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Prodej
III. etapy

SC-380184/04

Domov ve vašem stylu

Konečně doma
ve Vysočanech

SC-380533/09

Komfortní byty 1 + kk až 4 + kk
s balkonem či lodžií a praktickými
předzahrádkami jen pár metrů od
stanice metra Kolbenova.

&KFHWHP®WGRPDY®FHP®VWD"9\]NRXĜHMWHSHUIHNWQ®VNODG\

SRWĔHEXMHWHDQDMDNGORXKRFKFHWH

Tzv. samoskladování vám pomůže vyřešit pro7]YVDPRVNODGRY¢Q®Y¢PSRPĪĹHY\ĔHĜLW
blém s uložením sportovního vybavení jako
SUREOªPVXORĹHQ®PSĔHGHYĜ®PYÜF®
jsou kola nebo lyže či věcí, které část roku
NWHUªÎ¢VWURNXYĪEHFQHSRWĔHEXMHWH
vůbec nepotřebujete.

'RSURQDMDW¾FKN´M®PĪĹHWHVORĹLWWĔHED

Do
pronajatých kójí můžete složit třeba i vyLY\EDYHQ®GRP¢FQRVWLQDGREXQHĹ
bavení
domácnosti na dobu, než vymalujete
Y\PDOXMHWHQHER]UHNRQVWUXXMHWHE\WQHER
nebo
zrekonstruujete byt nebo dům. Sklady
GĪP6NODG\MVRXYKRGQªQHMHQRPSUR
jsou
vhodné nejenom pro soukromé osoby,
VRXNURPªRVRE\DOHLSURILUP\
ale i pro firmy.

1HPXV®WHVLGÜODWVWDURVWLDQLVHVK¢QÜQ®P

Nemusíte
si dělat starosti ani se sháněním kraNUDELFQHERVWÜKRY¢Q®P6RXÎ¢VW®VOXĹE\
bic
nebo stěhováním. Součástí služby je prodej
MHSURGHMREDORYªKRPDWHUL¢OXD]DMLĜWÜQ®
obalového
materiálu a zajištění stěhování proVWÜKRY¢Q®SURVWĔHGQLFWY®PSDUWQHUVN¾FK
střednictvím
partnerských stěhovacích firem.
VWÜKRYDF®FKILUHP
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Jak to funguje?
Pronajmutí skladovacího boxu nebo kóje je snadné.
6WDÎ®SĔLM®WGRQÜNWHUª]SRERÎHNPERFECT STORAGE,
Y\EUDWVLYKRGQ¾SURVWRUDX]DYĔ®WVPORXYX
9VWXSGRDUH¢OXVNODGXMHPRĹQ¾KRGLQGHQQÜ
VHGPGQ®YW¾GQXVSRPRF®YVWXSQ®KRN´GX.´MH
MVRXÎLVWªVXFKªQRQVWRSKO®GDQª]DEH]SHÎHQª
NDPHURY¾PV\VWªPHPDNRPSOHWQÜSRMLĜWÜQª
1HMYÜWĜ®Y¾KRGRXFHOªKRV\VWªPXMHSUXĹQRVWŜ
»ORĹQªSURVWRU\PDM®YHOLNRVWRGGRPDOLGª
VLMHPRKRXSURQDMPRXWLQDYHOPLNU¢WNRXGREX
DWRMLĹRGPÜV®FH
9VRXÎDVQªGREÜH[LVWXM®SRERÎN\PERFECT
STORAGEY3UD]HŜ9\VRÎDQHFK a +ROHĜRYLF®FK,
YGRVDKX0+'DVYODVWQ®PSDUNRY¢Q®P
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ZZZSHUIHFWVWRUDJHF]
800 777 007

SC-380613/01

Možná jste už zaznamenali, že ve Vysoča0RĹQ¢MVWHQHYÜGÜOLĹHH[LVWXMH
nech existuje možnost pronajmout si bezPRĹQRVWSURQDMPRXWVLVNODGRYDF®
pečné skladovací prostory. Jde o uzavřené,
SURVWRU\-GHRSURQ¢MHPVNODGRYDF®FK
samostatně uzamykatelné kóje pro domácSURVWRUSURGRP¢FQRVWLSĔHVQÜ
nosti přesně o takové velikosti, kterou práRWDNRYªYHOLNRVWLNWHURXSU¢YÜ
vě potřebujete a na jak dlouho chcete.
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EDITORIAL

Historie
Služby

PŘEČTĚTE SI

4–8 Z radnice

Vážení čtenáři,
snad nejdůležitější zprávou
pro obyvatele Prahy, naši
městskou část nevyjímaje,
je, že Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
předložil návrh Metropolitního plánu k veřejné
diskuzi. Dva měsíce si ho
mohou Pražané prohlížet
a připravit se na připomínkování. Připomínky
k návrhu pak bude možné zasílat po dobu 30 dní
od 27. června.
Letos již podvanácté se
uskuteční 31. května Mikroklima, akce zaměřená
na ekologii, ochranu životního prostředí a bezpečnou
a šetrnou dopravu. Jako

Měsíčník městské části
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9 Životní prostředí

v minulých letech ji pořádáme v parku Přátelství
na Proseku.

10–13 Sociální služby

Také Devítka se připojuje k oslavám 100. výročí
vzniku Československa
a připravila několik projektů – v květnu to je Prosecké
jaro s podtitulem Cesta
do první republiky nebo
kytarový koncert Štěpána
Raka s názvem Domov můj.
A připomínám vědomostní
soutěž Československo –
země neznámá?, která končí
15. května.

15–20 Kultura

Zalistujte květnovým
vydáním Devítky, v němž
přinášíme pozvánky na kul-
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turní, společenské a sportovní akce, které se u nás
konají.
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9
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INZERCE

FARMÁŘ

14. DÍL SERIÁLU POVOLÁNÍ V GALERII HARFA

19.–20. května 2018
13:00 – 18:00

SC-372134/05

• samostatné zemědělské hospodaření • rostlinná a živočišná
výroba • péče o půdu a přizpůsobení se klimatickým podmínkám
• informace o plodinách, rostlinách a zemědělských zvířátkách • seznámení
se zemědělskými stroji a technikou • poznávání obilí, luštěnin • slalom s
trakařem • farmářské stánky s nabídkou čerstvých produktů
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Zastupitel MČ Praha 9 Jan Poupě (ODS)

Nespoléháme jen na peníze od radnice
Zastupitel MČ Praha 9 Jan Poupě je zároveň jednatelem společnosti Hortus správa zeleně s. r. o., kterou vlastní Městská
část Praha 9.

Jan Poupě

O co všechno se Hortus na Devítce stará?
O údržbu zeleně, od výsadby
po sekání a prořezávání dřevin, údržbu chodníků, dětských hřišť a dalšího mobiliáře
MČ Praha 9. Naši zaměstnanci
doplňují sáčky na psí exkrementy do stojanů, kterých je
na Devítce 180, ale mohou vykonávat i výškové práce, stavební činnost, připravit dětské
hřiště a podobně.
Lidé často volají po rozšiřování zelených ploch, na druhou
stranu ale poukazují, že údržba zeleně stojí městskou část
zbytečně mnoho peněz. Jak je
Hortus ﬁnancován?
Činnost Hortusu velmi podrobně upravuje smlouva s městskou částí, která
také stanovuje výši odměn

za jednotlivé odvedené práce. Od roku 2010, kdy se MČ
Praha 9 stala stoprocentním
vlastníkem Hortusu správa
zeleně, nedošlo k žádnému
zvýšení cen, naopak v roce
2012 ke 4procentnímu snížení
plateb za některé činnosti.
Za rok fakturujeme vysočanské radnici 16 398 790 Kč bez
DPH, měsíčně tedy zhruba
1 366 000 Kč. Máme na dvě
desítky zaměstnanců, mzdy
za poslední měsíc včetně odvodů na sociální a zdravotní
pojištění dělaly 905 000 korun. Platíme nájmy za objekty,
které využíváme – v Rubešce,
Ke Klíčovu, v Jandově, kde
na místě bývalého dopravního
hřiště garážujeme techniku
a skladujeme materiál (písek,
posyp…). Další podstatný
výdaj v našem rozpočtu tvoří
pohonné hmoty – v průměru
120 000 Kč měsíčně mimo sezonu, v sezoně i dvojnásobek.
A to máme uzavřenu smlouvu
se společností Shell, kde čerpáme pohonné hmoty za zvýhodněných podmínek. Sami
si pořizujeme techniku, což je
při současných cenách multifunkčních strojů jako multikár nebo speciální zahradní
techniky opravdu nákladná
záležitost. Takže kdybych měl
odpovědět na otázku, jak je
Hortus ﬁnancován, řekl bych,
že nedostatečně.

Ale v červených číslech nejste…
Když nevyjdeme s penězi
od MČ Praha 9, které dostáváme na základě smlouvy o činnosti, sháníme si práci také
jinde. Už mnoho let například
sečeme trávu na některých
pozemcích MČ Praha 14
a snažíme se získat zakázky
od dalších organizací. Naši zaměstnanci zvládnou stavební
práce, např. zámkovou dlažbu,
připravit osazení nového dětského hřiště, opravit mlatovou
cestu, drobné opravy. Nad
rámec smlouvy s Devítkou dostáváme jednorázové zakázky
z Odboru životního prostředí
a dopravy MČ Praha 9
např. na likvidaci černých
skládek, opravu oplocení dětských hřišť, výměnu písku
na nich… A když se nám podaří získat více zakázek, občas
musíme sehnat brigádníky
nebo jinou ﬁrmu. Všechny
smlouvy i objednávky nad
50 000 Kč, kterých je většina, zveřejňujeme v registru
smluv.

Spolupracujete ještě se sociálním podnikem Etincelle?
Bohužel spolupráci s partou lidí
s lehkým mentálním postižením, kteří se pod vedením pracovního asistenta starali o úklid
chodníků a městské zeleně,
jsme museli ukončit. Bylo sice
dobré, že jsme mohli pomoci
lidem s handicapem získat stálé
pracovní uplatnění, ale pro nás
to bylo příliš drahé. Najednou
jsme stáli před rozhodnutím,
zda zaplatíme „Etinku“, nebo
koupíme sekačku. Bohužel
na obnově technického parku
jsme závislí a společnost Hortus
si na ni musí sama vydělat.
Byl bych rád, kdyby si každý, kdo pochybuje o transparentnosti ﬁnancování Hortusu
správy zeleně, sám spočítal,
že kdybychom byli závislí jen
na penězích od deváté městské části, nemohli bychom mít
tolik techniky, tolik zaměstnanců a dělat práci v takovém
rozsahu, jako v současné době
děláme. [mk

Zapojujete také bezdomovce,
s nimiž MČ Praha 9 spolupracuje?
Na trhu práce sice marně hledáme pracovníky – ne kvaliﬁkované, ale ochotné pracovat,
ale o zaměstnanecký poměr
nemají zájem ani lidé bez domova. Ti aktivnější z nich chodili na brigádu nebo pracovali
na dohodu. V současné době
je využívá hlavně OŽPD MČ
Praha 9 při úklidu některých
lokalit.

Termíny zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 9

INFO

Zastupitelé městské části Praha 9 budou
v prvním pololetí letošního roku ještě
jednat 26. června.

Nová lávka přes Rokytku je funkční
Obyvatelé Hrdlořez i návštěvníci již mohou využívat novou
lávku přes říčku Rokytku kousek od sportoviště Spartaku
Hrdlořezy.
Starou lávku poničila v roce
2013 povodeň. Masivní ocelový můstek je prakticky dokončen, a jak jsme zaslechli
názory procházejících lidí, je
prý docela hezký. I když se
zpožděním, městská část tak
splnila další úkol, ke kterému
se zavázala.[Text a foto: Miloslav
Hanuš
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MČ Praha 9 převzala pozemky na Střížkově,
aby rozšířila park Přátelství
Městská část Praha 9 dlouho usilovala o získání dnes zelených pozemků, jež jsou podle platného územního plánu stavebními,
mezi ulicemi Jiřetínská a Lovosická. Po devíti letech jednání se společností OC9 s. r. o., která plochy dosud vlastnila, se jí
podařilo pozemky o rozloze 23 641 metrů čtverečních získat. V pondělí 23. dubna je za devátou městskou část fakticky převzal
místostarosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík.
Devítka za pozemky zaplatila
175 milionů korun, přičemž
hl. m. Praha přislíbilo Devítce
ﬁnanční pomoc ve výši 70 milionů korun.
„Získané pozemky spojíme se sousedním parkem
Přátelství a vytvoříme zde
neměnnou průchodnou zelenou oázu,“ konstatuje Tomáš
Portlík a dodává: „Parky
v Praze tvoří 9,5 procenta rozlohy města, čímž ji řadí mezi
nejzelenější města v republice.
Toto číslo je také jedním z určujících pro vnímání kvality
života. Rozšíření stávajícího
parku Přátelství o další nezanedbatelnou plochu je cestou,
jak zvýšit životní standard
v Praze 9.“
„K projektům, které jsme
na Střížkově chtěli realizovat,
se místní obyvatelé od samého začátku stavěli negativně.
Všechna jednání kolem nich
byla velmi složitá. Proto jsme

Předávací protokol podepsali přímo na předmětných
pozemcích místostarosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík (vpravo)
a zástupce OC9 s. r. o. Martin Zelený

Setkání s občany v Knoﬂíku

se nakonec rozhodli pozemky
prodat a vstoupili jsme do jednání s městskou částí Praha 9,“
vysvětluje zástupce společnosti
OC9 s. r. o. Martin Zelený.
„Stejně jako obyvatelé
Proseka a Střížkova v anketě
v listopadu loňského roku spolurozhodovali o koupi pozemků, nyní mohou vyjádřit své
názory k návrhu budoucí po-

doby parkových úprav na nově
získaných plochách,“ říká
radní MČ Praha 9 Jana Nowaková Těmínová. První diskuze
nad architektonickými návrhy
Ing. Aleše Steinera, které navazují na vize arch. Otakara
Kuči, jež stojí za současnou
podobou proseckého parku,
vedla vysočanská radnice
23. a 24. dubna. [Text a foto: mk

INFO

Pokud máte i vy náměty a připomínky, zašlete je do 31. května
na e-maily: portlikt@praha9.cz,
holecekt@praha9.cz nebo
horejsk@praha9.cz,
popřípadě nechte v písemné
podobě v Knoﬂíku.

O povolování koncertů v průmyslových
halách MČ Praha 9 nerozhoduje
Opuštěné průmyslové haly ve Vysočanech, ale i prázdné budovy po nejrůznějších ﬁrmách se stávají místem konání koncertů. A tak
jako hudební žánry mají své příznivce, ale i kritiky, určitá skupina lidí vysočanské koncertní projekty vítá a další proti nim brojí.
Uprostřed sváru pak stojí
MČ Praha 9 s černým Petrem
v ruce. Příznivci hudebních
produkcí ji obviňují z toho, že
koncerty zakazuje, odpůrci
koncertů ji osočují z toho, že
je povoluje a nic nedělá proti
obtěžujícímu hluku a rušení
nočního klidu. Jak to tedy je?

Práva jako samospráva má každý
občan
„Především je třeba zdůraznit, že samospráva konání
koncertů nepovoluje, protože
jejich organizátoři mají pouze
povinnost jejich konání oznámit,“ říká místostarosta MČ
Praha 9 Adam Vážanský a dodává, že pokud v souvislosti
s koncertem dojde k porušení
zákona nebo práv občanů, má
KV ĚTEN
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městská část stejné možnosti
jako jakýkoliv jiný subjekt či
občan, tedy může se obrátit
s žádostí o pomoc na policii
(rušení nočního klidu), hygienickou stanici (přílišný hluk)
nebo stavební úřad (porušení
stavebního zákona).

