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Fitness stezka Rokytka:

Cvičení s olympioniky
Kateřinou Kudějovou
a Davidem Svobodou
Pohádky
Na Dvorečku

Folkové
Podviní

Galerie 9:
V zahradě

INZERCE

generální partner

uvádí

letní
shakespearovské
slavnosti 2016
| 28. 6. – 3. 9. |

premiéra

večer tříkrálový

předprodej vstupenek:
www.shakespeare.cz

aneb cokoli chcete

hlavní mediální partneři

spolupořadatelé

Specifikace loga příkazníka

partneři

mediální partneři

pořadatel

předprodej

Glanc
SC-361608/04

Foto: pavel Mára

hlavní partneři

VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
V KO N G R E S OV É M C E N T R U P R A H A

ZNÁMÉ PÍSNĚ JAROSLAVA UHLÍŘE A ZDEŇK A SVĚR ÁK A
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další...
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Městská část
Úřad
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Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

SLOVO STAROSTY

PŘEČTĚTE SI
veřejný pořádek soustavnou
prací i s lidmi bez přístřeší.
Při všech velkých mimořádných
událostech, jako požáry v areálu ČKD, masokombinátu v Hrdlořezích nebo obytných bloků
v Libni a Vysočanech, byly naše
záchranné složky včas na místě
a dokázaly zabránit ztrátám na
životech nebo větším škodám.
Jejich plnému vytížení nasvědčují i počty výjezdů za uplynulý rok,
například z hasičské stanice č. 3
v Argentinské bylo 1576 výjezdů,
z výjezdové základny zdravotnické záchranné služby na Proseku
12 500. Úctyhodná čísla.
Za naší bezpečností stojí především příslušníci integrovaného
záchranného systému. Jsem
rád, že jsme ty, kteří při výkonu služby prokázali příkladnou

S

uspokojením sledujeme,
že se v naší městské části
dlouhodobě daří zajišťovat bezpečnost. Za posledních osm let
klesla trestná činnost více než
o jednu čtvrtinu. Bez větších
problémů se konají velké společenské a sportovní akce, jako
byly mistrovství světa v ledním
hokeji, mistrovství Evropy v atletice, superfinále ve florbalu či
Evropský pohár národů v ragby.
Dlouhodobě se daří udržovat

Oficiální měsíčník
městské části Praha 9
vydává Devátá rozvojová, a. s.,
pro městskou část Praha 9
ve vydavatelství
Strategic Consulting, s. r. o.,
pod registračním číslem
MK ČR E 13319 v nákladu 35 000 výtisků.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Tel.: +420 283 091 111
Úřední hodiny:
pondělí–středa 8.00–18.00 hod.
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odvahu, osobní statečnost nebo
rozvahu, moudrost a profesní
čest, mohli ocenit medailemi
Za zásluhy o městskou část Praha 9. Spolu s upřímným poděkováním jsme je vybraným hasičům, policistům, strážníkům
a zdravotnickým záchranářům
předali 4. května, v den svátku
svatého Floriána – patrona hasičů. A protože hasičské povolání je neodmyslitelně spjato se
záchranou života a majetku, je
tento den symbolický i pro další
povolání, jejichž smysl je stejný.
O tom, kdo převzal medaili Za
zásluhy o městskou část Praha 9, se více dočtete v tomto vydání Devítky.
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Z RADNICE
Zastupitel MČ Praha 9 Jan Sládek (Strana zelených)

Participace na Devítce
Je horké sobotní odpoledne a v proseckém parku Přátelství vládne klid. Rozhodně nikdo nevypadá,
že by ho zajímalo dění na místní radnici. Proč by také mělo, jen 2 % lidí věří (výzkum CVVM, únor 2016),
že politiky zajímá, co si myslí. Jako zelení se to snažíme měnit.

V

Praze 9 jsme v opozici a plníme kontrolní
funkci, náš vliv na rozhodování je prakticky nulový. Na problémy, hlavně díky práci zastupitelky Dany Balcarové (Pirátská strana),
upozorňovat zvládáme. Bohužel ale na zastupitelstvu není prostor na důležité otázky: Jak
má vypadat městská část za 20 let? Je dobrý
nápad postavit u Billy na Proseku parkovací
dům? Nebo prodat většinu bytů v majetku MČ

a utržené peníze rovnou proinvestovat? Prostor odpovídat na tyto otázky by přitom měli
dostat všichni, kdo také na Devítce žijí.
Ukazuje se, že to jde. Třeba sousední Praha 8 teď
vymezila 10 mil. Kč z rozpočtu na projekty, o nichž
mohou rozhodnout občané přímým hlasováním.
Opraví zahradu mateřské školky nebo umístí do
ulic více cyklostojanů? O tom všem už budou
mít možnost rozhodovat společně s radnicí.

Na Devítce se nic podobného nechystá. Ale
vy víte nejlépe, co vám tu schází, nebo naopak
vadí. Rád bych v tomto volebním období aspoň
trošku přispěl k tomu, že se o těchto věcech začneme, alespoň neformálně, bavit.
Je o to zájem? O čem byste se chtěli bavit?
A je lepší diskuse osobně nebo na internetu? Těším se na vaše názory na honza.sladek
@zeleni.cz.
Jan Sládek

Jak by mohlo v budoucnosti
vypadat náměstí OSN a jeho okolí?
Bezpečnější přechody, nové lavičky a více míst pro setkávání. Na to se
mohou v budoucnosti těšit ve Vysočanech uživatelé náměstí OSN a jeho
okolí po připravované rekonstrukci křižovatky.

O

d 8. června do 30. června se každý bude
moci seznámit s návrhem rekonstrukce
i s výstupy z veřejných plánovacích setkání
z února 2015. Vše ukáže výstava na panelech
umístěných přímo na náměstí OSN.
Návrhy bude navíc možné probrat přímo s jejich autory z Institutu plánování a rozvoje hl.

m. Prahy. Stačí se 14. června od 10 hodin do
19 hodin nebo 21. června od 14 do 19 hodin
zastavit v konzultačním stánku u výstupu ze
stanice metra Vysočanská, kde nám můžete
zanechat své komentáře k návrhu.
Do 30. června může veřejnost zanechat své
komentáře a zpětné vazby k návrhu také pro-

střednictvím elektronického formuláře, který
naleznete na www.iprpraha.cz/namestiosn.
Na stejném místě bude k dispozici také návrh
studie.

Zastupitelé o financích
Zastupitelé Prahy 9 na svém
zasedání 26. dubna projednali
kromě dalšího výsledky hospodaření
městské části za loňský rok,
rozdělení grantů pro letošní rok
a inventarizaci majetku.
Komplexní rozbor hospodaření
za rok 2015

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 byly příjmy stanoveny ve výši 371 318 tis. Kč, rozpočet
příjmů byl upraven na 536 273,20 tis. Kč, skutečnost za rok 2015 dosáhla výše 524 181,33
tis. Kč, tj. 97,75 % rozpočtu.
Výdaje byly schváleny ve výši 420 579,60 tis. Kč,

z toho běžné výdaje 294 474,60 tis. Kč a kapitálové výdaje 126 105 tis. Kč. Rozpočet výdajů
byl upraven na 616 950,90 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši 358 582,10 tis. Kč a u kapitálových výdajů na 258 368,80 tis. Kč. Plnění
výdajů za rok 2015 je ve výši 484 123,33 tis. Kč,
tj. 78,47 % rozpočtu, z toho běžné výdaje činí
306 145,69 tis. Kč, tj. 85,38 % rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 177 977,64
tis. Kč, tj. 68,89 % rozpočtu.
Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši 49 261,60 tis. Kč, rozpočtovými
opatřeními bylo upraveno na konečnou výši
80 677,70 tis. Kč.
V hospodaření za rok 2015 převyšují skutečné
příjmy o 40 058 tis. Kč realizované výdaje.

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS
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Granty MČ Praha 9 v roce 2016

Zastupitelstvo schválilo rozdělení grantů jednotlivým žadatelům v celkové výši jeden milion korun v oblastech využití volného času
dětí a mládeže, životního prostředí a kulturní
činnosti, humanitární a sociální, protidrogové
a prevence kriminality.

Inventarizace majetku za rok 2015

V rozpočtové organizaci městská část Praha 9,
příspěvkových organizacích zřízených MČ
Praha 9 a Bytovém podniku v Praze 9, s.p.,
v likvidaci byla provedena inventarizace
majetku, pohledávek a závazků za loňský rok.
U žádné z nich nebyly zjištěny rozdíly mezi
fyzickým a účetním stavem.
red

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:

tel.: +420 283 091 111

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:

tel.: +420 283 091 101-102

INTERNET:

www.praha9.cz

ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

podatelna@praha9.cz

Kontakty na redakci,
inzerci i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži
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Zastupitel Pavel Baudys zemřel
V pondělí 9. května 2016
skonal ve věku 64 let
po těžké nemoci člen
Zastupitelstva MČ Praha 9
Pavel Baudys. Ve funkci
zastupitele vykonával
mandát druhé volební
období, a to za ČSSD.

B

yl členem komise životního
prostředí a dopravy, ale zejména komise bezpečnostní a protidrogové, jejíž problematice profesně
dokonale rozuměl. Dříve zastával
řadu technických a hospodářských
funkcí, patnáct let pracoval jako ředitel firmy v oblasti komerční bezpečnosti. Kromě komunální politiky se zajímal o historii, sportovní
střelbu a fotografování.

