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a sportovních akcí
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nová prodejna
v Praze
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HLEDÁME MANAŽERY INZERCE!
Jsme jedno z největších vydavatelství v České republice působící na trhu již 17 let.
PoPis Pracovní Pozice:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících zákazníků, nabídka a prodej reklamy v titulu
s největším počtem výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů a doporučení řešení jejich dalšího
rozvoje pomocí našich medií. Tvorba cenových nabídek, reporting, běžná administrativa.
Požadujeme:
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu a samostatnost. Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat. Radost z práce s lidmi. Prokázání bezúhonnosti,
minimálně středoškolské vzdělání. Předchozí obchodní praxe výhodou.
Práce na ŽL. Uživatelskou znalost práce na PC.

SC-370488/28

nabízíme:
Průběžné doplňování obchodních i odborných znalostí a dovedností.
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci obchodní sítě i celé společnosti.
Finanční garance do začátku, bonusy, provize.
chcete se stát členem našeho týmu?
své životopisy posílejte na e-mail: jan.cizek@ceskydomov.cz

24.04.17 14:43

800 m2 kvalitního nábytku
JEN 5 minut od OC Centrum Černý Most!
K Bílému vrchu 2978/5, Praha 9 - Horní Počernice
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Pro informace o aktuálních akcích volejte + 420 776 622 552
www.skanfort.com
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Doprava | Výstavba
Životní prostředí

editorial

Historie
Služby

PŘEČTĚTE SI

4 – 6 Z radnice

Vážení čtenáři,
zastupitelé naší městské části
na svém posledním zasedání
25. dubna projednali uzavření
smlouvy na směnu pozemků
mezi MČ Praha 9 a společností Prosek 2, s.r.o., která se
týká budovy hostince U Brabců. Zastupitelé souhlasili, aby
ji získala MČ Praha 9 a vytvořila zde komunitní centrum
s restaurací a pivovarem.
S jarem jsou tradičně spojeny i stavební práce. Ty se
co nevidět rozběhnou také na
Poliklinice Prosek, kde plánujeme přístavbu třípodlažního
pavilonu a modernizaci bývalého bufetu na stravovací zařízení s vlastní kuchyní.

Měsíčník městské části
Praha 9 – DEVÍTKA
Vydává městská 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.

7 – 8 Zdravotnictví
9 – 12 Sociální služby
13 Životní prostředí

Květen je také obdobím,
kdy pro vás pořádáme spoustu kulturních, společenských
a sportovních akcí. K oblíbeným patří Prosecké jaro, Prosecké máje, Den dětí v Podviní, své příznivce má bitva
o pivovar Kolčavka a ti nejmenší si určitě nenechají ujít
Pohádky na Dvorečku. Ale zalistujte květnovým vydáním
Devítky, kde najdete spoustu
dalších akcí, na které vás srdečně zveme.

14 – 15 Školství
16 – 23 Kultura
21 – 22 Rokytka
24 – 25 Život kolem nás
26 – 27 Informace
28 Ohlédnutí
29 – 30 Sport

Jaro plné zážitků přeje
Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9
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Široká nabídka obchodů,
které jinde v Praze nenajdete.
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Zastupitel MČ Praha 9 Milan Tuček (TOP 09)

K pocitu bezpečí přispívá
i kamerový systém
Magistrát hl. m. Prahy si nechal loni zpracovat analýzu pocitu bezpečí v Praze, z níž vyplynulo,
že v Praze 9 se obyvatelé cítí bezpečně. Devítka mezi 22 největšími městskými částmi
obsadila spolu s Prahou 16 druhé místo. Je to pěkné vysvědčení zejména pro Policii ČR
a Městskou policii Praha. Jak k tomuto výsledku přispěla také městská část, to je otázka pro
Milana Tučka, radního MČ Praha 9 odpovědného za oblast bezpečnosti a prevence kriminality.
Milan Tuček

S Policií ČR a Městskou policií
Praha, stejně jako s dalšími
složkami IZS jako je Hasičský
záchranný sbor hl. m. Prahy,
úzce dlouhodobě spolupracujeme. Tyto složky se snažíme
podporovat, především materiálně, když jsme například policistům a strážníkům poskytli
telefonní karty pro jednorázové volání, navigace do vozidel
a další, hasičům jsme nedávno
předávali termovizní kameru… Velkým pomocníkem
policistů a strážníků v Praze 9
je rovněž lokální kamerový
systém, který financovala
naše městská část. Více než
dvě desítky kamer jsou napojeny na místní oddělení Policie
ČR a městské policie v Praze 9
a v rámci hlavního města jde
o ojedinělou záležitost.
Není zbytečné, aby MČ Praha 9 zřizovala vlastní kamerový systém, když městský
kamerový systém provozuje

hl. m. Praha a ten samozřejmě pokrývá i území deváté
městské části?
Počet bodů městského
kamerového systému je pro
nás nedostačující. Devítka
je velmi expandující městskou částí, obyvatel neustále
přibývá, navíc ve Vysočanech
se nachází z hlediska kapacity návštěvníků (17 360
míst) největší sportovní hala
v ČR, kde se pořádají nejen
sportovní, ale také kulturní
akce. A s takovýmto nárůstem
počtu lidí souvisí i nejrůznější
bezpečnostní rizika. Abychom
jim dokázali předcházet nebo
alespoň mírnit jejich následky,
zřídili jsme po dohodě s Policií
ČR a Městskou policií Praha
lokální kamerový systém MČ
Praha 9. Policisté a strážníci
z Vysočan či Proseka tak mohou daleko rychleji reagovat
na nejrůznější události. Jak
sami říkají, snižovat celkový
nápad trestné činnosti nebo
ji alespoň udržet v určitých

mantinelech se jim daří i díky
našemu kamerovému systému,
který je pro ně téměř nenahraditelným pomocníkem.
A co námitky, že kamer je
všude až příliš?
Jednou z výhod našeho lokálního kamerového systému
je, že technické řešení kamer
a využívání wi-fi sítě umožňuje
operativní přesun kamer do
míst, kde se zvýší kriminalita nebo kde je potřeba nad
územím dočasně zvýšit dohled.
Nemusíme proto mít kamer tolik. Při jejich instalaci se navíc
snažíme najít rozumný kompromis mezi určitou ztrátou
soukromí, kterou představují,
a eliminováním bezpečnostních rizik, k němuž přispívají.
Kamery jsou rozmisťovány tak,
aby maximálně zabíraly veřejný prostor, kde se objevují
problémy s bezpečností, navíc
jejich instalaci konzultujeme
nejen s policií, ale také s občany, kteří v dané lokalitě žijí.

A přestože se s obavou z přílišného počtu kamer setkáváme,
budeme – na základě požadavků obyvatel Prahy 9 – náš
kamerový systém rozšiřovat
o dalších šest bodů.
Co stojí za těmito požadavky, když kriminalita v Praze
dlouhodobě klesá?
Celková kriminalita sice
dlouhodobě klesá, ale v poslední době nám dělá vrásky
majetková trestná činnost,
především vloupání do bytů
a do vozidel, krádeže vozidel
a jízdních kol nebo vandalismus. Věřím, že i díky novým
kamerám se nám podaří
zajistit větší bezpečí i v této
oblasti. I když je jasné, že bez
iniciativy a nasazení policistů
a strážníků by samotné kamery nepomohly. A za to jim patří
naše poděkování. mk
Pozn.: Tato rubrika nevyjadřuje oficiální
stanovisko MČ Praha 9, pouze stanovisko jejich jednotlivých zastupitelů.

Zemřela herečka Libuše Havelková
Ve velké obřadní síni strašnického krematoria se 12. dubna konalo poslední rozloučení
s herečkou Libuší Havelkovou, která zemřela po dlouhé a těžké nemoci 6. dubna ve věku 92 let.
Svá studia na konzervatoři
dokončila Libuše Havelková
po válce. Pak pokračovala
ve studiích na DAMU, kde se
podílela na vzniku studentského divadla Disk. Na obou
školách později vyučovala,
a to především mluvený projev
a jevištní řeč.

V letech 1948–1951 dostala své první angažmá v Ostravě, kde se při práci pro rozhlas
seznámila se svým budoucím
manželem, skladatelem Svatoplukem Havelkou. Z Ostravy
přešla do pražského Divadla
E. F. Buriana. V roce 1960 se
stala členkou činohry Národ-

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS
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ního divadla, kde do roku 1991
ztvárnila na sedm desítek rolí.
V posledních letech byla známá především jako Babička Libuška z dětského televizního
pořadu Kouzelná školka.
V roce 2011 převzala Libuše Havelková z rukou starosty MČ Praha 9 Jana Jarolíma
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Cenu městské části Praha 9
(na snímku). red, foto: Jan Dostál

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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Přijďte na sousedské
setkání do Podkovářské
U příležitosti otevření parku Podkovářská se ve čtvrtek 11. května od 16 hodin bude konat sousedské setkání,
které organizuje městská část Praha 9 a česká developerská společnost FINEP a. s.
INFO
Park Podkovářská ve Vysočanech
vyrostl na pozemcích městské části
Praha 9. Vybudovala ho společnost FINEP,
která bude tento nový park i spravovat.
„Investici do vytvoření parku, tedy veřejného
prostoru, bereme jako součást rozvojového
území, kde dlouhodobě působíme.
Rekultivace parku je naším vkladem
do daného místa. Jsme rádi, že celková

Nově otvíraný park Podkovářská se nachází na konci
stejnojmenné ulice v Praze 9
v rezidenčním projektu Harfa
Park. Na sousedské setkání
vás zvou zástupci MČ Praha 9
a za FINEP Pavel Rejchrt.
Součástí slavnostního otevření parku bude i prezentace
vzdělávacího a volnočasového EduBubo Klubu, který sídlí
hned vedle parku. K příjemné

zábavě přispěje také zpěvák
a hudebník Petr Sovič a Jazzový kvintet. Kdokoli si bude
moci dát i pivo 11° z pivovaru
Kolčavka a kousky grilovaného prasátka. Pro děti bude připravena zdarma balená voda,
limonády a sladkosti. Předpokládaný konec akce je plánován na 18.30 hodin.
Těšíme se na vás v novém
parku Podkovářská!

rekultivace zvelebila zanedbaný vzhled
a přispěla k celkovému zvýšení komfortu
místních rezidentů a návštěvníků,“ řekl
nám o projektu před časem Pavel Rejchrt
z české společnosti FINEP.
Už loni byla v Podkovářské rekultivována
zeleň, vybudovány mlatové cestičky,
objevila se drobná architektura (lavičky,
koše) i dětské hřiště.

Park v Podkovářské

Kdo si podle vás zaslouží ocenění městské části Praha 9?
Pro morální ocenění svých občanů za jejich příkladné a inspirativní počiny má městská část Praha 9 od roku 2010 nástroj
v podobě udělování několika čestných cen. Vyznamenaným budou i letos předávány v polovině září na slavnostním zasedání
u příležitosti výročí, kdy císař František Josef I. udělil Vysočanům právo používat městský znak v podobě, jakou známe dodnes.
příklady, protože ani nám není
lhostejná lokalita, ve které žijeme, a dokážeme si vážit všech
výjimečných osobností.
Podmínky pro udělení ocenění, formulář návrhu na ocenění a také profily již oceněných občanů najdete na našich
webových stránkách: www.
praha9.cz, potřebné formuláře jsou k dispozici rovněž
v informačním centru radnice
ve Vysočanech a na Proseku
(tam je také vyplněné můžete
odevzdat). Vaše návrhy budou
projednány na Zastupitelstvu
MČ Praha 9. red

Výchozí podmínkou pravidel
deváté městské části pro udělování ocenění občanům je, že
vlastní návrhy podávají sami
jednotliví občané, případně instituce prostřednictvím svých
zastupitelů.
Žijí mezi námi. Třeba právě
vy je dobře znáte, a proto nejlépe víte, že si takové ocenění právem zaslouží. A právě vy
můžete iniciovat svým návrhem, podaným do konce května 2017, ten rozhodující krok
k tomu, abychom je lépe poznali i my ostatní. A společně získali tolik potřebné a motivující
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Budovu hostince U Brabců
získá MČ Praha 9
Zastupitelé městské části Praha 9 dne 25. dubna projednali uzavření smlouvy na směnu pozemků mezi MČ Praha 9
a společností Prosek 2, s.r.o. Směnná smlouva se týká budovy na starém Proseku, která je všeobecně známá jako
hostinec U Brabců. Zastupitelé nakonec souhlasili, aby hostinec U Brabců získala MČ Praha 9.
Zastupitelstvo MČ Praha 9
se loni opakovaně zabývalo
situací, která nastala v souvislosti se stavbou čp. 2, jež
je součástí pozemku č. parc.
9/1 v katastrálním území Prosek, Praha 9, ul. Na Proseku
a je všeobecně známá jako
hostinec U Brabců.

Demolice budovy byla povolena
od roku 2012
Tato budova patřící soukromému vlastníkovi je již od roku
2012 určena k demolici. Z důvodu záchrany této starodávné
budovy uložilo zastupitelstvo
v závěru roku 2016, aby MČ
Praha 9 pokračovala v jednání
s vlastníkem stavby i pozemku, na němž se hostinec
U Brabců nachází.
Vlastník stavby disponoval
již od roku 2012 platným povolením stavbu odstranit. Demolice byla naplánovaná na začátek ledna 2017. Na základě
intenzívního jednání radnice
s vlastníkem stavby, společností Prosek 2, s.r.o., se podařilo na poslední chvíli dojednat
odklad demolice, a to alespoň
po dobu vyjednávání o získání
stavby a přilehlých pozemků
do vlastnictví hl. města Prahy,
svěřené do správy MČ Praha 9.
Současně s tím byl zpracován
znalecký posudek na cenu obvyklou u nemovitostí. Znalecká kancelář Sinconsult s. r. o.
stavbu i pozemek ohodnotila
na 35 milionů korun.

Budova hostince U Brabců dnes

Směna místo prodeje
Došlo k mnoha náročným
jednáním. Jednatel společnosti
Prosek 2 odmítl cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Zároveň ale navrhl směnu jeho
pozemků za jiné pozemky, na
nichž by bylo možné realizovat bytovou výstavbu. Směna
se při jednání s vlastníkem
ukázala pro MČ Praha 9 jako
jediná možná varianta.
Následně se v průběhu dubna letošního roku radnice
Prahy 9 s majitelem budovy
hostince dohodla na uzavření
směnné smlouvy a tento záměr
předložila 25. dubna Zastupitelstvu MČ Praha 9.

„Cítili jsme při tomto vyjednávání výraznou morální
podporu od místních občanů a jsme rádi, že se jednání
podařilo dovést ke zdárnému
konci,“ řekl o dohodě s vlastníkem hostince U Brabců starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím.

Komunitní centrum s pivovarem
„Chápeme, že objekt U Brabců
není pilířem evropské architektury, ale šlo nám o zachování
génia loci starého Proseka a vybudování „komunitního centra“
v lokalitě. A nejtradičnější české
komunitní centrum je odedávna
hospoda s vlastním pivem,“ dodává zastupitel Michal Mašek.
Součástí objektu by výhledově mohl být kromě pivovaru,
restaurace a lokálu také společenský sál, ve kterém by se
pořádaly plesy, výstavy a jiné
kulturní akce.

Směna stavby a přilehlého
pozemku, které spoluvytvářejí
genius loci staré části Proseka,
se však nyní nelíbí zástupcům
Strany zelených a tuto směnu
zpochybňuje i občanské sdružení Krocan. I když právě sdružení Krocan se ještě před pár
týdny profilovalo jako ochránce budovy U Brabců a vyzývalo radnici k tomu, aby získala
stavbu do vlastnictví hlavního
města Prahy, svěřené do správy MČ Praha 9.
Stav budovy U Brabců nyní
vyžaduje nutné opravy. Nicméně MČ Praha 9 chce naplánovat
znovuotevření hostince U Brabců přibližně v průběhu druhé
poloviny příštího roku a obyvatelé Proseka, Střížkova i další návštěvníci se mohou těšit
kromě dobrého jídla, kultury
a zábavy i na nové, ryze místní
pivo. jh, foto: Jiří Houdek a archiv MČ Praha 9

P ohled do historie

Budova hostince U Brabců není památkově chráněná, a to i přes apely radnice Prahy 9
na Ministerstvo kultury ČR, aby tzv. starý Prosek byl památkově chráněn. Vzhledem
k tomu, že se nejedná o památkově chráněnou oblast, z právního hlediska demolici
jakékoli nemovitosti zde nic nebrání a je pouze na vlastníkovi budovy a jeho vstřícnosti
vůči městské části, jestli ke zbourání přistoupí, či nikoli.
6
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• Budova, v níž se nachází hostinec
U Brabců, zde stojí od počátku
19. století. Tehdy toto stavení patřilo
zámožnému pražskému měšťanovi
Hlasivcovi (vlastnil např. vinici Kolčavka).
• Podle legendy právě v těchto místech
měla roku 1813 ležení Napoleonova
vojska.
• Roku 1837 musela být na pozemku
postavena nová budova, protože staré
stavení vyhořelo.

• Od počátku 20. století až do listopadu
roku 1960 byl tento objekt připsán
rodině Brabcových, konkrétně pak
Václavu a Aloisii Brabcovým.
• K datu 3. 12. 1960 budova přechází do
vlastnictví československého státu.
• V 60. a v 70. letech minulého století zde
bylo kino Prosek.
• Od druhé poloviny 80. let minulého
století byl tento dům vedený jako sklad
pro Barvy a laky.
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Nové rodinné stomatologické
centrum na poliklinice ve Vysočanech
Nové stomatologické centrum MEDICON Stoma s r. o. je od dubna otevřeno ve vysočanské poliklinice Clinicum v Sokolovské
ulici. Na jednom místě poskytuje komplexní péči – od běžného preventivního vyšetření po specializované výkony,
a to pacientům bez rozdílu věku.
„Snažíme se ošetřovat celou
rodinu, protože zastávám
názor, že děti by měly chodit
k zubnímu lékaři tam, kam
jejich rodiče,“ říká odborná garantka vysočanského zařízení
doc. MUDr. Marie Bartoňová,
CSc., pedagožka 1. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy
a držitelka osvědčení Evropské
protetické společnosti.
„Chceme, aby zubního lékaře
navštěvovali rodiče s dětmi už
po prořezání prvních zoubků.
A pokud pak dbají u svých potomků na dodržování základních hygienických pravidel,
dokážeme, aby i první zuby
měly bez kazů. Nemluvě o tom,
že si tyto dobré návyky s sebou
nesou do dalšího života.“
Kromě běžných stomatologických výkonů se v MEDICON
Stoma specializují na odstra-

ňování následků vrozených
vad dětí v dorostovém věku
(rozštěpy, defekty tvrdých
zubních tkání, nezakládání
zárodků stálých zubů apod.)
a zvýšenou pozornost věnují
problémům seniorů.

zuby starají, protože hygienou
všechno začíná, trvá a končí. Bez ní nemůžeme ručit za
svou práci, ať už děláme výplň
zubu, ošetřujeme zubní kanálky, nebo nasazujeme rovnátka.
A obzvlášť to pak platí při aplikaci zubních implantátů.“
Jak se správně starat o ústní
dutinu, vysvětlí nejen ošetřující zubař, ale především dentální hygienista, který vás zároveň naučí používat všechny
potřebné pomůcky.
MEDICON Stoma spolupracuje téměř se všemi zdravotními pojišťovnami u nás. Ty např.
hradí vstupní registraci pacienta, dvakrát do roka preventivní
prohlídku. Na co všechno máte
v zubní ordinaci nárok, si zjistěte u své zdravotní pojišťovny
nebo na webu České stomatologické komory. mk

Co čeká pacienta při
prvním vyšetření?
Důkladné komplexní vstupní
vyšetření, které zahrnuje i pořízení rentgenových snímků
ústní dutiny. Lékař zhodnotí
stav pacientova chrupu, a pokud odhalí problémy, domluví
se s ním na dalším postupu.
„Považujeme za důležité, aby
lékař pacientovi sděloval, co
a proč bude dělat, dal mu na
výběr v případě konkrétního
typu ošetření, aby člověk ještě
před vlastním zákrokem věděl,
co se s ním bude dít, zda výkon

platí zdravotní pojišťovna, či
za něho zaplatí sám,“ konstatuje doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., a dodává: „Dveře
jsou u nás otevřeny každému. Když ale říkám každému,
mám na mysli ty, kteří se o své
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Polikliniku Prosek čekají další změny
Zdá se, že stavební ruch patří k Poliklinice Prosek, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 9, stejně jako bílé pláště
k lékařům. Po rekonstrukci a zateplení budovy v minulých letech a rekonstrukci vstupní haly, která byla dokončena loni v září,
je v plánu přístavba nového pavilonu a modernizace stravovacího zařízení v těsném sousedství budovy polikliniky.
„Dostavba Polikliniky Prosek,
která zahrnuje přístavbu nového pavilonu k hlavní budově,
jemuž pracovně říkáme pavilon H, a modernizaci stávajícího bufetu u polikliniky, který
by se měl změnit na kvalitní
stravovací zařízení, je součástí projektu schváleného už
v roce 2010. Ten rovněž počítal
s přestavbou bývalého objektu
rychlé zdravotnické záchranné
služby ze současné jednopodlažní na třípodlažní budovu.
Na realizaci tohoto posledního
projektu však v současné době
nemáme finance,“ říká Tomáš
Kladívko, zástupce ředitele
Polikliniky Prosek pro provozně-technickou část a upřesňuje: „Stavební práce tedy letos
budou zahájeny na přístavbě
pavilonu H a modernizací projde stravovací zařízení.“

Pavilon H
Projektová dokumentace k přístavbě pavilonu H Polikliniky
Prosek je hotova, stavební
povolení vydáno. V současné době se vybírá dodavatel
stavby. Pokud vše půjde dobře,
mohla by být v příštím roce přístavba v severovýchodní části
polikliniky v podobě třípodlažní budovy dokončena. „Celkové
náklady na stavbu se pohybují
kolem 30 milionů korun, letos
je na ni z rozpočtu městské
části uvolněno 8 milionu korun
a na celkové dokončení se podařilo získat z rozpočtu hl. m.
Prahy 25 milionů,“ upřesňuje
předseda představenstva Polikliniky Prosek Michal Mašek.