Nejčastější přestupky, k nimž
dochází v souvislosti s pořádáním
koncertů v průmyslových halách:
Rušení nočního klidu.
Může být posouzeno jako
přestupek proti veřejnému
pořádku podle zákona
o některých přestupcích.
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22 hodin do
6 hodin. Fyzická osoba za takový přestupek může dostat
pokutu až 5000 Kč, právnická

10 000 Kč, je-li přestupek
spáchán opakovaně, pak
15 000 Kč.
Hluk překračuje hygienické limity. Pro veřejné akce,
které jsou spojeny s hudební
produkcí, platí povinnost
pořadatele zajistit, aby hluk
nepřekročil hygienické limity.
Dozor nad tím zajišťuje krajská
hygienická stanice. Hlukové
limity jsou koncipovány jako
imisní, tedy do určitého chráněného prostoru, který je v zákoně vymezen, nesmí pronikat
více hluku, než kolik stanoví
hygienický limit. Provozovatel
je povinen učinit taková
opatření, aby k průniku
nadlimitního hluku do chráněných prostor nedocházelo.
Pokud tak neučiní, může hyDEV Í T K A

/

M A G A Z Í N

gienická stanice zasáhnout
(uložit pokutu, zastavit hlučnou činnost).
Porušení stavebního zákona. K tomu dochází, pokud se koncert odehrává
v průmyslových či jiných
objektech v rozporu s účelem
vymezeným v kolaudačním
rozhodnutí. Jinými slovy,
přestupkem je pořádat koncert v budově, která k tomu
není určena. A průmyslové
haly ve Vysočanech nejsou
k provozování hudebních
akcí schváleny a mohlo by
dojít k ohrožení bezpečnosti přítomných, jejich života
nebo zdraví. Za takový přestupek může stavební úřad
uložit pokutu až 500 000 Kč.
[red
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K návrhu budoucí podoby restaurace
U Brabců se vyjadřovali obyvatelé Devítky
Když v loňském roce vysočanská radnice získala směnou za jiné pozemky hostinec U Brabců na Starém Proseku, vyplnila tak přání mnoha proseckých patriotů, ale sebe postavila před nelehký úkol: budově, na niž byl již podepsán demoliční výměr, znovu vdechnout život.

Hlavní pódium

Revitalizace objektu se dotkne i zahrady

V současné době je hotová
projektová dokumentace,
ale protože se jedná o rekonstrukci staré budovy, je třeba
vlastní stavební práce pečlivě
připravit.
Navíc vedení MČ Praha 9
předložilo návrh postupu
obnovy objektu U Brabců
k diskuzi veřejnosti. S jeho
budoucí možnou podobnu se
seznámili 8. ledna členové
Komise pro výstavbu a územní
rozvoj Rady MČ Praha 9
a 21. března mohli říci své
připomínky k řešení rekonstrukce a návrhu nové podoby
restaurace - společenského
centra také sami obyvatelé Devítky. Na jejich otázky
odpovídali Ing. arch. Jan
Bouček, který navrhl interiér,
a Ing. arch. Ivan Drobný, autor
exteriéru budovy.

Restaurace a společenské
centrum
„Zadání pro architekty znělo,
aby i po rekonstrukci objekt
u Brabců nic netratil z toho,
čím přispíval ke geniu loci
Starého Proseka, což byl také
důvod, proč ho MČ Praha 9
zachránila před demolicí,“
konstatuje Tomáš Portlík,
místostarosta MČ Praha 9
a pokračuje: „Proto se také
návrh exteriéru budovy snaží
zachovat podobu fasády z roku
1837 a v interiéru se mísí staré
prvky s moderními. Zároveň jsme chtěli, aby objekt
U Brabců měl dvojí funkční
využití, aby vedle vlastního
restauračního provozu také
6
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prostoru (výška), stropem
s klenbami i nárožní polohou
k tomu přímo vybízí. Tady se
scházeli štamgasti a mělo by
tak být i nadále,“ zdůvodňuje.
Navíc stará hospoda může
fungovat také jako samostatný salónek pro uzavřenou
společnost, který je nezávislý
na hlavním sále. Součástí
interiéru by mohly být i dva
dvouplášťové pivní tanky zavěšené na stěně.
nabízel prostor pro společenská a kulturní setkávání.“

Flexibilní hlavní sál
Aby nová restaurace nabídla
nejen místa u stolů pro pivaře
a milovníky dobrého jídla,
ale také prostor například
pro tanečníky nebo diváky, navrhl arch. Jan Bouček hlavní sál tak, aby si tu
na své přišli všichni. Protože
historie místa a provozní
uspořádání objektu ukazuje, že funkce společenského
sálu byla nadřazena funkci
restaurace.
Podle navrženého projektu
bude možné prostor ﬂexibilně „přeskládat“ na hlediště,
případně uvolnit prostor pro
taneční parket tím, že zde nebudou ﬁxně ukotveny lavice
a další mobiliář.
Dominantní orientace sálu
předurčuje místo pro výčep pod
galerií. Na jedné straně se tak
může odehrávat klasické představení s herci, na druhé straně
pod galerií zase mohou návštěvníci vidět koncert mistra vý-
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čepního. Výčep na tomto místě
dobře komunikuje i se starým
hospodským sálem a galerií.
Hlavní sál je přitom možné
zařídit soudobějším civilním
způsobem, kdy použité materiály a přiznané konstrukce
interiér posouvají více k technicko-industriálnímu stylu.
Do něho také lépe zapadnou
dvouplášťové interiérové tanky na pivo.

Ochoz
V hlavním sále doporučuje
architekt vybudovat oboustranný ochoz. Toto zvýšené
vložené patro ve tvaru písmene U prostor hlavního sálu
výrazně „zabydlí“, takže bude
na návštěvníky působit vlídně.
Navíc zlepší jeho akustiku.
Stará hospoda
S hlavním sálem je třeba architektonicky propojit sál
staré hospody na rohu, jehož
prostor architekt Bouček doporučuje maximálně zvětšit
a znovu aktivovat. „Svou historií, významem, proporcemi

Peníze z cizích zdrojů a prodeje
Rekonstrukce objektu U Brabců
potrvá asi rok a půl. V současné
době MČ Praha 9 připravuje
podklady pro žádost o vydání
územního rozhodnutí a shání
ﬁnance. „Dvě třetiny nákladů
na rekonstrukci, tedy 40 milionů korun, bychom rádi pokryli
z cizích zdrojů,“ konstatuje
místostarosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík a dodává, že
13,5 milionu korun přijde do devítkového rozpočtu, z něhož
bude hrazena zbylá třetina nákladů, za prodej podílu ve společnosti Devátá energetická.
„Devátou energetickou jsme
zakládali v roce 2008. Tehdy
hodnota obchodního podílu,
který MČ Praha 9 držela, činila
60 000 Kč. Za deset let se nám
společnost, jejíž činnost přerostla hranice Devítky, podařilo mnohonásobně zhodnotit.
13,5 milionu korun, které získáme za prodej našeho podílu,
využijeme právě na rekonstrukci U Brabců,“ uzavírá Tomáš Portlík. [mk Vizualizace:
Ing. arch. Jan Bouček a Ing. arch. Ivan Drobný
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Městská část Praha 9
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. města Prahy
a Sborem dobrovolných hasičů Praha Miškovice
pořádá dne

ROZPUSTILÝ
L KA
K BARET
E 
K UZELNÍK
KO
POHÁDKO
KOVÉ PÍSNIČKY
K 
Bumperball, závody ve šlapacíc
í h autech, desková hra,
a minigolf,f airbrush tatoo,
o
večerníč
í kova čepice, minikoutek,
k nerfky
ky, foukačky
ky, kv
k íz
íz, skákací lo . . .

Hry
r pro nejmenší:í ČLOVÍČKOVY ZÁVODY A PARKOHRÁTKY
POJĎTE SI S NÁMI UŽÍT SPOUSTU ZÁBAVY
DANA MAR
RTINKO
KOVÁ 2018

v prostoru ulice Nad Kolčavkou
Prro návvštěěvnníkky jee přippraveenaa
 Ukkázzka teechhniikyy haasiččskkého zááchrranného sboruu
 Sim
mullovvanáá zácchrranná činnnoost ve 14:000, 15:000 a 16:000 hoodinn
 Proohllíd
í ka MUUZEA ČEESKÉ HAASIČSKÉ JEDNO
OT Y
 Soutěěžee pro děěti
Pivvovvar Koolčavkaa naabíz
í í boohaatéé poohošštěnní
po celý haasiččskký den, doomáácíí
zabbíjíačkku, deevaateero druuhůů
sppecciáálnních piiv
a ve 200:000 hoddinn
Hasiččskký báll
s boohaatouu
tom
mboloou
a žiivouu
hudbbou.

© DANA MARTINKOVÁ, 2018

30. 5. 2018 14 –18 hodin Park Podviní-Vysočany

Pestrá zábava,
a soutěže a hry
r po celé odpoledne pro všechny děti

HASIČSKÝ DEN

HASIČSKÝ DEN

DENTÍ
DE
V PODVINÍ

26. KVĚTNA 2018 odd 10:00 do 17:00 hoddin

Partneřři:

Srdečně zv
z e Městská část Praha 9!
Park Podviní - 7 minut pěšky
k
od metra „B“ Českomoravská i Vy
V sočanská.

VSTUP VOLNÝ !
V místě akce bude probíhat fotografování a natáčení za účelem prezentace a archivace.

SC-380634/01
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Vnitrobloky na Proseku
a Střížkově čeká revitalizace
Městská část Praha 9 připravuje na letošní léto revitalizaci vnitrobloků sídliště Prosek a Střížkov. V minulých týdnech zástupci
SVJ a obyvatelé přilehlých bytových objektů připomínkovali předložené architektonické návrhy a přicházeli i s vlastními náměty.
Revitalizace se bude týkat
vnitrobloků Varnsdorfská-Šluknovská, Rumburská-Litvínovská-Bílinská,
Českolipská-Mimoňská
a Veltruská-Litvínovská-Bílinská.
„Revitalizace vnitrobloků znamená úpravu jejich
současného stavu, zahrnuje
tedy rekonstrukci stávajících
cest, zlegalizování některých
vyšlapaných pěšin, obnovu venkovních sportovišť,
obnovu, popř. doplnění
relaxačních a herních prvků určených pro všechny
věkové kategorie a úpravu
zelených ploch s tím, že se
nebudou kácet žádné stromy,“ vysvětluje radní MČ
Praha 9 Jana Nowaková
Těmínová.

Veřejné projednávání
Nad architektonickými návrhy
jednotlivých vnitrobloků se
v minulých týdnech několikrát sešli zástupci MČ Praha 9
s dotčenými SVJ a obyvateli
vnitrobloků. Nejvíce připomínek zaznělo z vnitrobloku
Varnsdorfská-Šluknovská.
„Místní lidé měli připomínky především k navrhovanému
systému vnitřních komunikací
a pěšin. Vyslyšeli jsme je a projekt upravili,“ konstatuje radní
MČ Praha 9 Zdeněk Davídek
a pokračuje: „Při veřejném
projednávání návrhů řešení
revitalizací vnitrobloků jsme
vyslechli spoustu, mnohdy
různých, často i protichůdných návrhů a připomínek
několika desítek lidí různých
skupin a zájmů. Vyjadřovali se

senioři, rodiny s malými dětmi
či teenagery… Snad se nám je
podařilo sladit tak, aby nově
upravené veřejné prostory byly
atraktivnější a příjemnější pro
všechny, kteří je užívají.“

Úpravy začnou do letních prázdnin
Revitalizaci jednotlivých
vnitrobloků sídliště Prosek
a Střížkov plánuje vysočanská
radnice tak, aby většina prací
proběhla v červenci a srpnu,
kdy mnoho obyvatel opouští
Prahu. Už před prázdninami se
však začne např. s rekonstrukcí sportoviště ve vnitrobloku
Varnsdorfská-Šluknovská.
„Stejně jak upravujeme tyto
čtyři sídlištní vnitrobloky
a v minulých letech vnitrobloky ve Vysočanech, chceme
pokračovat v revitalizaci

i dalších vnitrobloků na Proseku a Střížkově,“ říká Tomáš
Holeček a dodává: „Je to však
možné jen v případech, kdy
pozemky mezi bytovými domy
patří hlavnímu městu Praze,
případně jsou jím svěřeny
do správy MČ Praha 9.“[mk
INFO
K dalším investičním akcím vysočanské radnice v posledních letech v této
části MČ Praha 9 patří:
• Parkoviště Veltruská-Litvínovská
• Amﬁteátr v Základní umělecké škole
na Proseku
• Rekonstrukce povrchů na prosecké
návsi
• Obnova rybníčku v Teplické
• Připravovaná rekonstrukce hostince
U Brabců

SC-380619/07
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Návrh Metropolitního plánu je připraven
k prvnímu kolu veřejného projednání
Hlavní město Praha předložilo návrh Metropolitního plánu, nového územního plánu pro Prahu, Pražanům, aby si ho mohli prohlížet a připravit se na připomínkování. Připomínky k návrhu bude možné zasílat po dobu 30 dnů od 27. června 2018.

veřejnost. Přijďte se na několik
desítek stanovišť pobavit i poučit. Na své si přijdou příznivci
techniky, ochránci přírody
i milovníci zvířat. A stejně
jako loni se budou také opékat
špekáčky. [ Ilustrační foto z minulého
ročníku: mk

u Billy na Proseku. Na každém stanoviště se zdrží dva
dny – v pondělí a středu od 12
do 20 hodin, v úterý a čtvrtek
od 10 do 18 hodin. Během nich
budou pracovníci IPR Praha
připraveni odpovídat na otázky místních obyvatel, ať už se

.cz
www.praha9
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Nenechte si ujít již 12. ročník akce městské části Praha 9 zaměřené na ekologii, ochranu životního prostředí a bezpečnou
a šetrnou dopravu s názvem Mikroklima.

Nový plán by měl platit
od roku 2023
Metropolitní plán navrhuje pravidla rozvoje Prahy
na příštích patnáct až dvacet
let. Nový územní plán vzniká
od roku 2012 a platit by měl
nejpozději od roku 2023.
Od 27. června budou mít
občané, městské části i další
instituce v souladu s požadavkem stavebního zákona 30 dní
na podání připomínek. Poté
bude návrh plánu na základě
připomínek upraven a proběhne druhé kolo veřejného
projednání. Zastupitelstvo hl.
m. Prahy by mělo dopracovaný návrh schvalovat v roce
2022. [red

Praha 9 - Prosek

áȸ
ást
Pra

Informační kontejner IPR
Institut plánování a rozvoje (IPR) hl. m. Prahy chystá
na příští měsíce mnoho informačních aktivit, během nichž
bude plán občanům představovat.
V Centru architektury a městského plánování
(CAMP) bude až do konce července výstava, kde si každý
bude moci návrh plánu prohlížet a doptávat se přítomných
odborníků.
Prahu bude také křižovat
informační kontejner. Navštíví
celkem sedmnáct míst v Praze 9 bude 16. a 17. května

Dvanácté Mikroklima
už 31. května
Letos se koná ve čtvrtek
31. května tradičně na Proseku
v parku Přátelství. Dopolední
program, který začíná v 9 hodin, je určen především dětem
z mateřských a základních
škol Devítky, odpolední – trvá
do 18 hodin – i pro širokou

budou týkat Metropolitního
plánu, nebo jiných projektů
chystaných v dané oblasti.

tak již nebudou moci vznikat
jako nahodilé solitéry. Plán
navrhuje umožnit stavbu výškových budov jen v několika
vybraných oblastech.

85672<&#4/#

Tématické okruhy:

Doprovodný program:
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V návrhu Metropolitním plánu je komplexním způsobem
vyjádřena vize rozvoje Prahy
na příští desetiletí. Řídit se jim
bude veřejná správa, investoři
i občané. Plán neřeší detail
jednotlivých domů a parcel,
nýbrž koncepci celého města,
včetně rozvoje infrastruktury
nebo ploch pro novou bytovou
výstavbu. Kompletní návrh
plánu je zveřejněn na webu
plan.iprpraha.cz.
Mezi hlavní cíle Metropolitního plánu patří zamezit rozšiřování zástavby do krajiny
na periferii města. Namísto
toho prosazuje, aby se nové
budovy stavěly v transformačních územích – na místě
starých továren či již nepoužívaných nádraží. Plán též
navrhuje nové pojetí výškové
regulace. Výškové budovy

l
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Květnová
Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.