Miloslav Hanuš, předseda
Klubu zastupitelů za ČSSD

„Přítele Baudyse jsem poznal před
více než dvaceti lety, já tehdy ještě
bydlel v centru Prahy. Již v té době
nás ale spojovala politika a samozřejmě i spousta ideálů. Po dvou letech se naše cesty přirozeně rozešly
a několik let jsme se neviděli. Sešli
jsme se znovu po mém přestěhování do Prahy 9. Pro mne to bylo
překvapivé, ale příjemné setkání.
Musím zdůraznit, že mě Pavel za
ta léta svým čistým charakterem
nikdy nezklamal. V sociální demokracii jsme řešili společně komunální politiku. Dovedl vždy
předvídat hodně dopředu, jaké
rozhodnutí a činy budou moudré.
Působil trochu jako šachista: klidný, šetřil slova, ale dokázal být roz-

hodný a zároveň vyzařoval důvěru.
Měl jsem to štěstí účastnit se s ním
našeho posledního setkání s občany. A také si přál vidět fotografie
z tajemného proseckého podzemí, které jsem mu slíbil ukázat. Je
to pár dnů, zastavil se kvůli nim
u mne v kanceláři a já měl radost
z jeho nadšení pro věc. Na druhou
stranu ho trápila spousta problémů a některé jsme spolu občas
rozebírali i po telefonu...
Moc mě mrzí, že už Pavla Baudyse
v Praze 9 nepotkáme...“

Tomáš Portlík,
místostarosta Prahy 9

Pavel Baudys, slušný a čestný člověk, byl šest let opozičním zastupitelem. Vážil jsem si ho za to, že
vedl vždy korektní a věcný souboj,

což se v dnešní době už příliš nenosí. Jeho poslední slova, se kterými se s námi na posledním zastupitelstvu rozloučil, by se dala tesat
do kamene, neboť pokud by každý
postupoval v tomto duchu, pojem
evoluce by měl jiný význam: „Jako
opoziční zastupitel nemám důvod
chválit, ale vidím, že se v Praze 9
stalo hodně pozitivního, a kolikrát zde cítím rozdíl mezi kritikou
a zbytečným házením klacků pod
foto: Martina Franzová
nohy.“

Devítka spojila své zájmy s dalšími třemi městskými částmi
V memorandu, které 2. května podepsali zástupci Prahy 1, 2, 3 a 9, se městské části
zavázaly, že budou spolupracovat v dopravě, koordinovat úpravy chodníků a silnic,
výkopy nebo společně prosazovat dokončení obou městských okruhů. Chtějí tak
společně lépe oponovat návrhům magistrátu, které nejsou v souladu s jejich zájmy.

„P

rvořadným úkolem je řešení zón placeného stání,“
říká radní pro dopravu Prahy 9
Tomáš Holeček, který za Devítku memorandum podepsal. Už
při jednáních o rozšíření a změnách parkovacích zón městské
části spolupracovaly. Zóny měly
být zavedeny v nových oblastech
od dubna, vymáhání přestupků
v prvním kole mělo zároveň přejít
z magistrátu na městské části. Pro

velké množství připomínek se ale
projekt odložil. V tuto chvíli je plánované zavedení nových zón v Praze 3, 5, 6 a 8 od srpna nebo září.
Praha 9 a 4 se připojí ještě později.
Městské části také doufají, že ve
spojení budou mít více síly prosazovat urychlené dokončení vnějšího a vnitřního pražského silničního
okruhu. „Čím déle se bude otálet,
tím bude doprava horší,“ varuje
Tomáš Holeček s tím, že dnes na

silnici přibývá až 40 tisíc aut ročně.
Neméně důležitým bodem jsou
chystané změny ve vedení linek
MHD od podzimu. Panují obavy,
že posílení některých spojů bude
na úkor těch, které dnes fungují.
A to proto, že dopravnímu podniku chybějí peníze, když se snížily
ceny za roční jízdenky.

Základní body memoranda:

1. otázka regulace dopravy a palči-

Zastupitelé Prahy 9 znovu složili slib
Na základě stanoviska Ministerstva vnitra ČR a Nejvyššího správního soudu doporučil
Magistrát hl. m. Prahy, aby zastupitelé MČ Praha 9 složili nový slib. Stalo se tak na
posledním zasedání 26. dubna 2016.

Z

rozsudku soudu vyplývá, že
v současné době by měli členové zastupitelstva městské části skládat slib ve znění doslovně
uvedeném v § 50 odst. 3 zákona
o hlavním městě Praze, tj. „Slibuji věrnost České republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu hlavního města Prahy
a jeho občanů, řídit se Ústavou
a zákony České republiky.“
V odůvodnění rozsudku soud vý-
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slovně uvádí, že „žádné
jiné znění není podle
citovaného zákona
přípustné“. Vzhledem k drobné odchylce ve znění slibu
na podzim roku 2014
je třeba tento složit znovu
ve správném znění.
Ve stanovisku MV ČR se uvádí,
že samotný fakt, že členové zastupitelstva neměli dosud de iure
složený slib, nic nemění na tom,

že jejich mandát vznikl zvolením, neboť složení slibu
je podmínkou dalšího
trvání mandátu, nikoliv
jeho vzniku. To znamená, že všechna usnesení,
která byla příslušnými zastupitelstvy přijata, nejsou
z tohoto důvodu neplatná. Možnost účastnit se zasedání zastupitelstva a hlasovat o navržených
usneseních je totiž spojena již se
red
vznikem mandátu.

vá otázka parkování (tzv. dopravy v klidu)
2. společné prosazování urychleného dokončení obou pražských okruhů
3. koordinace jednotlivých prací,
jako jsou úpravy povrchů jednotlivých komunikací, úpravy chodníků, výkopové práce apod.
4. spolupráce při zavádění chytrých technologií v oblastech
jako je například parkování,
elektromobilita, odpadové hospodářství aj.
Čtveřice městských částí se nebrání spolupráci s dalšími městskými
částmi, pokud se k ní budou chtít
red
připojit.

Noví kandidáti na
přísedící soudu
pro Prahu 9
Zastupitelé Devítky na
svém dubnovém jednání
zvolili nové kandidáty na
přísedící Obvodního soudu
pro Prahu 9.

N

a funkci přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 rezignoval PaedDr. Mgr. Jiří Zikmund,
protože byl zvolen přísedícím
Městského soudu v Praze. Na jeho
místo nominovali zastupitelé tři
kandidáty – Jiřího Doubka, Radka
Marcína a Václava Hanzelína. red
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Praha 9 ocenila hasiče, policisty,
strážníky a zdravotnické záchranáře
„V souvislosti se
závažnými a rozsáhlými
mimořádnými událostmi
v Praze 9 v uplynulých
letech, jakými byly
záplavy v roce 2013,
požáry v Hrdlořezích,
Vysočanech a Libni,
při kterých zasahovaly
složky integrovaného
záchranného systému,
anebo při jiných
událostech, kdy
občané projevili osobní
statečnost a iniciativu,
navrhla Bezpečnostní
rada Prahy 9 ocenit
vybrané hasiče,
policisty, strážníky
a zdravotnické
záchranáře medailí
Za zásluhy o městskou
část Praha 9
a zastupitelé s tímto
krokem souhlasili,“
konstatuje starosta
Prahy 9 Jan Jarolím.

S

lavnostní akt se konal 4. května, v den svátku svatého Floriána – patrona hasičů. Ocenění z rukou Jana Jarolíma převzali ppor.
Bc. Felix Malec, nprap. Jaromír
Pospíšil a ppor. Petr Zámyslický
z Hasičského záchranného sboru
hl. m. Prahy, pprap. Martin Jetenský a nprap. Bc. Roman Smýkal
z Policie ČR, Václav Havlík a Karel
Charvát z Městské policie Praha 9,
Bc. Jan Moravský a Bc. Miroslav
Bača ze Zdravotnické záchranné
služby hl. m. Prahy.

6

Bc. Miroslav Bača:
Důležité je zachovat si nadhled
Když v roce 2007 přijel Bc. Miroslav Bača z Bratislavy do Prahy,
mělo to být maximálně na dva
roky. Jenže rok práce na výjezdových základnách Zdravotnické
záchranné služby hl. m. Prahy,
v nichž bylo právě neobsazené
místo záchranáře, se převalily
jako velká voda. Další rok se už
pro něho domovským stanovištěm
stala základna na Černém Mostě.
Tady je dodnes.
„Výsledek práce záchranáře je vidět hned, pomoc je zřejmá,“ měl
rodák z Košic jasno v tom, proč
se po maturitě na střední zdravotnické škole obor laborant pustil do
studia pro záchranáře na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře.
Půl roku působil u záchranné služby v Košicích, sedm let v Bratislavě,
a když tady zdravotnická záchranná služba přecházela do soukromého sektoru, rozhodl se odejít
na zkušenou do Prahy. „Struktura
práce záchranných služeb v obou

metropolích byla téměř shodná,
stejně jako nejčastější diagnózy
pacientů a v Praze mi uznali i dosažené vzdělání. Jen jsem se chvíli
‚pral‘ s češtinou,“ směje se dnes.
Při práci záchranáře však důležitější roli než správně zvolené slovíčko
hraje umění dobře se ptát. „Někdy
při určování diagnózy rozhodují
detaily,“ konstatuje Miroslav Bača
a pokračuje: „Na záchranáři je, aby

Bc. Miroslav Bača

se pacienta na všechno zeptal, ale
nekladl přitom sugestivní otázky.
Zvláště starší lidé mají více zdravotních neduhů a vy v krátkém
čase musíte rozlišit akutní bolest
od chronické, oddělit podstatné
projevy od nepodstatných. Dobré
je získat poznatky i od rodinných
příslušníků, protože sám nemocný
nemusí hodnotit svůj stav objektivně nebo racionálně. Fakt, že ho bolí
na hrudníku, ještě nesignalizuje
kardiovaskulární problém. Může
jít o potíže s páteří.“
Zdravotničtí záchranáři však nebojují jen s nemocemi či úrazy.
Čelit musí i vulgarismům a agresi
opilců nebo lidí pod vlivem drog.
„Každá posádka to zažila, ale nesmíte si to brát osobně. Důležité
je zachovat chladnou hlavu a nadhled. Zkrátka být profesionál,“
říká záchranář s klidem sportovce, který rád lyžuje, plave, jezdí
na kole, chodí do fitka nebo slézá
umělé stěny.