Severovýchodní část Polikliniky Prosek, kde je plánována přístavba pavilonu H

„V přízemí budou nové ordinace lékařů z oddělení rehabilitace a léčby bolesti a nová
cvičebna, protože o tento druh
zdravotní pomoci projevují pacienti všech věkových kategorií stále větší zájem,“ nastiňuje
budoucí využití pavilonu H Tomáš Kladívko.
„V dalších podlažích vzniknou další nové ordinace včetně
jejich zázemí, takže budeme

moci do konce roku 2018 rozšířit potřebné služby v oblastech
jako např. ortopedie, psychiatrie, ORL nebo se snažit získat
nové praktické či dětské lékaře,“ dodává Michal Mašek.
Nutnost rozšiřovat služby na
Poliklinice Prosek podporuje
za opoziční ČSSD také Milan
Apeltauer: „Počet obyvatel se
neustále zvyšuje, a pokud nebudeme otevírat nové ordinace, nebudeme schopni pokrýt
požadavky na lékařskou péči.
Bohužel je mnohdy složité vyjednat podmínky pro umístění dalších lékařů na Poliklinice Prosek, protože zdravotní
pojišťovny uzavírají smlouvy
s jednotlivými lékaři podle odbornosti a počtu obyvatel v daném místě a mnoho lidí, kteří
bydlí v Praze 9, tady nejsou
přihlášeni k trvalému pobytu.“
Dobrou zprávou ale je, že po
dohodě se zdravotní pojišťovnou přibude ještě letos na Poliklinice Prosek nový praktický
lékař pro dospělé.

Stravovací zařízení
Od 1. března letošního roku
je provoz v bufetu, který byl
otevřen současně s Poliklinikou

Takto by měl nový třípodlažní pavilon vypadat
8
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Prosek v roce 1985, minulostí.
Za celou tuto dobu se v něm
prakticky nic nezměnilo, takže
když se loni jeho nájemce rozhodl skončit, stálo vedení polikliniky před otázkou – co s ním?
„Na poliklinice pracuje
350 lidí a denně jí projde na
dva tisíce pacientů. Rozhodli
jsme se, že jim nabídneme kvalitní a zdravé stravování. Ve
výběrovém řízení na pronájem
prostor stravovacího zařízení
jsme proto vybrali firmu, která
bude na místě vařit. Současné
formě občerstvení už tedy definitivně odzvonilo,“ konstatuje
Tomáš Kladívko.
„V dubnu finišovaly práce
na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
stravovacího zařízení s vlastní
kuchyní a v květnu se bude vybírat dodavatel stavby objektu.
Vnitřní vybavení dodá firma,
která bude stravování zajišťovat. První jídlo byste tu mohli
ochutnat – jak je plánováno
– na podzim letošního roku,“
těší se Michal Mašek. Rychlé občerstvení bude otevřeno
pro potřeby Polikliniky Prosek
v pracovní dny od 7 do 17 hodin. text a foto: mk
K V Ě T E N
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Letní tábor s klubem Harfica
aneb bezpečné prázdniny pro vaše děti
Letos již dvanáctým rokem pořádá městská část Praha 9 a jí zřizovaný klub Harfica pro své děti z Prahy 9 letní tábor.
V letošním roce se opět vrátíme na osvědčené a oblíbené
místo, turistickou základnu Buben v obci Plešnice.
Turistická základna patří
Domu dětí a mládeže Stod a je
ideálním místem pro rekreaci
dětských skupin.
Základna se nachází přímo
pod zříceninou hradu Buben
nedaleko Hracholuské přehrady. Samotná budova je útulná,
má verandu, dvě hřiště, trampolínu, obklopena je zelení
a řekou. V budově se také nachází malý kiosek, kde se dá
v určené době koupit drobné
občerstvení.
Velké plus je, že tato základna je na rozdíl od jiných míst
pobytu menší, a slouží tedy
pouze naší skupině. Máme
zde soukromí, pohodlí a vedoucí mají dostatek prostoru
se plně věnovat dětem ze svého týmu, bez ohledu na další,
cizí skupiny.

Obědy se dovážejí z nedaleké restaurace a snídaně, svačinky a večeře připravují vedoucí za spolupráce dětí. Děti
jsou tak součástí nejen zábavy,
ale také běžných povinností.
Dohled a program je zajištěn
sedmi dospělými včetně zdravotnice.
V rámci tábora podnikneme
také celodenní výlet, zřejmě
do blízké Plzně, kde máme několik variant míst k navštívení
(Techmania, aquapark, ZOO...).

Přihlášky od května
Termín letošního tábora je
31. 7. – 7. 8. 2017 a za tábor
se vybírá poplatek 600 Kč.
Tento poplatek bude použit na
náklady spojené s celodenním
výletem, případně na odměny
pro děti. Protože je částka,
kterou rodiče přispívají, nízká,
je tábor určen především pro
děti z rodin s nižším socioekonomickým statusem. Z pro-

rozdávat od května do června
na sociálním odboru městské
části Praha 9 nebo přímo v klubu Harfica na adrese Harrachovská 422, Praha 9.
Více informací získáte
u vedoucí klubu Harfica
Petry Slováčkové, na telefonu
723 520 415, nebo osobně
(úterý–pátek, 15.00–18.00
hod.) v klubu Harfica. ps

středků, které jsme dostali od
Magistrátu hlavního města
Prahy a městské části Praha 9,
je zajištěno stravování 5x
denně, pitný režim, ubytování,
doprava a sportovní i výtvarné
vybavení. A protože je počet
dětí, které na tábor mohou jet,
omezený (21 dětí), neváhejte
a přihlaste vaše dítě s předstihem. Přihlášky se budou

STŘEDA :

VAŘENÍ 15.30 – 19.00

Máš rád (a) dobré jídlo, zábavu a rád (a) by ses naučil (a) něco nového? Zapoj se s námi do programu vaření.

ČTVRTEK sudý týden: PROGRAM INSPIROVANÝ KLIENTY 15.30 – 18.00
Umíš něco, co bys chtěl (a) ukázat druhým? Chceš připravit a zrealizovat klubový program za pomoci pracovníků?
V rámci čtvrtečního odpoledne máš příležitost.

ČTVRTEK lichý týden: KOMUNITNÍ ZAHRADA 15:30 – 18:00
Rád (a) se staráš o květiny, rostlinky a baví Tě aktivní trávení volného času na čerstvém vzduchu?
Ideálním programem pro Tebe je zahrada.

PÁTEK sudý týden :

PROCHÁZKA 15.30 – 19.00

Pojď s námi trávit čas na čerstvém vzduchu, sluníčku a poznávat Prahu a své okolí.

PÁTEK lichý týden :

FILMOVÝ VEČER 16:45 – 18:45

ÚTERÝ:

TÝDENNÍ PLÁNOVÁNÍ 15.30 – 16.30

Pomoz nám naplánovat podobu klubového týdne a poděl se s námi o své nápady.

KREATIVNÍ DÍLNA 16.30 – 19.00
Baví Tě vyrábění, rád (a) maluješ a kreslíš? Jsi tvořivý člověk, který rád zkouší nové věci? Vítej v kreativní
dílně!

SPOLEČNÉ HRY 16.30 – 19.00
Je libo Bang, Uno, Activity, nebo něco dalšího? V klub máte z čeho vybírat.

Klub je provozován MČ Praha 9

KVĚ TEN

2017

DEV Í T K A

/

M A G A Z Í N

M Ě S T S K É

Č Á S T I

P RAHA

9

9

S OC I Á L N Í

S L U Ž BY

Květnová Vysočanská „V“

j ubilanti

80 let
Vladimír Elleder
Vladimír Jasenovec
Josef Chadima
Oldřiška Adámková
Marie Ferziová
Marie Čermáková
Jiří Bárta
Věra Rajnochová
Jana Hošková
Miroslav Bradáč
Marie Svobodová

Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
11., 16., 18. května
Výlet – jednodenní autobusový zájezd
do Krušných a Doupovských hor.
Odjezd v 6.30 hodin z atria
hotelu Clarion ve Vysočanech,
návrat do 18 hodin.
Program: město Klášterec
nad Ohří – návštěva renesančního zámku s expozicí porcelánu, historické město Kadaň,
lesopark se skanzenem a ZOO
v Chomutově. Osobní přihlášky a 150 Kč bere Renáta Píchová 3. května od 10 do 14 hodin
do naplnění kapacity tří autobusů (zhruba 150 osob) v Galerii 9 – přízemí staré budovy,
Sokolovská 14.

2. p. staré radnice. Omezený
počet míst.

15. května pondělí ve 14 hodin
„Veď mě dál, cesto má“

21. června v 10, 10.30 a 11 hodin
Výprava do pivovaru Smíchov
Určeno zhruba pro 100 osob.

Sedmidenní zájezd do Jeseníků
Odjezdy 12. 5. pátek, 22. 5.
pondělí, 29. 5. pondělí, 11. 6.
neděle vždy z atria hotelu Clarion ve Vysočanech v 7 hodin.
Délka i program všech zájezdů
je stejný, cena 5900 Kč. Čtyři
volná místa jsou ještě v zájezdu od 12. května. Preferujte
sportovní oblečení. Ručníky
jsou na pokojích. Případné dotazy vyřizuje Renáta Píchová
na tel.: 728 142 627.

85 let
Marta Marková
Libuše Jarková
Kolaříková Drahomíra
Svatopluk Pelc
Jaroslava Kuchařová
Jindřich Beck
Marie Dvořáková
Jiří Mráček
Jiří Svátek
Miloslav Müller
Růžena Svobodová
František Papež
Jiří Benedikt
Miluše Nováková
Božena Volfová

Připravujeme

29. června
Vycházka kolem Sázavy do Davle
Odjezd z branického nádraží.
Trasa je dlouhá 5 km.

90 let
Vladimír Holler
Vladimír Štich
Jiřina Kuchařová
Hedvika Košťáková
Jana Rabochová
Hana Ezrová
Ivan Rostislav Konopa
Vlasta Šejnohová

Podrobné informace o akcích
najdete v červnové Devítce.

Ojedinělý hudební zážitek,
který dokazuje, že i s hůře rozdanými kartami se dá skvěle
hrát, přinášet radost a možná
i zamyšlení. Účinkují Honza
Jareš – nevidomý zpěvák a klavírista, za doprovodu Tomeše
Smetany a Jaromíra Helešice.
Koncert se koná v obřadní síni
MČ Praha 9, Sokolovská 14,

Doporučujeme:
Kurz pro rodiče a děti s názvem
Práce se dřevem II. – Šperky.
Koná se 7. května od 14 do 18
hodin v DIY Praha v Kolbenově
ulici u metra Kolbenova. Láká
vás práce se dřevem, ale rádi
byste si pro začátek pohráli
s něčím menším? Přijďte si vyrobit šperkařský komplet, prsteny, náramky, přívěsky, čelenky…
rozličných tvarů a barev. Kurz je
vhodný pro děti a rodiče či prarodiče ve věku 6 až 90 let. Více
informací na tel.: 737 463 808,
nebo mailem suchan.ondrej@
centrum.cz, www.diypraha.cz.

91 let
Vlasta Čapková

•
•
Ambulance chirurgie, traumatologie
a proktologie na Poliklinice Kolbenova
nabízí zdravotní služby v oboru
chirurgie na vysoké odborné úrovni.
Tým lékařů a sester chirurgie vede
MUDr. Jiří Fencl.

•
•
•
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94 let
Jiří Daněk
Marie Melznerová
Věra Horehleďová
95 let
Božena Škopková
96 let
Slavomíra Zítková
Josefa Chmelíková
97 let
Věra Purnochová
Blahopřejeme!
Upozornění: Na základě zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobní údajů je nutné, aby se zveřejněním
svého jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka,
jubilant souhlasil. K životnímu jubileu 80, 85, 90
let a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci
od starosty MČ Praha 9. Součástí je i lístek, jehož
prostřednictvím se vyjádří, zda chtějí zveřejnit své
jméno mezi jubilanty, či nikoliv. Jména jubilantů
jsou proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud má
redakce souhlas jubilanta do 10. dne v měsíci, je jeho
jméno zveřejněno v následujícím měsíci.

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní vítání nových
občánků, tedy nově narozených dětí ve věku zhruba čtyř
až sedmi měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte).

SC-370456/02

Více informací najdete na webových stránkách
www.poliklinikakolbenova.cz

10

93 let
Hana Filipová
Vlasta Vrbová
Vlasta Jiroušková
Květoslava Vališová
Dobromila Vodvářková
Ludmila Dvořáková
Emilie Stezková

Dne 18. května by se dožila 80 let naše maminka,
babička a prababička a dlouholetá soudkyně Obvodního
soudu pro Prahu 9 paní JUDr. Jana Králová, CSc.
Kdo jste ji znali a měli ji rádi, věnujte jí, prosím, s námi
vzpomínku. dcera Dáša a syn Petr s rodinami

odstraňování znamének
a podkožních útvarů
léčba nezhoubných
onemocnění konečníku
ošetření lehčích úrazů
(oděrky, tržné rány, ...)
léčba zánětlivých
onemocnění kůže
léčba bércových vředů
a chronických ran
vyšetření a léčba
pohybového aparátu

Najdete nás na adrese Kolbenova 473/36, 190 00 Praha 9,
jen 150 m chůze směrem do centra od stanice metra
Kolbenova (žlutá linka B) a tramvajové zastávky Kolbenova
(tram. č. 16). Objednat na ošetření se můžete telefonicky
na čísle 266 032 188 anebo mailem na adrese
info@chirurgiekolbenova.cz. Nabízíme krátké objednací
lhůty a 4 dny v týdnu ošetření v odpoledních hodinách.

92 let
Matylda Macounová
Anna Borlová

V zpomínáme

INZERCE

•

Miluše Brabcová
Lubomír Hevler
Miloslav Rodina

O slavnostní akt však musí
projevit zájem sami rodiče.
To znamená, že je třeba podat
přihlášku. Lze tak učinit
v podatelně Úřadu městské
části Praha 9, Sokolovská
14/324, nebo prostřednictvím
e-mailu na adresu:
cornejovar@praha9.cz.
K V Ě T E N
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z.ú., Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek, www.ssspraha9.cz,
tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
2. 5. 2017 / úterý

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 100 Kč)
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
Angličtina (mírně pokročilí)
Angličtina (pokročilí)
lektor (mírně pokročilí)
ásti Praha 9,Francouzština,
uplynulý
m Střediska, na
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
y zaznamenal i náš
Country tance – začátečníci
Country tance
ultativní služby,

8:15–9:15
9:00–14.00
9:00–10:00
9:00–10:00
10:20–11:20
11:00–12:00
14:00–15:00
15:00–16:00
16:00–18:00

12. 5. 2017 / pátek

23. 5. 2017 / úterý

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty, Canasta, Scrable – společenské hry…
9:40–12:00
Vycházka, komentovaná prohlídka: Výstava díla malíře Ivana
Svatoše, galerie Praha 1. Sraz v centru pro seniory Harrachovská,
v 9:30. Zdarma!
9:30–12:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
15:00–20:00

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno objednat) 9:00–14.30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

3. 5. 2017 / středa

m zkomplikovaly
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15 15. 5. 2017 / pondělí
bách, který vyloučil
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
vání o státních
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy a dechových cvičení,

24. 5. 2017 / středa
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy a dechových cvičení,
25 Kč8:30–9:30
Nově pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno objednat)
9:00–14:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Přednáška, beseda: Zralá pleť – péče, líčení a tipy… 13:10–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky: Figurka – baletka,
14:40–16:00
8:15–9:15 s sebou bílé ubrousky
9:00–14:00
25. 5. 2017 / čtvrtek
9:00–10:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
9:00–10:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
9:00–10:00
10:20–11:20
Cvičení páteře dle Dis. Lenky Krutské, zdarma (sál Harfica)
11:00–12:00 9:30–10:00
14:00–15:00 Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
15:00–16:00 Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
16:00–18:00 Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20

25 Kč8:30–9:30
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie – přednáška, beseda: Karel Hašler
13:00–14:30
Dílničky: Podkova (pro štěstí)
14:45–16:00

8:15–9:15
Počítačové kurzy (3x mírně pokročilí)
9:00–12:30
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
10:15–11:15
Klub seniorů, kardiaků
14:00–17:00

4. 5. 2017 / čtvrtek

16. 5. 2017 / úterý

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
9:00–10:00
Cvičení páteře dle Dis. Lenky Krutské, zdarma (sál Harfica)
9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9), 50 Kč
10:15–11:15
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 100 Kč)
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
Angličtina (mírně pokročilí)
Angličtina (pokročilí)
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
Country tance – začátečníci
Country tance

5. 5. 2017 / pátek

17. 5. 2017 / středa

Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky
oru a spolupráci

1

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
15:00–20:00

8. 5. 2017 / pondělí
Státní svátek

9. 5. 2017 / úterý
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží / 180 Kč (nutno objednat)9:00–14:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu pro všechny seniory – písně různých žánrů
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

10. 5. 2017 / středa
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy a dechových cvičení,
25 Kč8:30–9:30
Počítačový kurz – pro začátečníky
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Přednáška, beseda: Na křídlech kolem světa – nádherný svět
z nebe s pilotem, cestovatelem a fotografem – Jiřím Prušou,
Flying Revue13:00–14:30
Dílničky: Pletení na prstech – ozdobné šálky
14:45–16:00

Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9), 50 Kč
10:15–11:15
Trénink paměti
11:30–12:30
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15 Klub důchodců
13:00–16:00
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky
8:30–9:30
26. 5. 2017 / pátek
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy a dechových cvičení,
25 Kč8:30–9:30 Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00 Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00 Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Klub hudby: Setkání s Elvisem Presleym – koncert a tanec
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
13:10–14:30
Vycházka, komentovaná exkurze v pekárně Kabát, prohlídka
Dílničky pro šikovné ručičky: Tkaní – podložka
14:40–16:00 kompletní pekařské výroby. V 10 a 10:30 hod, omezený
počet zájemců, vstupné 70 Kč. Hlaste se u Bc. A. Dunděrové
724 905 785, sraz 8:00 v Harrachovské 2
8:00–13:00
18. 5. 2017 / čtvrtek
14:00–15:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15 Počítačový kurz pro úplné začátečníky
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
9:00–10:00 Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
15:00–20:00
Cvičení páteře dle Dis. Lenky Krutské, zdarma (sál Harfica)
9:30–10:00
29. 5. 2017 / pondělí
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačové kurzy (3x mírně pokročilí)
9:00–12:30
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
10:30–11:30
10:15–11:15 Němčina s Petrou (začátečníci)
Trénink paměti
11:30–12:30 Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
10:15–11:15
Klub důchodců
13:00–16:00

30. 5. 2017 / úterý

19. 5. 2017 / pátek

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty, Scrable – společenské hry…
9:40–12:00
Vycházka, komentovaná prohlídka: Dostihové závodiště –
Velká Chuchle. Sraz v centru pro seniory Harrachovská, v 8:00,
vstupné 70 Kč
8:00–13:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00
11. 5. 2017 / čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15 Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
9:00–10:00 15:00–20:00
Cvičení páteře dle Dis. Lenky Krutské, zdarma (sál Harfica)
9:30–10:00 22. 5. 2017 / pondělí
8:15–9:15
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00 Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
9:00–12:30
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20 Počítačové kurzy (3x mírně pokročilí)
9:15–10:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20 Němčina s Petrou (pokročilí)
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
10:15–11:15 Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
Trénink paměti
11:30–12:30 10:15–11:15
14:00–16:00
Klub důchodců
13:00–16:00 Country tance
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Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 100 Kč)
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
Angličtina (mírně pokročilí)
Angličtina (pokročilí)
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP

8:15–9:15
9:00–14:00
9:00–10:00
9:00–10:00
10:20–11:20
11:00–12:00
14:00–15:00

31. 5. 2017 / středa
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy a dechových cvičení,
25 Kč8:30–9:30
Nově pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno objednat)
9:00–14:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Josef Čapek, přednáší PhDr. A. Karkulová
13:10–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky: Qulling II.
14:40–16:00

M A G A Z Í N
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Osmé auto pro sociální službu Prahy 9
pořízené z příspěvků firem
Nové osobní auto pro pečovatelskou službu v rámci projektu Sociální automobil převzal 29. března starosta MČ Praha 9
Jan Jarolím, radní pro sociální služby Prahy 9 Taťjana Horká a ředitelka Ústavu sociálních služeb Praha 9 Michaela Žáčková.
Projekt je realizován za podpory firem, které si zakoupí „reklamní plochu“ na karosérii.
Za spoluúčasti firem a společností, které si zakoupí reklamní plochu na karosérii, se
snaží o vytvoření nebo obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou
činnost zaměřila na výchovu,
vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak handicapovaných lidí. Od
roku 1999 společnost Kompakt
předala sociální službě Prahy 9
v pořadí již osmý automobil.
text a foto: mk

Firmy, které na zakoupení automobilu Dacia Dokker přispěly
LK Pumpservice, společnost, Praha 9
METTA spol. s r.o., Praha 6-Břevnov
MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.,
Praha 9-Čakovice
PRAGIS a.s., Praha 9-Satalice
TBG METROSTAV s.r.o., Praha 8
TOMMI-holding, spol. s r.o., Praha 9
ZT HOLDING a.s., Praha 9

.

nf

i. c z

VS-EKOPRAG s.r.o., Dobříš
z t r ace ned

Fosa pomáhá především
zdravotně znevýhodněným lidem

12
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včetně víkendů a svátků. Služba je vhodná pro rodiny, které
kvůli práci, případně z osobních důvodů potřebují, aby senior měl podporu při naplňování svých přání a potřeb, jako
je například doprovod na úřady, k lékaři, za kulturou, nebo
aby mu byl asistent k dispozici v domácnosti a nápomocný
s úklidem, stravováním, osobní hygienou a především pro
něj byl oporou, naslouchal mu
a vycházel mu vstříc.
Pro více informací a v případě zájmu o službu nás neváhejte kontaktovat, asistenci si lze
nezávazně a bezplatně vyzkoušet. Michal Mašek, DiS., mobil:
775 350 117, e-mail: masek@
fosaops.org.