80 let
Josef Šimon
Josef Kuhn
Miroslava Dvořáková
Naděžda Borůvková
Eva Kovaříková
Květa Krislová
Karla Milcová
Hana Prokešová –
Milá maminko, hodně
zdraví do dalších let
přejí Martin a Bořek
s rodinami
85 let
Hana Hroudová
Vlasta Ponocná
Berta Bížová
Helena Ševčíková
Katina Telioridisová
Zdenka Novotná
Jaroslav Dušák
Marie Jeníčková

Hrad Grabštejn
15., 17., 22. května 2018
Celodenní zájezd

Grabštejn – hrad, dřevěný
kostel v Oybinu – Německo
(doporučujeme vzít si s sebou
eura na kávu a pohlednice),
Jiřetín pod Jedlovou – křížová
cesta v přírodě, návštěva fotograﬁí pana Zosera, cukrárna.
Pamatujte si číslo svého autobusu (I, II, III) a den (úterý 15.
5., čtvrtek 17. 5. nebo úterý 22.
května), který se celodenního
zájezdu účastníte. Sraz účastníků všech tří zájezdů je vždy
v 6.15 hodin v atrium hotelu
Clarion, 6.30 hodin odjezd, návrat do 18.30 hodin opět před
hotel Clarion. Prosíme o dochvilnost všech účastníků. Pití
a jídlo s sebou. Pohodlné oblečení do každého počasí.
Účastníci budou do autobusu nastupovat podle seznamu
přihlášení a posadí se, kde
bude volno.

Připravujeme:
14. června 2018 od 14 hodin
Vysočanští Sokolíci

Hrát budou pro dobrou náladu
a k opečeným buřtům v zahrádce „hospůdky V Parku“
– zadní část restaurace U Vysočanského pivovaru. Zdarma. Akce se koná za každého
počasí.

90 let
Jaroslava Taucová
Jiřina Švarcová
Věra Pavlů
Irena Janauerová
Věra Boušková

Jaroslava Taucová

Anna Borová
Marie Ladnarová
94 let
Květoslava Vališová
Vlasta Vrbová
Vilém Dvořák
Vlasta Jiroušková
95 let
Věra Horehleďová
Marie Melznerová
Jiří Daněk

– Vše nejlepší přeje
celá rodina včetně
oddaných pejsků
91 let
Jiří Chalupa
Hana Ezrová
Marie Suková
Marie Beránková
92 let
Vladimír Vihan
Miluše Brabcová
Jindřiška Hamáčková
Ing. Miloslav Rodina
93 let
Matylda Macounová

97 let
Slavomíra Zítková
Josefa Chmelíková
104 let
Anna Vanišová
Blahopřejeme!
Upozornění:
Na základě zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních 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.

26. června 2018
Pravidelná červnová vycházka,
tentokrát do Řevnic

Těšte se na cestu vlakem
a pěšky. Vyrážíme do Řevnic,
odkud přes centrum a kolem
Sochorových vil zamíříme
k lesnímu divadlu. Občerstvení po cestě samozřejmostí. Ti,
kteří nebudou mít dost sil, se
mohou vrátit do Prahy vlakem
z Řevnic, čiperové pokračují
pěšky kolem Berounky do Dobřichovic pěšky.
Odjezd z hl. nádraží v Praze
v 10.37 hodin, sraz s průvodkyní Pavlou Lešovskou
na vlakové zastávce v Řevnicích po dojezdu vlaku. Návrat
do Prahy opět vlakem dle
nálady, vlak jede každých
30 minut. Každý si sám uhradí
jízdenku na vlak, průvodcovské služby zdarma. [

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).
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 adrese:
cornejovar@praha9.cz.
Nejbližší vítání občánků se uskuteční
30. května, 20. června od 14 a 15 hodin.

Slavnosti seniorů

Eliška Přemyslovna na radnici

Zveme vás na 9. Letní slavnosti pro seniory.

Divadlo jednoho herce nadchlo všechny, kteří přišli
19. dubna do obřadní síně vysočanské radnice. Paní Stáňa
Hošková jako Eliška Přemyslovna byla úžasná. A když
zazněly závěrečné zvony,
nejeden divák potlačoval slzy
nad smrtí české královny. [

Konají se 8. června od 14 do 17 hodin v zahradě u Domu s pečovatelskou službou, Novovysočanská 861, Praha 9 (bus č. 136
zastávka Skloněná).
K bohatému programu patří i vystoupení Evy Pilarové, Pavlíny
Filipovské, Petra Soviče a jeho kapely. Před zahájením slavností
proběhne bowlingový turnaj.
V průběhu akce dostanou účastníci malý dárek a budou se
moci seznámit s budoucí podobou stavby Krejcárek. [
10
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9, www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785,
286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
1. 5. 2018 – ÚTERÝ
Státní svátek - zavřeno
2. 5. 2018 – STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky
8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: „Cesty příběhu“… se
scenáristkou, spisovatelkou 13:15 – 14:30
Dílničky: dekorace z pletiva 14:45 – 16:00
3. 5. 2018 – ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou. Sál Harﬁca, 30 Kč 9:30 – 10:30
Čhi-Kung pro seniory, nově se cvičí na klinice
Meridian, Sokolovská 979/29, Praha 9, 50 Kč/
hodina 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:45
Trénink paměti I. 11:30 – 12:30
Trénink paměti II. 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00
4. 5. 2018 – PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Karty – společenské hry, Scrable… 9:00
–12:00
Vycházka, komentovaná prohlídka záchranné
stanice pro zvířata – Penthea v Modřanském
údolí.
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – úplné začátečníky 14:00 –
15:00
7. 5. 2018 – PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) nově 50 Kč 10:00 – 11:00
8. 5. 2018 – ÚTERÝ
Státní svátek - zavřeno
9. 5. 2018 – STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky
8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Umělecké prezentace,
světelné obrazy na budovách 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Věneček 14:45 –
16:00
10. 5. 2018 – ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou. Sál Harﬁca, 30 Kč 9:30 – 10:30
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Čhi-Kung pro seniory, nově se cvičí na klinice
Meridian, Sokolovská 979/29, Praha 9, 50 Kč/
hodina 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:45
Trénink paměti I. 11:30 – 12:30
Trénink paměti II. 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00
11. 5. 2018 – PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Karty – společenské hry, Scrable… 9:00
–12:00
Možnost využití internetu, počítače – zdarma
pro seniory 11:00 – 13:30
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:00 – 15:00
14. 5. 2018 – PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15 – 10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30 – 11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) nově 50 Kč 10:00 – 11:00
Klub seniorů, kardiaků 14:00 – 17:00
15. 5. 2018 – ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:00 – 10:00
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:10 – 15:10
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
16. 5. 2018 – STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Beseda se známým a oblíbeným hercem,
moderátorem Pavlem Novým /zdarma/ 13:15
– 14:30
Dílničky šikovných rukou: Květy z organzy
14:45– 16:00
17. 5. 2018 – ČTVRTEK
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Čhi-Kung pro seniory, nově se cvičí na klinice
Meridian, Sokolovská 979/29, Praha 9, 50 Kč/
hodina 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:20
Hudební trénink paměti s muzikanty
11:30 - 12:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

18. 5. 2018 – PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou. Sál Harﬁca, 30 Kč 9:30 – 10:30
Vycházka, komentovaná prohlídka Průhonického parku. Sraz v 8:30, v centru pro seniory
Harrachovská 422/2. Cena: 50 Kč 8:30 – 13:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:00 – 15:00
21. 5. 2018 – PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15 – 10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30 – 11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč 10:00 – 11:00
Country tance 15:00 – 16:00
22. 5. 2018 – ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:00 – 10:00
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:10 – 15:10
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
23. 5. 2018 – STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Husitská revoluce 13:15
– 14:30
Dílničky šikovných rukou: Květináčky z betonu,
s sebou 2x jogurt. kelímek 14:45 – 16:00
24. 5. 2018 – ČTVRTEK
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Čhi-Kung pro seniory, nově se cvičí na klinice
Meridian, Sokolovská 979/29, Praha 9, 50 Kč/
hodina 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:45
Trénink paměti I. 11:30 – 12:30
Trénink paměti II. 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00
25. 5. 2018 – PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou.
Sál Harﬁca, 30 Kč 9:30 – 10:30
Karty – společenské hry, Scrable… 10:00
–11:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
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(nutno objednat) 12:20 – 19:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:00 – 15:00
28. 5. 2018 – PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15 – 10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30 – 11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč 10:00 – 11:00
Country tance 15:00 – 16:00
29. 5. 2018 – ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:00 – 10:00
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:10 – 15:10
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
30. 5. 2018 – STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Jiří z Poděbrad 13:15 –
14:30
Dílničky šikovných rukou: Korková razítka,
s sebou malý nožík 14:45 – 16:00
31. 5. 2018 – ČTVRTEK
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Čhi-Kung pro seniory, nově se cvičí na klinice
Meridian, Sokolovská 979/29, Praha 9, 50 Kč/
hodina 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:45
Trénink paměti I. 11:30 – 12:30
Trénink paměti II. 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

INFO

Děkujeme paní Monice Machové/mejameditace.webnode.cz, tel.: 607 042 142
za inspirativní přednášky
i milé vedení kurzů východního cvičení ČCHI-KUNG pro seniory.
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Základem je naučit se správnému pohybu
Znají to všichni bez rozdílu věku – někdy bolí záda, někdy klouby, někdo potřebuje zpevnit svaly, někdo posílit srdce… Receptem
na to je zdravotní tělocvik, který udržuje funkčnost našeho organismu. Jednotlivé cviky „pohybové abecedy“ zformovala PaedDr. Miluše Matoušová, která v současné době vede skupinové cvičení se seniory v tělocvičně Harfa v ulici Kurta Konráda 17 ve Vysočanech.
Co je základem vašeho
cvičení?
Vycházím
z toho, že
každý člověk
má svůj hybný systém,
který mu
PaedDr. Miluše
prostřednicMatoušová
tvím kostí,
kloubů,
svalů umožňuje veškerý pohyb. A abyste mohli vykonávat
běžné činnosti, musí být tento
systém funkční. Tedy musíte
o něho pečovat stejně jako se
například denně staráte o své
zuby. Vystudovala jsem fakultu
tělesné výchovy a sportu se
specializací na zdravotní tělesnou výchovu, mám doktorát
z rehabilitace, působila jsem
jako cvičitelka pro pacienty
po infarktu v IKEM, přednášela
jsem fyzioterapii na fakultě
a všechny tyto poznatky, stej-

ně jako zkušenosti odborníků,
např. uznávaného fyzioterapeuta Pavla Koláře a dalších,
jsem využila při vytvoření –
jak říkám – základní pohybové
abecedy. Jedná se o jednoduchá cvičení, které provozuji
se seniory, lidmi po infarktu,
ale mohou je cvičit všichni bez
rozdílu věku. Vlastně by se je
měly učit už děti v mateřské
škole.
Co je cílem vaší pohybové abecedy?
Aby si cvičenci osvojili takzvané pohybové stereotypy a díky
tomu se dostali do lepší fyzické
kondice i psychické pohody.
Nestačí jen mávat rukama a nohama bez jakéhokoliv smyslu.
Aby naše tělo dobře fungovalo,
aby naše pohyby byly ekonomické, měli bychom vědět,
proč je děláme právě určitým
způsobem. Proto vše při cvičení
vysvětluji včetně toho, jaké

svaly se při nich správně zapojují… Cvičenci pak cviky lépe
pochopí a snáze si pohyby sami
v sobě zautomatizují.
Jak dlouho trvá, než se člověku
vryje pod kůži, jak se správně
pohybovat a zbytečně nezatěžovat tělo při každodenních
činnostech?
Zhruba do roka, pokud člověk
správně cvičí alespoň jednou,
dvakrát týdně. Pak už stačí,
když si osvojenou dovednost
připomene každý den třeba
při ranní desetiminutovce.
Navíc brzy zjistíte, že některé
cviky vám pomohou odstranit
některé potíže, například bolesti zad, zatuhlost šíje...
A opravdu lze s vaší pohybovou
abecedou začít v jakémkoliv
věku?
Věk opravdu není rozhodující,
stačí se podívat na mé hodiny.
Cvičení nebrání ani zdravotní

handicapy, protože člověk si
může zvolit optimální tempo,
které odpovídá stavu jeho
hybného systému, kloubnímu
rozsahu, pohyblivosti. Jedinou
nevýhodou je, že s mnohými
v naší skupině cvičíme společně už dvacet let, takže nově
příchozí naskakují do rozjetého vlaku. Ale dá se to zvládnout. [Text a foto: mk
INFO
Pokud vás tedy něco bolí, přijďte to
rozcvičit do tělocvičny Harfa.
Na www.telocvicna-harfa.cz naleznete rozvrh hodin cvičení v různých
skupinách – Kardio M+M, Zdravá záda,
Senior ﬁtnes, Zdravé cvičení pro děti,
TRX, Kruhový trénink nebo Kruhový
trénink pro seniory, Cvičení s prvky
pilates a další. Přihlásit se lze kdykoliv
během roku a možný je po domluvě
s fyziotrenérem také individuální trénink.
Objednat se můžete telefonicky na čísle
604 439 928 nebo e-mailem:
jana.hladova@gmail.com.

INZERCE

kvalitní maso a uzeniny mléko a mléčné výrobky zeleninové saláty zeleninové a ovocné šťávy kvalitní moravská vína

JEZTE ČESKY!
RYNEK PRAHA, Podvinný mlýn 2126,
Otevírací doba: Po–Pá 8:00–19:00
E–mail: praha.sokolovska@agrorynek.cz, Tel. 725 425 678

Více informací naleznete
na www.agrorynek.cz
nebo na
Rynek
www.facebook.com/prodejnyRynek
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S klubem Harﬁca se děti
opravdu nenudí

Navštivte
dětské skupiny

I v měsících březnu a dubnu pořádal klub Harfica, jehož zřizovatelem je MČ Praha 9, různé
akce pro děti z deváté městské části. A setkaly se s velkým ohlasem.
velikonoční pečení, velikonoční tvoření, přespávačka
v klubu spojená s grilováním,
Romské odpoledne, návštěva
kina a leteckého muzea Kbely.
Na květen je pro děti připravena např. návštěva
aquaparku, multikulturní
odpoledne za účasti Charity
ČR a další aktivity. Pozvánky
na tyto akce můžete aktuálně
sledovat na Facebooku, stejně jako bohaté zpravodajství
z již uskutečněných projektů.
Na další společné akce se těší
tým klubu Harﬁca. [Text a foto:
Kateřina Čermáková

V dubnu se děti z klubu Harﬁca zúčastnily velmi povedené
akce Laser Game. Děti mohly
popustit uzdu své hravosti,
jejich nadšení a spokojenost byly největší odměnou

za uspořádaný program. Akci
ﬁnancovali rodiče dětí z 30 %
a zbylou částku hradila městská část Praha 9.
K dalším aktivitám, které
klub Harﬁca připravil, patřilo

S L U Ž B Y

INFO
Klub Harﬁca
Harrachovská 422/22, Praha 9

Součástí ústavu Sociální
služby Praha 9 jsou tři dětské
skupiny v Českolipské, kde
pečují o děti od jednoho
roku do tří let, maximálně do
dosažení čtyř let věku.
V květnu si můžete zařízení
pro padesát dětí prohlédnout.
Den otevřených dveří dětských skupin se koná 17. května
2018. Prohlídky zařízení proběhnou za doprovodu vedoucí
dětských skupin v 9.00, 10.00,
15.30, 16.30 hodin. V odpoledních hodinách bude připraven
doprovodný program na zahradě, včetně občerstvení.
15.00 – loutkové divadlo Vysmáto
15.30 – jízda na poníkovi
(Spolek Fištrón)
15.00 – skákací hrad
V případě dotazů se obracejte na vedoucí dětských
skupin (Martina Vlachová
– tel.: 724 923 028, vlachova@
ssspraha9.cz) [red

Pracovník nízkoprahového volnočasového
klubu pro děti a mládež
Městská část Praha 9 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici pracovník
nízkoprahového volnočasového klubu pro děti a mládež.
Nikdo není dokonalý, ale každý je jedinečný, společně tvoříme profesionální tým a třeba
ty můžeš být jeho nedílnou součástí. Očekáváme empatický lidský přístup, teoretickou
a praktickou inteligenci a komunikační dovednosti. Nabízíme řadu výhod a beneﬁtů, vřelý
přístup a práci v přátelském kolektivu.