Václav Havlík: Vy jste státní, nebo ten náš?
Říká se, že práce s lidmi a pro lidi bývá nejtěžší.
Přesto ti, kteří se jí svou profesí upíší, by neměnili.
Dvaadvacet let k nim patří i okrskář Městské policie
Praha 9 Václav Havlík.
Vykonával různé funkce – strážník, zástupce a poté
velitel směny, později dozorčí obvodu Městské policie
Praha 9. V současné době je strážníkem-okrskářem.
Často ho můžete vidět u škol, kde dbá na bezpečnost
dětí, v sezoně pak jako hlídku na motocyklu. I když
všechno, co u městské policie dělal, dělal – jak říká
– rád, nejlépe se cítí coby okrskář. „Mám rád práci
v terénu, kde jste v bezprostředním kontaktu s lidmi
a můžete jim pomoc, když to potřebují.“
I když z pohledu nezúčastněného pozorovatele jde
většinou o „banality všedního dne“, od zaběhnutého psa po ukradenou peněženku, pro ty, kterých se
věc týká, má pomoc strážníka velkou váhu. Třebaže
by jim jen poradil nebo je vyslechl. Často bývá totiž
jediným, který o problémy zvláště seniorů projeví zájem a pomůže. A odměna? Dobrý pocit. Václav Havlík
ho ilustruje historkou, kdy ho zastavila starší žena
s otázkou: „Vy jste státní policajt, nebo ten náš?“
Ovšem i v uniformě strážníka prožil krušné chvilky,
když se díval do hlavně pistole v rukou duševně vyšinutého muže. „To vám pak v mžiku opravdu proletí
hlavou celý život. Včetně pochybnosti, zda by neby-
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lo lepší věnovat se zahradničině v zahradách ČVUT
v Dejvicích, kam jsem jako vyučený zahradník nastoupil před tím, než vznikla městská policie.“
Jenže pak ho vezmou za svého lidé v okrsku, který má
na starosti, nebo s kolegou vytáhne bezvládné tělo
z rybníka a podaří se jim ho oživit a je po pochybnostech. A zahradnické zkušenosti může uplatňovat na
své japonské zahradě s bonsajemi a jezírky s rybami,
kterou má u chalupy.

Václav Havlík
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Karel Charvát:
Opilci i hadi na lince 156

ppor. Bc. Felix Malec:
U hasičů „dočasně“

„Městská policie Praha 9,“ ozve se
vám v telefonu, když na Devítce vytočíte tísňovou linku 156. Jedním
z dozorčích operačního střediska
Obvodního ředitelství Městské policie Praha 9, které sídlí na Proseku,
kam se právě po této lince schází
oznámení a podněty od veřejnosti, je Karel Charvát. A z pozice své
funkce musí obsah těchto telefonátů vyhodnotit, poslat na inkriminovaná místa hlídky městské policie,
ověřit informace o osobách či vozidlech v různých evidencích a rejstřících a podle závažnosti případu
spolupracovat i s Policií ČR.
„Nejsou to ale jen telefonáty, na
které je třeba reagovat,“ říká Karel
Charvát. „Lidé se na nás obracejí
i osobně nebo písemně a prověřit
je třeba všechno.“ Dlužno dodat,
že o práci nemají hlídky městské
policie nouzi. Například noc, kdy
se na operačním středisku ani jednou nerozdrnčel telefon, má právě
desetileté výročí. Dnes by si – řečeno s trochou nadsázky – mohli
strážníci podle obsahu oznámení
na linku 156 řídit hodinky.

Slovo „dočasně“ má v našich ze- 90. let. Od roku 2012 pracuje na
měpisných šířkách zvláštní vý- hasičské stanici č. 3 v Holešoviznam. Cítíte v něm časové ohra- cích, která má druhou největší
ničení, ale… ruku na srdce, kde je výjezdovost a zasahuje u požárů
psáno, jak dlouho má „dočasně“ a mimořádných událostí také
trvat? Ppor. Bc. Felix Malec ze Zá- v městské části Praha 9. Tady Fechranného hasičského sboru hl. lix Malec nechyběl například při
m. Prahy je hasičem „dočasně“ už likvidaci požáru v areálu ČKD
třiadvacet let.
nebo bleskové povodni na Rokyt„U hasičů pracovali oba moji rodi- ce v 2013. „Od roku 2002, kdy
če. Otec byl velitelem hasičské sta- Vltava zaplavovala celé pražské
nice na Chodově, máma pracovala čtvrtě, se protipovodňová opatřev administrativě a mě to do toho- ní hodně zlepšila. Takže dnes spíš
to oboru nikdy netáhlo. Po vojně než Vltava nás překvapují menší
jsem se proto vrátil k řemeslu, potůčky,“ říká Felix Malec a přikterému jsem se vyučil – topenář- znává, že raději než vodě se posta-instalatér. Jenže práce mě příliš ví ohni. „Z uhašených plamenů
nenaplňovala. Hledal jsem něco máte hned radost, po povodni se
nového. A aby toho nebylo málo ještě dlouho potýkáte s dopady
v době, kdy jsem dal výpověď a měl velké vody. Ale abych byl upřímnastoupit do nového zaměstnání, ný, přejeme si, abychom výjezdů
jsem si zlomit ruku. Z plánů sešlo. měli co nejméně, protože vždycky
Nakonec mi v rozhodování co dál jedeme k neštěstí.“
pomohl táta, když mě přesvědčil, že u hasičů to není
tak špatné. Kývl jsem, že
to dočasně zkusím. Pracovat se přece musí,“ hodnotí s nadhledem začátek své
pracovní kariéry Felix Malec. To se psal rok 1992.
Prošel několika hasičskými stanicemi v Praze,
včetně centrální, z řadového hasiče se vypracoval na velitele družstva
a posléze velitele čety.
V první linii byl například
při hašení velkého požáru
skladu ovoce a zeleniny ve
Švábkách nebo vietnamppor. Bc. Felix Malec
ské tržnice SAPA koncem

Karel Charvát

„Od 20 do 21 hodin většinou řešíme
případy špatného parkování a krádeže v obchodech. Po 22. hodině
rušení nočního klidu, ať už hlasitou
muzikou, nebo opileckým křikem,
v zimě bezdomovce schované v suterénech domů, kolem půlnoci spory
bývalých partnerů, z nichž jeden se
pod vlivem alkoholu domáhá vstupu do bývalého domova, nad ránem
zase přijímáme především oznámení o vykradení aut,“ vypočítává Karel Charvát. Ovšem ani při takovéto
pravidelnosti přestupků nesmí dozorčí operačního střediska ve svém
rozhodování podlehnout rutině.
„Ležící člověk na chodníku nemusí být opilec, ale například
diabetik, který potřebuje okamžitou pomoc. A když vyjíždíme na
oznámení ‚tady venku je obrovský
had‘, je lépe povolat odchytovou
službu, i když se posléze ukáže, že
je to jen velká užovka. Lidé doma
chovají nejrůznější exotická zvířata, takže musíme být připraveni
na všechno,“ říká Karel Charvát,
který práci na ulici zná i jako bývalý policista a od roku 1998 jako
strážník a posléze velitel služebny
městské policie v ulici Rubeška ve
Vysočanech. A když říká na všechno, znamená to, že i na rostoucí
počet opilých či zdrogovaných
řidičů, krádeží v supermarketech
nebo volajících nespokojenců.
„Někdy je to těžké,“ krčí rameny
policista. „Kočku z parapetu okna
ve čtvrtém patře spolu s hasiči sundáme, ale povolený koncert v Letňanech, na který přijde několik desítek tisíc lidí, zakázat nemůžeme.“

pprap. Martin Jetenský: Stále mě dokáže něco překvapit
Proč se člověk stává policistou? Většinou
z idealismu. Nebezpečí, zbraně, rychlá auta,
žádný den není stejný, každý zákrok vyžaduje něco jiného, nikdy nevíte, co na vás v příští
minutě čeká.
Pprap. Martin Jetenský z Místního oddělení
Policie ČR Prosek by mohl vyprávět. Třeba jak
coby hlídkový policista zachránil tříleté dítě,
pro které skočil do čtyřmetrové kanalizační
vpusti. „Nahoru nás ale museli vytáhnout hasiči,“ směje se dnes. Nebo když jeho hlídka zasahovala proti muži, který v Litoměřické ulici
napadl ženu. Když proti němu zakročili strážníci městské policie, vzal jim pistoli. A jakmile
se ho pokusila zastavit policejní hlídka, řval, že
ho nedostanou, že je zabije a mačkal spoušť.
Policisté ho zastřelili.
„K policii jsem chtěl vždycky,“ říká Martin Je-
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pprap. Martin Jetenský

tenský, který na prosecké místní oddělení nastoupil v roce 1997 po absolvování policejní
školy. Posledních deset tu působí jako velitel
směny. Jeho současnou práci charakterizují slova jako řízení, plánování, kontrola, zácvik nových policistů… nebo laicky řečeno zajišťování
servisu hlídkové službě. „Když chci, aby policisté v ulicích odváděli dobrou práci, musí vedle
svých běžných povinností znát aktuální úkoly
a mít odpovídající funkční zařízení – auta, vysílačky,“ vysvětluje policista, který ač pochází
z Chomutova, zdá na Devítce každý kámen.
Když je potřeba, mění velitelský stůl za hlídkové auto. „Je to příjemná změna, protože
bohužel i u policie je dnes byrokracie daleko
větší, než bývala. Naštěstí pořád platí, že žádná
směna není stejná, a vždycky mě něco dokáže
překvapit,“ uzavírá Martin Jetenský.
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nprap. Jaromír Pospíšil: Hasič Bc. Jan Moravský: Když se
– to je pořádná chlapská práce nespokojíte s tím, co máte
Každý si něco přeje a většinou
touží právě po tom, co nemá.
Když v devadesátých letech
nprap. Jaromír Pospíšil, tehdy
absolvent střední průmyslové
školy strojírenské v Třebešíně,
pracoval jako technolog v ČKD
Kompresory v Praze 9, snil u výkresového prkna o pořádné práci
pro chlapy. „Práce technologa
mě bavila, ale chtěl jsem mít větší kontakt s lidmi, rozšířit si znalosti i v jiném oboru, zapracovat
na fyzičce, zkrátka zažít dobrodružství. A už jsem se viděl, jak
stojím na vysokém žebříku, v ruce
proudnici a silným proudem vody
mířím na plameny uvnitř…“ Dnes
se svým naivním představám jen
směje. „V první řadě je naší povinností zabránit ztrátám na životech, takže pokud je to možné,
hořící objekt prohledáváme, zda
tam nejsou lidé, popřípadě zvířata. Většinou to znamená nasadit
vzduchové dýchací přístroje a pak
se co nejrychleji zorientovat v zakouřeném prostoru,“ objasňuje
dnešní velitel družstva z hasičské
stanice č. 3 Holešovice.
U Hasičského záchranného sboru
hl. m. Prahy pracuje od roku 1997.
Působil v centrální stanici a od roku
2012 je jeho domovskou základnou
trojka v Holešovicích. Technické
vzdělání se mu – jak přiznává –
v hasičské profesi hodí. „Častěji než

k hašení požárů vyjíždíme k technickým zásahům, ať už se jedná
třeba o dopravní nehody, nebo otevírání zámků na dveřích, když nás
o to požádá policie či záchranka,“
vypočítává Jaromír Pospíšil.
Ale ani sen o pořádné chlapské
práci nezůstal nesplněn. Například když loni v květnu hořela střecha masokombinátu v Hrdlořezích
o rozloze 200 metrů čtverečních.
„Hořící střechu jsme museli rozebírat,“ vzpomíná na několikahodinový zásah, který se neobešel bez
zranění jednoho z hasičů.
Nepostradatelní byli hasiči také
při povodních na Rokytce v roce
2013. „U velké vody je od nás
všechno, co má ruce a nohy. Za ten
den jsme měli 25 výjezdů,“ konstatuje Jaromír Pospíšil. A možná
že ještě dříve, než voda opadla, si
přidal do historie Prahy 9, kterou
má v malíčku, další střípek – padesátileté maximum na Rokytce.