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RA H A

9

5.

ROČNÍK
POCHOD PRO
POHŘEŠOVANÉ DĚTI
27. 5. 2017
START 13:00
PARK PŘÁTELSTVÍ,
PRAHA 9 - PROSEK

Nezisková organizace Fosa, o.p.s., rozšiřuje
své služby o cílovou skupinu seniorů nad 65 let.
Fosa, jakožto registrovaná sociální služba, funguje na území
hl. m. Prahy již od roku 2004.
Jejím posláním je usilovat o začlenění lidí se znevýhodněním
zejména v důsledku zdravotního postižení do společnosti,
o dosažení maximální možné
míry jejich soběstačnosti
a o to, aby kvalita jejich života
odpovídala kvalitě života lidí
bez tohoto znevýhodnění.
V současné době rozšiřujeme služby i pro seniory nad
65 let, kteří bydlí v Praze a jejím blízkém okolí. Nabízíme
dlouhodobou asistenci s vyškolenými pracovníky v sociálních službách a našim klientům jsme k dispozici 24 hodin
denně po celý kalendářní rok,

Nová Dacia Dokker

Městská část Praha 9

www

AFI EUROPE Czech Republic s.r.o.
Praha 7
Altus software s.r.o. Brno-Ponava
Best Properties South, a.s., Praha 1
CPI Hotels, a.s., Praha 10
D&Z spol. s r.o., Praha-Dolní Chabry
DITHERM a.s., Praha 4
DOZNA s.r.o., Praha 9-Čakovice
EMAS ELEKTROMATERIÁL a.s., Praha 10
FINEP Harfa k.s., Praha 1
Howden ČKD Compressors s.r.o.,
Praha 9

Předání klíčů od nového automobilu pro
sociální službu Prahy 9 byl přítomen
starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím, radní
pro sociální služby Taťjana Horká,
ředitelka Ústavu sociálních služeb
Prahy 9 Michaela Žáčková, zástupkyně
společnosti Kompakt Jarmila Jiráková
a zástupci sponzorů

et

„Nová Dacia Dokker nahradí
jedno z aut naší pečovatelské
služby, které již dosluhuje.
Vozidla jsou v terénu denně, 365 dní v roce. Rozvážejí
seniorům a zdravotně handicapovaným obědy, nákupy,
prádlo a další potřebné věci,“
konstatovala při slavnostním
předání vozidla ředitelka Střediska sociálních služeb Praha
9 Michaela Žáčková.
Sociální automobil je projektem společnosti Kompakt s. r. o.

CÍL
PARK PODVINNÍ,
VYSOČANY
ODPOLEDNÍ PROGRAM OD 14 - 18 HOD
• VYSTOUPÍ KAPELA KOSA VOSTRÁ
A DALŠÍ ZAJÍMAVÍ HOSTÉ
• HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI
• OBČERSTVENÍ

oci! Zjistěte více n
a
I vy můžete pom
edeti.cz
n
e
c
a
r
t
z
f
n
.
www
PARTNEŘI AKCE
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Skauti znovu organizovali
úklid Proseckých skal
… a rozhodně v tom ani letos nebyli sami. Celkem 87 dobrovolníků všech věkových kategorií
se zapojilo do dalšího ročníku celostátní akce Ukliďme Česko! Prosečtí skauti mají hned nad
skalkami svou klubovnu. I proto se rozhodli, že každé jaro budou organizovat v rámci celostátní
úklidové akce veřejný úklid celého území přírodního parku.
Z úklidu Proseckých skal

ulice U Prosecké školy a Na
Vyhlídce. Z čištění v parku
zbyly hromádky štěpky, která
je pro všechny zájemce volně
k rozebrání.

Díky všem, kteří nás podpořili

Josef Rauvolf, předseda spolku Krocan
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Oslavíme
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votního pr
ov ý den ži
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25. května–Park Přátelství
9 – 18 hod

Praha 9 - Prosek
a9

a podpořili – pokud bychom
měli uvést jedno jméno, pak je
to Linda, jež vše zorganizovala,
sehnala pytle i rukavice a přes
radnici Prahy 9 zajistila odvoz
odpadků. Takže, díky!

a9.cz

Tématické okruhy:

ra h

Naštěstí se sešlo dost dobrovolníků, kteří ve svém volném
čase uklízeli nepořádek, který
sice sami neudělali, ale vadí
jim – a tak se rozhodli s tím
něco udělat. Dobré jistě je, že
všechny odpadky, které hyzdily naše okolí, jak
Krocínku, tak park
Jetelka, byly hned
odvezeny. A my
nemůžeme než
nepoděkovat všem
těm, kteří nelitovali svého sobotního
volna a úsilí, ale
i těm, kteří tuto
jistě chvályhodnou
akci vymysleli

O
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K
I
M
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Zvířata jako pomocníci při práci

st P

V sobotu 8. dubna proběhla po celé republice akce Uklidíme
Česko, do níž jsme se také zapojili, a jak je vidět z fotografií,
uklízet bylo věru co.

Za prosecké skauty Lucka Šanderová

7
201

Jak jsme uklízeli Krocínku

zapůjčena multikára s drtičkou a dva pracovníci městské
části pomáhali skautům s její
obsluhou. Společně s dobrovolníky pročistili průchod do

Lidé a pes ve městě

čá

Kromě sběru odpadků se
skauti domluvili s MČ Praha 9
na pomoci s odstraněním náletových dřevin. Na úklid byla

ts
ká

Odstranění náletů

Děkujeme touto cestou všem,
kteří akci podpořili. Ať už
dobrovolníkům, kteří přidali
ruku k dílu, tak všem organizátorům. Městským částem
Prahy 8 a Prahy 9 za perfektní
podporu v podobě pytlů, rukavic, lopat, hrábí, koleček, kontejnerů, multikáry i drtičky! Za
rok na jaře se budeme těšit na
další ročník. Přidáte se?

Lesy, voda, vzduch

ěs

Loni nasbírali 3,5 tuny odpadu.
Letošní ročník proběhl v sobotu 8. dubna a opět se povedl.
Park o rozloze 17 ha si skauti
rozdělili na různé sektory, rozdali a nasadili rukavice, nářadí
a bezpečnostní pokyny a šlo se
na věc. Dva velké kontejnery
se podařilo zaplnit 187 pytli
odpadu! Pod místy s krásnými
výhledy jste mohli nejčastěji
narazit na skleněné a plastové
lahve. Mezi perličky z nalezeného odpadu patří spousta
slušivých bot, několik espézetek, klávesnice, operační
paměť, koberce, linolea, velké
množství kabelové izolace,
vánoční řetěz na stromeček,
zubní protéza a obrovská
mořská mušle. Ta si po umytí
rychle našla nového majitele.

Nakládání s odpady
Svozová technika

ad
Poř

BESIP

l:
ate

M

Doprovodný program:
Turistický pochod
Z Proseka do Kobylis
Zahradnická škola Jarov – prodej květin
Klub lodních modelářů

INFO

Draví ptáci

V jarních dnech se uklízelo v Praze 9 nejen v Proseckých skalách a na Krocínce, ale
na mnohých dalších místech, jako na proseckém sídlišti či ve Vysočanech. Tady úklid
probíhal přímo pod taktovkou MČ Praha 9 a zapojili se do něho lidé bez domova, kteří
spolupracují s vysočanskou radnicí, i lidé vykonávající obecně prospěšné práce a úředníci
z odboru životního prostředí a dopravy MČ Praha 9.
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èernobílá verze

Skákací hrad
Opékání špekáčků

barevná verze

VSTUP ZDARMA
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Mateřské školky plné talentů
XXI. ročník nesoutěžní přehlídky hudebních, tanečních a dramaticko-recitačních vystoupení mateřských škol se pod názvem
Předškoláček 2017 uskutečnil ve dnech 5. a 6. dubna v Divadle Gong ve Vysočanech.
Tohoto setkání dětí, pedagogů
a rodičů se zúčastnilo celkem
270 dětí z patnácti mateřských
škol z „velké“ Prahy 9. Každý
soubor, reprezentující jednu ze
školek, měl připraven krátký program, např. pohádku,
hudební vystoupení, hru na
flétničky, tanečky, cvičení na
hudbu… Naštěstí je přehlídka
Předškoláček akcí pro radost
a není třeba vyhlašovat nejlepšího účastníka, protože to
by bylo v množství krásných
vystoupení zcela nemožné.

Každý z vystupujících si odnášel nejen hezké zážitky a opojný
pocit úspěchu, ale také malý dáreček. Do mateřských škol pak

putovaly dárky větší jako odměna za účast v přehlídce.
Předškoláčka organizovala
jako každý rok městská část

Praha 9, odbor školství a evropských fondů. jm, foto: mk

Mateřské školy, které se zúčastnily letošního ročníku Předškoláčka:
MŠ Na Balabence, Libeň – „Jaro je tu“
MŠ a ZŠ Spojenců, Horní Počernice – „Veselé písničky na zobcové flétničky“
MŠ Pro Family, Prosek – „Anglické písničky“ (hudební)
MŠ Kytlická, Prosek – „Barevné hraní“ (zpěv, básničky a tanec)
MŠ U Vysočanského pivovaru – Muzikál „My všichni z pohádek“ (zpívání u klavíru)
MŠ Albrechtická, Kbely – „Mám malý stan“ (pohyb s hudbou)
MŠ Sedmikráska, Újezd nad Lesy – „Velikonoční rej“ (tanečky, písně)
MŠ Litvínovská, Prosek – „Na jaře“ (písničky s klavírem)
MŠ U Nové školy, Vysočany – „Kdybych já byl dospělý“ (pohádka)
MŠ Novoborská, Prosek – „Mravenci se mají, vzájemně si pomáhají“ (tanečky)
MŠ Veltruská, Prosek – „Tancujeme s pompony“ (taneční)
MŠ Pod Krocínkou, Vysočany – „Jak na lišky aneb o Budulínkovi“ (pohádka)
MŠ Kovářská, Vysočany – „Ó Zuzano“ (country tanec)
MŠ Čentická, Újezd nad Lesy – „Smajlíci“ (tanečky)
MŠ Šluknovská, Prosek – „Decibely lásky“ (hudebně pohybové)

Městská
Úspěchy ZŠ Špitálská
policie
v přírodovědné soutěži Zlatý list
očima dětí Každý rok se žáci základní školy Špitálská z Prahy 9 účastní přírodovědné soutěže Zlatý list.
Soutěž je určena pro žáky
4. a 5. tříd základních škol,
kteří se v ní pokusí zpracovat
témata vztahující se k práci
a službě pražského strážníka.
Z nejlepších prací vznikne
i nástěnný kalendář.
Informace k výtvarné soutěži
„Městská policie očima dětí“:
kresba či malba libovolnou
malířskou technikou o velikosti formátu A 3 (na šířku)
na téma Městská policie
hlavního města Prahy
na zadní stranu kresby autor
uvede své jméno a příjmení,
svůj skutečný věk a název
školy (práce, které nebudou
takto signovány, nemohou
být do soutěže zařazeny)
uzávěrka soutěže: 15. 6. 2017
adresa pro zasílání –
doručení výtvarných prací:
Kancelář ředitele Městské
policie hl. m. Prahy, Korunní
2456/98, 101 00 Praha 10,
Vinohrady. Do levého
horního rohu uveďte heslo:
„Výtvarná soutěž“. je
14
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Zlatý list je tradiční, přírodovědná soutěž, pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP).
Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem
s hlubším zájmem o přírodu a formou soutěže
si ověřit a porovnat své znalosti. Důležitou
součástí soutěže je i činnost dětí a jejich vedoucích, která vede k ochraně přírody či zlepšení
jejího stavu.
Letos se konalo obvodní kolo ve dvou dnech
– 30. března pro kategorii starší žáci a 3. dubna
pro kategorii mladší žáci.
V kategorii starší žáci soutěžily za naši školu tři šestičlenné týmy z řad žáků 7. až 9. tříd.
Soutěže se zúčastnilo celkem 13 týmů z různých
základních škol a gymnázií a my jsme si odnesli

M ĚS TS K É

6., 5. a 1. místo. Díky prvnímu místu, které pro
nás získal tým Tarbíku ze 7. B ve složení: Břeťa
Fidra, Vojta Kovářík, Pavel Krob, Sára Petříková, Tereza Bělehrádková a Kristýna Ledvinová, postupujeme do krajského kola. V kategorii
mladší žáci soutěžily tři týmy ze šestých ročníků a získali jsme krásné 3. místo a také 4. a 6.
místo. Třetí místo pro nás vybojovaly Bílé lvice
ve složení: Adéla Lněničková, Amélie Křížková,
Eliška Hnídková, Lucie Poláčková, Denisa Jandová a Kateřina Žahourová.
Alena Nídlová, ředitelka ZŠ Špitálská
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Kardinál Dominik Duka požehnal
Mateřské škole U Vysočanského pivovaru
Největší mateřské škole v Praze 9 – MŠ U Vysočanského pivovaru – požehnal 28. března
kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, metropolita a primas český.
Od roku 2012 do září 2016
zažívalo na 320 dětí této školky
a jejich pedagogové období přestaveb a úprav. V roce 2013 byly
během necelého roku v areálu
školky vybudovány dva zcela
nové zděné pavilony a rekonstruována byla původní zděná
budova. Stavba těchto pavilonů
přišla městskou část Praha 9
na 39,5 milionu korun s tím, že
třemi miliony přispěl SFŽP. Za
tyto finanční prostředky získala
mateřská škola 112 nových míst
pro děti ve čtyřech třídách.
Stávající zděná budova se čtyřmi třídami pro sto dětí dostala
nová okna a byla zateplena.
Třetí nový zděný pavilon
u vstupu do školky s dvěma třídami pro 56 kluků a holčiček
byl uveden do provozu v září
2016. Nahradil starou dřevěnou nevyhovující budovu. Náklady na jeho vybudování dosáhly necelých deset milionů
korun. Jeho otevřením byla zatím dokončena přestavba největší mateřské školy Prahy 9.
A slůvko „zatím“ naznačuje,
že v areálu školky zbývá vyřešit, co s posledním dřevěným
pavilonem. „Rádi bychom ho

Vzácným hostům zazpívali kluci a holčičky

nahradili zděným,“ konstatuje
radní pro školství MČ Praha 9
Zdeněk Davídek. „Letos začínáme s projektovou přípravou
a v příštím roce by pak měly
přestavba a přístavby v areálu
školky U Vysočanského pivovaru definitivně skončit.“

Místo, kde se asi nezlobí
Při vzácné příležitosti požehnání školce U Vysočanského
pivovaru, všem jejím dětem
a těm, kdo o ně s lákou pečují,
si kardinál Dominik Duka
v doprovodu představitelů MČ
Praha 9 v čele se starostou

Janem Jarolímem prohlédl
jednotlivé třídy. S předškolním
vzděláváním a předškolním
vzdělávacím programem, který
je zde zaměřen na ochranu
životního prostředí a ekologii,
seznámila ředitelka mateřské školy Marie Ledererová.
„Kromě toho ale zajišťujeme
mnoho dalších nadstandardních aktivit, jako plavání pro
předškoláky, logopedickou prevenci, grafomotoriku, angličtinu hrou, zpívání,“ dodala.
Kardinál Duka se o školkovské dění živě zajímal, ale na
otázku, zda by se mu tady coby

malému chlapci líbilo, odpovídal vyhýbavě. „Vyrůstal jsem
v Hradci Králové na předměstí, kde jsme měli své klukovské
party a do školky jsem nikdy
nechtěl. Tady by nás určitě čekalo mnoho překvapení a zábavy, ale nevím, jestli by se tu
dalo také zlobit,“ vysvětloval
s úsměvem a hned se podělil o vzpomínku z dětství. „Do
školky jsem sice nikdy nechodil, ale moje o tři roky mladší sestra ano. Mojí povinností
bylo ze školky ji vyzvednout.
Jenže jsme hráli fotbal, já zapomněl, až najednou slyším
z místního rozhlasu hlášení, že
se moje sestra hledá… Pamatuji se, jak mě zalila hrůza. Nakonec jsme ji našli o dva a půl
kilometru dále u našeho strýce,
kam si to ze školky sama zamířila. Sice jsem nedostal velký
výprask, ale to zděšení si pamatuji dodnes.“ text a foto: Marie Kurková

Kardinál Dominik Duka mezi dětmi

Studenti z Gymnázia Českolipská a Erasmus+

Studenti gymnázia hostili
zahraniční studenty ve svých
domovech, zatímco učitelé
byli ubytováni v hotelu Duo na
Střížkově. Výjezdu se zúčastnili studenti a učitelé z Portugalska, Španělska, Rumunska,
Polska, Řecka, Itálie a Turecka.
Hlavní téma projektu je 70 let
evropské historie a konkrétně
české setkání neslo jako hlavní téma Lisabonskou smlouvu.
V průběhu týdne bylo našim
hostům představeno mnoho
KVĚ TEN
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kulturních a historických památek. Hned první den navštívili
Pražský hrad a dále například
Staroměstskou radnici, Národní technické muzeum, Tančící dům s výstavou o architektu
Janu Kaplickém či Petřín. Avšak
hlavními body programu byla
moderní historie, proto byl jeden den věnován workshopu
o sametové revoluci a další den
cestě do německých Drážďan.
Jelikož se jednalo o předposlední výjezd, na programu byla
také prezentace konečných vý-

stupů projektu. Vše se samozřejmě týkalo evropské historie,
studenti vytvořili mobilní aplikaci na procvičení historických
událostí, časovou osu historie
partnerských zemí z posledních
sedmdesáti let či poučné video
o osobnostech Evropy.
Příprava projektu byla ze
strany organizátorů velmi náročná, ale poctivá práce přinesla své ovoce. Dokázali jsme
náš stát a jeho historii představit v nejlepším světle. Zahraniční účastníci byli z celého
DEV Í T K A
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týdne nadšeni a z naší domoviny odjížděli s mnoha dojmy
a skvělými vzpomínkami. Závěrečným ceremoniálem jsme
předali pomyslnou štafetu Itálii, která bude na jaře hostit
poslední výjezd celého projektu. Akci zaštítila městská část
Praha 9, které bychom tímto
rádi poděkovali.
Karolína Čechová a Vojtěch Semerád, 8. A

INZERCE

SŠ na Praze 9
přijme školníka,
nástup možný
ihned, nabídky na
tel.: 725 408 153
M Ě S T S K É
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Po roce a půl trvání projektu
Erasmus+ a celkem již šesti
výjezdech do partnerských
zemí přišla řada na Českou
republiku. Sedmé setkání
projektu se konalo v týdnu
od 20. do 24. února.
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Galerie 9: Přesýpací hladiny
Vojtěch Kolařík a František Tomík vystavují ve vysočanské Galerii 9 od 3. do 25. května. Výstava nese název Přesýpací hladiny.
hravá i dravá. Není divu. Je totiž dárkem, který věnují autoři nám i sobě k narozeninám,
které oba oslaví koncem června. Děkujeme a blahopřejeme!
Galerie 9, historická budova
vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9. Otevřeno v pondělí až
čtvrtek od 10 do 19 hodin, vstup volný.
Více na www.galerie9.cz.

