–14:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00

Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor
(mírně pokročilí)
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany, lekce se hradí)
13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
15:00–18:00
20. 5. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory
s prvky jógy a dechových cvičení,
25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie:
Marie Curie Sklodowská 13:30–14:30
Dílničky: Závěsná dekorace
– menší kamínky s sebou 14:30–16:00
21. 5. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Trénink paměti
11:30–12:30
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany, lekce se hradí)
10:30–11:30
Klub důchodců
13:00–16:00
22. 5. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Vycházka: Botanická zahrada UK
Na Slupi, komentovaná prohlídka
s průvodcem. Sraz 9:30 hod. v centru
pro seniory Harrachovská.
Vstupné 35 Kč
10:30–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat)14:00–18:00
25. 5. 2015 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
7:45–8:45
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Němčina (pokročilí)
10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně
pokročilé12:00–13:00
Country tance
15:00–16:00
26. 5. 2015 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor
(mírně pokročilí)
11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně
pokročilé12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany, lekce se hradí)
13:30–14:30

Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
15:00–18:00
27. 5. 2015 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory
s prvky jógy a dechových cvičení,
25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub zdraví: PhDr. M. Štilec – Dech
a jeho vliv na duševní a tělesné zdraví,
včetně ukázek a nácviků 13:30–14:30
Dílničky: Tisk vlastního
grafického listu
14:30–16:00
28. 5. 2015 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory8:30–9:30
Počítačové kurzy pro začátečníky
9:00–11:20
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany, lekce se hradí)
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
29. 5. 2015 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat)14:00–18:00

Zveme všechny seniory
Prahy 9 do Společenského,
aktivizačního centra
Harrachovská 422/2, Praha 9,
na jednorázové či pravidelné
programy a akce:
• Vzdělávací – výuka jazyků,
práce s počítačem, trénink
paměti
• Pohybové – kondiční cvičení
pro seniory, pilates, břišní
a country tance
• Výtvarné – klub šikovných
ručiček, výtvarné dílny
• Kulturní – klub historie,
koncerty, pěvecká vystoupení,
besedy, přednášky se zajímavými hosty
• Setkání – sociálně aktivizační
činnosti seniorů ve skupině
• Volnočasové – karty, vycházky, výlety
• Kurzy a akce pro seniory
Prahy 9 jsou převážně zdarma,
platí se pouze jazykové kurzy,
čínská dechová cvičení a výlety
mimo Prahu
• Program vychází pravidelně
v měsíčníku Devítka a na
stránkách www.ssspraha9.cz,
v záložce Kluby pro seniory,
www.facebook.com/SSS MČ
Praha 9, tel.: 724 905 785
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ŠKOLSTVÍ

Registrujte své děti
k docházce do školek v červenci
S

Důležité upozornění

tejně jako v předchozích letech
mají mateřské školy provozované MČ Praha 9 rozdělené služby
na celý měsíc červenec. Srpen bude
opět věnován nezbytným opravám,
malování a rekonstrukcím, které
nelze provádět v průběhu školního
roku. Vzhledem k asanaci jednoho
ze starých pavilonů MŠ U Vysočanského pivovaru však bude k dispozici méně míst pro děti.

Rozdělení služeb

1. 7. – 3. 7. provoz ve všech MŠ,
kromě MŠ U Vysočanského pivovaru
6. 7. – 17. 7. MŠ Novoborská,
MŠ Litvínovská, MŠ U Vysočanského pivovaru
20. 7. – 31. 7. MŠ Veltruská,
MŠ Kovářská, MŠ U Nové školy,
MŠ Kytlická, MŠ Balabenka
Registrace dětí k letnímu provozu
proběhne 27. května 2015 od 13

do 17 hodin přímo v mateřských
školách. Rodiče zde odevzdají vyplněnou zkrácenou žádost a evidenční list, které obdrží ve svých
kmenových mateřských školách,
a zaplatí předem úhradu za docházku dítěte. Přijímány budou
pouze děti s trvalým pobytem

v městské části Praha 9, které již
navštěvují některou z mateřských
škol zřizovaných MČ Praha 9.
Další podrobnosti k registracím
k prázdninovému provozu získáte
přímo v mateřských školách a na
webových stránkách jednotlivých
mateřských škol.

Vzhledem k asanaci jednoho ze
starých pavilonů MŠ U Vysočanského pivovaru a následné výstavbě nové budovy rozhodly orgány
hygieny o dočasném snížení kapacity této mateřské školy na celou
dobu prázdninového provozu.
Jelikož se jedná o největší školku
v Praze 9, nelze v příslušném termínu zaručit umístění všech dětí
v případě, že by byla překročena
kapacita mateřských škol, které budou v daném termínu letní
provoz zajišťovat. Žádáme proto
všechny rodiče, kteří si mohou zajistit péči o děti jiným způsobem,
aby tak pokud možno učinili.
Mateřské školy zřizované MČ Praha 9 budou proto brát v potaz i to,
zda je někdo ze zákonných zástupců dítěte na mateřské (rodičovské)
dovolené. Těmto žadatelům vyhoví pouze v případě, že budou k dispozici volná místa.

SC-350421/04

INZERCE

Podrobné informace o všech našich aktivitách najdete na

www.mc-srdicka.cz, www.srdicka-os.cz
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SC-350562/01

Miniškolička v Mateřském centru ,,Srdíčka“
Vás zve k zápisu pro rok 2015/2016
pro děti 3–6 let
Malý kolektiv, nadstandardní individuální přístup.
Rodinná atmosféra a pestrá škála aktivit
pro děti i rodiče.
Na Vyhlídce 286/64, Praha 9-Prosek (budova na rohu)
Telefon: 728 630 396

ZDRAVÍ

Přijďte na Den zdraví O
na Polikliniku Prosek
Poliklinika Prosek, a. s. pořádá již pošesté ve spolupráci
s oblastní pobočkou ČČK Praha 9 Den zdraví 2015.
Uskuteční se 4. června od 9 do 16 hodin na prostranství
před poliklinikou.

dborníci především z prosecké polikliniky jsou připraveni
vám poradit, ať už máte zdravotní
problémy, nebo byste se v rámci
prevence chtěli dozvědět, co pro
udržení či zlepšení svého zdraví
můžete udělat.
Podstoupit můžete i interní vyšetření, jako například měření krevního tlaku, měření hladiny cukru
v krvi při diabetologickém vyšetře-

Poliklinika Prosek
ní, měření cholesterolu nebo kožní vyšetření.
red

Jednodenní chirurgie na Poliklinice Vysočany

Když si na operaci „odskočíte“
Operace máme spojeny
s mnohadenním pobytem
v nemocnici a delším
vyřazením ze života,
na který jsme zvyklí.
V nemocnici s poliklinikou
Vysočany si však pacienti
„poleží“ jen jeden den
a jsou propuštěni do
domácího ošetřování.

K

romě toho, že pacienti nejsou
stresovaní pobytem mimo domov a rodinu, umožňují operace
v režimu jednodenní chirurgie
rychlou rekonvalescenci.
Co si pod pojmem jednodenní chirurgie vlastně představit, jsme se
zeptali primáře tohoto oddělení
MUDr. Jiřího Fencla.
Jde o chirurgickou operační léčbu
v lokální či celkové anestezii. Pacient k nám přichází až v den plánovaného výkonu a do čtyřiadvaceti
hodin může být propuštěn do domácího ošetřování.
Jaké chirurgické zákroky provádíte?
Jen namátkou – laparoskopické
operace tříselných i břišních kýl,
operace žlučníku, slepého střeva,
křečových žil, hemoroidů a jiných
nezhoubných onemocnění konečníku, operace nezhoubných
kožních nebo tukových nádorů
a podobně.
V režimu jednodenní chirurgie
tedy není možné provádět všechny chirurgické zákroky…
Ne, spektrum našich výkonů je
omezeno, jedná se především
o jednodušší chirurgické výkony.
Například onkologické operace je
třeba provádět v nemocnicích vyš-
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rutinně ovládat, protože jinak operace trvá déle než při klasickém
postupu, musí mít potřebný materiál a to stojí peníze. Navíc pro
velké nemocnice, které zdravotní
pojišťovna platí formou paušálů, není laparoskopická operace
z ekonomického hlediska výhodná. My naštěstí máme chirurgy
s bohatými zkušenostmi s laparoskopií a zdravotní pojišťovna nám
laparoskopické operace proplácí,
protože pak méně vydá za následnou péči.
Na tomto lůžku na oddělení jednodenní chirurgie Polikliniky Vysočany
stráví pacienti jen jeden den
šího typu, které mohou pacientovi
poskytnout komplexní péči.

ce a můžete u nás absolvovat také
kompletní předoperační vyšetření.

Takže není ani možné operovat
všechny, kteří by chtěli podstoupit
zákrok v režimu jednodenní chirurgie.
U nás operujeme ty, kteří jsou
stabilizovaní ve svém zdravotním
stavu. Například klient může trpět
cukrovkou, ale pokud drží dietu,
bere léky a hodnoty glykémie má
v normě, může být operován v režimu jednodenní chirurgie. A podobné je to s člověkem po infarktu, který je správně kardiologicky
zaléčen. V opačném případě musí
být operován v nemocnici vyššího
typu, kde jsou další specializovaná
oddělení.

Jaké chirurgické výkony provádíte nejčastěji?
Laparoskopické operace tříselných kýl. Mnoho pacientů má už
zkušenost s klasickým způsobem
operování, tedy poměrně dlouhým řezem v citlivém třísle. Tkáně
k sobě sešité se však pod tahem
často rozestupovaly. Proto se dnes
při operaci používají speciální síťky, jakési záplaty, které umožňují
šití bez napětí. A my navíc tuto
síťku dáváme na tříselný kanál
laparoskopicky přes břicho. Tedy
žádný dlouhý řez v třísle, ale jen
dírka do pupíku a další dvě vedle
něho. Zákrok tak méně bolí, pacient může jít již druhý den domů
s tím, že je schopen se sám obsloužit, a riziko recidivy se snižuje na
minimum – z hlediska dlouhodobých studií na 1-2 procenta.