nprap. Jaromír Pospíšil

Jezdit v Praze se sanitkou s lékařem u lékařské služby 1. pomoci je
samo o sobě velkým adrenalinem.
„Jenže po devíti letech za volantem auta s houkačkou jsem chtěl
víc. Jsem zvídavý a práce zdravotnického záchranáře mi připadala
daleko zajímavější,“ vzpomíná
Jan Moravský na impuls, díky němuž začal usilovat o místo u Zdravotnické záchranné služby hl. m.
Prahy, kam se také v roce 1991
dostal.
Při zaměstnání vystudoval střední
zdravotnickou školu obor všeobecná sestra, a když vznikla první
škola pro záchranáře, studoval
speciální urgentní péči na Slovenské zdravotnické univerzitě. Tady
také po dalších třech letech složil
bakalářské zkoušky. „O magisterském studiu nepřemýšlím. Je zaměřeno na manažerskou činnost
a to není nic pro mě,“ přiznává
záchranář. „To, co dělám teď, je
velmi dynamické, nikdy nevíte,
co bude za pět minut. A hlavně,
naše práce má smysl a my chceme
a umíme lidem pomáhat.“
K většině případů vyjíždí sanita
se záchranářem a lékař je volán
na místo jen k úkonům, u nichž
je jeho přítomnost nezbytná. „Pro
nás je to velká odpovědnost. I když
máme zkušenosti, žádný případ
není stejný. Člověk musí být pořád
ve střehu, aby něco nezanedbal,

nepřehlédl,“ konstatuje Jan Moravský a nad otázkou, co je v jeho
práci nejtěžší, chvíli dumá: „Ne
každému dokážeme pomoci, to
v člověku zůstává, i když je i v této
oblasti školený. Pak si pamatuji
snad všechny vážné dětské případy. Ale opravdu mě zlobí, když
si nás volají lidé, kteří by si sami
mohli dojít na pohotovost. Bohužel je to fenomén této doby.“
Ovšem i záchranáři mají své hezké
chvilky. „Už několikrát jsem asistoval u porodu doma. A není nic
krásnějšího, než když místo boje
o život vám Pánbůh nadělí zdravé
dítě,“ usmívá se Jan Moravský.
A možná díky každodennímu balancování na hraně života a smrti
je jeho velkým koníčkem bádání
v matrikách a sestavování rodokmenu.

Bc. Jan Moravský

nprap. Bc. Roman Smýkal: Neustále se učím něčemu novému
Ve filmových detektivkách s nimi
velké vzrůšo není. Pořád se jim něco
nezdá, chtějí průkazné důkazy,
potvrzení... žádná hra na city nebo
pekelné nebezpečí. U kriminálky
jsou to vyšetřovatelé, na místním
oddělení Policie ČR zpracovatelé.
Ve Vysočanech je jedním z nich od
roku 2002 nprap. Bc. Roman Smýkal. Přes naivní představy laiků je
však třeba zdůraznit, že je to právě
jeho práce, která ve finále vede k zahájení trestního stíhání pachatelů.
Každý trestný čin, ale i přestupek
je třeba pečlivě zadokumentovat
včetně všech důkazů tak, aby nebylo
pochyb, že se ho pachatel skutečně
dopustil. Roman Smýkal má na stole především trestní spisy o nejrůznějších podvodech, zpronevěrách,
poškozování cizích práv, krádežích,
ublížení na zdraví a jiné či přestupky
z oblasti občanského soužití.

8

„Část informací si ověřuji nebo
doplňuji sám v terénu, je to přece
jen zajímavější, než dožadování se
informací z jiných institucí či míst,
avšak mnohdy se různým dožádáním nevyhnu, protože ne všechny
informace si mohu zjistit osobně
přímo v terénu. Protože neplatí,
že například podvodník, který se
podvodu dopustil v Praze 9, tady
také bydlí, pracuje a je ochotný se
k nám dobrovolně dostavit a přiznat se, případně se této trestné
činnosti nedopustil ještě jinde,“
s úsměvem konstatuje Roman
Smýkal, který službu na MO Policie ČR ve Vysočanech začal v roce
1999 jako hlídkový policista.
„K policii jsem nastoupil v určité
naivní představě a už první týdny
služby a následně odborné přípravy mi došlo, co ta práce obnáší
- velkou odpovědnost, dobrou fy-
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zickou zdatnost, psychickou odolnost, kriminalistické dovednosti,
znalost práva, umění komunikace
s lidmi... Čekal jsem sice něco jiného, ale nemám ve zvyku se hned
vzdávat,“ konstatuje původním
povoláním strojař, který ke konci
90. let neviděl ve strojírenství budoucnost a rozhodl se pro policii.
Při zaměstnání také dálkově studoval na Metropolitní univerzitě
Praha v bakalářském studijním
programu Právní specializace
obor veřejná správa.
Píle, snaha neustále se učit novému, protože se mění právní
předpisy i technologie, a možná
také myšlení aktivního šachisty
z něho udělaly vrchního inspektora v trestním řízení s výbornými
výsledky. „Pravdou je, že každý
případ je jiný, nelze ho řešit jen
podle šablony nebo intuice. Mu-

síte o něm přemýšlet, nastudovat
k němu nové informace,“ říká
policista. „Dlouho jsme spisy
předávali službě kriminální policie k zahájení trestního stíhání
pachatele a neměli dostatečnou
zpětnou vazbu. Ta přišla se zavedením zkráceného přípravného
řízení o trestných činech, o nichž
rozhoduje okresní soud a hrozí za
ně maximálně pět let, kdy známe
odsuzující rozsudky. Pak vidím, že
moje práce má smysl.“

nprap. Bc. Roman Smýkal
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TÉMA MĚSÍCE / Z RADNICE

ppor. Petr Zámyslický: Nikdy nevíte, do čeho jdete
Jsou profese, v nichž se může uplatnit téměř
každý, a jsou povolání, k nimž vedle patřičného
vzdělání a dovedností je třeba něco víc. A je jedno, zda se tomu říká nadání, předpoklady nebo
„mít na to buňky“. K té druhé skupině určitě
patří hasič. Kromě toho, že zná své povinnosti
při likvidaci požárů či jiné mimořádné události,
jde často do zásahu po hlavě (nikoliv však bezhlavě), protože si to okolnosti vynucují.
Ppor. Petr Zámyslický měl původně našlápnuto
k truhlařině. Maturitní zkoušku však složil na
profesi požárního technika. U Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy je od roku1993,
ve funkci velitele čety pak od roku 2012. Případy, které se nevyvíjely podle obvyklých scénářů, může sypat z rukávu. „Byl jsem v lezecké
skupině, když přišlo hlášení o zasypání dvou
dělníků v betonárce. I když jsme se do betonář-

ppor. Petr Zámyslický
ských věží slanili, pomoci jsme nemohli. Byli
bohužel zasypáni 30 tunami směsi,“ nerad si
připomíná starý případ. Ani boj s plameny šlehajícími z Průmyslového paláce na holešovic-

kém výstavišti v říjnu 2008 nebyl procházkou
růžovou zahradou. První volající na linku 150
sice mluvil o požáru stánku vystavovatele, ale
když během několika minut přijela první hasičská auta, bylo v plamenech už 4700 metrů
čtverečních – celé levé křídlo paláce. Škodou
jedné miliardy korun se tato událost zapsala
mezi největší požáry České republiky.
„Při žádném výjezdu vlastně nevíte, do čeho
jdete. Záleží na oznamovateli, jak situaci zhodnotí, ale i rychlosti, jíž se požár šíří. Dostaneme
hlášení, že hoří tři túje, a stačí, aby foukal vítr,
a během několika minut musíme hasit velký
požár. Ale právě to, že žádný den nemá hasič
stejný, se mi na této profesi líbí,“ usmívá se
velitel čety, který se dosud rád postaví „na špičku“, tedy k proudnici. „Pokud mi ji kluci půjčí,“
spiklenecky dodává. text a foto: Marie Kurková

Ministerstvo kultury: Starý Prosek
nebude památkovou zónou
Přes dlouholeté snahy
městské části Praha 9 neuznal Magistrát hl. m. Prahy a nyní ani Ministerstvo
kultury ČR Starý Prosek
jako památkovou zónu.

„O

prohlášení území Starého
Proseka za památkovou
zónu jsme usilovali mnoho let.
Vždyť kostel sv. Václava vznikl, jak
potvrdily průzkumy, na přelomu
11. a 12. století, popř. už v polovině až třetí čtvrtině 11. století.
A první z řady stavebních úprav
kostela jsou datovány už počátkem 13. století. S naší žádostí
jsme však neuspěli na Magistrátu
hl. m. Prahy a nyní přišlo zamítavé stanovisko také z Ministerstva
kultury ČR. Přístup těchto institucí nás mrzí, bohužel ale není
v kompetenci naší městské části
toto stanovisko změnit,“ s lítostí
konstatuje místostarosta Prahy 9
Adam Vážanský.