Vojtěch Kolařík
(malíř a scénograf)
Narozen 29. 6. 1938 ve Hvozdné
Studia: AMU Praha (1956–1961)
Po maturitě na gymnáziu
v Třebíči začal studovat na
AMU v Praze u profesora
F. Tröstera (scénografie)
a doc. O. Smutného (kresba
a malba). Po absolvování školy
a skončení vojenské presenční služby začal pracovat jako
výtvarník v ČS Televizi Praha
(1963–1992).

Za podmanivým názvem
PŘESÝPACÍ HLADINY se
skrývá společná výstava dvou
autorů, kteří nejsou pravidelným návštěvníkům Galerie
9 neznámí. František Tomík
samostatně vystavoval ještě
v „malé“ Galerii 9 v Jandově
ulici a v pravidelných
intervalech se pak už do
„velké“ Galerie 9 vracel
jako spoluorganizátor
i autor při mezinárodních výstavních projektech (10 z 9 – 2008, PEOPLE-metr v letech 2011,
2013 a 2015, V zahradě
– 2016). Je také organizátorem Zbraslavských
salonů, které mají v rámci výměnné spolupráce
s Galerií Zbraslav vždy
svou reprízu ve Vysočanech, a na poslední
z nich přizval jako hosta
Vojtěcha Kolaříka.
Společná výstava tvorby Vojtěcha Kolaříka
a Františka Tomíka je
Vojtěch Kolařík: Addamsova rodina

Věnuje se malbě, grafice,
scénografii a ilustraci, uspořádal mnoho výstav doma i v zahraničí. Je zastoupen ve sbírkách v ČR, USA, Velké Británii,
NSR, Rakousku, Francii, Belgii
a Norsku.

František Tomík
Narozen 30. 6. 1955 v Příbrami
Studium: SOŠV Praha
Do středu pozornosti Františka Tomíka se jako hlavní
téma v poslední době dostává
krajina. A to abstraktní krajina zaplněná menhiry, dolmeny
a bludnými kameny, které bývají často doplněny mírně realistickými prvky. Pro svůj přístup k zobrazovanému tématu
volí termín „Abstraktní realita“.
Skoro se dá říci, že čím více se
obraz blíží realitě, tím více je
abstraktní, a naopak. Použitá technika je akrylová malba
v kombinaci s olejovou barvou
a jako podložka slouží nejčastěji papír, karton nebo plátno.

František Tomík se zabývá
užitou grafikou a volnou tvorbou.
POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena
pro všechny věkové
kategorie, tvoříme zde
pro radost, zábavu, štěstí,
harmonii, uklidnění. Za
krátkou dobu můžete
z obyčejných věcí vytvořit
neobyčejné, na chvilku se
odreagovat od denního
shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo.
Program dílen vždy ve středu
od 17 do 19 hodin:
3. 5. lapač snů
10. 5. malování prsty
17. 5. proplétané obrázky
24. 5. masky z papíru
31. 5. závěsný mobil/papírové rybičky

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
17. 5. relaxační kreslení

K účasti na dílně se nemusíte objednávat. Kurs probíhá
přímo ve výstavních prostorách, takže můžete být
inspirováni výtvarnými díly.
František Tomík: Sosáci na cestách

INZERCE

Chcete mít doma více místa? Vyzkoušejte perfektní sklady!

Tzv. samoskladování vám pomůže vyřešit
problém s uložením především věcí,
které část roku vůbec nepotřebujete.
Do pronajatých kójí můžete složit třeba
i vybavení domácnosti na dobu, než
vymalujete nebo zrekonstruujete byt nebo
dům. Sklady jsou vhodné nejenom pro
soukromé osoby, ale i pro firmy.
Nemusíte si dělat starosti ani se sháněním
krabic nebo stěhováním. Součástí služby
je prodej obalového materiálu a zajištění
stěhování prostřednictvím partnerských
stěhovacích firem.
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Jak to funguje?
Pronajmutí skladovacího boxu nebo kóje je snadné.
Stačí přijít do některé z poboček PERFECT STORAGE,
vybrat si vhodný prostor a uzavřít smlouvu.
Vstup do areálu skladu je možný 24 hodin denně
sedm dní v týdnu s pomocí vstupního kódu. Kóje
jsou čisté, suché, non-stop hlídané, zabezpečené
kamerovým systémem a kompletně pojištěné.
Největší výhodou celého systému je pružnost –
úložné prostory mají velikost od 1 do 15 m2 a lidé
si je mohou pronajmout i na velmi krátkou dobu,
a to již 1 od měsíce.
V současné době existují 2 pobočky PERFECT
STORAGE v Praze – Vysočanech a Holešovicích,
v dosahu MHD a s vlastním parkováním.

ČÁ S TI

P RA H A

9

www.perfectstorage.cz
800 777 007
K V Ě T E N

SC-370638/01

Možná jste nevěděli, že existuje
možnost pronajmout si skladovací
prostory. Jde o pronájem skladovacích
prostor pro domácnosti, přesně
o takové velikosti, kterou právě
potřebujete a na jak dlouho chcete.

2017

kultura

Selekce
Výstava ročníkových prací studentů oboru fotograf Střední
školy – Centra odborné přípravy technickohospodářské se
bude v Galerie 9 konat od 30. května do 8. června 2017.
ské. Tato instituce se dozajista pro spoustu z nich jednou
stane odrazovým můstkem do
reálné praxe.
Studium oboru Fotograf na
SŠ – COPTH je rozděleno na
dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické část je
studium fotografie tvořeno
odbornými předměty. V praktické části výuky je studium
tvořeno jednotlivými fotografickými úkoly, které jsou zadávány od jednoduchých po
složitější. Každý rok studia je
zakončen ročníkovou prací,
která obnáší odevzdání jednotného fotografického cyklu na
určené téma. Složitost tématu
a zpracování odpovídá stupni
vzdělání jednotlivých ročníků. Tato práce je vyústěním
snahy studentů o dosažení co
nejlepších výsledků, a to jak
výtvarných, tak technických.

Uspořádání výstavy je vždy
významným počinem v autorově životě a často bývá zlomovým momentem v jeho tvorbě.
Výstava se stává vyústěním
autorových snach o dosažení
co nejlepšího možného výsledku jeho tvůrčí aktivity a stává
se reprezentační přehlídkou
jeho práce.
V případě uspořádání autorské výstavy je klíč k výběru děl vcelku jasný. V případě
skupinové výstavy vstupuje do
výběru vystavených děl stěžejní otázka spojujícího prvku vystavených děl. V případě
této expozice s jednoduchým
a výstižným názvem „Selekce“ se bezesporu jedná o vášeň
studentů pro médium fotografie a jejich příslušnost k oboru Fotograf, který je součástí
Střední školy - Centra odborné
přípravy technickohospodář-

Marek Pechlát

Výstava v Galerii 9 představuje výběr těchto ročníkových
prací, a to jak současných studentů, tak nedávných absolventů oboru fotograf.
Výběr vystavených děl zahrnuje široké spektrum fotografických žánrů a názorových
polarit. Můžeme zde nalézt
bravurně technicky provedené

portrétní fotografie nebo silné
dokumentární snímky na různá společenská témata, popřípadě intimní autoportréty, ale
i fotografické cykly, které se
dotýkají konceptuálního uvažování prostřednictvím média
fotografie. Názorový diskurs
vystavených fotografií je
opravdu široký.

INZERCE

Už si můžu v klidu
hrát, když mám kožich
bez klíšťat...

NEJKRÁSNĚJŠÍ LETNÍ ZAHRÁDKA V PRAZE 9
SALONEK PRO RODINNÉ OSLAVY
A SVATEBNÍ HOSTINY - AŽ 45 MÍST

SPECIÁLNÍ MENU NABÍZÍME
PRVNÍ TÝDEN V MĚSÍCI OD ÚTERÝ DO SOBOTY
nebo u OC Fenix

SC-370659/01

PARKOVÁNÍ U RESTAURACE

KVĚ TEN

2017

Mochovská 535/38
(pavilon Havana)
198 00, Praha 9

JARO BEZ KLÍŠŤAT
Obojky Foresto

www.veterinahloubetin.cz

velký – 690 Kč
malý – 540 Kč

ordinační hodiny:
po–pá
8:00–12:00, 15:00–19:00

Sleva 10 %

so 8:00–12:00
ne 18:00–20:00

při odběru 2 a více
antiparazitárních tablet
Bravecto či pipet Advantix

operační hodiny:
12:00–15:00

Akce platí do konce května

ordinace tel: 281 863 796
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SC-362391/06

KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI
VEČER OD 19 HOD. SPECIÁLNÍ
MENU S ŽIVOU HUDBOU
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Když se v Gongu slaví třetina milionu
Závěr března se ve vysočanském Divadle Gong odehrával v hektické atmosféře. Nejenže jeden
program střídal druhý, k tomu navíc statistiky ukazovaly, že kulturní stánek Prahy 9 někdy tou
dobou navštíví jubilejní 333 333. malý divák projektu Gong dětem. Důvod k oslavě? To tedy!
Šťastná náhoda tomu chtěla,
že se v Gongu slavilo hned
dvakrát za sebou. Nejdříve
proběhlo 20. března speciální
představení Záhada hlavolamu
u příležitosti Světového dne
divadla pro děti a mládež doplněné o debatu s herci Divadla
AHA! a herecký mikrokurs. Při
něm si mohli vybraní diváci
vyzkoušet některé základní
herecké techniky a otestovat
rekvizity. Po představení se
nakonec ukázalo, že třetina
milionu dětských návštěvníků
Gongu bude nezadržitelně
naplněna hned další den při
představení Elektrický Emil.
Upomínková plaketa a čestná
vstupenka byly připraveny.
Nezbývalo než čekat.

333 333. divačka byla Hana
Štěstí se nakonec usmálo na
Hanu, žákyni páté třídy ZŠ Na
Balabence, a s ní i na celou její
třídu, která díky tomu bude
moci navštívit jedno dětské
představení zdarma. Jak se
vzápětí ukázalo, štěstěna byla
tentokrát opravdu spravedlivá.
Žáci z Balabenky jsou totiž
častými návštěvníky Gongu
a sama Hanka byla v divadle

Jubilejní 333 333. divák, vlastně divačka, byla ze ZŠ Na Balabence

poprvé už ve školce. Zodpověděla nám i na otázku, jakou
pohádku by ráda v Gongu
viděla hrát. Zda však Šípkovou
Růženku Divadlo AHA! do
svého repertoáru na Hančino
přání zařadí, či nikoli, ukáže
až čas. Jedno je ale téměř jisté.
Školy z okolí i z daleka do Gongu jezdí často a rády, a nejspíš
budou jezdit ještě raději. Divadlo AHA! totiž v poslední době
zaměřuje svoji pozornost na
užší propojení hraných představení s učebními osnovami
základek. Vždyť, jak připomněla paní učitelka Alena Kaslová,
páťáci z Balabenky přišli na
Elektrického Emila hlavně

Z oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež v Gongu

proto, aby si doplnili vědomosti
o významné místní osobnosti - vynálezci a průmyslníkovi
Emilu Kolbenovi, jehož život
a práce je silně spjata s Prahou
9. Na otázku, kolikrát už Gong
navštívila, paní učitelka Kaslová odpověděla: „To se vůbec
nedá spočítat. Bydlím nedaleko
a do Gongu chodím už více než
30 let, jako pedagogický doprovod pak od roku 1993, kdy jsem
nastoupila do školy. Chodím
sem ráda jak soukromě, tak
pracovně, protože program
projektu Gong dětem je často
vhodným doplněním naší výuky.“ A jaké představení v ní zanechalo největší dojem? „Moc

Z „výhry“ se radovala celá třída

pěkná byla pohádka Petr Pan
souboru Divadla AHA!, kterou
jsem měla možnost mnohokrát
vidět, a děti také velmi dobře
reagovaly na představení, které
bylo napůl v češtině a napůl
v angličtině. To je přesně to, co
potřebujeme. Hra, díky které
se žáci i něco zábavnou formou
přiučí. Já osobně mám ráda folk
a country, takže jsem v Gongu
častým hostem. A taky nedám
dopustit na amatérská divadla, která zde dostávají velký
prostor.“ Z rozhovoru s paní
učitelkou také vyplynula jedna
zajímavá divadelní souvislost.
I když na ZŠ Na Balabence
kdysi provozovali dramatický
kroužek, mohli si ho dovolit
zrušit. Ne snad kvůli tomu, že
by u dětí nebyl zájem o divadelní tvorbu, ale proto, že jej
plně nahrazují kursy Pimpralata a Fantomové divadla. Tyto
kursy určené žákům základních škol pořádá Divadlo Gong
v Obecním domě v Jandově
ulici. Škole tak šetří prostředky
a lidské zdroje na jinou činnost.
I když se divadelní představení projektu Gong dětem těší
stále se zvětšující popularitě
a dalších 333 333 diváků už se
začalo odpočítávat, je potřeba
se ptát, jak nabídku zlepšovat.
Poselství pedagogických sborů škol navštěvujících Gong je
jasné. Hry pro žáky druhého
stupně a pro dospívající mládež jsou silně nedostatkovým
zbožím (a to nejen v Gongu,
ale i obecně). Ředitel Divadla Gong se společně se šéfem
souboru AHA! snaží repertoár rozšiřovat i tímto směrem.
Moderní zpracování klasického Romea a Julie nebo hra
o nástrahách sociálních sítí
a internetu (Ne)bezpečná (ko)
média tomu budiž dobrým příkladem. text a foto: dg

SC-362508/07
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Divadlo Gong
DIVADLO GONG
3. 5. středa
19:30
Pocta trampské písni
98. narozeniny trampské písně. Vystoupí
J. Vrbová, M. Ryvola, skupina Pacifik
a Kamarádi Staré řeky
9. 5. úterý
19:30
Divadelní spolek Post Scriptum
O. Kovařík: Všivák lázeňský
Život v lázních má svá nepsaná a všemi
zkušenými hosty respektovaná pravidla.
Tentokrát je však klid ubytovaných
narušen.
10. 5. středa
Posezení u cimbálu
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.

19:00

11. 5. čtvrtek
19:30
Hop Trop
Koncert stálice české folkové scény.
16. 5. úterý
19:30
Vojta „Kiďák“ Tomáško –
Narozeninový recitál
Pořad plný autorských písniček
o lásce, přátelství a přírodě čerstvého
sedmdesátníka z Lokte nad Ohří.
17. 5. středa
19:30
Jazz klub Gong
Classic Jazz Collegium Boba Zajíčka
Nestárnoucí legenda českého tradičního
jazzu, která mimochodem nahrála hudbu
také k televiznímu seriálu Prima sezóna
podle románu J. Škvoreckého.
18. 5. čtvrtek
19:30
Marien
Koncert pardubické skupiny patřící
k nejvýraznějším formacím nastupující
generace folkové, country a trampské
hudby.
19. 5. pátek
19:30
Fontána
Tradiční jarní koncert k tanci a poslechu
skupiny, která klade důraz na věrné
zpracování oblíbených tuzemských
i světových hitů.
20. 5. sobota
19:30
Taneční večer studia Naima
Program plný hudby a tance. Vystoupí
tanečnice studia Naima a hosté.
21. 5. neděle9:00, 11:00, 15:00 a 17:00
Koncert žáků předškolních oborů
Hudební školy Yamaha
Pořádá Kulturní a mateřské centrum
Knoflík.
22. 5. pondělí
Josef Fousek v pořadu
Zkrátka bez pozlátka
Písničkový recitál.

19:30

23. 5. úterý
19:30
Eve Ensler: MONOLOGY VAGÍNY
Dojemná a rozpustilá exkurze do
poslední neprobádané oblasti, do
poslední zakázané zóny, je oslavou
ženské sexuality ve vší své složitosti
a tajemnosti. Hrají: D. Bláhová,
M. Sajlerová, J. Asterová v alternaci
s A. Polívkovou.
24. 5. středa
19:30
Divadlo rodu Vejvodů
Ivan Vyskočil:
Blbá hra aneb Křtiny v Hřbvích
Absurdní drama z pera Ivana Vyskočila,
které napsal na jeden zátah v roce 1964.
25. 5. čtvrtek
Prezentace žáků 1. stupně
ZŠ Palmovka

16:30

29. 5. pondělí
19:30
Malá scéna
Vasilij Sigarev – Ruské loto
(scénické čtení – Divadlo AHA!)
Vtipné bulvární drama plné vyhrocených
situací a charakterových vad svých
protagonistů od současného úspěšného
ruského autora.
Úprava a režie: V. Štěpánek. Hrají:
M. Mazal, V. Svobodová, R. Klučka,
M. Hniličková, J. Stich a K. Jačková

GONG DĚTEM
3. 5. středa
10:00
Malá scéna
K. Čapek, V. Hutařová:
Dášeňka čili život štěněte
(pro děti od 3 let)
Pohádka pro nejmenší děti o tom,
jak se malá Dášeňka učí všem psím
dovednostem, aby se pak jako psí slečna
mohla sama vydat do světa.
4. 5. čtvrtek
10:00
O. Lážnovský: JAK JULES žil VERNE
(pro děti od 8 let)
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
5. 5. pátek
10:00
W. Shakespeare, J. Lesák a kol.:
Romeo a Julie (pro mládež od 12 let)
Největší příběh všech dob, který není
nutné představovat. Tentokrát v unikátní
úpravě pro dva herce. Shakespeare
v próze. Shakespeare is dead! Prostě
o lásce.
10. 5. středa
10:00
R. Kipling, V. Pokorný: Mauglí
(pro děti od 5 let)
Na poradní skále uprostřed indické
džungle se ve vlčí smečce rozhoduje
o životě či smrti ztraceného lidského
mláděte Mauglího.

www.divadlogong.cz
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Elektrický Emil

11. 5. čtvrtek
10:00
J. Foglar, O. Lážnovský:
Záhada hlavolamu (pro děti od 6 let)
Kultovní klukovský napínavý román
s hororovými prvky převedený na
divadelní prkna.
15. 5. pondělí
10:00
J. Kolář, M. Pokorný:
Dobrodružství kocoura Modroočka
(pro děti od 3 let)
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.
17. 5. středa
10:00
J. Lesák: Elektrický Emil
(pro děti od 9 let)
Pohádka podle skutečného příběhu
vysočanské superhvězdy – Emila
Kolbena.
18. 5. čtvrtek
10:00
V. Vančura, M. Pokorný:
Kubula a Kuba Kubikula
(pro děti od 4 let)
Pohádka o potulném medvědáři, jeho
malém medvídkovi a přátelském
strašidlu.
19. 5. pátek
10:00
Malá scéna
J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička
(pro děti od 3 let)
Příběhy malého nezbedného medvídka
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice
Barbory a klauna Vasila.
22. 5. pondělí
10:00
W. Shakespeare, J. Lesák a kol.:
Romeo a Julie
(pro mládež od 12 let)
Největší příběh všech dob, který není
nutné představovat. Tentokrát v unikátní
úpravě pro dva herce. Shakespeare
v próze. Shakespeare is dead! Prostě
o lásce.
23. 5. úterý
10:00
M. Twain, V. Štěpánek:
Dobrodružství Toma Sawyera
(pro děti od 8 let)
Škola? Pche! To je přece ztráta času,
když venku se zatím dají zažít velká
dobrodružství.
24. 5. středa
10:00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
(pro děti od 5 let)
DEV Í T K A
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Ve vesnici Dejvice žili samí lakomí lidé.
Nejlakomější však byla Barka, která
schovávala slupky od buřtů, šila z nich
záclony a pro korunu by si nechala
koleno vrtat.
25. 5. čtvrtek
10:00
J. Čapek, M. Pokorný:
O pejskovi a kočičce
(pro děti od 3 let)
Poetické a veselé vyprávění Josefa
Čapka o trochu nemotorném pejskovi
a způsobně vychované kočičce.
29. 5. pondělí
10:00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
(pro děti od 9 let)
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
30. 5. úterý
10:00
O. Lážnovský: JAK JULES žil VERNE
(pro děti od 8 let)
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
31. 5. středa
10:00
J. Foglar, O. Lážnovský:
Stínadla se bouří
Pokračování kultovní klukovské
románové trilogie navazující na již
úspěšně uváděnou první část – Záhada
hlavolamu.