Pokud bych měla zájem podstoupit chirurgický zákrok u vás, musím mít doporučení praktického
lékaře?
Nemusíte. Navštívíte naši chirurgickou ambulanci, kde vás vyšetří
specialista a rozhodne, zda váš
problém je vhodné řešit v rámci jednodenní chirurgie. Pakliže ano, rovnou se domluvíte na termínu opera-

Proč se takto běžně neoperuje,
když je to pro pacienta výhodné?
Důvodů je hned několik: pracoviště musí být vybaveno pro provádění laparoskopií, lékař musí postup

To znamená, že pacient na laparoskopickou operaci u vás žádným
způsobem nepřispívá?
Všechno hradí zdravotní pojišťovna a my nevybíráme žádné skryté
poplatky, nepřijímáme pseudodary ani neuzavíráme tzv. sponzorské smlouvy.
S jakými dalšími zdravotními problémy se na vás pacienti obrací?
Po problémech se žlučníkem jsou
pro nás velmi častými výkony zákroky na konečníku, jako například odstranění hemoroidů. Hlavní proktologický program běží
ambulantně, ale pokud léčba vyžaduje chirurgický zákrok, musím
říci, že jsme jedno z mála pracovišť
v Praze, které operuje Longovou
metodou. Hemoroidy odstraňujeme za pomoci speciálního přístroje, tzv. stapleru, uvnitř konečníku.
Pacienti tak mají výrazně menší
bolesti a rekonvalescence je nesrovnatelně rychlejší.
Jste-li jedno z mála pražských
pracovišť, které operuje Longovou
metodou, znamená to, že i tato
operace patří k těm dražším?
Ano, ale i tu u nás hradí zdravotní
pojišťovna.
text a foto: Marie Kurková
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5. 5. úterý
19:30
Divadelní spolek Post Scriptum
O. Kovařík: HAJZLBÁBY
ANEB TADY SE PTÁM JÁ
Bláznivá komedie s kriminální zápletkou se zpěvy a tanci odehrávající se na
veřejných záchodcích druhé kategorie
v suterénu výstavního paláce.
Režie: L. Pivoňka
11. 5. pondělí
19:30
Divadlo Vedro
Malá scéna
W. Shakespeare, I. Vyskočil:
HAPRDÁNS
Komický zápas s tragédií pana
Shakespeara nazvaný Haprdáns, neboli
Hamlet princ dánský, ve zkratce. Hrají:
M. Kroupa a Z. Teskeredžić. Režie:
Miroslav Pokorný
12. 5. úterý
19:30
Divadelní spolek Rachtámiblatník
V. Werner: PRÁVO NA HŘÍCH
(PREMIÉRA)
Komedie o tom, jestli se nevěra (ne)
vyplácí a zda může tchyně přispět ke
šťastnému vyřešení manželské krize.
Režie: A. Arabadzis
13. 5. středa
19:00
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Pravidelný pořad příznivců Slováckého
krúžku v Praze.
14. 5. čtvrtek
17:00
Přednáška PhDr. Marty Foučkové

15. 5. pátek
19:30
Divadlo Artur
F. R. Čech: DÍVČÍ VÁLKA – NOVÁ ÉRA
Nové zpracování legendární komedie
F. R. Čecha, která nás zavádí do dob
knížete Přemysla. Panovník si hodlá
užívat nově nabyté svobody, avšak
netuší, že jeho zhrzená milenka panna
Vlasta se rozhodne vyhlásit mužům
válku. Režie: F. J. Zvolský
16. 5. sobota
15:00 a 19:30
Divadlo Artur
F. R. Čech: DÍVČÍ VÁLKA – NOVÁ ÉRA
17. 5. ne
9:30, 11:30, 15:00, 17:00
Koncert žáků Hudební školy Yamaha
při KRC Knoflík
19. 5. úterý
19:30
Malá scéna
Černá hodinka
BÁSNÍK Z NEJMILEJŠÍCH
Laskavá poezie a střípky ze života
J. Seiferta. Účinkuje Šporkovo trio.
20. 5. středa
19:30
Jazz Klub Gong
Classic Jazz Collegium Boba Zajíčka
Koncert skupiny vedené už 40 let
nestorem české jazzové scény,
trumpetistou a hudebním publicistou
Lubošem Bobem Zajíčkem.
21. 5. čtvrtek
19:30
Divadlo Artur
Malá scéna
Vlado Bálint: STO LET V OČISTCI

Narodit se není jednoduché. Jenomže
dokud se nenarodíte, domníváte se,
že je to ta nejjednodušší věc na světě.
Všechno je jinak. Hra jednoho herce
Jindry Kriegela s hudbou slovenské
skupiny No Name.
22. 5. pátek
19:30
FONTÁNA
Výroční koncert k padesátiletému
jubileu skupiny.
23. 5. sobota
14:00
24. 5. neděle
14:00
Netradiční divadelní festival Čtrnáctky
Pásmo autorských divadelních
představení připravených oddíly
dětí a mládeže organizace Kondor
– Čtrnáctka a několika hostujícími
amatérskými divadelními soubory.
25. 5. pondělí
19:30
Divadlo AHA!
W. Shakespeare, J. Lesák
a kol.: ROMEO & JULIE
Největší příběh všech dob, který
není nutné představovat. Tentokrát
v unikátní úpravě pro dva herce.
Shakespeare v próze. Shakespeare
pro dva. Shakespeare is dead! Prostě
o lásce. V režii J. Lesáka účinkují Bára
Jánová a Vratislav Hadraba.
28. 5. čtvrtek
19:30
Divadlo rodu Vejvodů
J. Cimrman, Z. Svěrák, L. Smoljak:
ŠVESTKA
Jevištní sklerotikon českého génia Járy
Cimrmana.
30. 5. sobota
19:30
Divadlo Artur
K. Tomanová, J. Kriegel:
SVATÉ NEŘESTI
Komický příběh o tom, co se stane,
když se lidé budou chtít stát lepšími.
Hrají: B. Slezáček, B. Polák, B. Mottlová,
J. Kriegel, K. Janáčková a další.

NÁŠ TIP: Kubula a Kuba Kubikula aneb
o tom, jak je důležité míti svoje strašidlo
Na dobrých pohádkách je pěkná jedna věc a totiž
ta, že nikdy nezestárnou. Mezi ty, které mohou
bez ostychu nést přídomek „nesmrtelná“, patří
i kouzelný příběh Vladislava Vančury Kubula
a Kuba Kubikula.
Není divu, že po krátké odmlce se divadelní dramatizace kouzelného dobrodružství potulného medvědáře
a jeho nezbedného souputníka mlsného medvídka
Kubuly na prkna vysočanského Divadla Gong vrací.
Obnovenou premiéru představení prolnutého veselými písničkami opět přichystal soubor Divadla AHA!.
V hlavních rolích se tentokrát dětskému publiku
představí Miloš Mazal coby Kubikula a Radovan Klučka v roli jeho medvědího kumpána. A nutno podotknout, že volba padla na ty správné herce. Nejenže se
oba na své role typově hodí, navíc mezi nimi dobře
funguje tolik potřebná souhra. Bez přehánění se dá
říct, že zvláště Klučka předvádí vynikající výkon. Při
ztvárnění své role se mu podařilo dokonale vystihnout povahu na jedné straně roztomile nemotorného,
na straně druhé roztodivnými estrádními kejklemi
udivujícího medvíděte. Jeho chůze na rukou (či
tlapkách, chcete-li) nebo žonglování s obřími koláči
spolehlivě spouští salvy smíchu mezi malými i velký-
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mi diváky. Komičnost představení však nestojí pouze
na vizuálních gazích. Pohádku ženou vpřed vtipné
dialogy, vydařené písničky, jakožto i mimořádně
povedené kostýmy, mezi nimiž nejvíce zaujme rozčepýřené bílé strašidýlko Barbucha (Vratislav Hadraba).
Všechno dohromady by to pro děti bylo jen příjemně
strávenou hodinou v divadle, kdyby si „ahácká“ divadelní adaptace nezachovala ducha původní pohádky.
Připomenout si nesmírnou cenu kamarádství, odvahy
a vlídného smíchu stojí vždycky za to.

GONG DĚTEM
4. 5. pondělí
pro děti od 4 let
J. Kolář, M. Pokorný:
DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA
MODROOČKA

10:00

5. 5. úterý
10:00
Malá scéna
pro děti od 3 let
K. Čapek:
DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
6. 5. středa
pro děti od 4 let
V. Vančura, M. Pokorný:
KUBULA A KUBA KUBIKULA

10:00

12. 5. úterý
pro děti od 4 let
J. Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY

10:00

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

10:00

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

10:00

15. 5. pátek
10:00
pro děti od 5 let
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný:
MAUGLÍ
18. 5. pondělí
10:00
pro děti od 9 let
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
19. 5. úterý
10:00
pro děti od 4 let
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
DEVATERO POHÁDEK
21. 5. čtvrtek
10:00
pro děti od 4 let
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
27. 5. středa
10:00
pro mládež od 12 let
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
ROMEO & JULIE

KLUB KOCOUR
15. 5. pátek
19:30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Večer nabitý muzikou. Scéna otevřena
i pro náhodně příchozí.
21. 5. čtvrtek
19:30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru.
26. 5. úterý
19:30
HAEMA + JIRKA ŠMIDT
Staré keltské balady s českými texty
a písničkový recitál.

Z představení Kubula a Kuba Kubikula

28. 5. čtvrtek
19:30
AKUSTICKÝ ŘEZ
Marek Dusil Blend (indie-acoustic) Two
codes future (indie-acoustic grunge)
Vladivojna la Chia (new chanson)
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Jarní Tilda
Pro všechny fanynky našich kursů látkových figurek
TILDA i pro ty, kteří si chtějí tuto zajímavou rukodělnou
metodu vyzkoušet poprvé, jsme připravili speciální
sobotní kurs. Náš šestihodinový workshop začne
16. května 2015 v 10 hodin.