Kostel sv. Václava

Jak to vidí odborníci

Návrh na prohlášení území Starého Proseka za památkovou zónu
posoudili z odborného hlediska
pracovníci Národního památkového ústavu.
„Historické jádro oblasti Starého
Proseka je rozsahem velmi malé a je
obklopeno vysokou panelovou zá-

stavbou. Již od počátku snah o prohlášení historických oblastí v Praze za památkové zóny zde nebyly
shledány památkové hodnoty pro
toto prohlášení. Proto Starý Prosek nebyl navržen k prohlášení za
památkovou zónu ani v první vlně
prohlašování památkových zón na
území Prahy na začátku 90. let.

Vybraná území byla následně
prohlášena za památkové zóny
Magistrátem hl. m. Prahy v letech
1991 a 1993. Starý Prosek však
nebyl zařazen ani mezi 30 navržených lokalit, které byly Magistrátem hl. m. Prahy připraveny
k prohlášení za památkové zóny
a u nichž probíhalo připomínkové
řízení v roce 1995.
Oblast Proseka nebyla ani na seznamu lokalit doporučených pro
navržení za památkové zóny, který
byl zpracovaný pražským pracovištěm Národního památkového
ústavu v rámci aktualizace památkové ochrany historických vesnic
v roce 2009.“
Na území Starého Proseka se dnes
nachází čtyři kulturní památky –
kostel sv. Václava a fara, sousoší
Pieta a vinařský sloup. Ostatní
historické stavby jsou z velké části
přestavěny, proto Starý Prosek nesplňuje kritéria pro prohlášení za
památkovou zónou.
text a foto: mk

Seminář „Legislativa bydlení“
Legislativa bydlení je název semináře, který pořádá Akademie pro bytové domy ve spolupráci s MČ Praha 9.
Uskuteční se 9. června 2016 od 16 do 19 hodin na Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 324/14.

Ú

častníkům semináře budou podány
aktuální informace k legislativě bydlení
doplněné o nová výkladová stanoviska. Obsah
bude soustředěn na oblast bytového spoluvlast-

Červen 2016

nictví a bytová družstva z pohledu členů statutárních orgánů SVJ a BD. Součástí semináře
bude i přehled základních právních předpisů
pro oblast působení SVJ a BD.

Přihlásit se můžete na www.akademiedb.cz.
Pokud byste potřebovali další informace, pište
na e-mail: akademie@dumplnyuspor.cz nebo
red
volejte 800 821 831.
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Bližší
informace na tel.: 267 175 174
m
anského
sdružení
(nikoliv garážová stání) jsou
a 267 175 202, www.ppas.cz
vaov
Internetové
centrum Prosek
k pronájmu v garážích v Lovo-

INFORMACE

Pískovcová – Prosecká

chodním

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

Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení – dámské,
pánské, dětské
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
stávka
trum proutěrky,
občany
9
záclonyPrahy
senátorka
Ing. Zuzana Baudyšová
Látky
– minimálně
1 m²
m Prosek,
ZŠ
Litvínovská
500
Domácí potřeby: nádobí bílé i černé,
školy
190
00 Praha
9– nepoškozené
skleničky
a
Peří, péřové a vatové přikrývky, polu parku)info@icprosek.cz
mail:
štáře a deky
ZŠ)
Obuv – nepoškozená

entrum
Prosek
Senátní kancelář

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

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste

síční nájem 1200 Kč. Termín
Dětská pohotovost
Business Center
Rokytka (4.
Uzavíratelné garáže
prohlídky
sipatro)
lze domluvit na tel.:
ve FN Bulovka
Sokolovská 270/201
v Lovosické
776 616 616 - Milan Tuček.
Praha 9 – Vysočany
Krásnou tradicí v Praze 9
kontakt: jandobes01@seznam.cz
Dětskou pohotovost pro
Jednání s paní senátorkou
se stalo slavnostní vítání
„devítku“ zajišťuje ve všední
po předchozí domluvě.
Praha
9
dny, v sobotu,
neděli a v době
nových občánků, tedy
nově SLUŽBA
LÉKAŘSKÁ
PRVNÍ
Dětská pohotovost
svátků
Fakultní
nemocnice
dětí ve
věku
POMOCI
(LSPP)
Klub zastupitelů MČ Praha
9
ve FN Bulovka narozených
aráží na Proseku
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
zhruba čtyř až sedmi
mě- PRAHY
Schůzku lze domluvit
NA ÚZEMÍ
-Libeň. 9
telefonicky nebo e-mailem.
síců
(nejpozději
Poslanecké
dny: do jednoho
Dětská pohotovost
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Dětskou
pohotovost
pro
garáže
každou
první středu v Provozovatel
měsíci
Ordinační
hodiny LSPP pro
roku
dítěte).
LSPP: Poliklinika
v
Nemocnici
Na
Bulovce
POMOCI
(LSPP)
sou
„devítku“
zajišťuje
ve
všední
Praha
9, Jablonecká 322,
děti
ve
FN
Bulovka:
Prosek,
Lovosická
440/40,
NA
ÚZEMÍ
PRAHY
9
LovoDětskou pohotovost pro
naše
městská část zachoodvradici
14.00
do
16.00.
Praha 9 e-mail: praha9@veciverejne.cz,
Pondělí
pátek:
16.00 – 7.00
dny,
v
sobotu,
neděli
a
době
Praha
9
a garáž
Devítku zajišťuje ve všední
Provozovatel
tel.:
602 219 190,LSPP:
vává, +420
mění283
se881
však
Telefon:
200podmínky,
Sobota a neděle: nepřetržitě
é byddny, v sobotu, neděli a v době
Poliklinikasvátků
Prosek, Fakultní nemocnice
za nichž akt probíhá.
í měsvátků
Nemocnice Na
Bulovce,
LovosickáBulovka,
440/40, Praha
9
Klub
zastupitelů
MČ
Praha 9
Budínova
2,Zájem
Prahao 8vítání občánků
– dětí na-ve všední
DOSPĚLÍ
mín
Telefon:dny 19.00 283 842 224
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
DOSPĚLÍ ve všední dny
Uzavíratelné garáže
rozených
od
1.
ledna
2015
–
musí
na tel.:
-Libeň.
hod
6.00
hod,
o víkendech 266 084 220
19:00–6:00DVŮR
hod., o víkendech
SBĚRNÝ
Ordinační hodiny LSPP pro
vPoslanecké
Lovosické
k.
jejich rodiče projevit sami.
To zna- od 19.00 hod.
dny:
a
svátcích
od
19:00
hod.
a
svátcích
PRO PRAHU 9
děti v Nemocnici Na Bulovce:
mená, že je třeba podat přihlášku.
pracovního dne
každou
první středu v měsíci posledníhoOrdinační
posledního pracovního dne do
Pondělí–pátek:16:00–7:00
hodiny LSPP
pro
Lze
tak učinitkancelář
na podatelně
Úřadu
do
6:00
hod.
prvního
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Pod
Šancemi
444/1,
Praha
9
Sobota
a
neděle:
nepřetržitě
Regionální
TOP 09
6.00
hod. prvního pracovního
Praha
9,
Jablonecká 322,
ve581
FN Bulovka: městské
části
Praha
9,
Sokolovská
pracovního
dne.
POMOCI
(LSPP)
Tel.:
+420děti
284
098
Telefon:
283
842
224
Praha 9
cz,
dne.
NA
9 266 084 220
od
14.00PRAHY
do 16.00.
Tel.: +420Pondělí
286
881 518
14/324,
nebo
PROVOZNÍ
DOBA:
- pátek:
16.00
– 7.00
 ÚZEMÍ
Kovářská
3, Prahaprostřednictvím
9 (2. patro)
e-mailu
na
adresu:
pichovar@prapondělí
až
pátek
8.30
–
17.00
Telefon:
881 200
Sobota a neděle: nepřetržitě
Možnost objednání na
Provozovatel+420
LSPP:283
Poliklinika
Tel.: +420 286 881 518
sobota 8.30 – 15.00
dní
ha9.cz.
Prosek, Lovosická 440/40,
tel.: 602Více
262 na
686www.praha9.cz.

T

době
ce
ha 8

Praha 9

ro

09– 7.00
etržitě

842 224

084 220
00

Telefon:

DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
Praha 9
hod - 6.00 hod, o víkendech
a svátcích od 19.00 hod.
posledního pracovního dne do
Regionální
kancelář
TOP 09
6.00
hod. prvního
pracovního
Praha 9
dne.
Regionální kancelář TOP 09 Oblastní kancelář ODS Praha 9
www.facebook.com/
sídlí
na adrese:
Oblastní
kancelář ODS Praha 9
Tel.:
+420
286
Praha
9 881 518 9/TOP 09/
Marek
Doležal-Praha
Jandova
4, Praha 9, 1. patro,
sídlí na adrese:
Možnost
objednání
na
Kovářská
3, Praha
9 (2. patro) Jandova 4, Praha 9, 1. patro
tel.: 602 262 686
e-mail: odspraha9@seznam.cz
Telefon
i fax:

Možnost objednání na
tel.: 602 262 686
Praha 9

ha 9

a9

epnet.cz

um.cz
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283 842 224
266 084 220

Strana zelených
Vaši zastupitelé:

Bezplatná právní poradna
– Davídek
exekuce
Ing. Zdeněk

Tel.: 283 091 328
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům,
Možnost objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
kteříTomáš
nemohou
za právní služby platit a mají trvalý pobyt
Senátor
Kladívko
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
území
MČ258
Praha 9.
tel.: na
+420
737 250
e-mail: petr@pisoft.cz
Praha
9 Ph.D.
Termíny: 8. 6., 22. 6. 2016
MUDr. Jan
Trnka,
Senátorské dny:
jantrnka@centrum.cz
V hale
novéod
radnice
se v dene-mail:
termínu
konání bezplatné
každé
pondělí
15.00 –u infocentra
18.00
+420 283 891 989
Adresa:
OVV
ČSSD
Praha
9, čísla. Právní
právní poradny budou
rozdávat
od 13.30
hodin
pořadová
poradna se koná odJablonecká
14 do 15 hodin723,
v 1. Praha
patře, místnost
106.
9-Prosek
Strana zelených
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem
+420 283 882 131
DEVÍTKA – MAGAZÍN
MĚSTSKÉ ČÁSTInaPRAHA
9 PrahaTelefon:
Vaši zastupitelé:
území MČ
9 – Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín,
e-mail:
ovv.praha9@cssd.cz
Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto
Ing. Zdeněk Davídek Veškeré
zastupitelů
zavČSSD
děkuje
službu požádat vámKlub
poskytnou
pracovníci
infocentru.