Klub Kocour
9. 5. úterý
19:30
GENERATION JAM
(Re)generační šanson-folk-punk styl
v nástrojovém obsazení kytary, ukulele,
baskytara, saxofon, trubka, foukací
harmonika, perkuse.
Více: bandzone.cz/generationjam
18. 5. čtvrtek
19:30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country
a dalším hudebním stylům.
Více: portrait.cz
25. 5. čtvrtek
19:30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
Více: zasitipisnickari.klanweb.cz
M Ě S T S K É

Č Á S T I

P RAHA
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Žil byl jeden Jules
Pět neděl v balóně, 20 000 mil pod mořem nebo Dva roky prázdnin… Na těchto a mnohých dalších dobrodružných románech
francouzského spisovatele Julese Verna vyrůstaly a vyrůstají celé generace kluků a holek.
Úžasné příběhy neztratily ani
po 150 letech nic ze svého
kouzla. Ale jaký byl vlastně
jejich autor? Jak byl v hlavě
jednoho muže spuštěn nekonečný proud imaginace?
Na tyto otázky odpovídá
nová hra Divadla AHA! pro
děti a mládež Jak Jules žil Verne. Její režisér Ondřej Lážnovský, který je mimo jiné
podepsán pod úspěšnými
aháckými adaptacemi foglarovek, přistoupil k životní pouti
francouzského vizionáře bez
zbytečné piety. Dal naopak
prostor fantazii, které byl Verne jedinečným ambasadorem.

A to nejen svojí, ale všech zúčastněných herců. Julesi ve
scénáři poskytl čtyři velké
rádce, kteří jsou mu nablízku
ve všech osudových životních
situacích. Na jevišti ho tak doprovází bohyně spravedlnosti Themis, bohyně hvězdářství Uranie, patron námořníků
Svatý Mikuláš z Myry a ta
možná nejdůležitější… No přece vám neprozradíme všechno. Zapojte fantazii a zkuste hádat. Už tušíte? Přijďte se
v květnu do Gongu přesvědčit, zda
jste hádali správně. Květnové termíny tohoto představení: 4. 5. v 10.00
a 30. 5. v 10.00. text a foto: dg

Jak Jules žil Verne

Prosecké jaro pod trojrohým kloboukem
Tradiční Prosecké jaro v parku Přátelství na Proseku letos
nese název Prosecké jaro pod trojrohým kloboukem. Přijďte
a připomeňte si spolu s městskou částí Praha 9 v neděli
28. května od 14 do 18 hodin 300 let od narození české
královny Marie Terezie a 260 let od bitvy u Prahy-Štěrbohol.
Připravena je v tomto duchu zábava, soutěže pro děti i jídlo,
které jedli vojáci v 18. století. Vstup zdarma.
Letos 13. května uplyne 300
let od narození jediné ženy na
českém trůně – Marie Terezie.
Tato panovnice dokázala pro
české země prosadit mnoho
dobrých věcí v jejich prospěch.
Na jaře roku 1757 zaútočil
na české korunní země pruský král Fridrich II., který postupně prorazil až ku Praze. Za
svůj hlavní stan si zvolil faru
u kostela sv. Václava na Proseku a jeho vojsko se rozložilo
na tehdejších nezastavěných
pláních od Bohnic přes Kobylisy, Střížkov, Prosek až ke Kbelům. Na druhé straně, armáda
Marie Terezie, vedená princem
Karlem Lotrinským, jemuž stál
po boku polní maršál Browne,
zaujala pozice na vrchu Vítkov
až po Aloisov (Kyje).

6. května 1757 svedly obě
armády velkou bitvu – více
než 125 000 vojáků na obou
stranách bojovalo v prostoru od Hrdlořez po Měcholupy,
od Štěrbohol po Nusle. Za pět
hodin byly ztráty na obou stranách více než 26 000 mužů.
Armáda Marie Terezie se stáhla za hradby Prahy a začalo
obléhání Prahy pruským vojskem. Prusové vítězili….
A právě tyto události chceme vzpomenout v parku Přátelství na Proseku. Připravena je pestrá nabídka dobových
i nedobových her pro děti
(kolf, kriket, házení na cíl
i přesnost, omalovánky, korálkování, výuka šermu, výuka
žonglování, janovské losování). Vyzkoušíte si jízdu parkem

Na dobovém tržišti s řemeslníky najdete brašnáře, písařku, kováře…
20
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Musica Bohemica Praha

na ponících, sokolník předvede dravé ptáky.
Chybět nebude dobové tržiště s řemeslníky, kteří divákům
ukáží svůj um a dobové postupy při výrobě věcí denní potřeby. Bude možno navštívit improvizované vojenské ležení,
ochutnat vojenský chléb a dva
druhy piv, uvařených podle
dobových receptů pro vojáky
z 18. století.
Náladu podpoří vystoupení
skupiny MUSICA BOHEMICA

PRAHA pod vedením uměleckého vedoucího Jaroslava Krčka s písněmi a melodiemi ze
17. a 18. století (od 17.00).
Srdečně zveme na Prosecké
jaro pod trojrohým kloboukem,
kterým vás provede moderátor
Martin Hrdinka.
Velké poděkování partnerům projektu:
Generální partner Projektu:
Česká spořitelna a. s.
Partner: PORSCHE Praha-Prosek

Připomeňte si spolu s námi bitvu u Štěrbohol, která se odehrála 6. května 1757
9

K V Ě T E N

2017

oddělení
Českomoravské strojírny se stává
Tvar chodeb
již
skutečná samostatná
továrna se podzemí
svým veMorfologie
chodeb proseckého
Tvar
chodeb
dením
a svým výrobním
programem.
se nepodobá
obvykl˘m
objektÛm histoMorfologie
proseckého
podzemí
rického
protoÏe
nebyly
vytváfieny
V roce podzemí,
1911chodeb
byla vyrobena
30kusová
série
se
nepodobá
obvykl˘m
Ïádné
pravidelné
chodbyobjektÛm
obvyklé vhistotechosobního
vozu
Praga
Mignon.
Byl
to
čtyřrického
podzemí,
protoÏe
nebyly vytváfieny
nickém
nebo 1846
dÛlním
ale kW
koválec
o objemu
cm3podzemí,
o výkonu 16,2
Ïádné
pravidelné
chodby
obvyklé
v techpáãHP),
tûÏil
pískovec
tam(od
(jak
potvrzují
tzv.
(22
vrtání
70 mm
roku
1912 vrtání
nickém
nebo
dÛlním
podzemí,
pick-marks
- stopy
po kopání),
kdeale
to ko‰lo
80 mm) a zdvih 120 mm, chlazení kapalipáã
tûÏil
pískovec
tam
(jak
potvrzují
tzv.
a pfiímo
nehrozilo
zfiícení
chodby.
Chodnou.
Dosahoval
rychlosti
80aÏkm/hod.
pick-marks
- stopy
po kopání),
toTyp,
‰lo
by jsou
obvykle
‰iroké
1,2
2,2kde
m, ale
jese
kterým
První
českomoravská
továrna
na
ajich
pfiímo
zfiícení
chodby.
Chod‰ífikanehrozilo
a morfologie
silnû
kolísá.
Úzké
stroje
v Praze
nastoupila
novou
etapu
výroby
jsou
obvykle
‰iroké
1,2
aÏ 2,2
m, ale
jechodbiãky
mohou
náhle
pfiecházet
do
síjich
‰ífika
silnûokolísá.
Úzké
by
značky
Praga.
Konstruktér
nûkautomobilů
neboai morfologie
vût‰ích
prostor
v˘‰ce aÏ
pûchodbiãky
mohou
náhle
pfiecházet
do
síIng.
František
dal vÛbec
novému
modelu
do vínku
timetrové.
Dvû
nejvy‰‰í
sínû
Monûk
prostor
o v˘‰ce
aÏpod
pûãálkynebo
majíi 9vût‰ích
m
a konãí
nehluboko
jednoduchost,
robustnost,
kvalitu
materiátimetrové.
Dvû
vÛbec
nejvy‰‰í
sínûãasto
Mopovrchem.
Chodby
jsou
od sebe
lu
i opracování.
Tedy
vlastnosti,
které
brzy
ãálky
mají
9 proslavily,
múzk˘mi
a konãípilífii
nehluboko
pod
oddûleny
jen
nebodoma.
jsou
značku
Praga
a to nejen
povrchem.
Chodbyokénka.
jsou odNejatraktivsebe ãasto
v nich prosekána
Pragovky
byly na svou
dobu nesmírně troddûleny
jen úzk˘mi
nebo jsou
nûj‰í je bludi‰tû
chodeb vpilífii
severozápadním
vanlivé
vozy.
vcípu
nichMoãálky.
prosekána
okénka.v˘‰ka
NejatraktivPrÛmûrná
chodeb
vozem,mezi
kterým
František
Kec
nûj‰í
je bludi‰tû
chodeb
v 3severozápadním
seDalším
pohybovala
1 aÏIng.
m,
ale po opapozvedl
věhlas
a PrÛmûrná
slávukanalizace
Pragovky,
byl
téhož
cípu
Moãálky.
v˘‰ka
chodeb
kovan˘ch
prÛvalech
do‰lo
k zaroku
vyrobený
vojenský
s vlečným
vose
pohybovala
mezi
aÏvůz
3 m,
alecoÏ
po opanesení
niÏ‰ích
ãástí1 Moãálky,
jsou
kovan˘ch
prÛvalech
kanalizace
k zazem
pod dvû
označením
Praga
V.
Todo‰lo
„V“takÏe
není
zhruba
tfietiny jejího
rozsahu,
nesení
niÏ‰ích
Moãálky,
coÏvojenjsou
pořadová
číslovka,
ale zkratka
mezi vchodem
aãástí
stfiední
ãástíslova
bludi‰tû
se
zhruba
dvû
tfietiny
jejího
rozsahu,
takÏe
kdysiVůz
vzpfiímenû
prÛchozí
chodby
sniÏuský.
zkonstruovali
a vyrobili
v rekordmezi
vchodem
a stfiední ãástí bludi‰tûTo
se
jí na úroveÀ
plazivek.
ně
krátkém
čase,
za
pouhé
čtyři
měsíce.
kdysi
vzpfiímenû
prÛchozí chodby
sniÏu(V rámci
nedokonãen˘ch
zpfiístupÀovamusí
současní
odborníci náležitě
ocenit.
jí
na prací
úroveÀ
plazivek.
cích
byla
ztechnická
okraje prosecké
plo‰iny
Jaká
byla tehdy
výbava továrny,
(V
rámci
zpfiístupÀovaraÏena
12nedokonãen˘ch
m hluboká ‰achta,
která dloujaké
strojní byla
zařízení
a ruční
nářadíplo‰iny
v pocích
okraje
prosecké
hou,prací
Ïeleznou zv˘ztuÏí
vystrojenou
rozrovnání
s dneškem.
A zejména,
jaké mohli
raÏena
12
m hluboká
‰achta,
která
dlouráÏkou propojila
Ameriku
I a Moãálku.
Gemít
konstruktéři
a dělníci
zkušenosti
sroztehou,
Ïeleznou
v˘ztuÏí
vystrojenou
ologickou
zvlá‰tností
‰toly
jsou splachové
prve
rozvíjejícím
se
odvětvím
automobilové
ráÏkou
propojila
Ameriku
I akter˘
Moãálku.
Gepolohy
ãerveného
pískovce,
obsahuje
ologickou
zvlá‰tností
jsou
splachové
výroby
1911? Porovnejme
se tehdejsituací
Ïelezitév roce
zvûtraliny
z ‰toly
kopcÛ
nad
ãerveného
pískovce,
kter˘ obsahuje
vpolohy
dnešních
moderních
závodech.
Dnes za
‰ím
mofisk˘m
pobfieÏím.)
Ïelezité
zvûtraliny
tehdejnás
mnohdy
pracujez kopcÛ
a myslínad
elektroni‰ím
mofisk˘m
pobfieÏím.)
Pokraãování
ka,
tenkrát
na pfií‰tû
všechno
byly jen mozky lidí
a „zlaté české ručičky“.
Pokraãování
pfií‰tû
Miroslav
Kuranda
Miroslav Kuranda
Miroslav Kuranda
Pokračování příště
ROKYTKA Zpravodaj obãanského sdruÏení
Vlastivûdn˘ klub Prahy 9

Redakce: Miroslav
Kuranda
ROKYTKA
Zpravodaj
obãanského sdruÏení
Rokytka
vychází
samostatná
pfiíloha
Vlastivûdn˘
klubjako
Prahy
9
mûsíãníkuMiroslav
Devítka,Kuranda
vydávaného Mâ Praha 9
Redakce:
Adresa redakce:
Vlastivûdn˘
klubpfiíloha
Prahy 9,
Rokytka
vychází jako
samostatná
mûstská ãást Praha 9, Sokolovská 324/14, 9
mûsíãníku
Devítka,
vydávaného
Mâ
Praha
180 49 Praha
9 Vlastivûdn˘ klub Prahy 9,
Adresa
redakce:
tel.: +420ãást
283Praha
091 322,
+420 606 927
223
mûstská
9, Sokolovská
324/14,
180 49 Praha 9
tel.: +420 283 091 322, +420 606 927 223

Rokytka
Rokytka

Jeskynû na Proseku
Jeskynû
(1. díl) na Proseku
(1. díl)