T

entokrát budou švadlenky
vyrábět jarní zvířátka. Kurs
povede oblíbená lektorka Pavla
Svárovská. Vám stačí vybavit se
dobrou náladou a trochou trpělivosti. Pracovní pomůcky, materiál
a občerstvení dodáme my. Cena
kursu: 500 Kč.
Kapacita kursu je omezena. Místa si můžete zarezervovat na tel.:
777 853 883, 608 930 306 nebo
e-mailem: kursy@kultura9.cz.
Adresa: Obecní dům, Jandova 4,
Praha 9. Více informací o dalších
kursech: www.divadlogong.cz.

Pohádky Na Dvorečku
Těší nás, že se pořádání divadelních pohádkových
odpolední na dvoře Obecního domu v Jandově ulici č. 4
stalo během let oblíbenou tradicí. Ani letos se nemusíte
bát, že bychom vás o středeční pohádky Na Dvorečku
chtěli připravit.

S

ezonu zahájíme 27. května
v 16 hodin pohádkou „NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK“. Na akci je vstup zdarma
a hraje se za jakéhokoli počasí. Po
skončení představení je pro zájemce připravena v ateliéru Obecního domu ve 4. patře zdarma
dílnička, kde si budou moci děti
ozdobit svůj skleněný svícen.

Program letní scény
pohádky Na Dvorečku:
Tilda slepice

Pouť na Střížkově

Vždy ve středu od 16 hodin.
27. 5. Nešťastný šafářův
dvoreček – Divadlo Kapsa
Andělská hora
3. 6. O princezně mlsalce
Divadélko v pytlíčku

Pohádky Na Dvorečku jsou
určeny nejmenším divákům…
10. 6. Český Honza
Divadlo LokVar
17. 6. Dobrodružství čmeláka
Brundibára
Liduščino divadlo
24. 6. O Červené Karkulce
Divadélko Vysmáto

Kolik spisovatelů
se vejde do Knoflíku?
Pražský klub spisovatelů pod záštitou Obce spisovatelů
představí ve středu 20. května od 19 hodin v Kulturním
a rodinném centru, Jablonecká ulice 724/6, na Proseku
Inku Delevovou, členku Obce spisovatelů, kterou bude
doprovázet Pavel Štědrý, kytarista, písničkář a grafik.

Atrakce v zábavném lunaparku Helferových vás čekají na pouti,
která se koná od 25. května do 15. června 2015 na Střížkově
(zelený prostor u stanice metra Střížkov). Pořádá ji městská část
Praha 9 ve spolupráci s Karlem Helferem a syny.
Užít si tu můžete autodrom, velký a malý řetízkový kolotoč, lochnesku,
přehupovací lavice, vláček Lucky train, bobovou dráhu, opravdové
koně a mnoho dalších pouťových atrakcí. Mezi 1. a 12. červnem budou
atrakce patřit také dětem z mateřských škol Prahy 9. 

Inka Delevová, malířka, ilustrátorka, básnířka, spisovatelka, narozená v Praze na Starém Městě,
se zabývá malováním obrazů s figurálními motivy, krajinomalbou
i symbolickou malbou, obrazy zvířat i prehistorických, ilustracemi
knih, výstavami, publikační činností, besedami, autorským čtením a recitací. Ilustrovala přes 350
knih a měla 4 světové výstavy, 15
mezinárodních a přes 600 samostatných výstav. Píše povídky, poe-

zii, rozhlasové fejetony, detektivní
povídky. Spolupracuje s filmem,
divadlem a architekturou.
Pavel Štědrý, grafik, narozený
v Košířích, se zabývá užitou grafikou, grafickými úpravami časopisů, knih, diplomů a dalších grafických projektů, fotografií, psaním
textů a autorských písniček, píše
poezii i texty písní, které pak sám
interpretuje. Vystupuje na vernisážích, besedách a vystoupeních, při
kterých se doprovází na kytaru.

Podvečerní pochod jarní Prahou
Klub turistů TJ Praga pořádá pro Klub českých turistů, oblast
Praha, podvečerní pochod jarní Prahou po trase naučné stezky
Prahy 9 přes Prosek a Střížkov.
Pochod v délce 8 kilometrů se uskuteční ve čtvrtek 9. června 2015.
Start je u stanice metra Vysočanská (východ k vlakovému nádraží) od
17 do 19 hodin. 
František Pecha, předseda Klubu turistů TJ Praga
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Galerie 9: QUATTROM + 1
Galerie 9, Sokolovská 324/14,
Praha 9, www.galerie9.cz.
Otevřeno: pondělí–čtvrtek
od 10 do 19 hodin. Vstup volný.
Objednávky hromadných návštěv
na tel.: 236 041 292.

například návrhem územního plánu hl. m. Prahy, byla vedoucí týmu
řešícího zásady územního rozvoje
hl. m. Prahy. Ve své výtvarné práci
se zaměřuje velmi často na figurální kresbu. V originálních pohybových kresbách zachycuje dynamické okamžiky v tanci a hudbě.
Dalšími tématy v malířské tvorbě
Aleny Hořejší jsou barevné expresivní krajiny a portréty.
Má na kontě 8 samostatných a kolem třiceti kolektivních výstav.

Galerie 9 od 19. května do
4. června 2015 vystavuje
díla Aleny Hořejší, Jiřího
Mejstříka, Milana Myslivečka, Miroslava Kubového
a Rudolfa Macha.

Q

uattrom je účelově vytvořená
skupina čtyř výtvarníků, které
spojovalo v civilním životě společné pracoviště. V pravidelných
dvouletých intervalech vystavovali v rámci Tvůrčí skupiny v Martinickém paláci na Hradčanech,
v sále architektů Staroměstské
radnice a v posledních letech v nadaci ABF na Václavském náměstí.
Název „Quattrom“ je slovní hříčka založená na skutečnosti, že tři
z vystavujících výtvarníků mají ve
svém jméně písmeno M, jediná vystavující žena má jméno začínající
na písmeno A. Na výstavu do Galerie 9 skupina Quattrom přizvala
ještě jednoho člena z Tvůrčí skupiny, proto název Quattrom + 1.

Alena Hořejší

Alena Hořejší

Motto: Není potřeba slov, když
existují barvy, světlo a pohyb.
Vystudovala architekturu na fakultě stavební Českého vysokého
učení technického v Praze. Ve své
odborné praxi se zabývala týmovými urbanistickými úkoly jako
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Jiří Mejstřík:
Šest žen Jindřicha VIII.

Milan Mysliveček
Krédo: Zelená a modrá je pro mne
dost dobrá.
Vystudoval střední průmyslovou
školu grafickou. Dlouhodobě se
zaměřuje na práci v oboru heraldiky a typografie, tvoří osobní
a obecní znaky a akcidenční tisky
(novoročenky, plakáty, kalendáře,
grafické úpravy knih, výstav. Jakožto nedělní a sváteční malíř je,
jak naznačuje citát, milovníkem
české krajiny, kterou příležitostně
zachycuje na svých obrazech. Maluje je po vstřebání všech dojmů
pokud možno v den odjezdu, kdy
celá rodina balí.
Účastnil se řady kolektivních výstav.

Jiří Mejstřík

Motto: Každá věc má svůj půvab
a „duši“, jde jen o to je najít a využít. Takové hledání bývá leckdy napínavé, ale vždycky moc fajn, i když
výsledek nemusí být nic extra. Doporučuji vám – zkuste to také!
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a i dnes se pracovně
pohybuje ve světě ekonomiky. Jeho
tvorba je založena na shromažďování různých drobností a artefaktů,
které nás obklopují, ze kterých Jiří
Mejstřík vytváří zajímavé prostorové kompozice a drobná dílka, které
nazývá „Oživlé smeťáky a popelnice“. Pracuje tak se zcela běžnými
produkty nebo jejich zlomky, která
jen minimálně upravuje a výtvarně
doplňuje. Základem jeho tvorby
jsou námětové nebo materiálové
série, které, byť oplývají značnou
dávkou odlehčení, přesto často
odkazují na každodenní současná
témata.
Uspořádal tři velké a řadu malých
samostatných výstav a účastnil se
17 výstav kolektivních.

Milan Mysliveček

Motto:…a jestliže jsi někdy miloval ženu nebo krajinu, prožils
opravdové štěstí. A umřeš-li potom, to už není důležité. /E. Hemingway/. Doplním – ideální je
milovat obojí společně.
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Miroslav Kubový - Chuť

Miroslav Kubový

Motto: Maluji absurdno a společenské jevy, někdy je to totéž.
Vystudoval zahradní architekturu při Vysoké škole zemědělské
v Brně. Jeho obrazy vycházejí z dob
dávno minulých, jako je například
italské Trecento a Quattrocento,
nebo krajů exoticky vzdálených,
převážně z orientálních kultur.
Témata jsou inspirována problémy současného dění. Obrazy jsou
velmi často tvořeny v cyklech, propojených společnou myšlenkou či
příběhem. Vedle klasické olejomalby na plátně se věnuje kresbě tužkou, tuší a malbě na hedvábí. Více
se s jeho tvorbou můžete setkat na
www.youtube – kerimsspace.
Uspořádal 11 samostatných
a účastnil se bezpočtu kolektivních výstav.