Hnutí
pro Prahu

Adresa:
Adresa:OVV
OVVČSSD
ČSSDPraha
Praha9,9,
Jablonecká
Jablonecká723,
723,Praha
Praha9-Prosek
9 – Prosek
Telefon:+420
+420
721
Telefon:
283
882029
131892
e-mail:ovv.praha9@cssd.cz
ovv.praha9@cssd.cz
Tel.: 283 091 328
e-mail:
všem spoluobčanům za pomoc
Zdeněk
Davídek
Klub
zastupitelů
za
ČSSD
pořádá
setkání
Možnost
objednání:
e-mail:
davidekz@p9.mepnet.cz
při řešení problémů a podnětů
Klub
zastupitelů
za
ČSSD
děkuje
se zastupiteli Milanem Apeltauerem
e-mail: davidekz@praha9.cz
a Slavomírem
HolíkemzaKladívko
vpomoc
úterý
Senátor
Tomáš
všem
spoluobčanům
RNDr.
Petr
Pišoft,
Ph.D.
v rámci Prahy 9. Setkání se zastutel.: 602 643 472
14.řešení
června
2016 od a16podnětů
do 17.30 hodin.
při
problémů
tel.:
+420
737 250 258
e-mail: petr@pisoft.cz
piteli Milanem Apeltauerem
v rámci Prahy 9. Setkání se zastupiteli Milanem Apeltauerem
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
a Miloslavem Hanušem se uskuSenátorské
dny: se usku- Mgr. Ing. Aleš Doležal
a Miloslavem Hanušem
e-mail: jantrnka@centrum.cz
teční 13. sociálně
března slabším
od 16.00
do 17.30.
teční
13.
března
od
16.00
do
17.30.
Tato služba je poskytována
občanům,
kteří
každé pondělí od 15.00 – 18.00
dolezala@praha9.cz

Bezplatná právní poradna

Trojkoalice

Jan Sládek
Březen 2012 sladekj@praha9.cz

STSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

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 Praha2012
9,
Březen
Sokolovská ulice 14, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin.
Termíny: 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6.
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup

INZERCE V ČASOPISU

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

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

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

Červen 2016
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INFORMACE
Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu 2016

Velkoobjemové kontejnery

Praha 9 – trasa A

Červen

14. 6. – Út
28. 6. – Út
16. 8. – Út
13. 9. – Út
27. 9. – Út

3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
6. křiž. ul. Vysočanské nám. – U Nové školy
7. U Smetanky (u potravin Lidl)

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

Praha 9 – trasa B
2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
6. ul. Vysočanská 243
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
		8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická

15:40–16:00
16:10–16:30
16:40–17:00
17:10–17:30
17:40–18:00
18:10–18:30
18:40–19:00

Praha 9 – trasa A
1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji
8:00–8:20
2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou)
8:30–8:50
3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
9:00–9:20
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
9:40–10:00
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
10:10–10:30
6. křiž. ul. Vysočanské nám. – U Nové školy
10:50–11:10
7. U Smetanky (u potravin Lidl)
11:30–11:50

Praha 9 – trasa B
29. 10. – So

1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková
2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
6. ul. Vysočanská 243	
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
		8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická

8:00–8:20
8:40–9:00
9:10–9:30
9:40–10:00
10:10–10:30
10:40–11:00
11:10–11:30
11:40–12:00

Kontaktní telefon na řidiče: 725 562 312, 725 562 318

Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské
Pražská plynárenská, a. s., ve
spolupráci s dceřinou společností
Pražská plynárenská Servis
distribuce, a. s., a úřadem MČ
Praha 9 nabízí odběratelům zemního
plynu tzv. mobilní obchodní kancelář,
jejímž prostřednictvím si stávající
i potenciální zákazníci Pražské
plynárenské mohou vyřídit záležitosti
související s odběrem zemního
plynu bez návštěvy kontaktních míst
v Praze 2 a 4.
Termíny přistavení:
6. 6. 2016
od 10.30 do 13.30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna
v dodávkovém automobilu Fiat
Ducato, označeném logem Pražské
plynárenské, a. s., zaparkovaném na

Červen 2016

6. 6.
7. 6.
11. 6.

27. 7. – St

19. 11. – So

4. 6.

parkovišti za Úřadem MČ Praha 9,
Sokolovská 324/14.
Mobilní kancelář poskytuje zejména
následující služby:
• zahájení, převod a ukončení
odběru zemního plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména atd.)
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
• informace k otázkám souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních
číslech 267 175 366 a 267 175 202
nebo na www.ppas.cz.

13. 6.
14. 6.
18. 6.
20. 6.
21. 6.
25. 6.
27. 6.
28. 6.

8:00–12:00
9:00–13:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
15:00–19:00
8:00–12:00
9:00–13:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
15:00–19:00
8:00–12:00
9:00–13:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
15:00–19:00
8:00–12:00
9:00–13:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
15:00–19:00

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

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

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

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).

Internetové centrum Prosek
Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500
(vchod z Litoměřické ul.), 190 00 Praha 9
Tel.: +420 725 590 684 / e-mail: info@icprosek.cz
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Vysočanská „V“
pro seniory v červnu
Akce pro seniory z městské části Praha 9,
kteří mají trvalé bydliště v působnosti úřadu
Sokolovská 14/324, Praha 9.
Týdenní pobyt v Jižních Čechách
V pondělí 6. června v 7.30 odjezd
všech přihlášených účastníků
z atria hotelu Clarion do jižních
Čech na týdenní pobyt v Třeboni.
Úterý 14. června od 14 hodin
Květiny k jídlu
Setkání s Janou Vlkovou, která
poutavě vypráví a názorně ukazuje, co vše lze z květin natrhaných
v přírodě sníst a jak si zpestřit jídelníček. Akce se uskuteční v zasedací síni Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovska 14/324, 2. patro, číslo
dveří 205 – zdarma.
Čtvrtek 16. června od 13 a 14 hod.
Výstava „Expozice historických
nočníků a toalet – opomíjené
oblasti hygieny“
Sraz zájemců o výstavu s Renátou Píchovou ve 13 nebo 14 hodin
přímo před muzeem Vyšehradská
1703/12, Praha 2. Zdarma.

Úterý 28. června
Vycházka ze Zadní Třebáně
na Karlštejn
Trasa vycházky, na níž se dozvíte
zajímavosti o Karlu IV., je dlouhá
5 kilometrů. Sraz s účastníky na
vlakovém nádraží v Zadní Třebáni. Odjezd vlaku z Prahy hlavního
nádraží v 10.17 hodin. Průvodkyní je Pavla Lešovská. Návrat zpět
již z Karlštejna podle nálady opět
vlakem. Průvodce zdarma. Jízdenku na vlak si hradí každý sám.
Čtvrtek 30. června od 14 hodin
Kino Ládví: Teorie tygra
Hlavní roli ve filmu ztvárňuje Jiří
Bartoška. Velký i malý sál. Zdarma.
Pracovníci oddělení kultury a sportu
kanceláře starosty a tajemníka úřadu MČ Praha 9 přejí všem seniorům
i občanům krásné léto 2016 plné pohody a šťastných setkání. Uvidíme
se v srpnu na Barevné devítce..

Poděkování
Do redakce Devítky napsali senioři ze Společenského
centra na Proseku.

„R

ádi bychom poděkovali
Andree Dunděrové, aktivizační pracovnici Společenského
centra pro seniory v Harrachovské
ulici na Proseku. Každý den se tu
od rána do večera něco děje.
Probíhají zde jazykové kurzy
němčiny, angličtiny a francouzštiny i počítačové kurzy, které se
těší velkému zájmu. Vedou je lektoři a počítačové kurzy i Andrea.
Kromě toho zde probíhají také
různá cvičení, jako např. zdravotní cvičení s prvky jógy a dechových cvičení, pilates nebo cvičení
páteře. Méně pohybliví senioři se
mohou zúčastnit cvičení na židlích. Také je zde velmi zajímavý
kurz paměti.
Každou středu odpoledne bývá
„Kavárnička“, na kterou zve Andrea zajímavé hosty. A po kavárničce probíhají „Dílničky pro ši-
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Jubilanti
70 let
Hana Janáčová
75 let
Blanka Švábová –
vše nejlepší z celého
srdce přeje dcera
Blanka s rodinou
80 let
Marie Bílková
Stanislav Červík
Josef Havelka
Jiří Hák
Jiří Hoke
Aurelie Hurychová
Danuše Peroutková
Jiří Ticháček
Jaroslav Tryzna
Miloš Štraub
Vladimír Mühlbach
Vladimír Novotný
Vanda Soukupová
Miroslav Sklenář
Jana Šulcová
Vlastimil Šulc
Doris Rimplerová

Marie Kubertová
Míla Vlachová
Ilonka Vlčková
Milan Váša
Karel Vaněk
Vladimír Vecka –
vše hezké přeje
přítelkyně Renáta
Jiří Zouza
Štefan Žigala
Ladislav Červený
85 let
Květoslava Bečvářová
Eva Lukšanová
František Sojka
Milena Štíplová
František Veverka
Jaroslav Kašpar
Oldřich Matouš
Bohumil Valenta
Božena Krausová
Blanka Seidlerová
Miroslav Janda
Ludmila Meisnerová
Miloslava Ondráčková
Georgi Andonov

90 let
Vlasta Čapková
Jiřina Řeháková
Hana Klusáková
91 let
Jaroslava Fejtková
Květuše Zusková

kovné ručičky“. Tyto dílničky vede
také Andrea a seniorky spolu s ní
vyrábějí velmi hezké a zajímavé
věci z různých materiálů.
Také v našem centru působí kroužky orientálního tance a country
tanců. Kroužek country tanců se
zúčastňuje různých veřejných vystoupení a soutěží. Jednou měsíčně si zde senioři také zazpívají při
kytaře písně různých žánrů. Od
jara do podzimu je možno venku
hrát pétanque nebo ping-pong.
Dále mohou senioři využívat služby kadeřnice, pedikérky a masérky
za velmi příznivé ceny.
Moc hezké jsou s Andreou páteční
procházky po Praze, návštěvy různých zajímavých výstav a galerií
i výlety.
Andrea má pro každého vlídné
slovo i milý úsměv, je laskavá a trpělivá. Děkujeme Andreo.