VLASTIVĚDNÝ
ZPRAVODAJ
VLASTIVĚDNÝ

âíslo 2/2012
Číslo
5/2017
ZPRAVODAJ
RoãníkLV
L
Ročník
âíslo 2/2012
Roãník L

439
197
197

jeskyním. ¤íkalo se jim umûlé jeskynû nebo prosecké katakomby. Dnes je fiadíme meAuto Praga
jeskyním.
¤íkalo
se jimaumûlé
jeskynû
zi podzemní
pískovny
lomy, coÏ
jsounetabo prosecké
je fiadíme meková
dÛlníkatakomby.
díla, kdeDnes
je podzemním
zi
podzemní
pískovny
akteří
lomy,
coÏ
jsouJe-li
taAutomobily značky PRAGA dnešní generace,
s výjimkou
těch,
se
zajímají
zpÛsobem
lámán
stavební
materiál.
Profesor Jaroslav Petrbok, kter˘ jiÏ pfied ková dÛlní díla, kde je podzemním
získáván
kámen,
jedná
se
o
lomy,
je-li
koo
autoveterány,
už
téměř
nezná.
To
by
se
ale
mělo
změnit
po
otevření
nového
zpÛsobem
lámán
stavební
materiál.
Je-li
osmdesáti
letyPraga
burcoval
odborníky
a místneãn˘m
produktem
písek,ulici
jde
o
podzemmuzea Auto
v bývalé
hale 20
v areálu
Pragovky
v Kolbenově
v Praze
9.
Profesor
Petrbok,proseck˘ch
kter˘ jiÏ pfied
získáván
kámen,
jednái se
lomy, je-li
koní
patriotyJaroslav
ke zpfiístupnûní
jes- ní
pískovny.
V Praze
naovût‰inû
území
osmdesáti
lety burcoval
odborníky
a míst- neãn˘m
písek,
jde otûÏby,
podzemâech
je toproduktem
spí‰e
neobvykl˘
zpÛsob
prokyní
koneãnû
mÛÏejezdila
usmívat.
továrny
vyjížděly
naše první
automobily.
Auta,vefiejnosti,
zatím ještěse
bez
této značky,
po jíž
ní
patrioty
kenaplÀuje.
zpfiístupnûní
proseck˘ch
jesní pískovny.
V Praze
i nana
vût‰inû
území
toÏe
na‰e zemû
je bohatá
kámen.
ExiJeho
vize se
Vůbec
byl
„kočár
bez
koní“
s
honosnašich
silnicích
již
roku
1908,
další
âech
jeprvní
tomûsta,
spí‰e
neobvykl˘
zpÛsob
tûÏby,
prokyní
vefiejnosti,
se od
koneãnû
mÛÏekdyž
usmívat.
stují v‰ak
jako holandsk˘
Maastricht
„Präsident“.
naše automobilky
poznenáhlu zanikaly. Za- ným
toÏe názvem
na‰e
zemû
bohatá
na kámen.
ExiJeho
vize sezákladÛ
naplÀuje.
PafiíÏ,
kdejejsou
ze suroviny
získané
Pfii kopání
k nové ‰kolní budovû nebo
Tehdejší
automobily
však mnoho
důvěry
čátky byly těžké i v Pragovce. Nebylo divu, stují
v‰ak mûsta,
jako postaveny
holandsk˘
Maastricht
lomÛ
celé
ãtvrtû.
na
Proseku ãp. 92, které na nûkterém mís- z podzemních
Prosazovaly
se jen
velmi získané
zvolna.
lidé
tehdy
víc
věřili
koním
ashledáno,
na
delší budovû
vzdálenebo PafiíÏ,
kde jsou ze
suroviny
Pfii
kopání
základÛ
k bylo
nové
‰kolní
tû
velmi
hluboké
jsou,
Ïe zde nezískaly.
zPodzemní
podzemních
lomÛ
ãtvrtû.
ještě vãerv
roce
1905postaveny
bylo v celécelé
Praze
jen
nosti
páře.
teprve vmísza- Vždyť
na
Proseku
ãp. 92, které
nûkterém
b˘val
dosti Automobilismus
rozsáhl˘
lom,na
v byl
pozdûj‰ích
dotû
velmi
hlubokéVjsou,
bylonalezen
shledáno,
Ïe zde sedm
osobních
automobilů.
čátcích.
Prosecké
podzemí
od dob svého „znovubách
zavezen˘.
násypu
hrníãek
b˘val
dosti
rozsáhl˘gro‰i
lom,zvdoby
pozdûj‰ích
do- Podzemní
objevení“ vãerv
roce 1965 pfiitahuje neustáse
‰esti
stfiíbrn˘mi
krále VlaProsecké
podzemí
od dob
svého „znovubách
zavezen˘.
V násypu
nalezen
hrníãek Automobilová
lou pozornost
PraÏanÛ
i cizincÛ.
Svûdãí
dislava
z vpoãátku
16. století.
V pískovnû
móda
Jak byl
technické
příručce
popisoobjevení“
v roce
1965
pfiitahuje
neustáse
‰esti
stfiíbrn˘mi
gro‰i
z doby
Vla- Když
o tom
dlouhá
fiada
novinov˘ch
ãlánkÛ,
pfii
libeÀské
silnici
vybrány
jsoukrále
dlouhé,
prorazily
automobily
i do našich
zemí,
ván
automobil
a jeho
funkce?
lou
pozornost
PraÏanÛ
i cizincÛ.
Svûdãí
dislava
zpohybu
poãátku
16. století.
pískovnû
odborn˘ch
studií
a i dokonce
obz„Základ
ãásti zasypané
chodby,
které
se V
táhnou
hlu- radily
novinové
články,
jak senedávn˘
mají řidiči
tvoří malé
výbuchy
benzinu,
o
dlouhá
fiada
novinov˘ch
ãlánkÛ,
pfii libeÀské
silnici vybrány
jsouBájilo
dlouhé,
jevtom
nového
ãerva
Enchytraeus
boboko
pozemky
nadrovnoměrně
silnicí.
se, vystrojit
na druhu
jízdu, než
usednou
za volant.
jenž zpod
nádoby
rezervní
vniká
odborn˘ch
studií
a
i
dokonce
nedávn˘
obzÏe
ãásti
které
se
táhnou
hluhemicus (Oligochaeta),
kter˘
byl zatím
pr˘zasypané
vedouzapalovacího.
aÏchodby,
pod kostel.
Bylo
pr˘
v nich
řidičedruhu
bylo nezakryté,
bez střechy
do přístroje
VzniklýBájilo
plyn má
jev
nového
ãervajediném
Enchytraeus
boko
pozemky
nad hráti...
silnicí.
se, Místo
nalezen
zde, na tomto
místûbona
sly‰et
ipod
varhany
v kostele
bočních
skel, zprvu
neměla
autabyl
anizatím
čelní
ohromnou sílu, jíž působí na přilehlé páky, ahemicus
(Oligochaeta),
kter˘
Ïe
pr˘
vedou
aÏ
pod
kostel.
Bylo
pr˘
v
nich
svûtû.
Objevila
jej polská
hydrobioloÏka
Tak zde,
módní
v časopisech
měly
jež se pohybují
dáleana
koladal‰ích
přenášejí.
nalezen
narubriky
tomto
jediném
místû
na
sly‰et
iProseck˘ch
varhanya vsílu
kostele
hráti...
Elzbieta
Dumnicka
z Krakova.
Okraj
skal
ãásti
kfií- skla.
Reservoir benzinový umístěn pod seda- o čem psát. Např. že „… není lze hleděti jen
svûtû.
Objevila
jej
polská
hydrobioloÏka
dov˘ch
plo‰in
je
vlastnû
systém
star˘ch
loElzbieta
Dumnicka
z Krakova.
Okraj
skal roura
abyly
ãásti
kfiíeleganci
vozidla,
ale
i dressu chaufferodlem.
ZProseck˘ch
nádoby
té vede
kdal‰ích
hořáku
za- na
mÛ
a lÛmkÛ.
Zpoãátku
tûÏeny
skalky
Geologická
stavba
okraje
prosecké
dov˘ch
vlastnû
systém
star˘ch
lo- vu
věnuje se nyní více pozornosti. Pláště
palovadla
a též je
do
nivelačního
hrnku.
Když
na
okrajiplo‰in
svahÛ,
coÏ
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
plo‰iny
mÛ
a lÛmkÛ.
byly tûÏeny
Geologická
stavba okraje
prosecké
ale
pozdûji
se Zpoãátku
lomy
pfiiblíÏily
k polnostem.
prosecké
plo‰iny
na
kabátecvrstvy
jsou ponejvíce
z kůže. vytváfiejí
Velmi
hezbenzin
v tomto
hrnku
dostoupí
určitéskalky
výše, iKfiídové
na
svahÛ,
coÏ
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
plo‰iny
V
téokraji
chvíli
zaãalitam
majitelé
polí,
zahrad
a vi- ký
jejich
okrajích
dvacet
je dlouhý
plášťprÛmûrnû
z černé kůže,
jehožmetrÛ
ležazvedne
plavoun
umístěný,
jenž
tak zaříale pozdûji se lomy pfiiblíÏily k polnostem. Kfiídové vrstvy prosecké plo‰iny vytváfiejí
na
nic
protestovat
proti
ukrajování
pozemkÛ
mocné,
horizontálnû
uloÏené
souvrství,
tý
límec
zhotoven
jest
z
barevného
sukna
zen
jest,
že
sám
další
přítok
benzinu
zamezí.
V
té
chvíli
zaãali majitelé
polí,
zahrad
a vi- jejich
okrajích
prÛmûrnû
dvacet
aOdtud
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
kterém
pozorujeme
ãasté
partiemetrÛ
tvofieavekovové
knoflíčky
zdobeny
monogramem,
pomocí
přístrojku
rozprašovacího
nic protestovat proti ukrajování pozemkÛ mocné, horizontálnû uloÏené souvrství,
pfiesunula
se
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
né
‰ikmo
zvrstven˘mi
pískovci.
erbem
majitelovým.
Čepice Souvrství
automotlačí se benzin rozprášený rourkou k zapa- nebo
aje
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
pozorujeme
partie
tvofienejmûkãí
v místech,
kde Lépe
podlefieãeno,
puklin ve
se kterém
v‰ak jako
celek podãasté
úhlem
nûkolika
jsouzvrstven˘mi
poněkud širší. Široké aSouvrství
moderní
lovadlu, čímž
rovnoměrně
výbuchypískovec
vznikají bilové
pfiesunula
se Tam
pod je
zem.
Peruck˘
né ‰ikmo
zatéká
voda.
moÏné
jej kopat
‰pi- stupÀÛ
sklání smûrem kpískovci.
severu, tedy hluba ostatní části stroje – totiž páky a kola – tvary dámských klobouků podmiňují široké
je
nejmûkãí
v
místech,
kde
podle
puklin
se
v‰ak
jako
celek
pod
úhlem
nûkolika
ãákem.
Generace
pískafiÛ
tak
nejménû
od
‰ím
partiím
kfiídového
mofie.
Ve
vzdálenosti
které
volík se
nejraději
vhlubbarv pohyb
uvádějí.“
zatéká
voda.
Tam jedo
moÏné
jej druhé
kopat svû‰pi- závoje
stupÀÛ
sklání
severu,
tedy
roku
1798
aÏ témûfi
poãátku
200
aÏgázové,
600
m smûrem
od
okraje
plo‰iny
se jiÏ
setãákem.
Generace
pískafiÛ
tak nejménû
od vě
bílé,
šedé
hnědé…metrÛ
Pravé
„sportwomen“
Takhle
popisovali
koncem
19.
století
‰ím
partiím
mofie.mocnou
Ve vzdálenosti
tové
války
razily podél
puklin
chodbice
káváme
s aÏkfiídového
ãtrnáct
polo1798
aÏ
témûfihroudy
do
poãátku
druhé
svû- nosí
200 aÏ
m od
okraje
plo‰iny
sejinak
jiÏ setse 600
zálibou
ploché
anglické
vlněné
čefunkci
benzinového
motoru,
který
se píspoaroku
vyváÏely
z nich
mûkkého
hou
bûlohorsk˘ch
opuk,
která se
na
tové
puklin
chodbice pice,
káváme
splo‰iny
aÏve
ãtrnáct
metrÛ
mocnou
polokovce,
které
nechaly
na de‰ti
které
spojení
se závojem
skýtají
dařiloválky
rokurazily
1885 podél
sestavit
G.rozpadnout.
Daimlerovi
okrajích
vyskytuje
jen
v úlomcích.
av Cannstattu.
vyváÏely
nich hroudy
mûkkého
pís- nejúčelnější
hou bûlohorsk˘ch
se jinak
na
V
podzemíz vznikl
nepfiehledn˘
labyrint
Kfiídové
podloÏí
jeopuk,
tvofieno
jílovitû
zvûtochranu
hlavy.která
Nejvýše
účelný
kovce,
kterézemích
naprůkopníkem
de‰ti rozpadnout.
okrajích
plo‰iny
vyskytuje
úlomcích.
chodbiãek
anechaly
sálÛ, byla
jenÏ
vlastnû
kopírovaly
ordovikem
letenského
libeÀského
módní
je
tzv. „bašlik“.
Dájen
seavpřetáhnout
V našich
auto- aral˘m
V podzemípomûry
vznikl nepfiehledn˘
labyrint souvrství.
Kfiídové podloÏí
je
tvofieno
jílovitû
zvûtpfiirozené
a velice vagonka,
se podobaly
Podle
detailního
vrtnebov˘sledkÛ
čepici, a vpředu
má vlomobilové výroby Kopřivnická
z je- přes klobouk
chodbiãek a sálÛ, jenÏ vlastnû kopírovaly ral˘m ordovikem letenského a libeÀského
pfiirozené pomûry a velice se podobaly souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-
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nem, takÏe dnes funguje jako trámec
zpevÀující okraj svahu.
nem,
takÏe dnes
jako trámec
Velmi dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum provedla
v rozpevÀující
okraj svahu.
ce 1992 jeskyÀáfiská
skupina SPEA, která noVelmi
dÛleÏit˘celou
nov˘ v˘zkum
v rovû zmapovala
Moãálkuprovedla
a odváÏila
se
ce
SPEA,
která
nopfii1992
tomjeskyÀáfiská
do znaãnûskupina
rizikov˘ch
míst
v závavû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
pfii
tom-do
znaãnû
rizikov˘ch(1965,
míst varchiv
závatfií map
mapy
Interprojektu
lech
voln˘mi balvany.
Právûsituací,
kombinací
âSS)mezi
s vynesenou
povrchovou
ãástfií
map - mapy Interprojektu
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového tahu
podzemí
âSS)
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãásod Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleoloAutosalon
expozice
Praha
ti
dokumentace
polygonového
tahu
podzemí
gické
mapy 1910,
(zhotovené
ov‰em
pomocí
pásod
Hrdliãky
detailnízískat
speleoloma Ladislava
a kompasu)
- byloa moÏné
pomapy
(zhotovené
ov‰em
pomocí
pásmûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
o situaci
v Moãálce
Agické
následujícího
roku
pokračovala
ještě
výroma
a kompasu)
- bylo
moÏné
získat
poa Americe
pfiedstavuje
neba
vozů
VII.I.a Amerika
VIII.
TímII
končila
počáteční
mûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
oosobních
situaci vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
se odéra,
spíše
pokusná,
výrobychodbu,
vozů.
aráÏí
Americe
I. Amerika
II
pfiedstavuje
nei na pfiesnosti
plánu.
roce 1995
V roce
1909 se vjejího
továrně
s 58Vdělníky
vybezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu, coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchorobilo
33
vozů.
Továrna
zpočátku
vyráběla
ráÏí
i
na
pfiesnosti
jejího
plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
osobní
vozy typu Grand,
dále nákladní vchoautoprovedl
Vojífi
V˘voj poVladimír
roce 2000
sezabezpeãení
ubíral cestou zemobily nosnosti od 15 do 60 q. Po technické
dÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiístránce
se a
vozy
Praga
poměrně
rychle
vyvíjeV˘voj
po
roce
2000
se ubíral
cestou
stupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
azeto
lyjména
a automobilové
oddělení
vyrábělo
takřka
neustálekde
opakovan˘ch
plánÛ na
zpfiíi na
místech,
cedule „Poddolováno“
stupnûní
a v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
a to
rok
od roku
nové, dokonalejší
vozy.
zakazovala
vstup.
Firmû
Pragis
se sDobrou
nemail˘m
na úsilím,
místech,
kde
cedule
„Poddolováno“
velice
profesionálnû,
podaúroveň
svýchale
strojů
prokázala
Pragovka
zezakazovala
vstup.
Firmû
Pragis
sejízdách.
s nemafiilo ‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛjména
na úspěšných
propagačních
l˘m
ale
velice
profesionálnû,
podavodní
Amerikou
I zroky
60. letponafárat
Jižúsilím,
vjámy
rocenad
1910,
necelé
tři
svém
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
a projít
systém Amerika
založení,
vyslala
Pragovka
vůz běžné- Moãálvýroby
vodní
jámy nad
I z 60. let nafárat
ka.první
Jednalo
se Amerikou
o velice
akci,
na
reklamní
cestu znapínavou
Prahy do Bosny
podzemí
a
projít
systém
Amerika
MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
a Hercegoviny přes Vídeň, Štýrský Hradec,
ka.
Jednalo
se
o
velice
napínavou
nebo
vÛbec Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,akci,
takZáhřeb,
Sarajevo
ase
Mostar.
protoÏe
existující
plány
mûlydrÏela
nedokonalé
Ïe pfii proráÏce
v˘‰kovû
‰tûrãíOd roku
1910
se omezil
počet
typů
a zahánebo
vÛbec
Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,
takkové
polohy
mezi
peruck˘m
a korycanjila
se
již v sériích.
Nesly
jižnapÛl
označení
Ïe
pfiivýroba
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
souvrstvím
a ‰tolu
hnala
do
kové
polohy
mezi
a korycanPraga
01
a Praga
02.peruck˘m
Ale
tento
krokpfieneneznáma.
V podzemí
seani
sami
mÛÏete
sk˘m
souvrstvím
a ãi‰tolu
hnala
napÛl
do
svûdãit,
jak pfiesnû
moÏná
situapřinesl
tolik
očekávaný
zvrat
v‰Èastnû
poptávce
po
neznáma.
V podzemí
se sami
mÛÏete
pfieci odhadla.
vozech.
Proto
byly dokonce
pokusy
ze strany
svûdãit,
jak pfiesnû
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno odpoledne
se
u nás
kolegoČeskomoravské
strojírny
od stavili
výroby
autoci
vé odhadla.
z Pragisu,
Ïe narazili na asilnû
zfiícené
mobilů
jako nehospodárného
neefektivníJedno
odpoledne
se u nás stavili
kolegoa opadající
staré podzemní
chodby
a poho
oddělení
továrny
upustit.
vé
z Pragisu,
Ïe narazili
silnûJako
zfiícené
tfiebovali
by zjistit,
oã se na
jedná.
souZlom
a rozmach
nastal od roku
1911 a pozeakromá
opadající
staré podzemní
osoba-expert
jsem mûlchodby
zvlá‰tní,a nejjména
od roku
1912.status,
Vyráběly
se typy
Grand,
tfiebovali
by zjistit,
oã seÏe
jedná.
Jako
souspí‰ protizákonn˘
jsem
mohl
lézt
Alfa
Mignon,
ale základem
rozmachu,
ktekromá
osoba-expert
jsem
mûl
zvlá‰tní,
neji doaãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam to horrý
vlilprotizákonn˘
dopfiedpisy
továrny novou
naději,
bylmohl
nákladní
spí‰
status,
Ïe jsem
lézt
níkÛm
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevifiené
dokterému
ãerstvû
stafiin,
kam
to horvůz,
bylo
přiřknuto
typové
označení
stafiinyobjeven˘ch
kaÏdou
chvíli
opadávaly
kaníkÛm
pfiedpisy
Z ãerstvû
Praga
ale stal
sezakazovaly.
známý
svýmotevnameny,V,bylo
nutné
poãkat,zejména
probûhnout
do
fiené
stafiiny
kaÏdou
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
míst
chvíli
jsemblíže
byl
zýváním
autovlak.
Ale achvíli
k za
tomu
se ještě
meny,
bylo
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
I.nutné
APragovky
Moãálka
a Amerika
tak byvrátíme.
Vozy
mohly
nyní konkubezpeãnûj‰ích
míst a za chvíli jsem byl
ly propojeny!
rovat
zahraničním automobilkám francouzv Americe I. A Moãálka a Amerika tak byským i německým. A z původního pouhého
ly propojeny!
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ženouprÛzkumu
průhlednou
destičku, která
očím zaného
v nedalek˘ch
LetÀanech,
jišťuje volný průhled“.
provádûného
krátce po válce Quidem Zárubou,
kfiídové podloÏí
nerovné.
Jak vyMódajezávojové
romantiky
tehdy ovládla
pl˘vá
ze stoveksvět
geologick˘ch
vrtÛ,déle,
proveautomobilový
a trvala by snad
neden˘ch
zde pfii
projektování
sídli‰tû, objevují
být tragické
nehody
slavné tanečnice
Isadose
nûm údolní
a paleokoryta
ry vDuncanové,
jejíždeprese
vlající závoj
se zachytil
zahloubená
aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vydo zadních kol a v mžiku jí zlomil vaz.
plnûná pfieplaven˘mi jíly.
Nerovnosti tehdej‰ího povrchu fungují
Rychlost
a zvuková
znamení
jako
nepropustná
bariéra
pro vody proV pozdějších
letech, když
už se automobisakující
pískovcov˘m
souvrstvím.
Na konlový jílÛ
provoz
začínal rozvíjet,
v tiskudrobné
se dotakt
a pískovcÛ
jsou vázány
poručovalo,
aby se nepřekračovala
rychlost
prameny
vyvûrající
tfieba u vysoãanské
estakády,
ve StfiíÏkovské
ulici
v rybníãku
16 km/hod.,
protože už
při ãitomto
tempu
pod
V kanalizaãní
‰tole v ulimusíKundratkou.
řidič vynaložit
nejvyšší soustředění
cia Nad
Kundratkou
bylvydali
odkryt
silnû zjílopozornost.
Ve Vídni
speciální
povatûl˘
podloÏního
ordovického
volení povrch
pro průjezd
automobilů
císařským
souvrství,
kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
hradem, ale s podmínkou, že rychlost nekaolinického jílu pfiímo pfiecházel do pepřekročí 6 km v hodině a místo výstražnéruckého souvrství svrchní kfiídy, aniÏ ‰lo urho hranici
znamenímezi
houkačkou
„jest varovati
okoãit
zvûtralinov˘m
plá‰tûm
lí
výkřikem“.
V
městě
Chemnitz
nařídili:
a pfieplaven˘mi jíly.
„… jako signál
budiž zvolání
Hééé!,
avšak až
Kfiídová
sedimentace
zaãíná
peruck˘mi
do odvolání
povoluje
používat
též signální
vrstvami;
ty se
jsou
vyvinuty
jako ‰edé,
uhelné
jílovce,
jakorychlost
mûkké, pro
na‰edlé
jílovité
trubky.
A nebo
povolená
automobily
pískovce
o promûnlivé
mocnosti
nûjest taková,
která se rovná
rychlostiod
mírně
kolika
decimetrÛ
do dvouvšak
metrÛ.
tuklusajícího
koně. Pomaleji
nutnoNa
jezdito
polohu bylo
jiÏ popsané dob˘ti dlážděnou
ulicívázáno
mezi domy!“
vání kfiídového uhlí v oblasti mezi Klíãovem
a kbelsk˘m leti‰tûm, ale podobn˘ geoloVznik automobilismu a výroba aut
gick˘
v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
v našich vzemích
Prostfiedí
dobû usazování peruck˘ch vrsI u je
nás
začínaly
pokusy s výrobou
automotev
nutné
si pfiedstavit
jako ploché
zábilů.
V
Mladé
Boleslavi
v
továrně
zemí nedalekého pobfieÏí, které jeLaurin
v niÏa Klement
a v kopřivnické
továrně
na sil‰ích
polohách
tvofieno
mûlk˘mi
sladkovodními
a brakick˘mi
moãály
poniční vozidla. Úspěchy
sice byly,
ale nevýrostl˘mi
hustou
subtropickou vegetací,
ve
razné. Zájem
o automobilismus
projevovakteré
objevují
napfiíkladnadšenců,
mangrovy.a Ve
lo jenseněkolik
movitějších
to
vy‰‰ích
je podlePřepravu
dosavadních
spíš zepolohách
sportu než(coÏ
z potřeby.
osob
odkryvÛ
právû oblast pod ulicí Na Vyi nákladů obstarávaly v té době jen koňské
hlídce) je moãálovit˘ v˘voj redukován nepotahy a nastupující parní doprava. V celé
bo se vÛbec nevyskytuje a na ordovické
Praze bylo
roku 1905
sedmpfiechodové
osobních aupodloÏí
nasedají
pojen
tenké
tomobilů.
Tehdy
se
Českomoravská,
která
vrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
vlastnila jedno ze sedmi uvedených pražtmelem.
ských na
auttyto
vyrobené
firmou Benz
v MannheiPrávû
„sladkovodní“
pískovce,
jak
se
dfiíve
naz˘valy,
je vázána
hlavní
promu
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jak vypadala
práce
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a tím jeho
ovlivÀovaly
zrmnoho
prvků pískovcÛ
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metrů. V levé straně objektu byly oddělené
fiítku i do korycanského
Na kokanceláře,
expedice, pak souvrství.
sklad materiálu,
rycanské
pískovce
nasedají
zelené
glauzkušebna, klempírna, kovárna a opravna
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a poskytovala
spí‰ pfiíleÏitostnou
a šestimístním
levých podélníků
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příčky, vložit vycházkách
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nûkolikkladívky
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v
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PoAmerice I, objeveno skladi‰tû lupiãÛ. Teprdobné potíže byly i s ložisky – po vyjmutí oj-

Pragovka, hlavní dílny

Prosecké skály - Moãálka

nic
se rozpadly.
Ale druhá
zkouška
na pfiinábrzdě
ve zámûr
vybudovat
Severní
Mûsto
byla
radostná,
dosáhli vlnu
jsme výkonu
koně
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na Krocínce
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ce 1965menšího
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typu téže
licence,
kterým
roce.říkali
Objevují
se znaãnû
zveliãené
jsme
„čtyřky“.
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od povûsčísloti o poddolování
celého
Proseka
a chodvání
vozů. Předběžně
provedené
jednotlivé
bách táhnoucích se aÏ na Jen‰tejn a do Stastavby motorů a zamontování zakoupeného
ré Boleslavi.
rámu se označily jako typ I., další kus jako
typ
II. a výroba uvedených kompletních
PrÛzkum
vozů
dostala
označení
III.“ byly velmi náPodél
prosecké
plo‰iny
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Prosecké Máje 2017
Festival PROSECKÉ MÁJE 2017 se konají v zahradě Pavana v ulici U Prosecké školy v Praze 9 dne 25. května od 16.30 hodin.
které se počítá k místním patriotům. Veselé písně o smutných věcech a naopak, neboli
hity, na které vesele tančí živí
i mrtví. Tak nějak by se asi
dala charakterizovat tvorba tohoto podivného souboru. V září
podzemní orchestr po deseti letech pokřtí nové řadové album
„Je čas“, jehož druhou polovinu
právě teď pánové a dámy natočili ve studiu Bros. Nové cd
vyjde, jak jinak, než na dobré
značce Guerilla Records. Tudíž je jasné, že mimo legendární odrhovačky „Ty prosecké Máje“ zazní tohoto večera
i zbrusu nové kusy a snad se
dostane i na „Kocoura Vavřince“, který právě letos slaví 50!
Inu alternativně-podzemní
beatový hodokvas a veselice,
jak má být. Vozy s limem i lihovinou budou přistaveny, není
se tedy čeho bát. A stará, dobrá tradice – vstup volný. A teď
už nezbývá než se těšit na viděnou v zahradě Pavana, přátelé! dr. Otto Sepl, foto: Konstantin a Otto

BBP – podzemní orchestr
PŮVODNÍ BUREŠ
STROM STÍNU
KARABEKIAN
SKLAD by WALDA

Původní Bureš

jektu Jumo, MCH Bandu ... Jejich skladby jsou vskutku dost
nekomerčním zbožím, které
příliš neoplývá zbytečným optimismem a veselou náladou.
Ale co dělat, každý den není
růžový. A právě pro tyto chvíle jsou tu takové písně. Leč
i mezi mraky problesknou sem
tam paprsky slunce a křehkých melodií. V roce 2015 vydala kapela své zatím poslední
cd „Mezi okny a pamětí“. Nezbývá než se těšit na to, co nás
čeká právě tohoto večera ve
stínu právě tohoto stromu.
Předposlední kapelou večera bude psychedelicpunkfolkrockový PŮVODNÍ BUREŠ.
Dnes už vskutku legendární
kapela, která v únoru letošního roku oslavila v klubu Kaštan rovných 30 let svého trvání na české beatové scéně.
A to, ať se to komu líbí, či nikoli! Počítat jejich dobré desky je
stejně zbytečné, jako počítat
jejich dobré koncerty. Prostě
jich jsou a byly mraky! Přijďte

tedy taky! Je to kapela, která
i v dnešní podivné době přináší stále radost, což rozhodně
není málo. Přijďte i vy rozhoupat své střevíce, lodičky a jinou obuv hodnou tance!
A o závěr večera se tradičně
postará početné hudební uskupení BBP – podzemní orchestr,
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14. ročník festivalu pod širým nebem

www.praha9.cz

v kamenném hradišti přírodního parku
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Praha 9 – Vysočany, 7 minut od metra Českomoravská

a TRIO

Proč nezačít i letošní léto
tradicí a menším, leč půvabným festivalem? Už 23 let patří
do příjemných tradic našeho
devátého pražského obvodu
festival alternativní a nezávislé scény PROSECKÉ MÁJE.
Nejstarší hudební festival RAT
a Prahy 9 proběhne tradičně
v příjemném prostředí zahrady
Pavana na Starém Proseku.
Jeho dvacátý třetí ročník tentokráte zahájí projekt SKLAD
by WALDA. Temněji laděný kytarový experimentátor vás provede svými propastmi světel
a stínů. Hudba, která se nehraje a nebude hrát v rádiích, ale
která rozhodně stojí za slyšení. Stačí se přijít přesvědčit na
vlastní oko i vlastní slech. Věřte, že nebudete litovat.
Po této porci alternativního
písničkářství spodních proudů
se na pódiu objeví kapela KARABEKIAN. Čtveřice hudebníků a hudebnic má ve svém
arzenálu bicí, klávesy, basovou
kytaru s efekty a dost zajímavý
dívčí hlas. Šikovně i zajímavě
balancují na ostré hraně alternativy a popu, který v tomto
provedení rozhodně neuráží. Díky alternativnímu koření
v jejich písních jim hraní na
českých rozhlasových vlnách
rovněž patrně nehrozí. Ale
snad právě proto stojí za to je
vidět a slyšet právě tady!
Jako třetí vystoupí poměrně
ostřílená alternativní formace STROM STÍNU. Muzikanti
z akustických Bellevue, pro-
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Bitva o pivovar aneb setkání
spojenců nad Rokytkou
Květnové dny roku 1945 v Praze 9 si připomeneme fiktivní
bitvou o pivovar Kolčavka. Akce se koná 13. května v ulici
Nad Kolčavkou v Praze 9–Libni.
Program pro návštěvníky bude
připraven od 10 hodin, kdy
bude k vidění vojenská technika německých sil branné moci
jednotek SS, luftwaffe, wehrmachtu a US vozidel 16. obrněné divize. Dále se budou
prezentovat kluby vojenské
historie s vybavením a výstrojí
vojáka. V odpoledních hodinách můžete sledovat konvoj
vojenské techniky.