Náplň práce:
•
•
•
•

Dne NYĚWQD

přímá práce s dětmi a dospívajícími ve věku 8 až 17 let
příprava a vedení skupinových volnočasových aktivit v klubu i mimo něj
příprava a účast na výjezdových akcích s dětmi ve věku 7 až 15 let
poradenství, doučování, preventivní aktivity, příprava a realizace programu klubu

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•

zkušenosti, dovednosti a motivaci pro práci s dětmi a mládeží
zájem o další sebevzdělávání a seberozvojové aktivity
podíl na týmových projektech a úkolech (výjezdové akce, letní tábory…)
věk minimálně 21 let, trestní bezúhonnost
spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, kreativitu a dobré komunikační schopnosti
výhodou výtvarné, sportovní nebo taneční dovednosti

'LYDGpONR9\VPiWR²SRKiGND

různorodou a smysluplnou práci s mladými lidmi
možnost realizovat vlastní vize a nápady
další vzdělávání v oboru, supervizi
práce převážně v odpoledních až večerních hodinách

Jde o pracovní poměr na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) 150 Kč/hod.
s nástupem po dohodě. Práce je velmi vhodná jako brigáda pro studenty humanitních
a pedagogických škol, ale také pro pracující, který mají volný čas a vřelý vztah k dětem.
Pracovištěm je klub Harﬁca (nachází se v areálu Sociální služby, z.ú.),
Harrachovská 422, Praha 9 - Střížkov.

*UDÀND(YD9RUiÿNRYiHGXFDW

Nabízíme:
•
•
•
•

Strukturovaný životopis a krátký motivační dopis posílejte
na e-mailovou adresu: cermakovakat@praha9.cz.
Vyhrazujeme si právo vypsat nové výběrové řízení, pokud nebude vybrán vhodný uchazeč.
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Čermáková, DiS., tel.: 723 520 415.
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Spisovatel Jan Sviták v ZŠ Litvínovská 500
V rámci projektového týdne s názvem Kniha, můj kamarád, který proběhl začátkem dubna na ZŠ Litvínovská 500, přivítali žáci
5. tříd spisovatele Jana Svitáka. Ten jim představil svou novou knihu Luciferovo kopyto.
Po autorském čtení následovala beseda a celé setkání zakončila autogramiáda.
Pěkná akce ukázala jednu
z možností, jak vzbudit u dětí
zájem o čtení. A jak setkání
s oblíbeným autorem zhodnotily děti?
Ema:
Na setkání s panem Svitákem
jsem se moc těšila. Očekávala
jsem od toho hodně, ale tohle
bylo ještě lepší. Pan Sviták byl
milý a ochotný se s námi vyfotit. Jeho knížky jsou vtipné
a napínavé. Už se moc těším
na další. Moc se mi to líbilo.
Doufám, že se ještě potkáme.
Děkuji, že jste přijel.
Zuzka:
Bylo to super. Pan Sviták nám
četl ze své nejnovější knihy. Ze
začátku jsem si myslela, že to
bude nějaký člověk, co přijde,
něco nám přečte, aby se neřeklo, zodpoví s kamenným obli-

Z autorského čtení a autogramiády spisovatele Jana Svitáka

čejem pár otázek a zase odejde.
Bylo to ale úplně jiné. Pan Sviták
četl s velkou radostí a ochotně
odpovídal na naše otázky.

Jakub:
Jsem rád, že k nám pan Sviták
přijel. Nejvíc se mi od něj líbila
kniha Čertovo kopyto. Bylo

to zábavné a konečně jsem se
setkal se známým člověkem.
Podle mého má nejlepší knihy.
Anička:
Na besedě s panem Svitákem
to bylo skvělé. Byl sympatický
a vtipný. Nakreslili jsme pro
něj obrázky ke knize Čertovo kopyto. Měl z nich velkou
radost. A za to jsem byla moc
ráda.
Lukáš:
Pan Sviták byl úžasný. Už jen
to, že je to spisovatel, je úžasné. Krásně nám četl ze své
poslední knihy. Rozhodně to
byl nejlepší zážitek, který jsem
ve škole zažil.
Bára:
Setkání s panem Svitákem
se mi líbilo, protože pěkně
odpovídal na naše otázky a inspiroval mě k pokusu napsat si
další knihu. Nejlepší ale bylo
čtení nové knížky Luciferovo
kopyto. [Text a foto: zp

S Erasmem na Sicílii, po ostrově
plném přívětivých lidí
Studenti gymnázia Českolipská cestují po Evropě. Tentokrát zamířili do Itálie a o své zážitky se s námi podělili.
V únoru jsme měli šanci zúčastnit se výjezdu s projektem
Erasmus na Sicílii. Jeli jsme
tři studenti a dvě naše profesorky. Prvním letadlem jsme
letěli do Říma, kde jsme museli pár hodin počkat na další
spoj, kterým jsme se dostali
do Katánie na východu Sicílie.
Tady jsme se potkali s portugalským týmem a společně jeli
dvě hodiny autobusem do Barcellony Pozzo di Gotto, kde
na nás v hotelu George čekali
naše hostitelské rodiny. Rozloučili jsme se s profesorkami,
ty totiž byly v hotelu ubytované, a jeli jsme na večeři.
Druhý den ráno jsme se sešli
ve škole. Postupně se představily jednotlivé týmy a poté
společně jely na první výlet
do parku Jalari. Jalari je etnograﬁcké muzeum s množstvím
kamenných soch.
Další den nám italští studenti
zahráli divadlo a my jsme prezentovali naši hymnu. Odpoledne se jelo do Tindari, na útes
14
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Gymnazisté z Českolipské na Sicílii

se třemi kostely, řeckým divadlem, římskými lázněmi
a krásnou pláží. Protože pršelo,
byla prohlídka velmi rychlá.
Večer jsme s ostatními studenty strávili v baru Perdi Tempo.
Následující den jsme navštívili Taorminu, historickou
obec v provincii Messina. Pro
nás to byl asi nejhezčí výlet,
jelikož jsme viděli sopku Etnu
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a konečně nám svítilo sluníčko. Poslední výlet byl do Syarakus – sstarého řeckého města a nekropole s řeckým amﬁteátrem a římskou bojovou
arénou. Poslední den byla soutěž o výběr nejhezčího loga.
Naše sice nevyhrálo, ale studentům se líbilo nejvíce. Měli
jsme volné odpoledne a večer
byla „diskotéka“. O půlnoci

jsme se rozloučili s rodinami
a odjeli na letiště v Catanii.
Byl to úžasný zážitek a přes
počáteční obavy jsme zjistili,
že domluvit se nakonec nebyl
problém. Získali jsme si mnoho kamarádů a poznali novou
zemi.
V květnu navštíví naši spolužáci Portugalsko. [ Adléta Černá,
6. A, gymnázium Českolipská
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Kytarový koncert Štěpána Raka
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje v obřadní síni vysočanské radnice kytarovým koncertem Štěpána Raka s názvem
Domov můj 17. května od 19 hodin.
„Ve světě kytary jsou špatní
kytaristé, dobří kytaristé, excelentní kytaristé a - Štěpán
Rak,“ napsal John Botton,
světoznámý novozélandský
hudební kritik. A právě kytarového virtuosa Štěpána Raka
můžete slyšet na koncertu
Domov můj ke 100. výročí
vzniku Československa.
V pořadu zazní „Vzpomínka
na Prahu“ inspirovaná básní
Vítězslava Nezvala. A právě
ona odstartovala dlouholetou,
úspěšnou spolupráci Štěpána
Raka s Alfredem Strejčkem.
Oba umělci letos oslaví třicet let společné umělecké
činnosti. Alfred Strejček byl
iniciátorem a spoluautorem
programu.
V další části koncertu provede Štěpán Rak instrumentální zpracování oblíbených
písní našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka: Ach
synku, synku a Teče voda
teče. Dále zazní výběr z pís-

až po jeho rozdělení na dva
samostatné státy. Součástí
Československa byla v letech
1919-1939 Podkarpatská Rus,
ze které pocházela biologická
matka Štěpána Raka. Jako
pocta zazní její oblíbená ukrajinská píseň. Rok 1968 připomene slavná melodie Sulika,
kterou Štěpán Rak žertem
uvádí jako skladbu „v podání
balalajkového souboru Štěpána Raka“.
Závěr koncertu je k poctě
Slovenska, zazní instrumentálně zpracovaná slovenská
lidová píseň, dále pak původní
československá státní hymna
i kytarové variace na oﬁciální
českou národní hymnu. [
INFO

ní Karla Hašlera, například
Po starých zámeckých schodech, největší hit roku 1918
Pětatřicátníci, Vltavo, Vltavo.

Dobro a Zlo je kytarová
kreace zpracovaná v kontextu dramatických událostí
od vzniku Československa

Obřadní síň vysočanské radnice,
Sokolovská 14/324, Praha 9.
Bezbariérový vstup (2. p./výtah).
Omezená kapacita sálu.

SC-372116/05
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MÁME NEJKRÁSNĚJŠÍ
ZAHRÁDKU V PRAZE 9!
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Galerie 9: FAMILY JAM
Michal Doležal – fotografie, František Králík – obrazy, Jana Přibylová – keramika, Markéta
Přibylová – keramika, Naděžda Wittová – kresby a objekty. To celé je FAMILY JAM v Galerii 9
od 10. do 31. května 2018.

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

Zajamovat si obvykle chodí
muzikanti. Ale přijdete-li
na návštěvu do domu, jenž
nese podle venkovního točitého schodiště příznačný název U Vývrtky, můžete si být
jisti, že ať už jsou vaše preference jakékoli, zajamujete si
výtvarně. Výtvarné nadání se
v rodině, která tento utěšený
dům obývá, nejen dědí, ale
i přižeňuje a přivdává, takže
košatí výtvarnými obory,
materiály, žánry i technikami. Při květnové výstavě
v Galerii 9 máte první a naprosto unikátní možnost seznámit se s členy této jiskřivé
rodiny a jejich stejně jiskřivými díly.
Vyznat se v rodinných vazbách bývá zpočátku trochu
obtížné, ale pomůže nám Wikipedie, rodinný archiv a abecední řazení:

*1954, fotoreportér ČTK.
Původně se specializoval
na sportovní záběry, po roce
1989 rozšířil svou fotograﬁckou činnost i na další důležité
oblasti společenského a veřejného života. V roce 1990
doprovázel prezidenta Václava
Havla do Moskvy na setkání
s Michailem Gorbačovem.
V dalších letech nafotil velkou
řadu významných světových
osobností. Při stáži v Anglii v roce 1992 se seznámil
s tehdy nejnovějšími způsoby přenosu fotograﬁckého
obrazu, díky čemuž se pak
mohl úspěšně podílet na jejich zavádění v České tiskové
kanceláři. Fotil významné
sportovní události s účastí
českých sportovců (MS a ME
ve fotbale, MS v hokeji, olympijské hry v Athénách v roce
2004). Od roku 2014 vede
v rámci akademie ČTK kursy základů fotožurnalistiky.
Získal ocenění soutěže Czech
Press Photo. Svou reportážní
i pozoruhodnou volnou fotograﬁckou tvorbu prezentuje
na autorských i společných
výstavách.

k realistickým formám – ﬁguraci, krajině a plenéru. V 80.
a 90. letech pracoval jako
odborný pracovník Národní
galerie, správce zbraslavského
depozitáře NG, spolupracoval s Krátkým ﬁlmem Praha
a Českou televizí, v letech
1992-2000 byl ředitelem Melicharova vlastivědného muzea
v Unhošti. Je členem Středočeského sdružení výtvarníků,
uspořádal řadu samostatných
výstav a mnoha společných
se účastnil. Jeho snové obrazy
naplňují fantazijní vize i vesmírné koráby pod barokními
mračny. Mnohé jeho malby
se vyznačují drsně realistickou formou, s prvky černého
humoru a sociálně kritickým
obsahem.

JANA PŘIBYLOVÁ
Matka Markéty Přibylové, manželka
Františka Králíka

FRANTIŠEK KRÁLÍK
Manžel Jany Přibylové

MICHAL DOLEŽAL
Syn Naděždy Witte, manžel Markéty
Přibylové

Jana Přibylová: Kámen (keramika)

výtvarná keramika. Od r. 1960
pracovala pro podnik Tvar
(Dílo) Českého fondu výtvarných umění, v letech 1971-78
spolupracovala s Art Centrem
Praha. Od r. 1991 ve svobodném povolání, do r. 2001 byla
majitelkou galerie v Unhošti.
Je členkou Středočeského
sdružení výtvarníků.
Zabývá se užitkovou i volnou keramikou se sochařskými prvky. Její práce jsou
zastoupeny v mnoha zahraničních sbírkách, především
v Norsku. Realizovala keramické žardiniéry pro zámek
v Zahrádkách a Státní léčebné
lázně Jáchymov a reliéfy pro
mateřskou školu v Unhošti.
Pravidelně se účastní výstav
Středočeského sdružení výtvarníků.

MARKÉTA PŘIBYLOVÁ
Dcera Jany Přibylové, manželka
Michala Doležala

*1965, výtvarnice a keramička. Studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze
na Žižkově, obor průmyslové
výtvarnictví – tvarování
hraček. V letech 1983-85
pracovala v Archeologickém
ústavu ČSAV, v r. 1986 krátce
ve Filmovém podniku. V letech 1986-89 se věnovala pedagogické práci ve výtvarném
oboru v ÚKDŽ a začala působit
ve svobodném povolání.
1992-97 externě spolupracovala
na reportážích pro Český rozhlas. V r. 1996 získala osvědčení o zápisu užitného vzoru
na zavlažovač vzduchu s hodinami – hodiny s vodotryskem.
Věnuje se autorské dekorativní,
užitkové a exteriérové keramice
a keramické bižuterii. Je členkou Středočeského sdružení
výtvarníků. Uspořádala více
než 20 samostatných výstav,
účastnila se dlouhé řady výstav
společných.