Rudolf Mach

Rudolf Mach

Motto: Co není v hlavě, musí být
v ruce... a naopak.
Výtvarník, architekt, absolvent
ČVUT, Fakulty architektury, kromě volné tvorby tvoří i na konkrétní zakázku. Zastoupen je v soukromých sbírkách i veřejných
prostorech, účastnil se 11 kolektivních výstav. Jeho inspiračními
tématy jsou exprese, muzika, figurace, dynamika, monochromatičnost.
Říká: „Namalovat hudbu je zřejmě tak trochu nesmysl, přesto
se o to pokouším. Snažím se tím
alespoň vizuálně zprostředkovat
tu nepřenositelnou náladu a pocit,
který ve mně především živě hraná muzika vyvolává. Pro výtvarné
zpracování jsem zvolil některé své
letité hudební ikony a miláčky. To
vše jako poctu jim a s velkým obdivem k jejich hře, která, když se
to umí, vypadá tak jednoduše a samozřejmě.“

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro
všechny věkové kategorie,
tvoříme zde pro radost, zábavu,
štěstí, harmonii, uklidnění. Za
krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné
a ještě si odnést vlastní umělecké dílo. Vždy ve středu od
17 do 19 hodin.
Program dílen:
6. 5. muchláž/voskovky a tuš
13. 5. koláže/pocta J. Kolářovi
20. 5. zdobení sádrových
odlitků
27. 5. navlékané dekorace
z papíru

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
20. 5. malování na sklo
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat/kapacita je ale omezena provozními možnostmi.
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cvičišti
plo‰iny
jejich
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ke zpfiístupnûní
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i na pfiesnosti
jejího plánu.
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pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû otevmeny, bylo
nutné
poãkat, probûhnout
do

7.
květen
1945
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
a projít
systém Amerika
- MoãálZe
stran
vjíždějí
do Prahy
německé
odvodní
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Němci
s tanky
několika
bezpeãnûj‰ích
míst a za chvíli jsem byl
ly propojeny!
tech
prorazili do vnitřní Prahy. Staroměstv Americe I. A Moãálka a Amerika tak byská
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četu, jejíž salvy se ozývaly dvě hodiny.

ného prÛzkumu v nedalek˘ch LetÀanech,
provádûného krátce po válce Quidem Zárubou, je kfiídové podloÏí nerovné. Jak vypl˘vá ze stovek geologick˘ch vrtÛ, proveden˘ch zde pfii projektování sídli‰tû, objevují
se v nûm údolní deprese a paleokoryta
zahloubená aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vyplnûná pfieplaven˘mi jíly.
Nerovnosti tehdej‰ího povrchu fungují
jako nepropustná bariéra pro vody prosakující pískovcov˘m souvrstvím. Na kontakt jílÛ a pískovcÛ jsou vázány drobné
prameny vyvûrající tfieba u vysoãanské estakády, ve StfiíÏkovské ulici ãi v rybníãku
pod Kundratkou. V kanalizaãní ‰tole v ulici Nad Kundratkou byl odkryt silnû zjílovatûl˘ povrch podloÏního ordovického
souvrství, kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
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aNacistická
pfieplaven˘mi
jíly.
pozorovatelna
Kfiídová sedimentace zaãíná peruck˘mi
ještě ne. Dusí
ji milionová
armáda.
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má i oblast Strahova
a Petfiína.
nepřežil
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zemí
nedalekého pobfieÏí, které je v niÏ‰ích polohách tvofieno mûlk˘mi
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vstání. Zatím jen v Nymburce, Poděbradech,
odkryvÛ
právû oblast pod ulicí Na VyChlumcijenad
Cidlinouv˘voj
a Novém
Bydžově.
hlídce)
moãálovit˘
redukován
neNášse
lidvÛbec
už povstal.
V Terezíně
se ale
rozpoubo
nevyskytuje
a na
ordovické
podloÏí
po tenké
pfiechodové
tal teror…nasedají
Vězňové byli
vyvoláváni
ze svých
vrstvû
pfiímo
bílé
pískovce
s
kaolinick˘m
cel po šesti. Nikdo nevěděl proč,
teď když se
tmelem.
již Německo hroutí. Nastupovali do šestiPrávû
na tyto „sladkovodní“ pískovce, jak
stupu…
nimije
byl
i Josefhlavní
Janda,ãást
kterého
se
dfiíve Mezi
naz˘valy,
vázána
pronám připomíná
název
z vysočanských
seckého
podzemí,
a tojedné
v pásu
sahajícím od
Kundratky
aÏLachmanová.
do hloubûtínsk˘ch
Hutí. čeBíulic, a Zdena
Po dlouhém
lé
perucké
pískovce
dosahují
mocnosti
kání v nejistotě je předváděli před popravčí
ãtyfi aÏ ‰esti metrÛ a mohou pfiedstavovat

Fronta se posunula až k Prostějovu a Kro-

sy. Vztyčují se československé vlajky. Začíná

měříži. Povstání a partyzánské boje na KladTûÏba
Rezavé
korycanské
pískovce
byly Poličce,
ve vûtně, v Semilech,
Jílemnici,
Svratce,
‰ím
mûfiítku
tûÏeny
jako
více
ãi
ménû
kvaChrudimi, Litomyšli i jinde. V Praze první
litní kámen pravdûpodobnû jiÏ od stfiepadlý bojovník na rohu Václavského náměsdovûku, ale s jistotou nejménû od roku
tí a Štěpánské
Večer a v noci
začali
lidé
1695,
kdy jsouulice.
na historické
mapû
Proseve zakresleny
Vysočanechdva
vyvěšovat
československé
ka
velké lomy
ve svahu po
obou
vlajky.stranách prosecké návsi. Podle nálezu mincí byly lomy zaloÏeny zfiejmû jiÏ
poãátkem 16. století. Podobné, pomûrnû
5. květen 1945
rozsáhlé lomy pokraãují pfies Hloubûtín do
Pražský alidna
povstal.
V šest na
hodin
ráno začal
Vinofie
dal‰í místa
okrajích
kfiív rozhlase
Zdeněk
Mančal
bojkotovat
dvoj-8
dov˘ch
plo‰in
praÏské
oblasti
- v Praze
ajazyčné
9 napfiíklad
naNa
âertovû
vr‰ku.
Nûkteré
vysílání.
obchodech
a veřejných
podzemní
chodby,
napfiíklad
v
Krocínce
budovách se přemalovávají německé nápiãi v Americe I, pokraãovaly v men‰ím mû-

jak pláÏov˘ sediment, tak pfieplavené váté písky sedimentované v tûsném sousedství pobfieÏní linie.
Tyto perucké pískovce jsou mûkké, nejsou vyuÏitelné jako stavební kámen a na
vzduchu se pomûrnû rychle rozpadají.
Men‰í kusy se podle na‰ich pokusÛ rozpadnou jiÏ bûhem nûkolika mûsícÛ, napfiíklad pfies zimu. Jejich písek je v‰ak velmi ãist˘, dobfie vytfiídûn˘, pÛsobí dobr˘m
estetick˘m dojmem. Proto byly na fiadû
míst perucké pískovce ãi jejich rozpadlé
deriváty vyuÏívány jako slévárenské písky,
‰tukové písky nebo pro v˘robu abrazních
ãisticích prostfiedkÛ. Sedimentace peruck˘ch pískovcÛ je na fiadû stfiedoãesk˘ch
lokalit (typick˘ je tfieba Hostibejk u Kralup) zakonãena ‰tûrãíkovou polohou, která ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
nástup nové, mohutnûj‰í mofiské záplavy.
Tato ‰tûrãíková poloha je velmi dobfie vyvinuta na fiadû míst v proseckém podzemí,
ale také napfiíklad v lomu poblíÏ prosec3. květen
1945
ké
vyhlídky.
V˘‰e
poloÏenépovstání
pískovcev jsou
hrubozrnné,
Následovalo
Jičíně,
Turnově,
ménû
homogenní,
ãasto
‰ikmo
zvrstvené
Nové Pace, Pardubicích, Železném
Brodě,
a mají charakteristickou narezlou barvu.
Vysokém Mýtě, Ústí nad Orlicí, Přelouči
¤adíme je k tzv. korycansk˘m vrstvám a poa jinde. Obsazování
továren,
radnic amofie,
úředvaÏujeme
je za sediment
mûlkého
ních
budov.hrály
NěmcidÛleÏitou
civilisté prchají
překotně
ve
kterém
roli pfiíbfieÏní
proudy,
z Prahy. jejichÏ smûry se bûhem dal‰ího v˘voje pobfieÏí mûnily a tím ovlivÀovaly zrnitost sloÏení pískovcÛ a smûry jejich vnitfi4. květen 1945
ní
laminace.
Rozkaz velitele jednotek SS v Čechách