U příležitosti 20. výročí otevření Domova
vás zveme na letní slavnosti
seniorů Vás
s bohatým zábavným programem.
U příležitosti 20. výročí otevření Domova
TěšímeVás
vás!na letní slavnosti
vse
seniorů
ásna
zveme
s bohatým zábavným programem.
Těšíme se na vás!

Hosté
Žižkovanka Petra Soviče | 14.00
14.00–15.00 hodin
Milan Drobný | 15.00–15.45 hodin
z Miluška Voborníková | 16.00–16.45 hodin
Hosté
Mluveným slovem provází zpěvák Petr Sovič
z Žižkovanka Petra Soviče | 14.00
14.00–15.00 hodin
z Milan Drobný | 15.00–15.45 hodin
Doprovodný program
z Miluška Voborníková | 16.00–16.45 hodin
z
Vystoupení
seniorů
Mluveným
slovem
provází zpěvák Petr Sovič
z Vystoupení dětí
z
Ukázky
dílniček
Doprovodný program
z Nabídka různých sociálních služeb
z Vystoupení seniorů
z Vystoupení dětí
z Ukázky dílniček
z Nabídka různých sociálních služeb
z

92 let
Jana Pavlů
Jana Vlašínová
Marie Hrubá
Vlasta Klierová
Zdeněk Havel
93 let
Marie Zlydnyková
Společnou cestou…
Kamennou svatbu si
v dubnu připomněli
a v kruhu rodinném
oslavili manželé Libuše
a Jiří Jarkovi. Popřát
přišli i zástupci Úřadu
MČ Praha 9.
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z

Kdy:

10. 6. 2016 od 14.00 do 18.00 hodin

Kde:
Kdy:

v zahradě u Domu s pečovatelskou službou
Novovysočanská
861,do
Praha
9 hodin
10.
6. 2016 od 14.00
18.00
zastávka autobusu 136 – Skloněná
v zahradě u Domu s pečovatelskou službou
Novovysočanská 861, Praha 9
zastávka autobusu 136 – Skloněná

Kde:

Design: K. Jelínková | galerie-aniretak.cz | educat.cz

Design: K. Jelínková | galerie-aniretak.cz | educat.cz
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Společenské, aktivizační centrum pro seniory
Středisko sociálních služeb Městské části
Praha 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785,
286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

1. 6. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory,
poslední s lektorkou
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Společenský klub: Koncert – klavír
a housle, klasická hudba, písně Karla
a lidové písničky. Všechny
raha 9, Hašlera
uplynulý
seniory srdečně zveme (zdarma)
diska, na
13:15–14:30
namenal
i náš
Dílničky: Náramky z dřevěných špachtlí
15:00–16:00

vní služby,
2. 6. 2016 – čtvrtek

Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
mplikovaly
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
který vyloučil
Angličtina – úplní začátečníci
o státních
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
spolupráci
Klub důchodců
13:00–16:00

3. 6. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Pétanque trénink – hra, kterou zvládne
každý senior
10:00–11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00
6. 6. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Pétanque trénink – hra, kterou zvládne
každý senior
14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00
7. 6. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30

13. 6. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
9:00–14.00
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Pétanque trénink – hra, kterou zvládne
každý senior
14:00–15:00
Klub seniorů, kardiaků
14:00–17:00

Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat, 100 Kč)
9:00–14.00
Počítačový kurz – mírně pokročilí
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

14. 6. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu pro všechny seniory:
písně různých žánrů (texty u nás)
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

8. 6. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory s lektorkou
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Život a ochrana mořských želv v Indonésii
(fotografie a promítání)
13:15–14:30
Dílničky: Korálková srdíčka – na výstavu
14:45–16:00

15. 6. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory s lektorkou
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Přírodní kosmetika –
domácí využití přírody, vč. ukázky
13:15–14:30
Dílničky: Sova z ponožky, ponožka
a šití s sebou
14:40–16:00

9. 6. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

16. 6. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

10. 6. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Možnost využití, vyhledávání na internetu
pro seniory – zdarma
9:40–12:00
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
LETNÍ SLAVNOSTI nejen pro seniory:
hudba Žižkovanka Petra Soviče, hosté
Milan Drobný, Miluška Voborníková,
tance, zpěv, zábava (zdarma) 14:00–18:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00

17. 6. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Vycházka – přírodní rezervace Divoká
Šárka. Sraz u nás v centru 9:30–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00

20. 6. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Pétanque trénink – hra, kterou zvládne
každý senior
14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00
21. 6. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat, 100 Kč)
9:00–14.00
Počítačový kurz – pro začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
22. 6. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory s lektorkou
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Karel Havlíček Borovský
13:15–14:30
Dílničky: Tužkovník – prázdnou
plechovku s sebou
14:40–16:00
23. 6. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
24. 6. 2016 – pátek
Dovolená
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
27. – 30. 6. 2016
Dovolená
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Zveme vás na koncert (zdarma)
Klavír a housle – klasická hudba,
písně K. Hašlera, lidové písničky
1. 6., od 13 hod., sál centra pro seniory,
Harrachovská 422/2, Praha 9

INZERCE

ŽALUZIE-SÍTĚ PROTI HMYZU

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

1

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

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

739 939 734

Červen 2016

www.gyned.cz

Přijímáme nové dospělé
i dětské pacientky!

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
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Lukáš Chudoba, www.prahazaluzie.eu

SC-361727/02

více informací (smluvní pojišťovny,
ordinační hodiny, ceník)
na www.gyned.cz

13

ŠKOLSTVÍ

Mezinárodní studentský divadelní projekt
Gymnázium J. Seiferta o.p.s., které sídlí na Vysočanském náměstí v Praze 9, již podruhé hostilo účastníky
Mezinárodního divadelního projektu – International Theatre Project.

T

ohoto unikátního projektu se
v současné době účastní studenti sedmi evropských středních škol
a Gymnázium Jaroslava Seiferta je
jedinou školou z celého bývalého
Československa, která je v projektu zahrnuta od roku 2008. Projekt
funguje tak, že se podle předem
zadaného plánu střídají pětičlenné
týmy studentů ze tří zemí v hostitelské čtvrté zemi, která předem
stanovuje téma setkání. Studenty
doprovázejí pedagogové-režiséři.
Studenti si nastudují v národních
skupinách co nejlepší hru na zadané téma. Potom si stanoví a společně odhlasují další téma, které
nastudují v mezinárodních skupinách, ve kterých jsou studenti
promícháni, přičemž je každá
skupina vedena jedním z režisérů.
Není třeba dodávat, že všechna
představení jsou pantomima, a to
proto, aby bylo vše snadno srozumitelné i pro diváky z ostatních
zemí. Veškerá komunikace mezi
účastníky probíhá v angličtině.

Čeští hostitelé účastníků Mezinárodního studentského divadelního projektu

Cizinec mezi všemi

Letošní ročník se konal v posledním dubnovém týdnu v prostorách
Divadla Gong. Setkání se zúčastnili studenti z Finska, Nizozemí
a Maďarska. Setkání vyvrcholilo
veřejným vystoupením ve čtvrtek
„Cizinec mezi všemi“. To byla hlavní myšlenka a ústřední téma, které
vymyslela pro tento ročník paní profesorka, vyučující na GJS dramatickou výchovu, Hana Ulrichová.
Ztvárnění této myšlenky se vý-

razně lišilo stát od státu, všechny
hry však sklidily ohromný úspěch
a potlesk. Na toto téma zpracovali
malou výstavu svého uměleckého
nadání i žáci navštěvující hodiny
estetické výtvarné výchovy hostitelské školy. Jejich výtvory byly
vystaveny ve foyeru Divadla Gong.
Další částí programu bylo utvoření mezinárodních skupin, které
vypracovaly svůj divadelní kousek
na všemi zvolené téma ‚neodolatelný‘. I přesto, že tato dílka se

začala připravovat až po příjezdu
všech, byla také oceněna publikem. Interpretace byly různé, od
moderního Adama a Evy až po
téma závislostí.
I když se představení hrála jen
v jednom dni, účastníci strávili
v Praze celý týden. Kromě divadla
hostitelé zorganizovali i doprovodný program, který cizincům ukázal
krásy Prahy a České republiky.
Magdalena Lemfeldová, septima;
Miloš Holas, manažer gymnázia

INZERCE

LETNÍ POHODA

Vyčištění klimatizace,
prohlídka a mytí vozu
za 499 Kč
Pro Vaši maximální pohodu Vám
prohlédneme vůz před dovolenou,
vyčistíme klimatizaci speciálním
přípravkem a umyjeme povrch vozu
za akční cenu 499 Kč.
Akce platí od 1.6. do 31.8.2016.

Abychom zajistili pohodlí i Vám
a ochránili Vás před nepřízní počasí
máme připraven praktický dárek.
Přejeme Vám krásné léto
a těšíme se na Vás!
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Vítězové soutěže S písničkou jdu jako ptáček
Slavnostní vyhlášení oceněných V. ročníku výtvarné soutěže pro děti z mateřských škol Prahy 9 pod názvem
„S písničkou jdu jako ptáček“ se uskutečnilo 3. května. Diplomy a věcné dárky předávali starosta Prahy 9
Jan Jarolím, radní pro školství Zdeněk Davídek a vedoucí odboru školství Prahy 9 Martin Odehnal.

S

outěž vyhlásila mateřská škola
Pod Krocínkou ve spolupráci
s MČ Praha 9. Odevzdaná výtvarná
díla měla různé formáty a vznikla
rozličnými výtvarnými technikami.
Zúčastnilo se jí celkem 9 zařízení
a podílelo se na ní 47 pedagogů.
Porota složená se zástupců MČ Praha 9 a MŠ Pod Krocínkou hodnotila více než 160 děl a rozhodla takto:

4. kategorie kolektivní práce:
1. Lištičky, MŠ U Nové školy,
2. Červená třída, MŠ Pod Krocínkou, 3. Žabičky, MŠ U Nové školy

Kategorie:

Cena Krocínky:
Kolektivní práce MŠ Kovářská –
Pejsci

1. kategorie 3–4 let:
1. Ryšavý Zdeněk, MŠ Pod Krocínkou, 2. Indra Jabub, MŠ Pod
Krocínkou, 3. Flanderová Kristýna, MŠ U Nové školy

Cena starosty MČ Praha 9:
Václav Draxler, MŠ U Nové školy
Cena poroty:
Šimon Brada, MŠ U Nové školy

Výtvarná díla a oceněné práce byly
vystaveny na radnici MČ Praha 9
pe, foto: mk
do 20. května.