Prohlídka vojenského ležení – tábora
od 10 do 18 hodin.
Rekonstrukce bitvy II. světové války,
ukázka boje o pivovar,
začíná v 15 a 21 hodin.
Ilustrační foto: mk

Violoncellový
recitál na radnici
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje na vysočanské
radnici 25. května od 19 hodin Violoncellovým recitálem dua
Jitky Čechové – klavír, a Jana Páleníčka – violoncello.
Koncert se koná v obřadní síni
vysočanské radnice Praha 9,
Sokolovská 324/14. Bezbariérový vstup, 2. p./výtah. Omezená
kapacita sálu.
Program: Bohuslav Martinů
– Variace na slovenskou píseň,
Bedřich Smetana – Dvě koncertní etudy, Sergej Rachmaninov – Sonáta g moll op. 19.
V loňském roce oslavilo duo
klavíristky Jitky Čechové a violoncellisty Jana Páleníčka
20leté jubileum. Jejich vrcholné
umění bylo v uplynulých letech
oceněno mnoha prestižními
hodnoceními odborné kritiky
české i zahraniční. Na interpretaci pozoruhodné umělecké
24
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dvojice je vyzdvihováno absolutní hudební splynutí duší,
emocionální náboj, hluboká
expresivita projevu. Koncert
je zpestřen průvodním slovem
umělců, přibližujícím vznik děl
a osobní pohled interpreta.

Duo Jitka Čechová a Jan Páleníček
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Den dětí v Podviní
Spousta pohybu, pestrá zábava, zajímavé soutěže a hry čekají
po celé odpoledne 31. května všechny děti, které přijdou od
14 do 18 hodin do parku Podviní ve Vysočanech. Tradiční den
dětí tu pořádá městská část Praha 9.
A na co se mohou děti těšit?
S herní kartou se zapojí do plnění
nejrůznějších disciplín: bumperball,
stříkací pistole, chůdy, discgolf, skákání
v pytlích, box, vzpírání, slackline…
Človíčkovy závody: hry pro nejmenší,
minikoutek
dětská jóga s angličtinou – Little
Bubbles, jízda na ponících
Kouzlení, tanec a písničky s klaunem
ČIKEM

Velká pirátská loď, nafukovací skluzavka, skákací hrad, bungee trampolíny
4x1, bourací kladivo
Zábavné odpoledne moderuje herečka
Klára Oltová. Pojďte si užít spoustu pohybu a zábavy do parku Podviní, který
se nachází 7 minut pěšky od metra „B“
Českomoravská i Vysočanská. Vstup
volný. Ilustrační foto: jd

Knoflík: Letní
příměstské tábory
Centrum Knoflík zve na své letní příměstské tábory.
HLAVNĚ, ŽE JSME NA VZDUCHU
Příměstský turistický tábor pro všechny
děti, které rády poznávají nová místa
Kdy: 10. 7.–14. 7. 2017 (8.00–17.00),
21. 8.–25. 8. 2017 (8.00–17.00)
Věk: od 6 let (červencový) a 4 let
(srpnový)
Kde: Jablonecká 724, Praha 9
CESTA PRAHOU STROJEM ČASU
Hudebně–tvořivý příměstský tábor
s prvky hudebně vzdělávacího
programu HŠ Yamaha.
Kdy: 24. 7.–28. 7. 2017 (8.00–17.00)
Věk: 4–8 let
Kde: Jablonecká 724, Praha 9

MISTR SVĚTA AMOLETA
Sportovní tábor
Kdy: 17.7.–21. 7. 2017 (8.00–17.00)
Věk: od 6 let
Kde: Jablonecká 724, Praha 9
VODNÍ PUTOVÁNÍ S KNOFLÍKEM
Čtyři dny vodáckého dobrodružství
s rodiči
Kdy: 3.8.–6.8. 2017
Věk: od 2,5 let s rodiči
Kde: některý z krásných toků ČR podle
stavu vody (Ohře, Otava)
Více informací najdete na našich
stránkách www.centrumknoflik.cz
K V Ě T E N

2017
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Cesta do Ameriky
Prosecký park Přátelství se 8. května od 14 hodin
promění v jedno velké cestovatelské dobrodružství.
Bude se tu opět konat cestovatelská akce Domu dětí
a mládeže Praha 9 s názvem Cesta do …
Kam že se to bude cestovat tentokrát? V roce 2016 jsme společně navštívili mrazivou Antarktidu, ani ten sníh nechyběl. Rok
2015 jsme trávili u protinožců v Austrálii a rok předtím v Africe.
Od písmena A nám chybí už jen Amerika. Tedy tento rok se
můžete těšit na Cestu do Ameriky! Nebude chybět rýžování zlata
na severním Klondiku, výroba indiánského lapače snů, vyzkoušet si budete moct indiánské sporty, jako je lakros a foukačka,
postavíte si i svůj mrakodrap a mnoho dalšího. Vydejte se tedy
s námi na Cestu do Ameriky. mf
Vyluštěte náš malý kvíz
1. Kdy byla Amerika objevena
Evropany?
a) 1482
b) 1492
c) 1502
2. Jak se nazývá nejvyšší hora Jižní
Ameriky (6962 m)?
a) Mount Logan
b) Denali
c) Aconcagua

3. Jakému městu se říká Velké jablko –
Big Apple?
a) Los Angeles
b) New York
c) New Jersey
Správné odpovědi: 1b, 2c, 3b

Kineziologie
Na přednášce se od lektorky Jany
Heidenreichové (Z větrné hůrky) dozvíte, co je to
kineziologie a jak se prostřednictvím jednoduchého
svalového testu dají nalézt a odstranit psychické bloky.
Také se naučíte tanec svalů,
který vyrovnává vaše energie,
a seznámíte se s doplňujícími
cvičeními, jež pomáhají při
stresu.
Kdy: čtvrtek 18. května od
18 do 20 hodin
Kde: Obecní dům, Jandova 4,
Praha 9
S sebou: pohodlné oblečení,

zápisník a tužku
Cena: 160 Kč
Kapacita kursu je omezena,
místa si můžete zarezervovat na telefonních číslech
777 853 883, 608 930 306,
nebo na e-mailové adrese
kursy@divadlogong.cz. Více
informací o dalších kursech:
divadlogong.cz. dg

kolem

nás

Pět nových
GEOFUNÍCH kousků
nejen pro Prahu 9
Během loňského roku vzniklo pět nových geosrand, výchovně
vzdělávacích geolokačních her GEOFUN pro chytré telefony, se
kterými lze netradičně poznat pražská zákoutí. Celkově je tak
v Praze možné odehrát více než desítku zábavných her.
Mobilní
umožňují
zažít
Pěthry
nových
GEOFUNÍCH
Prahu kousků
z nového
pohledu.
nejenúhlu
pro Prahu
9.
S bílou paní v Nerudovce bude
potřeba zachránit bezhlavého
loňského roku vzniklo pět nových
rytíře.Během
Ve Svatovítské
katedgeosrand, výchovně vzdělávacích geolorále budete
zkontrokačních hermuset
GEOFUN pro
chytré telefony, se
lze netradičně
poznat pražská zálovat akterými
opravit
porouchané
koutí. Celkově je tak v Praze možné odehrát
věžní hodiny.
Na
Petříně
si
na více než desítku zábavných her.
vyzkoušíte, jaké to je stát
modelem světově známému
Mobilní hry umožňují zažít Prahu z nového
sochaři.
Dobrodružné povahy
úhlu pohledu. S bílou paní v Nerudovce bude
tu,katedrále
zjistíte
na
nejznámějším
si přijdou
svébezhlavého
při pomoci
potřebana
zachránit
rytíře. Ve Svatovítské
budete
muset
zkontrolovat a opravit
porouchané
věžní hodiny.
Na Petříně
jaké to je stát modelem
světově známému sochaři.
mostě.
špionovi
v Praze
9 nebo
přisi vyzkoušíte,pražském
Dobrodružné povahy si přijdou na své při pomoci špionovi na Praze 9 nebo při záchraně tambora
Pro hraní her je nutné stáhzáchraně
tambora během
během bitvy u Prahy – Štěrbohol. Po stopách neohrožených československých parašutistů Jana Kubiše
nout
která je
bitvy ua Josefa
Prahy–Štěrbohol.
Gabčíka se vydáte v operaci zvané Anthropoid
a toaplikaci
nejen na PrazeGEOFUN,
9 ale po celé Praze.
zdarma a je určená pro operačPo stopách neohrožených
ní systémy Android a iOS. Po
československých parašutistů
Podaří-li se vám dopadnout lupiče, který odcizil cennosti z vili bratří Čapků, podíváte se za odměnu do
stažení
geosrandy
Jana Kubiše
a Josefa
Gabčíka
interiéru této
jinak nepřístupné
vily. V Betlémské
kaplikonkrétní
se stanete učněm
zapálenéhojiž
římskokatolického
učence,
mistra Jana
Husa. Na Malé
Straně
se pokusíte získat
princeznu a královskou
není
potřeba
internetové
připose vydáte
v operaci
zvané
Ankorunu. V Malešicích objevíte jeden z divů pražského světa. Při hraní geosrandy na Výstavišti vám bude
jení. Hra běží v terénu offline.
thropoid,
a to nejen v Praze,
tak trochu horko. Události 17. listopadu si připomenete s geosrandou Sametová Praha a jak to bylo
Hry
lzemostě.
filtrovat např. temaale po scelé
Praze.
Podaří-li
neviňátkem
z Karlova
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o hrách naleznete
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na práce žáků ve volném čase.
Na Malé Straně se pokusíte
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na www.geofun.cz.
s neviňátkem z Karlova mosINFO

Hudební jaro v Praze 9
Na cyklus koncertů Devětkrát s devítkou, které se konají
pod záštitou MČ Praha 9, se můžete těšit i letos.
5. června
Vivat Mysliveček
Park Přátelství, Praha 9-Prosek
Program: J. Mysliveček, J. Rejcha

12. června
J. Rafaja – varhany
Kostel sv. Václava, Praha 9-Prosek
Program: J. S. Bach, G. F. Händel

7. června
Duo per due
Přírodní Park Podviní, Praha 9-Vysočany
Program: W. A. Mozart. L.van Beethoven, G. F. Händel

14. června
Kaprovo kvarteto
Svatyně Krista Krále, Praha 9-Vysočany
Program: Vídeňské trojhvězdí

KVĚ TEN

2017

red

Zveme všechny zájemce na informační schůzku a předvedení programu 10. 5. od
13.00 hod. do zasedací místnosti č. 205, 2. patro radnice ve Vysočanech, Sokolovská 14.
Omezený počet míst – rezervujte si účast na e-mailu: duchkovaj@praha9.cz

Pohádky na Dvorečku
Pohádkový dvoreček, letní cyklus pohádek pro nejmenší,
začíná. Přijďte vždy ve středu od 16 hodin na malou
letní scénu na adresu Jandova 4, Vysočany.
7. 6.
14. 6.
21. 6.
28. 6.

Jak šel kozlík do světa – Loutkové divadlo Kozlík
Tatínek není k zahození – LokVar
Tři pohádky o Honzovi – Divadlo Harmonika
Červená Karkulka aneb My se vlka nebojíme – Divadlo Prima den
DEV Í T K A
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(nikoliv garážová stání) jsou
Internetové
centrum Prosek
k pronájmu v garážích v Lovo-

a 267 175 202, www.ppas.cz

va-

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

I N F O R M AC E

entrum Prosek

zájemci (nemusí mít trvalé bydliště na „devítce“) zaplatí měsíční nájem 1200 Kč. Termín
prohlídky si lze domluvit na tel.:
776 616 616 - Milan Tuček.

M obilní obchodní kancelář

síční nájem 1200 Kč. Termín
P ražské plynárenské
Dětská pohotovost
Uzavíratelné garáže
prohlídky si lze domluvit na tel.:
vezaparkovaném
FN Bulovka
Business Center Rokytka (4. patro)
na parkovišti za
Pražská plynárenská, a.s., ve
v Lovosické a.s.,
776 616 616 - Milan Tuček.
Sokolovská 270/201
úřadem MČ Praha 9, Sokolovská 324/14.
spolupráci s dceřinou společností

rum pro občany
9
SenátníPrahy
kancelář
m Prosek, senátorka
ZŠ Litvínovská
Ing. Zuzana 500
Baudyšová
90 00 Praha 9
mail: info@icprosek.cz

Pražská plynárenská Servis distribuce,
Dětskou pohotovost pro
Praha 9 – Vysočany
Mobilní
kancelář
poskytuje
zejména
a.s., a úřadem MČ Praha 9 nabízí
kontakt: jandobes01@seznam.cz
„devítku“
zajišťuje
ve všední
následující služby:
odběratelům zemního plynu službu
Jednání s paní senátorkou
Praha
9
v sobotu,
neděli
a vodběru
době
• dny,
zahájení,
převod
a ukončení
mobilní obchodní kancelář,
jejímž
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
po předchozíDětská
domluvě. pohotovost prostřednictvím si stávající i potenciální
zemníhoFakultní
plynu nemocnice
svátků
POMOCI
• Bulovka,
změny smluvního
vztahu
zákazníci
PražskéMČ
plynárenské
zastupitelů
Praha
9mohou (LSPP)
ve FN Bulovka Klub
Budínova
2,(způsobu
Praha 8
placení,9
zasílací adresy, jména atd.)
vyřídit záležitosti související
Schůzku lze domluvit
NAs odběrem
ÚZEMÍ PRAHY
-Libeň.
• převzetí reklamace
zemního plynu bez návštěvy kontaktních
telefonicky nebo e-mailem.
Poslanecké
• výměna, kontrola a zaplombování
míst v Praze dny:
2 a 4.
Dětskou
pohotovost
pro
plynoměruPoliklinika
každou první středu v Provozovatel
měsíci
Dětská pohotovost
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
Ordinační
hodiny LSPP pro
LSPP:
• informace k otázkám souvisejícím
Termíny
přistavení: 322,
zajišťuje ve Praha
všední
v Nemocnici Na Bulovce
POMOCI„devítku“
(LSPP)
9, Jablonecká
děti
ve 440/40,
FN Bulovka:
Prosek,
Lovosická
s
dodávkami
zemního plynu
praha9@veciverejne.cz,
NA ÚZEMÍ
PRAHY
9
14.00
do 16.00.
Praha 9 e-mail:
Dětskou pohotovost pro
16.00 – 7.00
dny,
v sobotu,
neděli aodv17.
době
• Pondělí
tiskopisy-apátek:
informační brožury
5. 2017
od 14.30 do Praha
17.00 hod.9
tel.:
602 219 190,LSPP:
Telefon:
+420od283
881do200
Devítku zajišťuje ve všední
Provozovatel
19. 6. 2017
10.30
13.30 hod.
Sobota
a
neděle:
nepřetržitě
svátků Fakultní nemocnice
Služeb mobilní kanceláře mohou využít
dny, v sobotu, neděli a v době
Poliklinika Prosek,
Klub
zastupitelů
MČ
Praha 9
i občané přilehlých
obcí a částí Prahy.
Mobilní8kancelář bude umístěna
Budínova
2, Praha
svátků
Nemocnice Na
Bulovce,
LovosickáBulovka,
440/40, Praha
9
DOSPĚLÍ ve všední
dny 19.00
Telefon:
Bližší
informace na tel.: 267283
175 842
366 224
v dodávkovém automobilu Fiat Ducato,
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
DOSPĚLÍ -Libeň.
ve všední dny
hod
6.00
hod,
o
víkendech
a
267
175
202,
www.ppas.cz
označeném
logem
Pražské
plynárenské,
266
084
220
SBĚRNÝ
19:00–6:00DVŮR
hod., o víkendech
Ordinační hodiny
Poslanecké
dny:LSPP pro
a
svátcích
od
19.00
hod.
PRO
PRAHU
9
a svátcích od 19:00 hod.
děti v Nemocnici
Na Bulovce:
každou
první středu
v měsíci posledníhoOrdinační
posledního pracovního dne do
hodiny LSPP pro
pracovního dne
Pondělí–pátek:16:00–7:00
Pod
Šancemi
444/1, Praha 9
Regionální kancelář 6.00
TOP 09
hod. prvního pracovního
do
6:00
hod.
prvního
Praha
9,
Jablonecká
322,
Sobota a neděle: nepřetržitě
ve581
FN Bulovka: Praha 9
Tel.:
+420děti
284
098
pracovního
dne.
dne.
Telefon:
283
842
224
K–
onte
j nery na kovové odpady
od 14.00 do 16.00.
PROVOZNÍ
DOBA:
- pátek:
16.00
7.00
Kovářská
3, Praha 9 (2. patro)
Tel.: +420Pondělí
286
881 518

266 084 220
pondělí ažSobota
pátek 8.30
–
17.00
Telefon:
+420 283
881 200
a neděle: nepřetržitě
Možnost
V Praze 9objednání
byl rozšířenna
počet
sběrnými
nádobami na kovové obaly.
Tel.:stanovišť
+420 se
286
881 518
sobota 8.30 – 15.00
tel.:
602 262 době
686 jich je čtyřicet. V souvislosti s tím bude od 1. dubna 2017
V současné
zrušen kontejner na hliníkový odpad na vysočanské
Stranaradnici.
zelených
Telefon:
283Přehled
842 224
stanovišť tříděného odpadu, kde jsou
Vašiumístěny
zastupitelé:
Praha 9
kontejnery na kovové obaly:

cz,

266 084 220

Ing. Zdeněk
Davídek
Drahobejlova 1215/28
Novoborská
371/10
Tel.: 283620/27
091 328
Drahobejlova 956/51
Novoborská
Možnost
objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
Habartická
500/48
Novoborská
649/9
Senátor
Tomáš366/14a
Kladívko
RNDr.
Petr Pišoft, Ph.D.
Hrdlořezská
Odlehlá
321/67
tel.:Jablonecká
+420 737 250
258
e-mail:
petr@pisoft.cz
708/30
Paříkova
354/5
Praha
9 Ph.D.
Jablonecká 714/40
Pešlova
341/3
MUDr.
Jan
Trnka,
Senátorské
dny:
Jablonecká 718/3
Pešlova
356/12
e-mail:
jantrnka@centrum.cz
každé pondělí od 15.00 – 18.00
+420 283 891 989
Klíčovská 293/20
Pod Strojírnami
Adresa: OVV ČSSD
Praha707/13
9,
Kovanecká 2295/9
Poděbradská 777/9
Jablonecká
723,
Praha
9-Prosek
Strana zelených
Kovářská 1414/9
Podvinný mlýn 2126/1
Telefon:
+420
283
882mlýn
1312281/12
DEVÍTKA – MAGAZÍN
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA
9
Kovářská
978/25
Podvinný
Vaši zastupitelé:
Kytlická 764/33
Prosecká 681/119
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Lihovarská 1093/10
Rubeška 383/4
Ing. Zdeněk Davídek Litvínovská 286/15 Klub zastupitelů
za ČSSD
Skloněná
551/12děkuje
Litvínovská 518/40 všem spoluobčanům
Střížkovskáza
550/33
Tel.: 283 091 328
pomoc
Lovosická 661/1
Vysočanská 233/93
Zdeněk Davídek
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
při
řešení
problémů
a
podnětů
e-mail: davidekz@praha9.cz
Na Harfě 935/5d
Vysočanská 554/69
tel.: 602 643RNDr.
472 Petr Pišoft, Ph.D.
9. Setkání572/41
se zastuNa Rozcestí 1328/8 v rámci Prahy Vysočanská
e-mail: petr@pisoft.cz Na Vysočanských vinicích
824/8
nám. 218/4
piteli
MilanemVysočanské
Apeltauerem
Zakšínská 571/8
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.nám. Na Balabence 1433/8

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

9

0

Možnost objednání na
tel.: 602 262 686

ha 9

10
Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
spoluobčanům za podněty a názory.
Setkání se zastupiteli Milanem Apeltauerem
a JUDr. Janem Dufkem se uskuteční
v Jablonecké ul. 70 v pondělí 22. května
2017 od 16 do 17.30.