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9

345
199

pro armádní skupinu Střed ze dne 5. května
PrÛzkum
1945: Věc:
Nasazení
letectvabyly
6. 5. velmi
za svítání.
Podél
prosecké
plo‰iny
náPamětní deska připomínající Rudolfa
kladnû
vrtány clony
asi metr
od sebe
Vlastní jednotky
za svítání
do útoku
navzdájihoProsecké
skálykterý
- Moãálka
Daleckého,
byl coby vyjednávač
len˘ch
vrtÛ
a ‰achtou
bylo otevfieno
východní
a jižní
okraj města
ze směrupodBezákeřně zavražděn Němci na vysočanzemí u Ameriky I. Odtud dál smûrovala
nešov a Zbraslav na levém břehu s hlavním
fiítku
i
do
korycanského
souvrství.
Na
koském nádraží.
prÛzkumná ‰tola aÏ podél ulice Na Vycílem okolí
Hodně
rycanské pískovce nasedají zelené glau- hlídce.
TatoVáclavského
grandióznínáměstí…
akce nebyla
nikonitické
jílovce
a páskované
souvrství
jí- kdy
boj o budovu
rozhlasu.
Na mnoha
místech
zápalných
bomb,
celé hnízdo musí
souhrnnû
vyhodnocena,
ãásthořet…
materilovcÛ
téÏbojuje.
zvanéZe„kanafas“.
Prahy se
středních aBûlohorské
východních álÛ byla staÏena jako tajná a postupnû se
opuky
se
objevují
jako
souvislé
polohyaby
aÏ poztrácela.
Moãálka byla mapována doČech se valí do Prahy nacistické tanky,
6. květen 1945
nejménû nûkolik desítek metrÛ od okra- konce nûkolikrát, ale vût‰ina map je dnes
rozbily
vypuknuvší
V Praze
K třicetitisícové německé posádce v Praze
jÛ
plo‰in.
Ve star˘chpovstání.
lomech na
územíbylo
Se- nedostupná.
Jen díky ‰Èastné náhodû bypostaveno
na 1600
barikád.tûÏila
Esesáci
stupňu- lo
se autorovi
přibližují Schőrnerovy
jednotky nûkolik
SS a tři
verního
Mûsta
se vesmûs
opuka.
této práce pfiedáno
K
Proseku
se mÛÏe
vztahovat
zápis neurjí teror
– vypálili
a vyvraždili
Javoříčko,
Les- listÛ
tankové
divize. map
Rozhlas
volá oa pomoc.
Esedobov˘ch
Moãálky
Krocínky
od
ãitû
lokalizovan˘
·ilbochu,
ke Ztracené
v˘znamného
kovice,
Lejskov a kPrasetín.
Potj.
desáté
hodině utajeného,
sáci vraždí vale
ulicích
a domech.podzemního
V ulici Obětí
vartû
mezi
Libní a Prosekem,
a datovan˘
Hrdliãky,
kter˘
jako
gezačínají
ve Vysočanech
odzbrojovat
Němce. badatele
6. května Ladislava
vnikli do sklepa
domu
č. 255
a porokem 1795. Îádn˘ dfiívûj‰í údaj není ofyzik proslul akcemi v Hitlerovû Orlím
Začal boj
o vysočanské
kterém
stříleli tu 37 obyvatel, z toho deset malých
znám,
i kdyÏ
men‰í ãástnádraží,
chodbicna
mÛÏe
b˘t hnízdû,
podzemí PraÏského hradu, na Vybyl transport s padesáti obrněnými vozy. ‰ehradû,
dětí a třináct
žen. Ve Vysočanech
bylo postastar‰í.
Karl‰tejnû,
ve ·tûchovicích
i jinTûÏba
Proseku
bûhem
celé- de,
Běhemna
boje
nabídliprobíhala
Němci příměří
a žádaveno
během noci
5. na
6. května
osmnáct
a Proseku
se vz60.
letech
intenzivnû
vûho 19. století a podle pamûtníkÛ skonãi- noval.
la aÏ po první svûtové válce, kdy jiÏ neby- Hlavním problémem v˘stavby Proseka nela v˘razná a poskytovala spí‰ pfiíleÏitostnou byly podzemní chodby, ale ãetné lÛmky
práci místním nezamûstnan˘m. Prosecké a nejménû dvû drobné cihelny, které bypodzemí struãnû zmiÀuje Filip Poãta ve ly jiÏ bûhem první republiky zaváÏeny odsv˘ch Geologick˘ch vycházkách po praÏ- padky, takÏe hrozilo selektivní sesedání
ském okolí (1897). Dále jej uvádí A. Ji- základÛ. Proto byla valná ãást sídli‰tû nároutek (1927) v knize Obec Prosek. Ve kladnû postavena na ro‰tech a pol‰táfiích
20. letech nav‰tûvuje podzemní prostory ze zhutnûného ‰tûrku. V 60. aÏ 80. letech
v Hloubûtínû Popelka Bilianová a Jaro- bylo prosecké podzemí pomûrnû dobfie znáslav Petrbok, kter˘ se ze své funkce kon- mo jeskyÀáfiÛm a místním obyvatelÛm,
zervátora pfiimlouvá jiÏ poãátkem 20. let zejména hochÛm, na jejichÏ vzpomínky je
minulého století za jejich památkovou moÏné dodnes ãasto narazit.
ochranu a zpfiístupnûní. Poté publikuje prv- âást podzemí Moãálky a celá Krocínka
ní, byÈ struãn˘ vûdeck˘ popis nejprve zná- byly je‰tû v 60. letech vylity betonem. Po
m˘ geograf Josef Kunsk˘ aÏ v roce 1940 a po neustál˘ch propadech kanalizace bylo v lenûm Václav Král v roce 1958. Mezitím se tech 1987 aÏ 1989 pfiikroãeno k raÏbû
podzemím zab˘vá nûkolik novinov˘ch 270 m dlouhé kanalizaãní ‰toly táhnoucí
zpráv, napfiíklad v roce 1909 mûlo b˘t v jed- se pod ulicí Nad Kundratkou. ·tola byla
né chodbû, podle popisu odpovídající na návrh autora raÏena ruãnû, aby nedoAmerice
I, objeveno skladi‰tû lupiãÛ. Tepr- cházelo
k otfiesÛm,
a posléze
vylita betoPříjezd Rudé armády do Hrdlořez v roce 1945.
Na fotografii
Českobrodská
ulice.

ve
zámûr vybudovat
Severní
Mûstobyl
pfiináli podmínky
kapitulace.
Po jednání
zá‰í
novou
obsáhlou
vlnu
zájmu
o
zdej‰í
keřně zastřelen šéfpilot Avie Rudolf Dalecpodzemí. Pozornost je je‰tû oÏivena proký. Poté se rozhořel prudký boj a Němci se
padem
na Krocínce a na Kundratce v rovzdali.
škole byl zřízen
zajatecký
tábor,
ce
1965Ve
i petfiínsk˘m
sesuvem
ve stejném
kterým
během se
bojů
prošlozveliãené
10 177 zajatců.
roce.
Objevují
znaãnû
povûsti
poddolování
celého
chodVo
Odkolkově
pekárně
pekliProseka
až do 9.akvětna
bách
táhnoucích
se
aÏ
na
Jen‰tejn
a
do
Stapro bojovníky chleba.
ré Boleslavi.

KULTURA

FOLKOVÉ PODVINÍ 2015
A zase jsme, přátelé,
stejně jako festival našeho
devátého pražského obvodu FOLKOVÉ PODVINÍ o rok
starší. Ale mimo starostí
nás čeká sem tam i něco
příjemného, na co se může
člověk těšit. O tom, že
dvanáctý ročník festivalu
bude patřit právě k těm
věcem příjemným, asi není
příliš sporu. 12. ročník
festivalu, který je věnován
mistru zvuku René Caisovi
(1963–2015) se uskuteční
4. června 2015 od 16.30
hodin.
HOP TROP – 35 let
PAVLÍNA JÍŠOVÁ a přátelé
AG FLEK
ZTRACENÉ ILUZE
SCARABEUS

T

radiční setkání přátel trampské
a folkové hudby proběhne jako
každoročně v kamenném hradišti
vysočanského přírodního parku
v Podviní.
Letošní ročník budeme bohužel
i vzpomínat. Jako blesk z čistého
nebe přišla zpráva, že nás nečekaně opustil dvorní mistr zvuku
nejen kapely HOP TROP, ale
i našeho festivalu René Cais. Od
prvního ročníku patřil neodmyslitelně k tomuto festivalu a zpráva
o jeho odchodu byla pro všechny
stejně neuvěřitelná jako šílená.
Byl to nejen skvělý zvukař, ale především skvělý člověk a náš kamarád. Proto letos budou hrát kapely
nejen pro vás, ale především pro
Rendu - čtvrtého ze tří mušketýrů
Hop Tropu, který pro vás celých

AG FLEK

Květen 2015

ZTRACENÉ ILUZE
jedenáct let FOLKOVÉ PODVINÍ
zvučil, a vždycky skvěle! Pro toho,
který, jak správně napsal Samson,
byl málo vidět, ale o to více slyšet.
A budeme věřit, že v nebi bude otevřené okno a Renda bude nejen u něj,
ale alespoň na chvíli i zase s námi!
Letošní ročník zahájí trampská
kapela SCARABEUS, jejíž počátky
sahají až do konce šedesátých let.
Na legendárním festivalu Porta
se v roce 1969 stala vítěznou skupinou v oblasti trampské písně
a rok nato si svůj úspěch zopakovala. V půli sedmdesátých let však
kapela přes své úspěchy zaniká.
Rok 1998 přináší zásadní změnu
– Scarabeus se opět schází, a to
v původním obsazení, a začíná
zase hrát. Inu, je tu chvíle pro staré
trampy a pamětníky.
Druhým z letošních účinkujících
bude tříčlenný soubor ZTRACENÉ
ILUZE. Mnozí nepochybně netuší, kdože se pod tímto půvabným
názvem skrývá. Tedy rozhodně
žádní nováčci. Jsou to pánové
Vláďa a Bohumil Zatloukalové,
nebo-li kytarová sekce rockové
Hudby Praha, a Jamajka Koblicová, rovněž ex Hudba Praha, ale

PAVLÍNA JÍŠOVÁ

zároveň také legendární zpěvačka
kapely MÁCI. Na hudbě a textech
Ztracených iluzí je jasně patrná
stopa letité spolupráce s Lubošem
Pospíšilem, ale i řadou dalších hudebních formací, kterými pánové
a dáma za ta léta prošli. Z těch několika řádků je jasné, že je skutečně nač se těšit!
Poté se na scéně objeví skutečná
legenda, a to sice skupina AG FLEK,
nebo-li Blanka Táborská, Ivo Viktorin, Karel Markytán... Kapelou,
která funguje už od roku 1977,
prošla za ta léta i taková jména,
jako je Vlasta Redl či Radek Pastrňák a nemálo dalších. Jejich desky
Tramtárie, Dohrála hudba či Blázni umírají nadvakrát patří ke zlaté
klasice, kterou bychom měli mít
doma snad všichni. A ať už máte,
či nemáte, nechat si utéci jejich
koncert v kamenném hradišti vysočanského parku by byl nejen hřích,
ale hlavně obrovská škoda. Asi je
zbytečné psát víc, prostě přijďte se
podívat a zazpívat si s kapelou Carpe Diem a další nesmrtelné písně.
I předposlední z vystupujících
bude nepochybně jedním ze zlatých hřebů večera. Bude jím totiž

PAVLÍNA JÍŠOVÁ a přátelé. Skvělá
zpěvačka s jedním z nejvýraznějších hlasů, kterou snad skutečně
nelze neznat. Není mnoho takových, kteří by se stejně výrazně
a nesmazatelně zapsali do dějin
českého folku. Cestu k jejímu věhlasu lemují takové kapely jako
Žalman a spol., Nezmaři, Druhá
tráva... Těžko hledat lepší osvědčení pro práci v oboru. S Pavlínou
Jíšovou vystoupí tradičně její, nejen vskutku krásná, ale i vskutku
nadaná slečna dcera Adéla Jonášová a Petra „Šany“ Šanclová a...
Zkrátka, minimálně tři krásné
a zatraceně dobré baby, které stojí za to nejen vidět, ale rozhodně
i slyšet.
A zlatý hřeb večera – kapela HOP
TROP slaví letos 35 let! Ke svému
mírně hranatému, leč věru úctyhodnému výročí si pánové nadělili
i zbrusu nové cd. Stihli ho ještě
natočit a smíchat se svým dvorním
zvukařem a neviditelným členem
kapely Rendou Caisem. Na cd
„HOP TROP 35 LET“ je několik
klasických evergreenů nejtrampštější z trampských kapel, několik
nových, nikdy nevydaných kusů
a pak unikátní vystoupení trojice
s The Hottentots Orchestra v Karlínském hudebním divadle v rámci
oslavy 30 let Hop Tropu, které je
skutečnou třešničkou na dortu.
A kde jinde by měli Hop Trop na
své pětatřicetiny zahrát než na festivalu, ke kterému prostě patří!
Těšíme se, že na téhle oslavě narozenin nebudete chybě ani vy, ani
my a konec konců, hlavně ani oni!
Na viděnou v Podviní, přátelé!
VSTUP: VOLNÝ
dr. Otto Sepl
www.podvini.cz
foto: Otto, Konstantin, archiv