NADĚŽDA WITTOVÁ
Matka Michala Doležala

*1939, výtvarnice a keramička. Studia na Střední
uměleckoprůmyslové škole
keramické v Bechyni, obor

*1932, průvodkyně turistů,
jejímž druhým mateřským
jazykem je slovenština. Její
otec Michail Witte pocházel

František Králík: Karneval (olej)

Michal Doležal: Abstraktní reálie (fotograﬁe)
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*1936, malíř a graﬁk. Studia
na Vyšší škole uměleckého
průmyslu v Praze na Hollarově
nám. V počátcích se věnoval
krajinomalbě, poté snovým
obrazům a vizím. Byl členem
surrealistické skupiny okruhu
Vratislava Eﬀenbergera, na čas
se přiklonil k informelu a abstrakci, byl v úzkém kontaktu
mj. s Emilou Medkovou, Luďkem Švábem a Martinem Stejskalem, ale posléze se navrátil
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Markéta Přibylová: Hodiny s vodotryskem

KVĚ T E N

2018

26.04.2018 10:57:44

K U LT U R A
dětství v krásné slovenské
Výtvarné činnosti se plně
krajině a příběhy, které slyšela,
věnuje až nyní, po odchodu
na odpočinek. Nikdy však nezažila a četla, dodnes inspirací
měla potřebu publicity – účast
pro její obrazy, dekoraci nábytna této rodinné výstavě
je 12.4.2018
její
ku, malbuCCE_Liben_inzerat_Noc_kostelu_90×130mm_180412.ai
na hedvábí a další
1
výtvarnou premiérou. [ek
všestrannou tvorbu.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Praze – Libni (U Pošty 1098/6) srdečně zve
na program v rámci Noci kostelů 2018
v pátek 25. května:
17.00–17.50 Hry a aktivity pro malé i velké
18.00–18.40 Nalezené zázraky:
Vernisáž objektů a fotografií
Ondřeje Tučka
19.00–19.50 Repetice: Vystoupení pěveckého
sboru Gymnázia Na Pražačce
20.00–20.45 Chvála protikladů:
Komponované pásmo poezie
a vzpomínek disidenta a teologa
Jakuba S. Trojana a varhanních
improvizací skladatele a ředitele
Pražské konzervatoře Pavla Trojana
21.00–21.20 Hudební tečka
21.20–21.30 Modlitba na cestu

Naděžda Wittová: Kostka

z rodiny bělogvardějského
generála a po emigraci působil na Slovensku jako inženýr
státního dohledu na stavbách
silnic. Jako dcera emigranta
pravoslavného vyznání byla
předmětem zájmu režimu již
od dětství, kdy na katolickém Slovensku navštěvovala
školu v jezuitské koleji. Když
v sedmi letech onemocněla
astmatem a často nechodila
do školy, trávila mnoho času
čtením a jejím hlavním přítelem byl papír a tužky. Další
její vzdělávání pokračovalo
v Praze ve Škole užitých umění
a v Státním ústavu moderních

řečí. Výtvarné podněty přišly
i za strany dědečka z matčiny
strany Antonína Víta, který byl
profesorem výtvarné výchovy.
Pokus dostat se na UMPRUM,
obor ilustrace, dopadl, patrně
i vzhledem k třídnímu původu, neúspěšně. Celý praktický
život se pak věnovala průvodcovské činnosti a tlumočení
v ruštině a angličtině. Náročná
práce ji vedla k neustálému
sebevzdělávání a prohlubování
znalostí z mnoha lidských oborů. Procestovala nejen evropská
města, ale i Kavkaz a Střední
Asii. Všechna ta mimořádná
místa jsou pro ni, stejně jako

Bitva o pivovar
Kolčavka
až v září

Salon Prahy 9

Milovníci vojenské historie
se ptají, kdy se letos odehraje oblíbená bitva o pivovar
Kolčavka v Praze 9.
Letos výjimečně je vojenská
show přesunuta na 15. září.
A v letošním „osmičkovém“
roce připomene temné události roku 1938. [Ilustrační foto: mk
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POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř

Výzva pro výtvarné umělce „Velké“ Prahy 9.
Městská část Praha 9, Galerie 9
vyhlašuje čtvrtý ročník Salonu Prahy 9 s cílem představit
veřejnosti i autorům ucelený
a aktuální přehled veškerého
výtvarného dění v regionu
a zároveň umožnit přátelské
a inspirační setkání profesionálních výtvarných umělců celé
původní velké Prahy 9 a jejich
prací z posledních let.
Výstava 4. Salonu Prahy 9 se
uskuteční v Galerii 9 v říjnu roku
2018. V roce velkých osmičkových výročí chceme připomenout i jedno půlkulaté jubileum:
pětadvacáté narozeniny letos
slaví Galerie 9, a proto jsme se
rozhodli zaměřit Salon tematicky a věnovat jej DEVÍTCE.
Podmínky účasti a přihlášku
najdete na www.galerie9.cz

nebo si je můžete vyzvednout
v Galerii 9, Sokolovská 324, Praha 9, vždy pondělí až čtvrtek 1019 hodin. Pokud si o ně napíšete
na adresu galerie9@galerie9.cz,
pošleme vám je e-mailem.
Výstavy se mohou zúčastnit výtvarníci z městské části
a čtvrtě SV Prahy: Vysočany,
Prosek, Střížkov, Hloubětín,
Hrdlořezy, Kyje, Černý Most,
Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice, Koloděje,
Újezd nad Lesy, Klánovice,
Satalice, Vinoř, Kbely, Letňany, Čakovice, Šestajovice…
Jakékoli další informace
k Salonu Prahy 9 vám poskytne kurátorka Galerie 9
Mgr. Eva Kořánová,
tel.: 737 540 969, e-mail: galerie9@galerie9.cz. [
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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. Nevěříte?
Vyzkoušejte to! Vždy ve středu od 17 do
19 hodin, není-li uvedeno jinak.
2. 5. - koláž/písmenka
10. 5. ČTVRTEK - výroba rámečků
z lepenky
16. 5. - kreslíme mandaly
23. 5. - malba temperou
30. 5. - koláž z přírodnin

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
23. 5. - relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte objednávat, její kapacita je ale omezena provozními možnostmi. Kurs probíhá přímo ve
výstavních prostorách Galerie 9.
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Zahrada plná květin, které koušou
aneb 24 let festivalu Prosecké máje
Prosecké máje se uskuteční 24. května od 16.30 v zahradě Pavana v ulici U Prosecké školy v Praze 9. Vstup volný.
Drazí milovníci májových
večerů a hudby, na kterou
rádia zapomněla a kterou
v téměř žádných hitparádách
nenajdete. Kdosi napsal nový
letopočet, utrhl několik listů
z kalendáře a je tu zase květen
a s ním i čas ctít tradice – zavítat na Prosecké máje.
Za rok tento nejstarší hudební festival Prahy 9, festival alternativní a nezávislé
scény, oslaví těžko uvěřitelné
čtvrtstoletí existence. To však
bude až za rok. Co nás ale čeká
na letošním 24. ročníku tohoto
setkání s nekomerční hudební
scénou v příjemném prostředí
zahrady Pavana?
Letošní beatovou veselici
zahájí tajemné uskupení DAFNE. Kapela existuje něco přes
rok a patrně budete překvapeni, koho v jejích řadách uvidíte. A přesto bych na tomto
místě opravdu nechtěl použít

nálepku „Znáte z TV“. Dafne
vystupuje ve čtyřčlenném obsazení, dvě kytary, foukačka,
trubka, basa a bicí a klikatá
cesta, kterou se pánové ubírají, by se pravděpodobně
dala označit jako bluesová.
Leč dlužno podotknout, že
s mnohými odbočkami. Jinými slovy, nelze než doporučit.
Nenechte si tedy utéct už samotný začátek letošních Májů,
neboť toto by byla opravdu
škoda nevidět!
Druhou kapelou letošního
ročníku budou mnohým známé RUCE NAŠÍ DORY. Pod
taktovkou Mr. SdCh natočila
kapela v proměnlivých sestavách už čtyři alba a podílela
se na několika kompilacích.
Posledním počinem je dost
podařené loňské album „Světlo ducha“, natočené ve studiu
Jámor Ondřeje Ježka, který
se na něm po hudební stránce

0Ě676.ÉÿÉ6735$+$
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TERRA IGNOTA

i výrazně podílel. Sestava,
v jaké vystoupí kapela v zahradě Pavana, vznikla toliko
pro příležitost křtu tohoto
alba, ale proč neudělat několik
takto výjimečných, a navíc
pěkných večerů. Jsme rádi,
že jeden z nich bude součástí
právě tohoto festivalu.
Další, předposlední kapelou letošních Májů bude
černá náplast na vaše srdce
TERRA IGNOTA. Pro mnohé
kultovní soubor, jehož historie sahá až do roku 1989.
Poznávací značkou této kapely je a vždycky byl temný,
šlapající bigbeat a podivně
skřehotavý, nezaměnitelný
zpěv leadra, jehož přepekelně
dlouhý vlas visí jako opona
přes všechno to, co bylo, i to,
co nás teprve čeká. A jediná
věc, která je opravdu podivná,
je ta, že tento půvabný soubor
vystoupí na tomto festivalu
vůbec poprvé. Nepřehlédnutelná dáma a tři pánové vám
představí svůj pekelný cirkus
a v prosinci vydané nové CD
Hlídám si vzdech. Je na co se
těšit.
A o závěr a zlatý hřeb či skobu večera se už tradičně po-

starají místní patrioti, pánové
a dámy z podzemního orchestru BBP. Tento podivný soubor po více než deseti letech
vydává své zbrusu nové studiové album „Je čas“ (Guerilla
Records). Na něm naleznete
mnoho hitů i antihitů do podzemních jukeboxů, ale i pár
divokých písní do skoku a tance. Nic není jenom černé, nebo
bílé – všechno je to zatraceně
černobílé! A tak vás v zahradě
Pavana čeká nejen nové CD
podzemního orchestru, ale
i živé provedení jejich pekelných evergreenů jako Bajkal,
Kill Me!, Je čas, Labutě z Valdic
a dalších starých i nových ostrých střípků slov a melodií,
jež se vám zaryjí do ušních
bubínků i pod kůži. A až vyjede do noci Trpaslík na hřbetě
krysím, čtyřiadvacátý ročník
Proseckých májů se pomalu
stane minulostí. A za rok nám
nezbyde, drazí pánové a drahé
dámy, než slavit rovné a beatové čtvrtstoletí! Ale to všechno je teprve před námi – něco
daleko a něco jen pár kroků
a dní od nás.
Na viděnou v Pavaně, přátelé! [Dr. Otto Sepl, foto: Konstantin a Otto
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Jan Čenský: Anglický humor mi je blízký
Mnohem lepší než na politiku nadávat je se jí smát. Jednu z nejlepších příležitostí zasmát se na účet politiků budou mít
v následujících měsících příznivci břitkého britského humoru. Ve vysočanském Divadle Gong si v dubnu odbyla českou premiéru komedie Edwarda Taylora Co takhle ke zpovědi... („Pardon me, Prime Minister“) s Petrem Nárožným a Janem Čenským
v hlavních rolích.
Jana Čenského jsme při této
příležitosti poprosili o pár
slov.
Mohl bys čtenářům trochu
přiblížit, o čem hra Co takhle
ke zpovědi… („Pardon me, Prime Minister“) je a jakou v ní
hraješ postavu?
Hraji ministra ﬁnancí Velké
Británie. Hra je o panu premiérovi britské vlády a o politicích jako takových. Je to
komedie a zápletka je jednoduchá. Nová vláda chce zvýšením daní pro zábavní průmysl
změnit politické i občanské
klima v zemi. Já jakožto ministr ﬁnancí a „puritán“ se chci
vypořádat s úpadkem morálky předešlé vlády i současné
společnosti. Na scénu ale nečekaně přichází údajná dcera
ministerského předsedy a žádá
ho, aby naopak prosadil snížení daní, které se týkají hlavně
nočních podniků. Ona, jak se
totiž ukáže, tam pracuje.
Jaké to je spolupracovat s Petrem Nárožným?

INFO
Jana Čenského můžete v komedii Co
takhle ke zpovědi... („Pardon me, Prime
Minister“) vidět v Divadle Gong v úterý
22. května od 19.30 hodin.

Stalo se ti někdy, že ses se svojí
rolí tak sžil, že jsi měl po natáčení nebo po představení trochu
problém se z ní dostat?
To snad ani ne, možná pouze
v případě seriálu Dlouhá míle,
kde jsem hrál atletického
reprezentanta. Tehdy jsem
neměl problém se s tou rolí
absolutně ztotožnit.
Pana Nárožného si velice vážím. Pokaždé je to pro mě čest
s ním spolupracovat. Je to
nejen absolutní profesionál,
ale také velmi moudrý člověk,
navíc se smyslem pro humor,
který je mi velmi blízký.
Jsi příznivcem anglického humoru?
Miluji anglický humor, kte-

rý je v něčem tomu našemu
českému humoru podobný…
Někdy se blíží až k černému
humoru.
Máš nějakou svoji oblíbenou
anglickou komedii, ať už divadelní, ﬁlmovou, nebo literární?
Mezi moje oblíbené autory
patří Agatha Christie a příběhy
Sherlocka Holmese.

Co bys dělal, kdybys nemohl být
hercem?
Ve svých skoro šedesáti letech
jsem o takové variantě už
dlouho nepřemýšlel.
Jaké jsou tvé nejbližší plány?
Už víš, jak budeš trávit léto?
Léto budu trávit na horách,
na vodě… a nejraději sám. [ Text
a foto: dg

Slzy, které nesmí nikdy uschnout
Divadlo AHA! připomene novým nastudováním 75. výročí premiéry slavné terezínské dětské opery Brundibár.
Jen těžko si lze představit
horší podmínky pro uměleckou tvorbu, než když nad
tvůrci neustále visí hrozba
jejich bezprostředního zániku.
Statečná je však lidská duše,
která se dokáže postavit i takovému protivenství. Divadlo
AHA! složí poctu těm, kteří
možná nechtěli, avšak bez
nejmenších pochyb dokázali
být stateční, když se během
2. světové války nedobrovolně stali obyvateli nechvalně
známého terezínského židovského ghetta. Ti, o kterých zde
bude řeč, se podíleli na vzniku
a realizaci dětské opery Brundibár, jež se stala symbolem
vzdoru proti nacistické zvůli.
Operu vyprávějící o boji
dětí a jejich zvířecích kamarádů proti zlému a lakomému ﬂašinetáři zkomponoval
Hans Krása na libreto Adolfa
Hoﬀmeistera už v roce 1938.
KV ĚTEN
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Dirigent Rafael Schächter ji
nazkoušel s dětmi z pražského
židovského sirotčince v roce
1941. Představení však muselo
být uvedeno tajně, jelikož tou
dobou už byla Židům umělecká činnost zakázána. Hraní
záhy narušily deportace Krásy,
Schächtera a mnoha chovanců
sirotčince do Terezína. Zde však
tvůrci dostali novou příležitost
Brundibára oživit. Oﬁciální premiéra proběhla 23. září
1943 v Magdeburských kasárnách a během několika málo
repríz mezi dětskými obyvateli
ghetta získala velkou popularitu. V tíživých podmínkách byla
dětem odsouzeným k likvidaci
jednou z mála útěch.
Tvůrčí tým Divadla AHA! se
rozhodl přistoupit ke hře s maximální možnou mírou piety.
Po pečlivém studiu dobových
obrazových materiálů byla postavena scéna, která by měla co

nejvěrněji připomínat skutečné
podmínky v ghettu. Také použití původní hudby má dnešnímu divákovi evokovat někdejší
válečnou atmosféru a připomenout, že svobodu ducha
nejde zahubit. [ Text a foto: dg
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INFO
Zkoušení je v plném proudu a slavnostní
premiéra se uskuteční v září letošního
roku. Teď bychom vás rádi pozvali
na předpremiéru, která je plánována
na pátek 8. června od 10 hodin.
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Divadlo Gong
27. 5. neděle

DIVADLO GONG
2. 5. středa
14.00
Pořad MČ Praha 9
PŘEDŠKOLÁČEK
Vystoupení žáků mateřských škol Prahy 9
3. 5. čtvrtek
Pořad MČ Praha 9
PŘEDŠKOLÁČEK

14.00

4. 5. pátek
19.30
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
Koncert jedné z nejvýraznějších postav
české rockové a bluesové scény.
9. 5. středa
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Slovácký krúžek v Praze

19.00

10. 5. čtvrtek
19.30
PAVEL ŽALMAN LOHONKA A SPOL.
Koncert nestora českého folku.
14. 5. pondělí
19.30
Zdeněk Izer: NA PLNÝ COOLE!
Zbrusu nový zábavný pořad plný nezaměnitelného humoru známého komika.
15. 5. úterý
19.30
Divadelní spolek Post Scriptum
Oto Kovařík: VŠIVÁK LÁZEŇSKÝ
Život v lázních má svá nepsaná a všemi
zkušenými hosty respektovaná pravidla.
Tentokrát je však klid ubytovaných
narušen…
16. 5. středa
19.30
Jazz Club Gong
JAZZ COLLEGIUM BOBA ZAJÍČKA
Koncert skupiny vedené už přes 40 let
velkou postavou české jazzové scény,
trumpetistou a hudebním publicistou
Lubošem Bobem Zajíčkem.
17. 5. čtvrtek
19.30
Donald Churchill: NATĚRAČ
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho
neúspěšného herce s L. Nohou v hlavní
roli.
21. 5. pondělí
19.30
Eve Ensler: MONOLOGY VAGÍNY
Kultovní kontroverzní představení v podání Intimního divadla D. Bláhové.
22. 5. úterý
19.30
Edward Taylor: CO TAKHLE KE ZPOVĚDI... („PARDON ME, PRIME MINISTER“)
Britská vláda se chystá splnit předvolební slib a zatočit s hazardem, jenže to má
jeden háček. Na nic netušícího premiéra
Venablese se řítí skandál obřích rozměrů. Hrají P. Nárožný, J. Čenský a další.
24. 5. čtvrtek
19.30
Divadlo rodu Vejvodů
Jan Flemr: KRKONOŠSKÁ PRAUDAČKA
Hanč a Vrbata na startu lyžnického
závodu. Obloha jak vymalovaná. Co
by mohlo tuto idylu pokazit? Krakonošova kouzelná hůl v rukou zlovolného
Trautenberka!