Možnost objednání:
Senátor Tomáš Kladívko
tel.: +420 737 250 258

9

Hnutí
Pro Prahu

Senátorské dny:
Mgr. Ing. Aleš Doležale-mail: jantrnka@centrum.cz
Trojkoalice
každé pondělí od 15.00 – 18.00
dolezala@praha9.cz
Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

TSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

a Miloslavem Hanušem se uskuteční 13. března od 16.00 do 17.30.

Březen
Sběrný dvůr pro Prahu
92012

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

Pod Šancemi 44/1, Praha 9
Tel.: +420 284 098 581

INZERCE V ČASOPISU

Strana svobodných občanů

Zdeněk Mejstřík

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz

tel.: 724 160 416
zdenek.mejstrik@ceskydomov.cz
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PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek: 8:30–17:00 hod.
sobota: 8:30–15:00 hod.

Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů.
Jedná se o nadstandardní placenou službu. Odvoz je možno si objednat
u provozovatelů sběrných dvorů hl. m. Prahy. Odvézt je možné veškerý
odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města
Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za
ujeté kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické
osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze
pneumatiky (od 25 Kč za kus) a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna).
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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 (vždy středa).
Termín: 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny
budou rozdávat od 14.30 do 16.30 hodin pořadová čísla. K poskytnutí služby je třeba
doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov,
Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Další informace získáte v infocentru.

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: 10. 5., 14. 6. 2017
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.
H armonogram mobilního
sběru nebezpečného odpadu 2 0 1 7
Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
725 562 312, 725 562 318
Praha 9 – trasa A
16. 5. – Út 1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji
15:00–15:20
13. 6. – Út 2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou)15:30–15:50
15. 8. – Út
12. 9. – Út 3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
16:00–16:20
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
16:40–17:00
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
17:10–17:30
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U Nové školy 17:50–18:10
7. U Smetanky (u potravin Lidl)
18:30–18:50
Praha 9 – trasa B
26. 7. – St 2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova
15:40–16:00
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
16:10–16:30
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
16:40–17:00
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
17:10–17:30
6. ul. Vysočanská 243
17:40–18:00
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
18:10–18:30
8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická
18:40–19:00
Praha 9 – trasa A
18. 11. – So 1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji
8:00–8:20
2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou) 8:30–8:50
3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
9:00–9:20
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
9:40–10:00
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
10:10–10:30
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U Nové školy 10:50–11:10
7. U Smetanky (u potravin Lidl)
11:30–11:50
Praha 9 – trasa B
2. 9. – So
1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková
8:00–8:20
2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova
8:40–9:00
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
9:10–9:30
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
9:40–10:00
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
10:10–10:30
6. ul. Vysočanská 243
10:40–11:00
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
11:10–11:30
8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická
11:40–12:00
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V elkoob j emové konte j nery

Květen
2. 5.
6. 5.
9. 5.
13. 5.
15. 5.
16. 5.
20. 5.
22. 5.
23. 5.
27. 5.
29. 5.
30. 5.

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

Českomoravská 21–23
Zakšínská x Zásadská
Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická
Nad Krocínkou x Obvodová
Jablonecká x Šluknovská
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Měšická x Novoborská
Na Harfě x Českomoravská
Teplická x Litoměřická – roh proti domům
Novoborská x Varnsdorfská
Bílinská x Litvínovská
Prouzova
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Lihovarská u č. 11
Skloněná u č. 8
Jablonecká u č.p. 715/9
K Moravině (v úseku U Školičky–Sokolovská)
Pešlova x Paříkova
Vysočanská 113/243
Kovanecká x Podvinný mlýn
Pod Krocínkou proti č. 55
Kopečná x Nad Šestikopy
Veltruská x Litvínovská
Kovářská x U Školičky
Vysočanská 39/573
Na Břehu x Mlékárenská

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

Děčínská – horní parkoviště
Pokorného x Jahodnická
Ctěnická x Měšická
Rumburská x Litvínovská
Stoupající – parkoviště u hřbitova
Prosecká 119
Poděbradská x Podkovářská
Novoborská x Českolipská
Zubrnická x Trmická
Jetřichovická proti č. 10
Vysočanské nám. x Prokopka
Matějkova x Čihákova
Před Mosty x Za Mosty
Drahobejlova – u st. metra Českomoravská
Pod Strojírnami
Bílinská x Litvínovská
Novoborská x Varnsdorfská
Vysočanská 85/546
Hrdlořezská u č.p. 64/43
Drahobejlova x U Svobodárny
Pískovcová
K Lipám x Chrastavská
Měšická x Novoborská
Jablonecká x Šluknovská

Červen
3. 6.
5. 6.
6. 6.
10. 6.
12. 6.
13. 6.
17. 6.
19. 6.
20. 6.
24. 6.
26. 6.
27. 6.

S běr použit ý ch potravinářsk ý ch ole j ů
Od prosince loňského roku mají
občané možnost odevzdat na všech
sběrných dvorech hlavního města
použitý potravinářský olej a tuk.
Na každém z dvaceti sběrných dvorů je umístěna nádoba, do které mohou občané zdarma
odevzdávat použité potravinářské oleje a tuky
z domácností. Od zavedení této služby se již
vysbíralo celkem 1065 kg olejů a tuků, které
jinak převážné končí v kanalizaci.
Jak sbírat kuchyňský olej?
Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků
jídla byly v uzavíratelných obalech, avšak
v žádném případě ne skleněných, ale
pouze v plastových obalech: PET lahvích,
DEV Í T K A
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uzavřených kbelících nebo kanystrech.
Co se s oleji děje dále?
Sebraný olej a tuk je po vytřídění a vyčištění využíván jako druhotná surovina
v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je
možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, ve stavebnictví
nebo dřevařském průmyslu jako složky
pro náhražku ropných maziv. Dále se
využívá jako jedna ze složek pro výrobu
ekologických paliv a přídavků do paliv či
k využití pro výrobu ekologické energie.
Sbíráním tohoto odpadu je ušetřeno
životní prostředí a kanalizační síť před
nežádoucím zanesením.
M Ě S T S K É

Č Á S T I

P RAHA

9

27

O H L É D N U T Í

Jarní a velikonoční
prodejní výstava
Květiny ze Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště BEAN s.r.o. byly k vidění i zakoupení v hale Úřadu
MČ Praha 9 dne 12. dubna. Každý, kdo přišel, se mohl nechat inspirovat k velikonoční výzdobě svých domovů nebo si nechat podle
svého přání uvázat jarní kytici ze živých květin. foto: Jiří Houdek

INZERCE
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Človíčkové DO TOHO!
Letos v červnu dovrší Atletika Človíček už třetí rok svého úspěšného působení ve Vysočanech.
V současné době registrujeme (včetně našich dalších dvou velkých poboček v Hostivaři
a v Choceradech) dohromady 699 malých atletů. Stálý trenérský tým vštěpuje svým
svěřencům ve věku od 2 do 7 let základy pohybové výchovy.
Naše tréninky jsou určeny všem dětem, které jsou
schopny po jeho čas trénovat
bez rodičů. Jsou rozděleny do
tréninkových skupin podle
věku. Nejmenší děti (od 2 let)
u nás trénují vždy 1 hodinu
týdně (dopoledne) v rámci
Miniatletiky, děti od 3 let pak
trénují odpoledne 1 hodinu týdně. Starší děti, které
zvládnou větší fyzickou zátěž,
trénují už 1,5 hodiny týdně.
Našim úplně nejmenším kamarádům (1–4 let), kteří ještě
nemohou fungovat samostatně, je určeno dopolední
cvičení rodičů s dětmi. Úzce
spolupracujeme s AC Sparta
Praha, kam děti v 7 letech
předáváme. Jsme rovněž
propojeni s projektem Atletika pro děti, který běží pod
Českým atletickým svazem
již osmým rokem.

Závody v Podviní 28. května
Nabízíme dětem všestrannou
pohybovou aktivitu – naším
cílem je nenásilnou formou
naučit děti lásce k pohybu
vůbec. Proto se snažíme děti
bavit, stereotyp u nás nemá
šanci. Snažíme se o co nejpestřejší skladbu tréninkových
hodin, používáme pro děti
přitažlivé pomůcky, všechny aktivity přizpůsobujeme
věku dětí. Učíme děti správně
běhat, házet a skákat. Děti tak
získávají základy, které mohou
v budoucnu uplatnit nejen
v jednotlivých atletických
disciplínách, ale i v ostatních
sportech.
Pro zpestření tréninkového roku vyjíždíme s dětmi na
jarní a podzimní soustředění.
Rovněž dvakrát do roka pořádáme pro děti i jejich rodiče
ve spolupráci s městskou částí

Praha 9 velké závodní klání na
atletickém oválu Sparty ve vysočanském Podvinní. Závody,
které zaštiťuje Český atletický
svaz, jsou určeny široké veřejnosti, v příslušných věkových
kategoriích se mohou zúčastnit i děti, které nejsou členy
Atletiky Človíček. Přijďte si
s námi zaběhat, zaskákat a zaházet poslední květnovou neděli – 28. května 2017.

Trénink na zkoušku
Pokud vás zajímá, jak naše
tréninky vypadají, můžete
s vašimi dětmi vyzkoušet naše
ukázkové hodiny, které proběhnou ve čtvrtek 25. května
v parku Podvinní. Rádi vás

uvidíme. Více informací najdete na www.atletikaclovicek.cz.

Co děti mají rádi, víme,
rýmovačkou zakončíme:
Ve Človíčku, tam je hej, my
atleti tu máme rej.
Nejdříve se rozcvičíme, skáčeme a závodíme.
Házíme a běháme, kotrmelce
děláme.
Hrajeme si na žabičku, na
čápa a na kočičku.
Plazíme se jako hadi, atletiku
máme rádi.
Slalomu se nelekáme, překážky my přebíháme.
A už se nám chýlí čas, příště
přijdeme cvičit zas.
text a foto: Dita Franklová

Anděl na kolech podporuje členy
Sportovního klubu vozíčkářů Praha
Nadační fond Anděl na kolech podpoří letos Sportovní klub
vozíčkářů Praha (SKV Praha) částkou 100 000 Kč. Podporuje
konkrétně oddíl orientačních závodů. Smlouva o podpoře
byla podepsána 2. března.
Cílem této podpory je nejen
vytvořit podmínky pro dosahování co nejlepších sportovních
výsledků stávajících členů
oddílu, ale také pro sportování
„nových“ vozíčkářů.
Oddíl orientačních závodů SKV Praha by právě rád
do svých řad přilákal nové zájemce o tento sport. Hlavními
disciplínami orientačních závodů vozíčkářů jsou rychlostní orientační závody na vozíku
a trail orienteering. Co se týče
disciplíny trail orienteering
neboli Trail-O, je sportovní disciplína zaměřená na orientaci
a na správné čtení a interpretaci mapy. Ve většině závodů této soutěže přitom závodí
handicapovaní spolu s nehandicapovanými.
Vedoucí oddílů orientačního závodu SKV Praha je Jana
Kosťová, která má na kontě
mnohá vítězství po celém světě. V roce 2013 získala titul
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mistryně světa. Úspěchy Jany
a také dalších členů oddílu
orientačních závodů SKV Praha ukazují, že lze v tomto sportu v mezinárodní konkurenci
dosahovat skvělých výsledků.
Ty jsou však podmíněny dobrým zázemím, které umožní
právě podpora nadačního fondu Anděl na kolech.
Více na www.skvpraha.org,
www.andelnakolech.cz

Sportovní klub vozíčkářů Praha
• Byl založen v roce 1991 a v současné
době zahrnuje sedm sportovních
oddílů: florbal, orientační závod,
lyžování, potápění, stolní tenis, tanec
a outdoorový oddíl.
• Na konci loňského roku měl 112 členů,
aktivních sportovců na vozíku.
• Díky SKV Praha mají lidé na vozíku
možnost navštěvovat sportovní kurzy,
získat přístup ke sportovním potřebám
a kompenzačním pomůckám nebo
reprezentovat klub na závodech od
lokálních až po vrcholové.

ZAMĚSTNÁNÍ

TJ Praga Praha, Sokolovská 986/304a, hledá pro restauraci,
která se nachází v jejím sportovním zázemí, pomocnou sílu
do kuchyně, servírku a barmana.
Bližší informace získají zájemci na tel.: 608 042 444

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:
10.7. - 14. 7.
31.7. - 4. 8.

24. 7. - 28. 7. 2017
21. 8. - 25. 8. 2017

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

DEV Í T K A
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SE ZAMĚŘENÍM
NA VŠESPORTOVNÍ
AKTIVITY, FOTBAL,
PLAVÁNÍ A ZÁBAVU.

CENA ZA TÝDEN:
Děti do 10 let 2.700 Kč
Děti 10-15 let 2.900 Kč
Maximální účast na týden
20 dětí, omezená kapacita.

Místo konání prázdninového programu:
ARENA SPARTA, Sportovní areál Podvinný Mlýn, Praha 9
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S P O R T

Bike Ranch Cup o pohár starosty MČ Praha 9
Také letos pořádá Bike Ranch team
o.s. seriál závodů pro cyklisty na
závodním okruhu, který vybudoval
v parku Višňovka v ulici Pod Šancemi
v Praze 9 a oživil tak historii cyklistiky
na tradičním místě. Celá soutěž se vyvíjí
podle zájmu sportovců a za podpory
MČ Praha 9 a hl. m. Prahy.
V letošní sezoně se jede pět závodů Bike
Ranch Cup o pohár starosty MČ Praha 9
a jeden finálový závod.
V soutěžích dospělých (včetně kadetů a juniorů) mohou do finálového závodu postoupit pouze ti závodníci, kteří se
zúčastní minimálně třech závodů z celkových pěti, ostatní mohou jet závod bez
šance umístit se v celkovém hodnocení. Do finále se bude nasazovat podle počtu získaných bodů. Těm, kteří absolvují
všech pět závodů, se odečtou body za ty,
ve kterých se umístili nejhůře.

Starty závodů:
10:00 – závod odrážedel
10:15 – závod 12“ kol
10:30 – závod 16“ kol
10:40 – závod 20“ kol
10:55 – závod 24“ kol
11:20 – závod žáci do 14 let 26“+ kol
Vyhlášení výsledků dětských závodů
je ve 12:00.
Závody dětí nebudou hodnoceny jako
seriál, ale každý závod zvlášť.
Registrace končí vždy v pátek před závodem.

Datum závodů:
První závod se jel 23. dubna, další jsou
plánovány na 14. května, 11. června,
13. srpna, 10. září a Velké finále 8. října.

Časový harmonogram:
Registrace dětí na místě probíhá do 9:15.
Ostatní, kteří už jsou přihlášeni přes
internet, by se měli dostavit mezi 9:15
a 9:30.

Registrace dospělých na místě probíhá ve
12 hodin. Ostatní, kteří už jsou přihlášeni
přes internet, se dostaví hodinu před
závodem ligy, do které jsou nasazeni.
13:00 – závod ligy D
14:00 – závod ligy C
15:00 – závod ligy B
16:00 – závod ligy A
Vyhlášení výsledků závodu dospělých
je v 17:15. V lize D a C se vyhlašují
samostatně i ženy.
Více informací na www.bikeranch-cup.cz
nebo telefonu pořadatele: Michal Douša –
602 255 410.

INZERCE

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A NÁBYTKU
FIRMA PVJ GROUP
TEL.: 724 006 275

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz
mob. 602 386 895

Funkční
trénink

Po

Běžecký
trénink

Cvičení
maminky

18 00 - 19 00

Jóga
a pilates

18 00 - 19 00

Út
SC-370039/04

SC-362725/16

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

St
Čt

18 00 - 19 00

19 00 - 20 00

15 00 - 16 00

18 00 - 19 00

Švadlenka
u kočky

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

PRODEJ NEPŘERUŠEN
SC-362597/05

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

informace, které se Vám budou
hodit při prodeji, pronájmu nebo
koupi bytu na Proseku

Albina Kashkarova
realitní makléř

30
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inzerat_44x30_devitka.indd 12

774 849 270

MAGAZÍ N

SC-362643/05

BYDLIMENAPROSEKU.CZ

Největší obchod s přízemi
Elian a galanterií
Sokolovská 240/902, Praha 9
Tel.: 777 653 145
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Letak_A4_treninky_duben_2017_v1.indd 1

Nový web o realitách na Proseku

21.04.17 14:54

www.ceskydomov.cz
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Benefiční běh pro děti z Klokánků, to je Harfandění!
Chcete udělat něco pro sebe a pomoci přitom dobré věci? Galerie Harfa ve
spolupráci s partnery vás zve již na 5. ročník Harfandění, běhu pro dobrou věc
kolem Galerie Harfa a O2 areny, jehož výtěžek je v plné výši věnován Fondu
ohrožených dětí na projekt Klokánků, domovů pro děti, které z nejrůznějších
důvodů musejí vyrůstat bez rodičů.
Princip celého Harfandění je velmi jednoduchý: za každý okruh, který účastníci
absolvují kolem Galerie Harfa a O2 areny, věnuje Harfa Klokánkům 100 Kč.
Zúčastnit se může kdokoli bez ohledu na věk a fyzičku. Roli nehraje čas, ale
dobré srdce a ochota pomoci těm, kteří zatím neměli v životě tolik štěstí, takže
„běhat“ mohou i miminka v kočárku nebo babičky o holi, počítá se skutečně
každý! Jen pro ilustraci, minulého ročníku Harfandění se zúčastnilo 1 075
běžců, kteří dohromady uběhli 5 750 okruhů o celkové délce 9 211 km, což
znamená, že na konto Fondu ohrožených dětí bylo věnováno doposud rekordních
575 000 Kč! Budeme rádi, pokud se nám letos tento rekord podaří opět
překonat a rozdat dětem z Klokánků ještě více radosti. Přijďte nám pomoci,
společně to dokážeme.
Součástí Harfandění je už tradičně i Festival volnočasových aktivit na střeše
Galerie Harfa, v jehož rámci se dětem i rodičům prezentují městské i soukromé
organizace, které na Praze 9 a v blízkém okolí organizují kroužky, vzdělávací
kurzy, sportovní oddíly a další atraktivní aktivity pro děti a mládež všech
věkových kategorií. Nabídka je rok od roku bohatší, takže si jistě vyberou i vaše
ratolesti, ať už jsou jejich zájmy jakékoli.

5.

ROČNÍK BENEFIČNÍHO BĚHU
A FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Zaškrtněte si tedy v kalendáři čtvrtek 7. září, Harfandění i Festival
volnočasových aktivit začínají úderem 14. hodiny a probíhat budou až do
pozdního odpoledne. Těšíme se na vás a jménem dětí z Klokánků předem
děkujeme za projev vaší dobré vůle.

7. 9. 2017

od 14 do 18 hodin
v Galerii Harfa

POPRVÉ NAŽIVO
A V ČEŠTINĚ

7.10.2017
PRAHA
TIPSPORT ARENA
PŮvodní hudba a texty

George Noriega & Joel Someillan
Kevin Del Aguila

PŘEKLAD A ČESKÉ TEXTY

ADAM NOVÁK

SC-370003/76

scénáŘ

WWW.MADAGASKAR-MUZIKAL.CZ

Elektroinstalační materiál pro vás…

kabely, svítidla, baterie, žárovky, jističe… a vše ostatní
Novovysočanská 984, Praha 9
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SC-370690/01

SC-370591/02

tel.: 222 721 280, www.elinsta.cz
Parkoviště pro zákazníky
S tímto inzerátem – sleva 10 %
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