HOP TROP – 35 let
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24. 5. 2015 Park Přátelství

Pořádá
Městská část
Praha 9

PROSECKÉ JARO
aneb

od klasiky k popu

*ODPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY od 14,00 – 20,00 h*
kulturní, společenské a sportovní zážitky pro celou rodinu
Na hlavní scéně vystoupí žáci a učitelé hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru ze ZUŠ na Proseku
a jejich hosté: Orchestr FREECOOLIN, Pěvecký sbor WINGS, Kapela HOT WINGS, j.h., Kapela JELEN
Soutěže po celé odpoledne od 14 – 18 h, tradiční lodičky, skakací hrad, aquazorbing, bungee trampolína, velká pirátská lo�,
tvořivé dílny, mikádo, kuželky, magické krabičky, lezecká stěna pro malé a další aktivity.
* Dům dětí a mládeže Praha 9 * Sdružení SAM a spol. * Devítka v pohybu *
Porsche Praha - Prosek * Testovací jízdy ŠKODA Fabia * Soutěže o ceny
Generální partner: Česká spořitelna a.s., partneři: Porsche Praha-Prosek, ZUŠ Prosek, Bobová dráha

Pohádkový Den dětí v Podviní

II. vysočanská
výstava veteránů
Po loňské úspěšné premiéře se i letos v Praze 9 koná
Pragueoldtimer – II. vysočanská výstava veteránů.
Pořádá ji Jan Poupě pod záštitou starosty MČ Praha 9
Jana Jarolíma.

N
D

en dětí se koná 29. května
2015 od 14 do 18 hodin v parku Podviní ve Vysočanech (metro
„B“ Českomoravská). Pořádá ho
MČ Praha 9 spolu s Domem dětí
a mládeže Praha 9 a Kulturním
a mateřským centrem Knoflík.
Pohádky opustí své stránky v knihách a na malý okamžik vstoupí
do lidského světa. Nepromeškejte proto jedinečnou příležitost se
s nimi blíže seznámit. V parku Podviní se na vás budou těšit pohádkové bytosti, např. Zlatovláska, Karkulka, Otesánek, Sněhurka a další.
Na pohádkové cestě jsou pro děti
připraveny zajímavé úkoly. Cílem

24

akce je podpořit v dětech a rodičích
lásku ke čtení pohádek.
Připraveny budou i dílničky, děti
si mohou vyrobit pohádkovou
placku i dřevěnou loutku nebo jen
nakreslit oblíbenou pohádkovou
postavu. Domů si každý účastník
odnese malé překvapení.

a historické automobily a motocykly se můžete těšit 29. května 2015
od 12 do 17 hodin v Podviní na louce vedle lanového centra.
Pokud se výstavy veteránů chcete aktivně účastnit a předvést na ní svůj
vůz či motocykl v celé kráse, můžete se zaregistrovat e-mailem na adrese poupe@pragueoldtimer.cz nebo telefonicky na čísle 602 200 383.
Více na www.pragueoldtimer.cz.

Divadelní představení:
Divadlo Studna zahraje Čertovskou pohádku (v 15 hodin) a pohádku Princ Jaromil (v 17 hodin).
Těšit se můžete také na nafukovací atrakce a aktivity v Lanovém
centru PROUD.
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Devětkrát s Devítkou – Hudební jaro v Praze 9
Festival orchestrální a komorní tvorby 2015 se uskuteční pod záštitou
starosty Městské části Praha 9 Jana Jarolíma. A na co se můžete těšit?
8. června
Varhanní koncert Josef Kšica a j.h.
Kostel sv. Václava, Praha 9-Prosek
Program: výběr z díla J. S. Bacha

15. června
Trio Boema
Park Přátelství, Praha 9-Prosek
Program: Vivatt W. A. Mozart

10. června
Art kvartet
Svatyně Krista Krále, Praha 9-Vysočany
Program: W. A. Mozart, G. Bizet

17. června
Prague Oper Quintet
Park Podviní, Praha 9-Vysočany
M. A. Charpentier, G. Gerschwin, B. Smetana

Začátek koncertů je vždy v 18 hodin. Vstup volný. Organizátor občanské sdružení IUVENTA
si vyhrazuje právo na změnu programu.

23. 5.
24. 5.
29. 5.
4. 6.

28. 5.
4. 6.
9. 6.
Městská část Praha 9
Vás srdečně zve
na kulturní programy
VSTUPY NA AKCE VOLNÉ⎜www.praha9.cz

Biskupcova 5 • Praha 3 - Žižkov
Tel.: 271 775 615
www.papirnovotny.cz • obchod@papirnovotny.cz
Květen 2015

Platí od 1. 7. 2014–31. 10. 2014

Sokolovská 504/274 • Praha 9 - Vysočany
Tel.: 284 819 062
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ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ
POTŘEBY

PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO
KUPÓNU VÁM VRÁTÍME

L ET

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

INZERCE
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PROSECKÉ MÁJE 2015
Jednadvacátý ročník nejstaršího hudebního festivalu
devátého pražského obvodu proběhne tradičně v příjemném prostředí zahrady Pavana na starém Proseku
(ul. U Prosecké školy) 28. května od 16:30 hodin.
BBP – podzemní orchestr
FISH FLESH FIELD
AND HENRY DOLLAR
HAKKA MUGGIES
POHLAVNÍ NÁDRAŽÍ
TICHÉ LODI

P

rosecké máje 2015 zahájí
vystoupení projektu TICHÉ
LODI, kytaristy Reného Müllera z olomoucké kapely Hynkovy
Zámky. Křehké písně o vodě, času
a nekonečném tichu v nás, které
ocení nepochybně nejen milovníci
Oldřicha Janoty, ale i každý, kdo
v tichu umí najít slova a melodie.
Letos v březnu bylo pokřtěno první cd Tichých lodí, a to sice desetipísňové album „Časy vody“ (Ears
& Wind Records), na němž texty
R. Müllera a M. Václavka doprovází nejen Reného magická kytara, ale v několika kusech i podivné
tóny houslí mistra Cipíska. Jedna

HAKKA MUGGIES

z desek, které je prostě pěkné mít
doma, abyste se kdykoli mohli
vrátit v čase anebo ho alespoň na
chvíli zastavit.
Druhá vystoupí kapela s křehkým
názvem POHLAVNÍ NÁDRAŽÍ.
Dvě kytary, saxofon, basa a bicí,
ale hlavně svébytná hudba spojená s poezií. Band vystupuje od
roku 2008 a mj. vyhrál diváckou
cenu v soutěži Malá Alternatiiva,
kterou každoročně pořádá sdružení Unijazz. Mezi jinými zhudebnili mládenci kupříkladu poezii
Bertolta Brechta. Velmi příjemní
a zajímaví zástupci české alternativní scény, kteří rozhodně stojí za
poslech i vidění.
Jako třetí se objeví pod imaginární
proseckou májkou keltští divočáci
HAKKA MUGGIES. Po intelektuálním tichu a slušné porci bigbeatu s poezií se rozpoutá divoká
bouře. V melodiích kapely najdeme Irsko, Skotsko, Bretaň, ale i vlivy punku, metalu... Divoké i něžné
písně v jazyce českém i anglickém,
dívčí i mužské vokály a ukrytá
energie zašlých časů. Půvabná
houslistka této kapely vám může
být nepochybně povědomá, neboť
strávila několik příjemných let

BBP – podzemní orchestr
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v kapele Původní Bureš. Nelze než
doporučit - k tanci velmi vhodné!
Předposledním z letošních alternativních chodů proseckého májového hodokvasu bude kultovní
karlovarská kapela FISH FLESH
FIELD AND HENRY DOLLAR.
Pro pražskou scénu toto jméno
rozhodně není neznámé a kapelu
je možné čas od času potkat na
nekomerčních večírcích, o nichž
se dozvíte zpravidla jen čirou náhodou. Každopádně koncerty tohoto uskupení bývají skutečnou
lahůdkou. A není rozhodně bez zajímavosti, že kapela nedávno přivedla na svět své zbrusu nové cd
„Tanacetum Vulgare“, které bude
na místě nepochybně k mání. Připravte se tedy na porážku rodinného prasátka s úsporami, protože
tohle cd za to opravdu stojí!
A o závěr večera se tradičně postarají místní černočerní patrioté BBP
- podzemní orchestr. Zazní hymna
festivalu, pekelná píseň „Ty Prosecké Máje“ a pak už bude až čtrnáctihlavý soubor sypat ze svých zásobníků písně k tanci i nehybnému
poslechu. Veselá ošatka pohřebních melodií vás vrátí zpátky na
zem i pod ní. Teskné poslední valčíky i divoká tanga naplní vaše ušní
boltce až po okraj a odvážní mohou
i tančit. PROSECKÉ MÁJE už patří k letité tradici, pánové a dámy
z podzemního orchestru dobře
vědí, že jejich Pražané jim rozumí.