DIVADLO GONG
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9.30, 11.30, 15.00
a 17.00
Kulturní a rodinné centrum Knoﬂík
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍ ŠKOLY
YAMAHA
28. 5. pondělí
19.30
LÍSTEK & EPYDEMIE
Společný koncert skupiny Lístek, hrající
původní trampské písně ozvláštněné
zvukem Panovy ﬂétny, a energického
bandu Epydemie, který zvítězil v cenách
Anděl 2016 v kategorii nejlepší folkové
a country album.
29. 5. úterý
19.30
Malá scéna
Šporkovo trio a hosté: ČERNÁ HODINKA – Mistři tří století
Skladby Tartiniho, Bacha, Gounoda, Mozarta, Haydna, Vivaldiho, Händela, Saint-Saënse či Beethovena a historky z jejich
života, které se staly nebo mohly stát.
31. 5. čtvrtek
17.00
BESÍDKA ZŠ A MŠ NA BALABENCE

GONG DĚTEM
4. 5. pátek
10.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice
(pro děti od 4 let)
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně
patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.
9. 5. středa
10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi
a kočičce
(pro děti od 3 let)
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.
10. 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.
11. 5. pátek
10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence
(pro děti od 3 let)
Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu
potoka.

Na poradní skále uprostřed indické
džungle se ve vlčí smečce rozhoduje
o životě či smrti ztraceného lidského
mláděte Mauglího.
16. 5. středa
10.00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
(pro děti od 5 let)
Veselá i poučná pohádková klasika
o špatných lidských vlastnostech pro
děti i dospělé.
17. 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.
18. 5. pátek
10.00
PREMIÉRA
E. Petiška, R. Klučka, M. Mazal: Birlibánova podivuhodná cesta
(pro děti od 3 let)
Fantastická cesta jednoho malého chlapce do úžasného světa hraček.
21. 5. pondělí
9.00
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.
22. 5. úterý
10.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula
a Kuba Kubikula
(pro děti od 4 let)
Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.

15. 5. úterý
10.00
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný:
Mauglí
(pro děti od 5 let)

23. 5. středa
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.

GONG
Sokolovská 191, Praha 9,
tel.: 266 311 629, 777 865 885,
fax: 284 827 562,
e-mail: gong@divadlogong.cz

24. 5. čtvrtek
10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se
bouří
(pro děti od 6 let)
Druhý díl kultovní klukovské románové
trilogie navazující na s úspěchem uváděnou první část – Záhadu hlavolamu.

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

PR A H A

9

25. 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.
28. 5. pondělí
10.00
J. Lesák: Elektrický Emil
(pro děti od 8 let)
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
29. 5. úterý
10.00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
(pro děti od 9 let)
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
30. 5. středa
10.00
W. Shakespeare, J. Lesák a kol.:
Romeo a Julie
(pro mládež od 9 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.

KLUB KOCOUR
3. 5. čtvrtek
19.30
THE ROLLS
Pražské kvarteto proﬁ muzikantů ve výslužbě, kteří odmítají složit své hudební
zbraně a dál hrají melodický rock 60. až
80. let.
10. 5. čtvrtek
19.30
MÁTOHA
Folk, pop, country a trampské písně
v podání pražské pětičlenné formace.
17. 5. čtvrtek
19.30
EM BAND a přátelé
Skupina muzikantů vycházející z původní
tvorby.
24. 5. čtvrtek
19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
31. 5. čtvrtek
NOTHING ACTUALLY
Našlápnutý melodický rokenrol.

19.30

KVĚ T E N

2018
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val, ale vždy dostal buć nČco k jídlu, drobný
peníz, nebo pozvání ke stolu, byl-li právČ þas
obČda.
Na Jonášovi bylo zajímavé, že od roztání
snČhu a ledu až do opČtného zámrzu chodíval nejþastČji bos. V létČ i v zimČ nosíval
jen jakýsi svČtlý havelok þi plášĢ, který jej
chránil v zimČ pĜed chladem a v létČ pĜed
horkem. PĜes záda na dlouhém popruhu
mČl zavČšenou mošnu se dvČma kapsami.
V jedné ukrýval dárky na rozdávání a v druhé schraĖoval to, co dostal. A v ruce svíral
dlouhou „poutnickou“ hĤl.

Kneipián Jonáš

Kneipián Jonáš

Úryvek vysoþanského lidového popČvku

Motto:
Já znám Kneipiána Jonáše
ten nejí buchty ani koláþe,
jen lebedu a kopĜivy,
doma má jen deku
žádné peĜiny.
V létČ i v zimČ chodí bos,
takový je to kos.

Kdo z našich starousedlíkĤ by nevzpomínal na povČstnou rázovitou gurku
Kneipiána Jonáše! Jeho existence byla
opĜedena tajemstvím.

Tradovalo se o nČm ledacos. NapĜíklad že
je to utajený korunní princ nebo pohrobek
z Meyeringu, syn následníka trĤnu korunního prince Rudolfa, který tam skonþil i se
svou milenkou sebevraždou. Nebo že je to
vydČdČný syn majitele velké továrny v Prusku þi odložený plod nešĢastné lásky kterési
služky þi kuchaĜinky s rejtarským dĤstojníkem. Nikdo se nedozvČdČl, odkud pĜichází,
kde pĜebývá, aþ se ho zdejší lidé þasto na to
vyptávali. Chodíval do našich krajin nepravidelnČ, nČkdy se objevil þastČji, jindy jsme
o nČm dlouhý þas neslyšeli. Vešel do stavení, postál u dveĜí a mnoho toho nenamluvil.
Jeho slovní projev sestával jen z nČkolika
jednoslabiþných slov. Moc nehovoĜil, radČji mlþel. Nebylo divu, byl to prý NČmec
a poĜádnČ þesky se nenauþil. Jeho úsmČvná
návštČva pĜinesla do stavení vždy trochu
povyražení. PĜinášel bylinky, koĜení, ovoce,
houby a rozliþné cetky. Nic za to nepožado-
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Sebastian Kneipp

Rokytka

Miroslav Kuranda

vojenské akademie ve VídeĖském Novém
MČstČ, c. k. podmaršálek ve výslužbČ. Byl
na rozdíl od Kneippa abstinent, nekuĜák
a vegetarián. Tento životní styl propagoval
i mezi pacienty vodoléþby, i když Kneipp
jeho názor nesdílel.
V roce 1896 bylo ve spolku již 243 þlenĤ,
kteĜí platili roþní pĜíspČvek jednu rakouskou
korunu. Spolek mČl své poboþky v nČkolika
místech království i v Rakousku. V Ostrovní
ulici v Praze mČl vlastní tržnici. Prodávala se
tu mezi jiným i Vydrova sladová káva „Kneipovka“, KneipĤv medový perník vyrábČný
cukráĜem Janem Procházkou, sandály „kneipiánky pro chození v mokru a na trávČ vyzkoušené“ aj. Spolek mČl i vlastní knihovnu.
V Podviní bývala mlýnská louka, která se
nechávala na zimu zaplavovat vodou Rokytky pro tČžení ledu. Ta bývala využívána pro
léþebnou kĤru kneipovských vodomilĤ. Ti se
tu þasnČ ráno, než hladina zamrzla, procházeli a „šlapali“ studenou vodu pro své zdraví.
Prý se tím zažehnala kdejaká nemoc. A prý
jim to pomáhalo. Kdo tomu nevČĜí, aĢ to jde
sám zkusit!
Sebastian Kneipp zemĜel roku 1897, snad
v Praze. Místo jeho hrobu není známé.
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Rokytka

Vodoléþitel Kneipp
Zamysleme se nad druhou þástí jeho jména - Kneipián. Co má výraz vyjadĜovat? V þa-

Opravdu to je Kneipián?
PamČtníci nevzpomínali, kdy se u nás
objevil poprvé ani kdy ho spatĜili naposled.
Kneipián Jonáš, správnČ psáno Jonasch;
jestli bylo Kneipián jeho jméno nebo jen
oznaþení, že byl stoupencem Kneippova
uþení, a tedy by mČlo být psáno kneipián,
dnes už asi nezjistíme. Náhle odtud zmizel,
ale v pamČti našich lidí zĤstal. Dokazuje to,
že jeho postava byla pĜipomínána i v pĜíležitostných kabaretech místních ochotnických
spolkĤ. UveĜejnČná fotograe asi pochází ze
zahraniþní provenience, u nás není pamČtníka této kulisy. Postava, která má pĜipomínat
bájného Jonáše, je nejspíš její ochotnický
pĜedstavitel z nČjakého kabaretního vystoupení. Ale mezi nejstaršími VysoþaĖáky koluje jako autentická fotograe samotného
Kneipiána Jonáše. Tak jim tu iluzi neberme!

Kneippovy láznČ v Prosecké ulici v Libni

sech našich pĜedkĤ se kneipiány nazývali
stoupenci a propagátoĜi léþebných praktik
vodoléþitele Sebastiana Kneippa. Narodil
se roku 1821 v Stefansriedu u Ottobeurenu
v rodinČ chudého tkalce. Jako knČz se stal
zpovČdníkem sester dominikánek z kláštera
ve Woerishofenu. MČl titul „papežský tajný
komoĜí“. V mládí byl nemocný, dostal tuberkulózu, zlobilo ho srdce a nervy. Po þtyĜi
roky praktikoval na sobČ léþení studenou vodou a zábaly až do úplného vyléþení.
Po vlastní zkušenosti zaþal tuto samoléþitelskou metodu sám šíĜit. Jako lidový léþitel
nikdy nevražil na lékaĜe, ale naopak nabádal
ke spolupráci s nimi. Nebyl ani vegetarián,
neodmítal pivo ani kouĜení, o kterém prohlašoval, že komu to neškodí, mĤže kouĜit.
Metodu léþení studenou vodou, kterou vyzkoušel nejprve na sobČ, propagoval mezi
lidem. Nebyl ale první. Tuto metodu již pĜed
ním praktikovali na poþátku 19. století jeho
pĜedchĤdci: v PetrohradČ to byl vrchní lékaĜ
a zdravotní inspektor Karl Gottlieb Mylius,
Vodoléþba

Kneippovy zábaly

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9

Spolky
Jeho praktiky i uþení se zaþalo šíĜit našimi zemČmi a vyústilo v založení nČkolika
místních spolkĤ. Prvý byl založen 21. bĜezna
1851 a další následovaly. Jeden z nich nám
bude obzvláštČ blízký. Vznikl tČsnČ za hranicí dnešní mČstské þásti Praha 9, v libeĖské
Prosecké ulici. U jeho zrodu stál Ladislav
ýupr. Ano, ten, jak postĜehli vnímaví þtenáĜi Rokytky, kterého známe z dČjin Kolþavky
v Podviní. Mecenášem spolku se stal známý
autor divadelních her, šlechtic Emanuel Salamon z FriedbergĤ-Mírohorský, absolvent

v BerlínČ P. Heim a v MnichovČ J. N. Ringseis. Sebastiana Kneippa ale nejvíc ovlivnil
Johann Sigmund Hahn, který léþil vodoléþbou již v 18. století. Dalším jeho vzorem byl
Vincenc Priessnitz (1799–1851), jenž dokonce vybudoval v Jeseníku, tehdy v Grafenberku, ústav pro léþení studenou vodou.

25.04.2018 21:51:32
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Prosecké jaro aneb Cesta do první republiky
K oslavě výročí 100 let vzniku republiky připravila městská část Praha 9 několik projektů. Jedním z nich je Prosecké jaro, cesta
do první republiky. Uskuteční se v neděli 27. května od 14 do 20 hodin v parku Přátelství na Proseku.

Komorní orchestr Quattro

Švejk c. k. Šraml

respondenci vojáků, dobové
noviny apod. Vojáci v uniformách podají informace o vystavených předmětech.

Staňte se občanem
první republiky
Součástí Proseckého jara je hra
vědomostí, znalostí, dovedností a zábavy s názvem Cesta
do první republiky. Chcete se
stát občany první republiky?
Zúčastněte se během celého
odpoledne naší hry, a když
splníte alespoň sedm úkolů,
můžete „zaklepat na dveře
kanceláře“, kde vám bude
vydána legitimace. Stanete se
tak občany první republiky.
Ale pozor, pro její vydání si
musíte zakoupit kolek. Budou-li vám chybět peníze,
stačí když vyrazíte za plněním
dalších úkolů. Víc se dozvíte
na místě, tak přijďte!
Jednotlivé soutěže jsou
rozděleny po okruzích – vojenský okruh, vědomostní,
dovednostní, dobové hry jako
skákání panáka, cvrnkání kuliček, střílení z praku aj.

Velká válka se Švejkem
Pro všechny návštěvníky je
připraven program na pódiu
s názvem 100 let Velké války.
Postava Josefa Švejka, nejznámějšího vojenského pucﬂeka,
neodmyslitelně patří k programu. Plzeňský herec Přemysl
Kubišta jako by kreslené ﬁguře
Josefa Lady vypadl z oka.
Protože Švejk byl voják, milovník chytrého českého humoru i obdivovatel zlatavého
moku, představí svoji kapelu
ŠVEJK c. k. ŠRAML a vojáky,
plzeňské Pětatřicátníky.
Projdeme po Rakousku-Uhersku až na východní
frontu, popovídáme si o zaKV ĚTEN

2018
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Fotograﬁe legionářů z Pojízdného muzea

jímavostech ze života c. k.
Monarchie. Například proč se
desetikoruně říká „pětka“, jak
fungovali psí řezníci, jak se bojovalo na pozicích a samo sebou
zazní nespočet hlášek z Haškova románu. Diváci se budou
moci zúčastnit i pivní soutěže.
Švejkova c. a k. Marškumpačka s názvem ŠVEJK c.
k. ŠRAML zahraje písničky,
z nichž většinu návštěvníci
znají. Jsou to písně Rakouska-Uherska, vojenské písně
z první světové války, kabaretní kuplety, šlágry českých
hospod, písničky Karla Hašlera,
ale třeba také virtuózní skladby
světových autorů, zkrátka vše,
co se hrálo v té době.
Kocourkov – klauniáda, jarmareční hra v podání divadla
Trakař jistě ocení malí i velcí
návštěvníci od 15.45 hodin.
Hraje se na pódiu.