FISH FLESH FIELD
AND HENRY DOLLAR
Na úplný závěr večera zazní do
tmy legendární píseň o trpaslíkovi na hřbetě podivného živočicha
a dvacátý první ročník festivalu se
pozvolna stane minulostí.
Ale to všechno je teprve před námi,
to všechno nás teprve čeká! Na viděnou v zahradě Pavana, přátelé!
P. S.: Na místě tradičně nebude
chybět pojízdná prodejna alternativní a nezávislé hudby a literatury, kterou jinde nekoupíte – POLÍ
PĚT (www.polipet.cz), a samozřejmě ani povoz s ohnivou vodou
i nealkem.
A jak velí stará a dobrá tradice:
VSTUP VOLNÝ!
dr. Otto Sepl
foto: Konstantin a Otto

TICHÉ LODI
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Centrum volného času Praha 9
Mezi místa, kde se lze
poučit a zabavit, patří
Centrum volného času
Praha 9 v Lovosické ulici,
jehož činnost se datuje
od počátku roku 2004.

V

miniškolka Kolotoč, Montessori
školka Prosek, Play Wisely, jóga
pro děti, angličtina pro děti, příprava angličtiny ke zkouškám,
dramatický kroužek, taneční studio HDC, venkovní hřiště pro děti
i víceúčelové hřiště pro dospělé.
Miniškolka Kolotoč je pro děti již od
dvou let. Miniškolička poskytuje individuální výchovnou péči a zároveň
skupinka 6- 8 dětí vytvoří dostatečné
podmínky pro získávání sociálních
zkušeností, trénink komunikačních
dovedností a pro rozvoj dalších
schopností a dovedností dětí.

NABÍZÍME VÁM PRÁCI,
KTERÁ MÁ SMYSL
PLUS NOVÉ BENEFITY
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU
STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

PRACUJ
PRO METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY

PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:
věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

Květen 2015

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

ěnuje se především organizování sportovních soutěží
i dalších volnočasových aktivit
pro děti, mládež i dospělé. Cílem
organizace je naplnění hesla „Pro
každého něco!“. Posláním Centra
volného času je poskytovat prostor pro aktivity k osobnostnímu
rozvoji lidí, vytvářet a udržovat
lokální tradice, podporovat iniciativy jednotlivců směřované ke
zkvalitnění života obyvatel městské části Praha 9.
Všechny akce pro širokou veřejnost
jsou zdarma, jako třeba Den dětí,
vánoční a velikonoční dílny pro děti
s rodiči, lampionový průvod, závody kol pro nejmenší, den plný pohádek, střížkovské posvícení atd.
V centru volného času působí

Montessori školka Prosek je pro
děti od 3-6 let. Ta má již celodenní
program do 17 hodin. Vyučují zde
lektorky s Montessori vzděláním.
Montessori metoda využívá poznatku na základě, kde si děti od
narození do šestého roku formují
svou osobnost. Utvářejí si vztah
k vnějšímu světu a rozvíjí svou
inteligenci. Nabízíme Montessori
školku i pro ostatní děti v průběhu letních prázdnin. Je otevřená
29. 6. – 10. 7. 2015. Příměstský
tábor plný pohádek se uskuteční
3. 8. – 7. 8. 2015.

PlayWisely® je ucelený, vědecky
podložený a současně zábavný
způsob hraní, který využívá přirozené schopnosti učení a pohybu
dítěte od čtyř měsíců až do pěti let.
Naším cílem je „zapnout a vyladit“
smyslové, řečové, učicí a pohybové dovednosti důležité pro rozvoj
budoucích schopností. Odborníci
se shodují, že správná stimulace
v raném věku je velmi důležitá pro
přirozený rozvoj dítěte. Podněty,
které na vaše novorozeně či batole
působí v prvních letech života, ve
skutečnosti mění strukturu jeho
mozku. Naše komplexní metoda
pomáhá rodičům rozlišit, co je
v zájmu maximalizace rozvoje dítěte nejlepší, a díky „moudrému
hraní“ prohlubuje vztah s dítětem.
Taneční studio HDC nabízí aerobic
pro děti i dospělé, street dance,
break dance, zumbu, minitanečky.
Nejbližší akce je Den dětí 31. 5.
2015 od 14 hodin.
Srdečně vás do Centra volného
času Praha 9 zve jeho ředitelka Simona Vacková.

Soutěžte s námi!
Praha 9 se připojila k cyklistické výzvě 2015. Po celý
měsíc květen budou evropská města soutěžit o to, kolik
kilometrů najedou jejich obyvatelé na kole.

S

tačí vzít kolo, stáhnout si do mobilu aplikaci, která vaše kilometry započítá, a přidat se k týmu Prahy 9. Pomozte Praze 9 obstát
v evropské konkurenci!
Oficiální stránky akce v angličtině:
www.facebook.com/europeancyclingchallenge,
www.cyclingchallenge.eu. Informace v českém jazyce
jsou k dispozici na našich webových stránkách
www.praha9.cz a www.cyclingchallenge.eu/cz.

FAFV

NABÍZÍME PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM PRO DĚTI

Fotbalová Akademie Františka Veselého

TÝDENNÍ CYKLUS:

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

TERMÍNY:

6. 7. - 10. 7.
3. 8. - 7. 8.

20. 7. - 24. 7. 2015
17. 8. - 21. 8. 2015

Kontakt:
M 724 659 404, E vesely@fafv.cz www.fafv.cz

SE ZAMĚŘENÍM
NA VŠESPORTOVNÍ
AKTIVITY, FOTBAL,
PLAVÁNÍ A ZÁBAVU.

CENA ZA TÝDEN:
Děti do 10 let 2.490 Kč
Děti 10-15 let 2.790 Kč
Minimální účast na týden
15 dětí, maximální 30 dětí.

Místo konání prázdninového programu:
ARENA SPARTA, Sportovní areál Podvinný Mlýn, Praha 9

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
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Lední hokej ve Vysočanech
V O2 areně ve Vysočanech se až do 17.
května koná mistrovství světa IIHF v ledním
hokeji. Proto bylo nutné přijmout změny
v dopravním režimu v okolí areny, aby byla
zajištěna ochrana míst pro rezidenty, průjezdnost MHD a bezpečnost šampionátu.

P

odrobně jsme o nich informovali v dubnovém vydání Devítky. Nyní jen připomínáme:

Dopravní změny

Do většiny ulic ve Vysočanech
a Libni v okolí O2 areny je mimo
povolení MČ Praha 9 vjezd zakázán. Konkrétně: Do ulice Ocelářská
v úseku Kurta Konráda – K Moravině je umožněn vjezd pouze vozidlům s povolením pořadatele.
Do ulice K Moravině je umožněn
vjezd pouze autobusům MHD
a vozidlům centra následné péče.
Ulice Českomoravská je ve směru
na Černý Most průjezdná, ve smě-

ru k Balabence je provoz omezen
pro dopravní obsluhu a řidiče, kteří mají povolení pořadatele.
Ulice Sokolovská zůstává průjezdná pro všechny bez omezení.

Parkovací karty

Do ulic kolem O2 areny, do nichž
je vjezd zakázán, mohou lidé, kteří
tu bydlí, ve dnech hokejových zápasů vjet jen s kartou opravňující
k rezidenčnímu stání.
Kdo parkovací kartu nemá, jako
např. vlastníci garáží, parkovacích stání či řidiči, kteří parkují ve
dvorech, může si do konce konání
hokejového šampionátu na vyso-

čanské radnici zajistit potvrzení
umožňující vjezd do oblasti. Fyzické osoby o toto potvrzení požádají
v přízemí v informačním centru
v úředních hodinách pondělí až
pátek, podnikatelé v kanceláři Odboru životního prostředí a dopravy č. 227 v pondělí a středu.
Budete-li žádat o vydání potvrzení, které vás opravňuje k vjezdu,
musíte prokázat vlastnictví nemovitosti nebo prokázat, že tu máte
bydliště, a to nájemní nebo podnájemní smlouvou. Jedno oprávnění
k vjezdu se přitom vydává na jedno
vozidlo. Firma poté, co prokáže, že
má v této oblasti sídlo či pobočku,
dostane počet povolení podle počtu neveřejných parkovacích stání. Potvrzení přitom slouží pouze
k vjezdu do oblasti, nikoliv k parkování na veřejné komunikaci.
Vyzýváme obyvatele, kteří budou
mít problém s parkováním z důvodu, že v dané lokalitě stojí auta

neoznačená parkovací kartou, aby
neváhali volat linku 156, případně
oslovili nejbližší hlídku městské
policie a dožadovali se odtahu z důvodu překážky na komunikaci!

Městská hromadná doprava

Ze stanice metra Českomoravská
se ve dnech konání zápasů MS
v ledním hokeji vystupuje pouze
k O2 areně (tedy z eskalátorů vyjíždějících z metra směrem doprava). Vstup do stanice Českomoravská je z opačné strany od ulice
Drahobejlova.
Autobusové nádraží u stanice metra
Českomoravská je zrušeno. Autobusy končí v ulici K Moravině, kam
není možné vjíždět osobními vozy.
Tramvaje v ulicích Sokolovská
a Českomoravská projíždí bez
omezení v obou směrech.
Veškeré podrobnosti k šampionátu lze nalézt na oficiální webové
stránce www.iihfworlds2015.com,
která byla uvedena do provozu ve
dvou jazykových mutacích – české
mk
a anglické.

Sokolovská – bez omezení
Českomoravská (směr do centra) – modrý úsek – jen „dopravní obsluha“, červený úsek – MHD a na povolení MSLH
(směr Hloubětín bez omezení)
Ocelářská – červený úsek – jen vozidla s povolením MSLH
K Moravině – červený úsek – jen MHD
ostatní komunikace v modře vybarvené oblasti – jen dopravní obsluha (příjezd do garáží Galerie Harfa zachován)
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Devítka v pohybu
Občanské sdružení Devítka
v pohybu usiluje o správný
směr životního stylu
obyvatel Prahy 9 a chce
přivést lidi k aktivnímu
trávení volného času
při sportu.