Výstava vojenských artefaktů
Součástí odpoledne bude jedinečné Pojízdné muzeum,
výstava vojenských artefaktů
z Velké války - pušky, šavle,
bajonety, granáty. Muzeum čítá skoro 500 artefaktů
militarie, potřeby vojáků, fotograﬁe z front a vyznamenání
armád Rakouska, Itálie, Německa a legie, dopisnice a ko-

Koncert Komorního orchestru
Quattro
Program Proseckého jara zakončí v 19 hodin slavnostní
koncert Komorního orchestru
Quattro pod vedením dirigenta Marka Štilce a za účasti vynikající sopranistky Michaely
Rószy Růžičkové.
Zazní skladby nejznámějších
českých skladatelů, např. Antonína Dvořáka, Josefa Suka,
Leoše Janáčka…
Srdečně zveme všechny,
kteří se chtějí pobavit, připomenout si věci dávno minulé,
něco se dozvědět a nahlédnout
alespoň trochu do doby, kdy
se žilo úplně jinak než dnes.
Děkujeme partnerům Magistrátu hl. m. Prahy a České
spořitelně a.s. za podporu
projektu. [Městská část Praha 9, Foto:
archiv

OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
Městská část Praha 9 se připojuje k oslavám 100. výročí vzniku republiky i dalšími
akcemi:
• Domov můj – koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka v rámci Koncertů vážné
hudby
• 100 let české dechovky – k Mezinárodnímu dni seniorů v Divadle Gong v podání
dechovky Krajanka
• Československo – země neznámá? – vědomostní soutěž
• Národní písně u klavíru – recitál Honzy Jareše, nevidomého zpěváka a klavíristy, který
uvede písničky ze zlatého národního fondu
• Byli jsme za Rakouska, žijeme i po něm – komponovaný hudebně-literární pořad
ke vzniku samostatného československého státu
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Přednáška kineziologie Kurs šití: Technika Tilda
V přednášce se dozvíte, co je kineziologie a svalový test a jak
tato metoda pomáhá.
Dále se seznámíte se základními druhy a charakteristikami
struktur a funkcí a v nepo-

Druhou květnovou sobotu můžete ušít pod vedením zkušené
lektorky mořskou pannu – postavu norské návrhářky Tone
Finnanger z její nejnovější knihy.

slední řadě zjistíte, jak díky
jejich poznání pochopit a přijmout sebe a druhé. [

Kurs šití se uskuteční
v sobotu 12. května od
10 do 16 hodin v Obecním
domě ve Vysočanech,
Jandova 4. Cena: 500 Kč
(pracovní pomůcky
a materiál v ceně). Dostanete
předšité tělíčko, které vyplníte
rounem a ozdobíte. Domů si
odnesete interiérový doplněk či
krásný dárek pro kamaráda.

INFO
Kdy:
Kde:
Cena:
Lektor:

úterý 15. května od 18 do 20 hodin
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4
240 Kč
Jana Heidenreichová Z větrné hůrky

Kapacita kursu omezena. Rezervace míst: 777 853 883, kursy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na www.divadlogong.cz. Pro platnou rezervaci nutno v kanceláři kursů
nejpozději 4 dny před zahájením akce zaplatit zálohu 200 Kč.

Kapacita kursu omezena. Rezervace míst:
777 853 883, kursy@
divadlogong.cz, elektronická přihláška na
www.divadlogong.cz.
Pro platnou rezervaci nutno
v kanceláři kursů nejpozději
čtyři dny před zahájením akce
zaplatit zálohu 200 Kč.
[ Text a ilustrační foto: dg

Rokytka
bez odpadků

Nejkrásnější lípa

Celorepubliková akce Ukliďme Česko měla 7. dubna svou
konkrétní podobu také v úklidu
kolem koryta Rokytky od Kolčavky až do parku Podviní.
Šest dobrovolníků sebralo
celkem 150 kilogramů odpadu.
Uklízeli zadarmo. [Foto: jb

Vyfotografujte libovolnou lípu
rostoucí na území hlavního
města Prahy, doplňte název
snímku, lokalitu a proč vás
daný strom zaujal a fotku zašlete do 19. srpna 2018 na e-mail
prazskestromy@seznam.cz.
Více na webu Pražské stromy. [

Zapojte se do fotograﬁcké soutěže Lípa – náš národní strom.

INZERCE
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J E äË T !

Daniel Landa
6. 10. 20 1TI8P SPPORR TAARHENAA

4. 11. 2018 Praha
t i ps po r t ar e n a

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
SC-380065/38

WWW.MADAGASKAR—MUZIKAL.CZ
PARTNEŘI MUZIK ÁLU
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PETR RYŠAVÝ — TOMÁŠ SMICKA
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Ukliďme Prosek, ukliďme Česko
V sobotu 7. dubna se v rámci akce Ukliďme Česko uskutečnilo mnoho událostí, jejichž cílem bylo zvelebit naši republiku. Praha 9
nezůstala výjimkou a skauti ze střediska Prosek se společně s obyvateli Prahy 9 vydali na velký úklid Proseckých skal.
Sešlo se zhruba 80 lidí a společně nasbírali dva kontejnery
odpadu a vyčistili dvě skládky.
Sbíral se nejen odpad, ale také
se odstraňovaly nálety a obnovovaly cestičky. „Našli jsme
spoustu zajímavých věcí, jako
třeba prkýnko na záchod, hodně lahví a taky tam bylo hodně

vodky,” říká světluška ze střediska Prosek.
Akce se zúčastnili jak děti,
tak dospělí a dohromady vytvořili skupiny, které celý den
pilně pracovaly. Chtěli bychom
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu.
„Jsem ráda, že jsem dělala

něco užitečného, mám z toho
dobrý pocit,” dodala světluška
ze střediska Prosek. Už během
pěti hodin se okolí proseckých
skalek opět proměnilo v čisté
a příjemné místo. Děkujeme
i MČ Praha 9 za zajištění štěpkovače a kontejnerů na odpad.
[Sylvie Chrtková, Foto: Havlín

Edu Bubo Klub ve Vysočanech
Vysočany se v posledních letech začaly měnit. Výstavba bytů a příliv mladých rodin neklade požadavky jen na úpravu okolí, ale
i na poskytované služby. Proto se vzniklý Spolek aktivních rodičů domluvil s firmou FINEP a v parčíku s dětským hřištěm v ulici
Podkovářská vzniklo volnočasové centrum Edu Bubo Klub.
Spolek získal budovu do nájmu
a také převzal starost o přilehlý park a hřiště. Klub se
svou činností snaží oslovit lidi,
kteří hledají efektivní možnosti
využití volného času. Lidi,
kteří mají zájem o veřejné akce
spojené s lidovými tradicemi,
zájem o vzájemné setkávání,
a tím odstraňování anonymního prostředí velkoměsta.
Během školního roku nabízí obzvláště rodičům a jejich
dětem škálu pohybových,
výtvarných, tvořivých, jazykových i hudebních kroužků.
Dopolední hodiny jsou určeny
především dětem od 3 měsíců
s rodiči, odpolední hodiny pak
předškolním dětem a dětem
mladšího školního věku. Pro
období letních prázdnin připravuje spolek denní tábory s programem napříč všemi kroužky.

ní pomlázek nalákaly mnoho
rodin. O pořádaných akcích
se dozvíte přímo v klubu,
na www.facebook.com/edububoklub, na stránce
www.edububoklub.cz
nebo na stránce Praha9.cz.
Na všechny akce jste srdečně
zváni.

Zapojte se také!
Za necelý rok své působnosti
uspořádali v klubu několik akcí
a dílniček spojených s tradicemi. Akce Pohádková louka,
Lampiónový průvod, Dušičkoví
andílci, Vázání adventních
věnců, Vynášení zimy či Plete-

Maminky s maminkami,
tatínkové s tatínky
Zajímavými akcemi jsou
i setkávání maminek (například na sletu čarodějnic)
nebo tatínků na odpoledni
s dětmi. Obě akce se konají
nepravidelně a jejich posláním
je vytváření přátelství, která
mohou nabídnout prostor
pro vzájemnou pomoc rodin
i mimo klub. V případě zájmu
je možné uspořádat i narozeninovou oslavu.

Zastavte se na kafíčko a kus řeči
Až půjdete po cyklostezce
a zastavíte se pro občerstvení
v bufetu Edu Bubo Klubu, nezapomeňte se zeptat, co může
klub nabídnout právě vám.
Pokud v klubu uslyší zajímavý
nápad, například aktivity pro
seniory nebo dospělé, a budete
mít zájem se jich zúčastňovat,
rádi se s vámi o nápadu pobaví.
[Text a foto: mv

Květen v Evropě nebo v pohádce
Co zajímavého pro vás připravili v květnu v Domě dětí a mládeže na Proseku?
Cesta po Evropě
Můžete se vydat na Cestu
po Evropě, což je každoroční cestovatelská akce, která
účastníkům vždy přiblíží
jeden ze světadílů. Tentokrát
nemusíte jet nikam daleko,
neboť navštívíte několik různých států Evropy. Stanete se
účastníkem závodu F v Monaku. Projedete na kole etapu
Tour de France. Seznámíte
KV ĚTEN
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se s historií ČR. Vytvoříte si
z papíru tradiční holandskou
květinu. Zahrajete si sport
skotských gentlemanů. A dále
se nechte překvapit. Přijďte
8. května od 14 do 19 hodin
do parku Přátelství na Proseku
a uvidíte sami. Vstupné 30 Kč.

Do pohádky
Ve čtvrtek 17. května od
16 do 19 hodin ožije prosecký

park Přátelství pohádkovými
postavami. Vydejte se společně
s dětmi poznávat různé pohádky, plnit úkoly od pohádkových bytostí nebo si zaskákat
na hradě. Čeká na vás celkem
sedm stanovišť s herními úkoly
a pohádkový kvíz. Akce probíhá od 16 do 19 hodin a je možné
na ni přijít kdykoliv v průběhu.
Na akci je možné se registrovat dopředu v informační kanDEV Í T K A

/

M A G A Z Í N

celáři DDM nebo na webových
stránkách DDM, a zaplatit tak
cenu 60 Kč. Vstupenky bude
možné koupit i v místě konání za cenu 100 Kč. Těšíme se
na viděnou. [mba
INFO
Dům dětí a mládeže Praha 9
Měšická 720/2, Praha 9
www.ddmpraha9.cz
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I N F O R M A C E
Dětská pohotovost
v Nemocnici Na Bulovce
Dětskou pohotovost pro
Devítku zajišťuje ve všední
dny, v sobotu, neděli a v době
svátků Nemocnice Na Bulovce,
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
Ordinační hodiny LSPP pro
děti v Nemocnici Na Bulovce:
Pondělí–pátek:
16:00–6:00
Sobota a neděle: nepřetržitě
Telefon:
283 842 224
266 084 220

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LPS)
(LSPP)
SLUŽBA
NA ÚZEMÍ
ÚZEMÍ PRAHY
PRAHY 99
NA
LPS:
Provozovatel LSPP:
Poliklinika Prosek,
Lovosická 440/40, Praha 9
DOSPĚLÍ ve všední dny
19:00–6:00 hod., o víkendech
a svátcích od 19:00 hod.
posledního pracovního dne
do 6:00 hod. prvního
pracovního dne.
Tel.: +420 286 881 518

Upozornění: Akce pořádané
MČ Praha 9 jsou monitorovány
V souvislosti s nařízením EU
2016/679 (GDPR) upozorňuje MČ Praha 9, že v místě
kulturních, společenských,
sportovních a dalších akcí,
které pořádá, probíhá fotografování a natáčení videí
z jejich průběhu pro účely

prezentace a archivace. GDPR
představuje právní rámec
ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské
unie a hájí práva jejích občanů
proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními
údaji. [

K O N T E J N E RY N A K O V O V É O D PA DY

Kontakty na vaše zvolené zástupce:
Praha 9
Regionální kancelář TOP 09
Praha 9
www.facebook.com/
Marek Doležal – Praha 9 /TOP 09
Možnost objednání
na tel.: 602 262 686

Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro
e-mail: odspraha9@seznam.cz

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Adresa: OVV322/70,
ČSSD Praha
Jablonecká
Praha9,9 – Prosek
Jablonecká
Praha
Telefon:
+420322/70,
721 029
892 9 – Prosek
Telefon:
+420
721
029
892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub zastupitelů za ČSSD děkuje občanům
Klub zastupitelů za ČSSD přeje
za
zájem a podněty.
Tradiční
setkání
se
spoluobčanům
příjemný
podzim
a očekává
zastupiteli
Bc. aJaroslavem
další podněty
spolupráci sČermákem
vámi. Setkání
aobčanů
Miloslavem
Hanušem
se uskuteční
v Jabse zastupiteli
Miloslavem
Hanušem
lonecké
ul. 70 v pondělí
21. května
a Ing. Antonínem
Polanským
se koná2018
v pondělí
18. záříhodin.
2017 od 16 do 17.30 hod.
od
16 do 17.30

Trojkoalice

Hnutí
Pro Prahu
Zdeněk Davídek
e-mail: davidekz@praha9.cz
tel.: 602 643 472

Mgr. Ing. Aleš Doležal
dolezala@praha9.cz
Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

Městská část Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy - oddělení dopravy oznamuje,
že platnost parkovacích karet vydávaných od roku 2014 rezidentům a abonentům v okolí
O2 areny, Sparty areny a v okolí ul. Stoupající se prodlužuje do odvolání. Případné změny
budou avizovány na webových stránkách www.praha9.cz a v časopisu Devítka.

Senátní kancelář
(ANO 2011)

Business Center Rokytka (4. patro)
Sokolovská 270/201
Praha 9 – Vysočany
kontakt: jandobes01@seznam.cz
Jednání s paní senátorkou
po předchozí domluvě.

INZERCE V ČASOPISU

Strana svobodných občanů

Jaroslav Harviš

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz

tel.: 734 505 923
jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
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Přehled stanovišť tříděného odpadu, kde jsou umístěny kontejnery
na kovové obaly:
Drahobejlova 1215/28
Novoborská 371/10
Drahobejlova 956/51
Novoborská 620/27
Habartická 500/48
Novoborská 649/9
Hrdlořezská 366/14a
Odlehlá 321/67
Jablonecká 708/30
Paříkova 354/5
Jablonecká 714/40
Pešlova 341/3
Jablonecká 718/3
Pešlova 356/12
Klíčovská 293/20
Pod Strojírnami 707/13
Kovanecká 2295/9
Poděbradská 777/9
Kovářská 1414/9
Podvinný mlýn 2126/1
Kovářská 978/25
Podvinný mlýn 2281/12
Kytlická 764/33
Prosecká 681/119
Lihovarská 1093/10
Rubeška 383/4
Litvínovská 286/15
Skloněná 551/12
Litvínovská 518/40
Střížkovská 550/33
Lovosická 661/1
Vysočanská 233/93
Na Harfě 935/5d
Vysočanská 554/69
Na Rozcestí 1328/8
Vysočanská 572/41
Na Vysočanských vinicích 824/8
Vysočanské nám. 218/4
nám. Na Balabence 1433/8
Zakšínská 571/8

PA R K O VA C Í K A RT Y

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

senátorka Ing. Zuzana Baudyšová

V Praze 9 je v současné době čtyřicet stanovišť se sběrnými nádobami na
kovové obaly. V souvislosti s tím byl od 1. dubna 2017 zrušen kontejner na
hliníkový odpad na vysočanské radnici.

PR A H A

9

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

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).

Pobočky Městské knihovny Praha na Devítce
Prosek, Měšická 3/806
tel.: 770 130 254,
bezbariérová

Vysočany, Zbuzkova 34/285
(vchod z ulice Krátkého)
tel.: 770 130 213, bezbariérová

KVĚ T E N
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Bezplatná právní poradna

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

květen

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 14/324,
v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).
Termín: 9. 5., 16. 5., 23. 5., 6. 6., 13. 6.,

20. 6., 27. 6. 2018
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. [

5. 5.
12. 5.

8.00-12.00

Českomoravská 21-23

9.00-13.00

Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická

8.00-12.00

Lihovarská u č. 11

9.00-13.00

nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)

14. 5.

15.00-19.00

Prouzova

15. 5.

13.00-17.00

Kytlická (proti zdravodnímu středisku)

14.00-18.00

Drahobejlova x U Svobodárny

15.00-19.00

Kovanecká x Podvinný mlýn

19. 5.