D

íky mimořádné podpoře
Městské části Prahy 9 sdružení získalo zázemí pro jedinečný projekt veřejných venkovních
tréninků v parcích. Kdokoliv si
může přijít zdarma zacvičit. Od-

Pondělí

Funkční
trénink

Přírodní běh

18:00–19:00

19:00–20:00

Jóga
a pilates

Cvičení
maminky

Kalisthenika

Jízda na kole

Nordic
Walking

18:00–19:30

17:00–18:00

9:30–10:30

Úterý

18:00–19:00

Středa

18:00–19:00

Čtvrtek

18:00–19:00

19:00–20:00

borníci každému poradí jak začít.
Tréninky jsou rozděleny podle
výkonosti na úplné začátečníky

9:30–10:30

18:00–19:00

a pokročilé, je připraven speciální program pro maminky s dětmi
a seniory. Vyberte si ten „svůj“

a přijďte. Nezapomeňte si zarezervovat místo na tréninku na
www.devitkavpohybu.cz.

Přijďte sportovat do areálu Sparta Praha Podvinný mlýn
Nabízíme tato sportoviště:
Aréna:
• Hlavní sál pro míčové sporty
(fotbal, házená, florbal, pozemní hokej)
• Sál stolního tenisu – 9 stolů
• Sál judo – tatami
• Sál atletika

Venkovní plochy:
• Travnaté hřiště rugby – fotbal
• Atletický stadion – 6dráha tartan
• Travnaté hřiště – sektory pro
technické disciplíny
• Hřiště umělá tráva

Připravujeme na novou sezonu
speciální programy.
Bezplatné parkování zajištěno v areálu.
Kontaktní osoba:
Alžběta Klímková, tel.: 602 214 019
e-mail: klimkova@acspartapraha.cz
www.arena-sparta.cz

INZERCE

PRODEJ
AKCE NÍ

S tímto ku KVĚTEN!
ponem zí
skáte

slevu 12
%
na ná
kup zb
v prodejněoží
Namche

Lezení na skalách
pro děti i dospělé
Horolezecký tábor

NAMCHE – Outdoor, Travel & Climbing Center, s.r.o., Heydukova 6, Praha 8 – Prodejna, půjčovna, lezecká a skialpová škola

SC-341107/06

lezení ve skalách, pro začátečníky i zkušené lezce
půldenní, celodenní, víkendové akce
lezení na písku i v jiných terénech, zajištěné cesty (ferraty)
týdenní tábor pro děti
kurzy vedou horští vůdci a certifikovaní instruktoři
účastníci akcí mají slevu na nákup v prodejně Namche
více informací na www.namche.cz nebo v prodejně

AUTOSALON / MOTOSALON / MEGASHOW

750

AUTOMOBILŮ

SVĚTOVÉ
HVĚZDY
MOTORSPORTU

350

Květen 2015

WWW.LEGENDY.CZ

SC-350126/03

13.—14. 6. 2015 PRAHA

SC-350516/01

MOTOCYKLŮ
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Cyklistické závody v parku Višňovka
Bike Ranch team o.s.
má závodní okruh, který
vybudoval v parku
Višňovka v ulici Pod
Šancemi v Praze 9.

Z

áměrem Bike Ranch teamu je
oživit historii cyklistiky na tradičním místě v Praze, kde se dříve
konaly závody v cyklokrosu a později i na horských kolech. Jeho
snahou je vytvořit variabilní tratě,
které bude možno měnit, a tím
zvýšit jejich atraktivnost nejen pro
závody, ale i pro širokou veřejnost.
Pořádat zde závody, které nebudou rozlišovat závodníky podle

čtou body za ty soutěže, ve kterých
se umístili nejhůře. Závody dětí
nebudou hodnoceny jako seriál,
ale každý závod zvlášť.

Z dubnového cyklistického závodu dětí ve Višňovce

Letos se těšte na pět závodů

věku, ale podle jejich výkonnosti.
Postupně by tak měla vzniknout
pražská liga podobná například
Hanspaulské lize v kopané. Nejlepší z jednotlivých soutěží by
postupovali a naopak ti nejslabší
sestupovali.
Celá soutěž se bude vyvíjet podle
zájmu sportovců. Předpokládaná
kapacita okruhu je zhruba 30-50
závodníků na jednu výkonnostní
ligu. Do jednoho závodního odpoledne se vejde 6 závodů.

Termíny závodů:

26. 4., 31. 5., 14. 6., 12. 7., 16. 8.,
velké finále bude na programu
4. 10. 2015. Prvního závodu v dubnu se zúčastnila stovka dospělých
cyklistů a 50 dětských závodníků.
Pokud máte zájem, aby vaše děti
trénovaly pod dohledem profesionálních závodníků, přijeďte
na úterní tréninky. Zájemci se
mohou hlásit Michalu Doušovi,
tel.: 602 255 410.
Více na www.bikeranch.cz/cup

Pro sezonu 2015 počítá Bike
Ranch team s pěti závody, konanými vždy v neděli, a jedním finálovým závodem pod záštitou MČ
Praha 9. V soutěžích dospělých
(včetně kadetů a juniorů) do finálového závodu mohou postoupit
pouze ti závodníci, kteří se zúčastní minimálně třech závodů.
Do finále se bude nasazovat podle
počtu získaných bodů. Těm, kteří
absolvují všech 5 závodů, se ode-

INZERCE

Mobil: 777 670 326

FA J. MACHÁČ

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

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

ZUBNÍ ORDINACE
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www.ceskydomov.cz
SC-350595/01

SC-350387/02

MUDr. Zuzana Střelcová

Sokolovská 304
„Vysočanská poliklinika“
OZNAMUJE
PŘÍJEM PACIENTŮ
tel.: 266 006 189

SC-341818/05

SC-341370/08

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

Květen 2015

SC-341715/06

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

SC-350217/03

www.cvikr.cz

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ

OPTIK CVIKR

20:58

Brýle i na předpisy
všech pojišťoven.
Jablonecká 423
Tel.: 286 891 295

s bydlištěm v Praze 9 a kanceláří na
adrese Londýnská 730/59, Praha 2 Vinohrady nabízí
komplexní právní služby
a poradenství:
• příprava smluv a podání nejrůznějšího druhu
• řešení sporů, zastupování v řízeních před
soudy a jinými orgány
• právní servis při koupi a prodeji
nemovitostí, úschovy aj.
• právní služby rovněž v anglickém jazyce,
česko-anglické překlady dokumentů.
K cenám není připočítávána DPH. Možnost
schůzek i na území Prahy 9.
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NUTRIČNÍ ORDINACE, Poliklinika Vysočany,
Sokolovská 304, 3. patro
Tel.: 777 56 81 82
www.nutricniordinacepraha.cz
Hajek-ZEDNIK_44x30
28.4.201411:

SC-341526/07

JUDr. Irena Homolová, LL.M.
20.04.15
advokátka

inzerat_44x30.indd 3

Tel.: 736 137 720
e-mail: info@akhomolova.cz
www.akhomolova.cz

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

SC-350373/02

Albina
KASHKAROVA

SC-341939/05

Zavolejte mi:

774 849 270

OPRAVY A PRODEJ

TRVALÁ ÚPRAVA VÁHY
VÝUKA SESTAVENÍ JÍDELNÍČKU
DETOXIKACE ORGANISMU

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

Postarám se i o Vás

www.klubmontessori.cz
tel.: 604 708 572

SC-350460/02

ŠICÍ STROJE

„Výborný servis od prvního
kontaktu až do předání
nemovitosti a pomoc s přepisy
služeb, adres atd.“
P. Hozák

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

SC-350608/01

Rekonstrukce bytových jader.
Rekonstrukce koupelen. Rekonstrukce bytů.
www.rekojadra.wgz.cz, tel: 731 725 911
email: koupelnyreal@seznam.cz

SC-350376/02

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

Tradicřeivost
& tvo

INZERCE

Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok.

www.hdk.cz

Hlavní mediální partner

SC-350285/26

me

188x130_A+D+L.indd 1

08.01.15 11:07

Turné k příležitosti 70. výročí

„NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ AKROBATICKÁ SHOW“

osvobození a ukončení 2. světové války

ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2015

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ
CIRKUS

HOSTÉ: HELENA VONDRÁČKOVÁ A MICHAELA NOSKOVÁ

Chinatown

17. 10. 2015 PRAHA Tipsport arena

13.12.2015 PRAHA

producent

hlavní partner

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

SC-341912/85

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

SC-341912/84

Kongresové centrum, 14:00 a 19:00

ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mTI new york uvádí muzikál
BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS´

SHOW NA LEDĚ PRO MALÉ I VELKÉ

TOU R

ˇ
JEN POCKEJ
,
´
2015 ZAJICI!
muzikálový hit v kONGRESOVÉm CENTRU PRAHA

12. 12. PRAHA

a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · d. šinkorová · p. KOLÁŘ · R. VOJTEK
i. chýlková · j. langmajer · P. VÍTEK · j. KRETSCHMEROVÁ · h. holišová
J. ASTEROVá · m. nosková · P. VRASPÍROVÁ · O. LOUNOVÁ · A DALŠÍ...

www.jen-pockej-zajici.cz

Květen 2015

SC-341912/86

TIPSPORT ARENA, 13:30 a 17:00 Hod.

DARK STYLE
Agency
Generální partner

MammaMia 92x63.indd 1

HLAVNÍ partner

producenti

Mam
ma
Mam
maMia! tančí
ss

Mia! tančí

www.mammamiamuzikal.cz

SC-341912/87

V HLAVNÍCH ROLÍCH MICHAL NESVADBA A TOMÁŠ VERNER
EXKLUZIVNĚ V PRAZE VYSTOUPÍ JOZEF SABOVČÍK

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI3.PRAHA
31
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Základní umělecká škola Praha 9

Prosek
U Prosecké školy 92, Praha 9 • tel.: 286 886 138
www.zuspraha9.cz
Přijímáme předškoláky, školáky a studenty do uměleckých oborů pro školní
rok 2015/2016 ve dnech 11. a 12. května a 3. a 4. června 2015, vždy od 14 – 18 h.
klavír, housle, kytara klasická, elektrická a baskytara, akordeon,
elektrické klávesy, příčná a zobcová ﬂétna, klarinet, saxofon,
trubka, pozoun, violoncello, zpěv klasický a populární, bicí
nástroje, příprava na hudební konzervatoře

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

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

n
r
a
v
t
Vý

ý

SC-350500/01

ní

b
Hude

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