8.00-12.00
9.00-13.00

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území
MČ Praha 9.
Termíny: 9. 5., 13. 6. 2018

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

POLICIE ČR 158

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. [

MP PRAHA 156

Policie ČR, Místní oddělení
Prosek

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

Bohušovická 485/10
190 00 Praha 9
Stálá služba
tel.: 974 859 730, 286 889 207
fax: 974 859 738
e-mail: orp3.mop.prosek.podatelna@
pcr.cz

Veltruská 576
tel.: 222 025 588, 222 025 589
fax: 222 025 623
e-mail: operacni.p9@mppraha.cz

Policie ČR, Místní oddělení
Vysočany
Ocelářská 1360/33
190 00 Praha 9
Stálá služba
tel.: 974 859 710, 284 819 258
fax: 974 859 718
e-mail: orp3.mop.vysocany.podatelna@
pcr.cz
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Okrsková služebna
Městské policie Praha 9 - Hrdlořezy
V Třešňovce 232/2 (Kauﬂand)
tel.: 283 840 832
Okrskové služebny nejsou v provozu
24 hodin denně. V případě, že se
nemůžete dovolat na okrskovou služebnu, kontaktujte přímo obvodní ředitelství
na tel.: 222 025 588
Přestupky: 222 025 604

Na Harfě x Českomoravská

21. 5.

15.00-19.00

K Moravině (v úseku U Školičky - Sokolovská)

22. 5.

13.00-17.00

Jablonecká u č. p. 715/9

14.00-18.00

Pešlova x Paříkova

15.00-19.00

Vysočanská 113/243

26. 5.

8.00-12.00
9.00-13.00

Řešení problémů
s exekucí – zdarma

Hrdlořezská u č. p. 64/43

Pod Krocínkou proti č. 55
Ctěnická x Měšická

28. 5.

15.00-19.00

Matějkova x Čihákova (u bývalé KB)

29. 5.

13.00-17.00

Veltruská x Litvínovská

14.00-18.00

Stoupající - parkoviště u hřbitova

15.00-19.00

Kopečná x Nad Šestikopy

červen
2. 6.

8.00-12.00

Vysočanská 39/576

9.00-13.00

Měšická x Novoborská

4. 6.

15.00-19.00

5. 6.

13.00-17.00

Rumburská x Litvínovská

14.00-18.00

Poděbradská x Podkovářská

15.00-19.00

Novoborská x Českolipská

9. 6.

8.00-12.00
9.00-13.00

Prosecká 119

Pokorného x Jahodnická
Kovářská x U Školičky

11. 6.

15.00-19.00

Děčínská - horní parkoviště

12. 6.

13.00-17.00

Jetřichovická proti č. 10

14.00-18.00

Na Břehu x Mlékárenská

15.00-19.00

Zubrnická x Trmická

16. 6.

8.00-12.00

Vysočanské nám. x Prokopka

9.00-13.00

Před Mosty x Za Mosty

18. 6.

15.00-19.00

Drahobejlova - u st. metra Českomoravská

19. 6.

13.00-17.00

Pískovcová

14.00-18.00

Pod Strojírnami

15.00-19.00

Novoborská x Varnsdorfská

23. 6.

8.00-12.00

Bílinská x Litvínovská

9.00-13.00

Hrdlořezská 64/43

25. 6.

15.00-19.00

Vysočanská 85/546

26. 6.

13.00-17.00

K Lipám x Chrastavská

14.00-18.00

Ctěnická x Měšická

15.00-19.00

Jablonecká x Šluknovská

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

DEV Í T K A

/

M A G A Z Í N

M Ě S T S K É

Č ÁST I

P RAHA

9

27

26.04.2018 10:58:00

I N F O R M A C E

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v roce 2018
Hlavní město Praha zajišťuje pro své obyvatele zdarma sběr těchto druhů nebezpečných odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.
15. 5. – Út

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

15.00–15.20

12. 6. – Út

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

15.30–15.50

14. 8. – Út
11. 9. – Út

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

16.00–16.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

16.40–17.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

17.10–17.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

17.50–18.10

U Smetanky (u potravin Lidl)

18.30–18.50

25. 7. – St

1. 9. – So
17. 11. – So

15.40–16.00
16.10–16.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

16.40–17.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

17.10–17.30

ul. Vysočanská 243

17.40–18.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská

18.10–18.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

18.40–19.00

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

8.00–8.20

8.00–8.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

8.40–9.00

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

8.30–8.50

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

9.10–9.30

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

9.00–9.20

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

9.40–10.00

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

9.40–10.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

10.10–10.30

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

10.10–10.30

ul. Vysočanská 243

10.40–11.00

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

10.50–11.10

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská

11.10–11.30

U Smetanky (u potravin Lidl)

11.30–11.50

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

11.40–12.00

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

Kapalné nebezpečné odpady
musí být předány v pevně uzavřených nádobách! Mobilní sběr
nebezpečných odpadů na území
hl. m. Prahy je služba určená
pro občany Prahy (osoby s trva-

lým pobytem na území města).
Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při
odevzdání odpadů. Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v ob-

lasti nakládání s nebezpečným
odpadem, obraťte se prosím na
adresu: Magistrát hl. m. Prahy,
Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1,
tel.: 236 004 457. [

Deratizace v Praze 9

TJ Praga Praha, oddíl kopané,
hledá správce fotbalového areálu

Hlavní město Praha i v letošním roce zajišťuje cyklickou
deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo
spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti.

Práce správce v TJ Praga Praha
je celoroční, s kratšími mezisezoními přestávkami, časově
nepravidelná, závislá na tréninkových a hracích termínech jednotlivých družstev.
Ideální kandidát je průměrně
fyzicky zdatný a časově nezávislý muž nebo žena, i v důchodovém věku, s kladným
vztahem k fotbalu a mladým
lidem. Důležitým požadavkem

Deratizace bude
provedena na základě smluvního vztahu
s příslušnými
odbornými
ﬁrmami.
K deratizaci budou
používány
výhradně
přípravky
registrované
v České republice a bude postupováno podle standardní
metodiky ochranné deratizace
vydané Státním zdravotním
ústavem.

V Praze 9 se deratizace uskuteční:
14. května až 4. června v Libni:
Sokolovská – část, Drahobejlova, U Svobodárny,
K Moravině, Kurta Konráda,
Kovářská, Matějkova, náměstí Na Balabence, Čihákova,
28

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova
křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn
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Podvinný mlýn,
U Skládky,
Kovanecká,
okolí stanice
metra Českomoravská

je zodpovědnost a spolehlivost.
Náplň práce:
Úklid šaten a přilehlých prostor,
praní dresů, spolupráce s výborem oddílu kopané - hlášení
poruch nebo nutných oprav
apod. Finanční odměna dle
dohody. V případě zájmu kontaktujte předsedu fotbalového
oddílu: tel.: 737 255 538, e-mail:
petr.koncicky@centrum.cz [

5. až 25.
června
ve Vysočanech:
Zelené
město Jarov,
K Žižkovu, Pešlova, Poštovská,
U Vysočanského pivovaru,
Skloněná, Pod Strojírnami,
Nemocniční, U Harfy, Zbuzkova, Kolbenova, Na Břehu,
Bratří Dohalských, Podnádražní, Spojovací, K Trati, Freyova, Na Harfě, Pod Harfou,
Odlehlá, Novovysočanská,
Sokolovská – část, Čerpadlová, Podkovářská, Poděbradská
– část, okolí stanic metra Vysočanská a Kolbenova. [
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PVA EXPO PRAHA
V LETŇANECH

SC-380644/01

7.–9. 6. 2018

VSTUP ZDARMA
OTEVÍRACÍ DOBA
10–18 HODIN

WWW.VELETRHVEDY.CZ

k lttovvní
ku
ní MUZZIKKÁLL

V HLAA VVNÍ R OLI
OL

DYYK
SC-380046/42

gB5Y
gB5Y
'
'

SC-380047/13

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

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

Inzerce v Devítce telefon: 734 505 923 , e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz




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

DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 200 Kč

   

      
   

na hodinovou masáž dle výběru
V Salonu Ani, Praha 9, Prosek, Veltruská 557/27

  ! " # ##$

Platnost poukazu je do 30. 6. 2018.

MEZONETOVÝ BYT 3+kk
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PAX SPOL. S R.O. - POHŘEBNÍ SLUŽBY

Albina Kashkarova

www.bydlimenaproseku.cz

SC-372009/05

JLY[PÄRV]HUmYLHSP[Ux
THRStȱRH

e-mail: pax@pax.cz
www.pax.cz

• pohřby s obřadem i bez obřadu, možnost sjednání doma, tel.: 733 120 411, 283 842 271
Nepřetržitá služba – převozy z bytů NONSTOP: 603 551 038, 603 551 032
Objednávková kancelář, dispečink – P-8 Libeň, Vosmíkových 2, tel.: 284 841 928
Při využití služeb telefonické předobjednávky, bude z konečné ceny sjednaných
služeb poskytnuta 15% sleva, tel.: 603 551 034

SC-380557/02

774 849 270

SC-380633/01

Ǿ

Pro více informací volejte

SC-371731/07

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

SC-372008/05

67 m2]LSTPKVIYûZ[H]
krásné výhledy,VZVIUx]SHZ[UPJ[]x
TL[YV*¶TPU\[`WȓúR`

PERMANENTNI MAKE UP

ɊȡDNKEMȡ2TCJC

www.salonani.cz
ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

VEDONRQHPPĤåHEêWYiã

OKMTQRKIOGPVCEGQDQɉȭ XNȡUMQXȡPȭ
RWFTQXȩQDQɉȭ UVȭPQXȡPȭ QɉPȭNKPM[
2'4/#0'060Ȓ241&.17ʯ'0Ȓʈ#5
ʉCUCPCʉCUW RTCEWLKUG\PCɉMQW
)NCOQWTNCUJGU$NKPMNCUJGU
XQNWOGʉCU[&&
-15/'6+%-Ȏ1ʒ'6ʈ'0Ȓ2.'6+
)#.8#0+%-17ʯ'*.+Ɉ-17075-+0Ű
2TQQDLGFPȡPȭCKPHQXQNGLVG

SC-380652/01

SC-380658/01

Kontakt: Hanka 776 316 212 a Majka 776 103 106

%%% &'()*('+,+-./(0

KOSMETICKÝ SALO´N
ATELIÉR DE BEAUTY

SC-372123/05

HUDBA/TEX
HUD
BA/TEXTY/LIB
BA/TEX
TY/LIB
Y/LIB
/ RETOO

BRZO
BR
ZOBO
ZO
BOHA
BO
HATÝ
HA
TÝÝ

B>S
S
S
S5#

5#Ǝ

OBJEDNÁVKOV É KANCELÁŘE:
Praha 3 - Olšany, Vinohradská 153, tel.: 272 744 622 | Praha 4 - Nusle, Táborská 65, tel.: 241 741 164
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Přijďte na Spartu
do Podvinného
mlýna
Sportovní areál Sparta Praha
- Podvinný mlýn, Kovanecká
2405/27, Praha 9, e-mail:
rezervace@acsparta.eu

4. května 18.00-24.00
Heroes Gate
8. května 14.00-15.45
Zápas Rugby Muži A
8. května 16.00-17.45
Zápas Rugby Muži B
8. května 14.00-17.00
Přebor Prahy družstev mladšího
žactva
18. května 15.30-19.00
Přebor Prahy družstev mužů a žen
31. května MČR Česko se hýbe [rk

Ukázkové tréninky minivolejbalu pro děti
Přijďte si vyzkoušet minivolejbal - ukázkové hodiny zdarma.
V rámci Týdne otevřených
dveří pražského volejbalu se ve dnech 9. a 11. května
od 16.30 hodin uskuteční
ukázkové tréninky minivolejbalu pro děti prvního stupně
základní školy (zhruba do 10
let a mladší). Zájemci, prosím rezervujte si místa na tréninku na e-mailu skprosek@
gmail.com. Po oba dny je
předpokládaná kapacita tréninku cca 20 dětí. V případě
jejího naplnění mají přednost registrovaní zájemci. Informace a termíny také
na webu: http://www.volejbalek.cz/otvirame-dvere.
Týden otevřených dveří
pražského volejbalu realizuje pražský Volejbalový svaz
za podpory Magistrátu hlavního města Prahy. V rámci akce
budou organizovány ukázkové hodiny minivolejbalu
na základních školách v Praze
a odpolední otevřené tréninky
ve vybraných pražských volejbalových klubech. Vyvrcholením Týdne pražského volejbalu

budou ﬁnálové zápasy v extralize juniorů, které se uskuteční v termínu 11. a 12. května
ve sportovní hale Lužiny, Bellušova 1877 v Praze 13. Všichni
zájemci jsou v tomto termínu
zváni na vrcholový juniorský
volejbal.
Organizátorem projektu pro
Prahu 9 je Volejbal SK Prosek.
Více informací o volejbalovém
klubu a náborech do chlapeckých oddílů volejbalu najdete

na www.volejbalek.cz nebo
na tel.: 602 937 919, O. Pastrňák.[Text a foto: op
INFO

Ukázkové tréninky:
Středa 9. května 2018 v 16.30 hod.
v tělocvičně SPŠS
Novoborská 610, Praha 9
Pátek 11. května 2018 v 16.30 hod.
v hale SK Prosek Praha,
Lovosická 559, Praha 9

Pražské mažoretky si vedly Skautský sportovní den
Přijďte v sobotu 19. května do proseckého parku Přátelství
skvěle na MS v twirlingu
a budete svědky netradiční sportovní události.
Velký úspěch Pražských mažoretek, TJ Sokol Vysočany Praha 9.
Mistrovství světa ve twirlingu
se konalo 28. března až 1. dubna
2018 v norském Lillehammeru.
Pražské mažoretky, TJ Sokol
Vysočany byly součástí české
reprezentace, která měla 77 členů. Disciplína PARADE CORPS,
v níž dívky soutěžily, proběhla
poslední soutěžní den. Pražské
mažoretky obsadily krásné třetí
místo a získaly titul 2. vicemistr
světa 2018 v disciplíně PARADE

CORPS. Je to také historický
okamžik, protože je to poprvé,
co tým z ČR přivezl ocenění
z mistrovství světa v twirlingu.
Druhé místo obsadilo Norsko
a první v této disciplíně a na celém šampionátu dominantní
zemí byly USA.
Česká republika přivezla
ještě jeden bronz, a to v sólové
disciplíně s jednou hůlkou.
[Text a foto: sp

Skautské středisko Prosek
zde pořádá sportovní den,
ve kterém porovnají své síly
a schopnosti členové střediska
i sportovci z řad veřejnosti.

Sportovní den
bude zahájen u největší nádrže parkové vodní soustavy
v 9.30 hodin (prostranství vedle restaurace U Šenkýřů)
a ukončen tamtéž
zhruba po třetí hodině odpoledne.
Pro účastníky
máme připraveny
sportovní disciplíny
především z lehké
atletiky, běžecké závody a několik netradičních překvapení.
Zveme zájemce všech věkových kategorií. [Skautské středisko
Prosek

Devítka v pohybu
Znovu začínají venkovní tréninky zdarma.
Jóga: pondělí, čtvrtek 18.00
Funkční trénink: pondělí 18.00
a 19.00, středa 18.00
Běh: pondělí 18.30
30
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Maminky: pátek 9.30
Registrujte si zdarma svůj první trénink. Více na
www.devitkavpohybu.cz. [
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NOVINKY AUTOMOBILEK / TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI / 100 LET REPUBLIKY
OFICIÁLNÍ VOZY SLAVNOSTI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

SC-380671/01

HLAVNÍ VYSTAVOVATEL
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13. KVĚTNA OD 14.00

97. VELKÁ JARNÍ CENA
AREÁL OTEVŘEN OD 12.00

www.ppas.cz
Devitka_05_2018.indd 32

www.velka-chuchle.cz
26.04.2018 10:58:07

SC-380578/01

a SOUTĚŽ o hodnotné ceny.