Ze slavnostního oceňování nejlepších malých výtvarníků

2. kategorie 4–5 let:
1. Čechráková Hana, MŠ U Vysočanského pivovaru, 2. Šilhánková
Barbora, MŠ Veltruská, 3. Gábor
Filip, MŠ U Vysočanského pivovaru
3. kategorie 5–6 let:
1. Kavka Jakub, MŠ U Vysočanského pivovaru, 2. Vávrová Maya,
MŠ U Vysočanského pivovaru,
3. Rybišarová Tina, MŠ Veltruská

Práce dětí byly vystaveny
ve foyeru radnice

Studenti z Českolipské v Polsku
Studenti Gymnázia Českolipská se zúčastnili výjezdu
do Polska v rámci projektu
Erasmus+.

V

yjeli jsme v neděli večer a následujícího dne jsme dorazili
do krásného města Kazimierz Dolny, kde jsme se setkali s ostatními
účastníky projektu. Do Polska
přijeli studenti a učitelé celkem
ze sedmi zemí - z České republiky,
Itálie, Portugalska, Rumunska,
Řecka, Španělska a Turecka. O jejich ubytování a program se starali
polští kolegové. Hned po příjezdu
jsme absolvovali prohlídku městem. A naši polští přátelé pro nás
měli také překvapení - free-ride
jízdu v jeepech jménem Bobík po
místní přírodě. Všichni byli jízdou
nadšeni. Po tomto lehce adrenalinovém zážitku jsme se všichni
přesunuli do města Opole Lubel-

Červen 2016

skie. Zde jsme také následující
týden bydleli. Část studentů bydlela v hotelu, část v rodinách. Naše
hostitelské rodiny byly velmi pohostinné, poměrně dobře anglicky
mluvící a především velmi dobře
vařily. Jejich porce bylo opravdu
těžké spořádat.

Následující den jsme se všichni shromáždili v místní škole,
kde pro nás polští studenti měli
připravené video o historii odborového hnutí a jejím vůdci
a pozdějšímu prezidentovi Lechu Walesovi. Dále každý stát
přednesl svou prezentaci týkají-

cí se posledních 70 let evropské
historie, což je také téma celého
projektu. Náš tým prezentoval
nejdůležitější historické události
z let 1969–1989.
V dalších dnech jsme se vydali
poznat polskou kulturu a historii
do terénu. Navštívili jsme nejbližší větší město Lublin a jeho
koncentrační tábor Majdanek. Ve
čtvrtek jsme navštívili Osvětim
a následně Krakov. Poslední den
jsme strávili ve Varšavě. Po prohlídce města jsme se vydali domů
do Prahy. Zde se připravujeme na
další výjezd do Turecka a také na
únor příštího roku, kdy budeme
hostit všechny ostatní země u nás.
Doufáme, že připravíme alespoň
stejně dobrý program, jaký pro
nás připravili Poláci.
text a foto: David, Jakub, Karolína,
Tomáš, Erika – studenti sexty
a septimy, gymnázium, Praha 9,
Českolipská 373
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TRADIČNÍ ČÍNSKÁ
MEDICÍNA
Diagnostika, léčba
a pěstění zdraví

Prosecká 817/82, Praha 9 – Prosek
(areál Auto-Branka)

www.re-max.cz/ivy
Potřebujete prodat nebo pronajmout?
Kontaktujte nás. Na nezávazné schůzce
oceníme vaši nemovitost a vysvětlíme
vám celý průběh obchodu. Pak už je jen
na vás, zda si nás a RE/MAX vyberete.

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

Pro bezplatné poradenství
volejte kdykoliv

Remax_92x130_P9.indd 1

800 199 966

SC-361560/02

Provedeme vás
světem realit
bez nehod.
Přesvědčte se
o tom
v RE/MAX Ivy i vy.

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

16

Kompletní realitní a hypoteční servis s osobním přístupem
Stavíme na důvěře, klient je naším partnerem
Pomůžeme vyřešit i složitější situace (insolvence, exekuce, dědictví,…)
Zdarma znalecký posudek pro podání daně z nabytí, stejně tak zajistíme
energetický průkaz – PENB (u námi realizovaných zakázek)
Bezpečná úschova kupní ceny
Realizace obchodu v souladu s platnou legislativou

Červen
2016
21.4.2016 15:24:23
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Celoroční lyžařská škola
pro děti ve Freestyle Kolbenka
Organizace lyžařských
kurzů pro žáky není
pro základní školy
jednoduchou záležitostí.
Dobré řešení v tomto
směru nabídli na schůzce
ředitelů ZŠ městské části
Praha 9 dne 25. května
zástupci Freestyle
Kolbenka z Vysočan.

„N

aučíme děti lyžovat v průběhu roku,“ řekl Petr
Müller z Freestyle Kolbenka.
„Unikátnost naší nabídky spočívá
v tom, že dětem lze výuku rozložit
do několika lekcí v průběhu roku,
které ve srovnání s horami budou
stát daleko méně peněz. Stačí si
vybrat čas a naši profesionální instruktoři provedou děti od pluhu
až po carvingový oblouk.“

Lyžařská škola ve Freestyle Kolbenka
K výuce ve Freestyle Kolbence používají speciální trenažér, jehož
povrch věrně simuluje sníh. Rychlost pásu je plynule nastavitelná
od 0 do 35 km/hod., stejně tak
jako sklon sjezdovky od 90 do 200.
Výuku neovlivňuje nepříznivé počasí ani nekvalitní povrch sjezdovky. V případě pádu je pás okamžitě

zastaven, čímž se eliminuje riziko
zranění. Žák se po celou dobu vidí
v zrcadle, proti kterému se pohybuje a instruktor ho v reálném
čase navádí, jak odstranit chyby,
kterých se dopouští.
Každá lekce (skupinová pro 2–4
osoby, individuální pro 1 osobu)
se skládá z rozcvičky, seznámení

se s úrovní lyžařských dovedností,
zapůjčení veškerého vybavení (vše
již v ceně) a následné výuky. Po
12 lekcích by dítě mělo v pohodě
zvládnout paralelní oblouk. Zájemci se mohou přihlásit do lyžařské školy, která se koná v pondělí
a ve středu od 17 do 18 a od 18 do
red
19 hodin.

INZERCE

MUDr.

ZUZANA PERTLÍČKOVÁ
Praktický lékař pro dospělé a interna

Zavolejte nám
281 021 265

Vajgarská 1141
Praha 9, Kyje

Přijímáme nové pacienty
● Preferujeme osobní přístup ke�každému pacientovi.
● Důkladně vysvětlíme diagnózu i�následné kroky.
● Využijte objednávkový systém, který šetří váš čas
v�čekárně.

● Měříme srážlivost krve při užívání specických léků,
problémů s trombózou, apod.
● V případě potřeby provádíme vyšetření pomocí EKG
s okamžitými výsledky.

● Bezproblémové parkování, bezbariérový přístup
a lékárna v objektu.

● Jednoduchá registrace bez nutnosti návštěvy
předešlého praktického lékaře.

● Měříme hladinu CRP přístrojem, což nám umožnuje
okamžité zjištení míry infekce v těle a nutnost
nasazení antibiotik.

● V objektu se nachází ambulance dalších specialistů
pro návaznou péči.

● Péče je plně hrazená zdravotními pojištovnami.

Objednejte se na�tel.: 281 021 265, případně využijte naší e-mailovou adresu:
zuzana.pertlickova@ordinace.mediclinic.cz. Více informací naleznete na�www.mediclinic.cz.

MDC-Inzerce-Pertlickova-188x130.indd 1
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Naším krédem je vstřícný přístup k�pacientovi.
Přijďte a�využijte naše služby!
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KULTURA

Setkání v červnu? V ZAHRADĚ!
tímto způsobem pomoci prohloubit to, co nás pojí, pochopit
to, v čem se lišíme, a využít toho,
EK
v čem se doplňujeme.

Historie a současnost
Prahy 9 v dokumentech
a fotografiích

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

Pod záštitou starosty
městské části Praha 9 Ing.
Jana Jarolíma a prezidenta
města Čenstochová
Krzysztofa Matyjaszczyka
pořádají Galerie 9
a Městská galerie umění
v polské Čenstochové
společnou výstavu více než
dvaceti českých a polských
výtvarných umělců na
téma V ZAHRADĚ. Společný
projekt, k němuž je vydán
dvojjazyčný katalog,
se poprvé představí
v Galerii 9 od 2. do 23.
června, v Čenstochové pak
bude výstava prezentována
od poloviny července.

T

éma V ZAHRADĚ bylo zvoleno
pro bohatost možných konotací, výkladů a asociací – zahrada
rajská, Getsemanská zahrada, zahrada dětství, snů, ticha, zahrada
duše či zahrada svobody – a jeho

Stálá expozice v historické budově
radnice.

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř

Josef Kábrt: Měla jsem krásný sen, 1983, barevný lept
umělecké zpracování autory s rozdílnými kořeny, zkušenostmi, názory i výtvarnými styly jistě vyústí
v neotřelou, ojedinělou a inspirující přehlídku současného výtvarného umění v široké škále pohledů
a technik, která bude i příležitostí
k setkání dvou kultur.
Českou stranu zastupují umělci
Tigran Abramjan, Gennadij Alexandrov, Teodor Buzu, Zdeněk
Manina, Petra Navrátilová, Tomáš
Pergler, Zuzana Růžičková, Věra
Sedláková, Hana Tesařová, František Tomík a Lenka Vojtová. Jako
poctu významným autorům již nežijícím představí Galerie 9 také díla

na dané téma Josefa Kábrta, Jaroslava Klápště a Vladimíra Tesaře.
Polskou stranu reprezentují Anna
Glińska-Kupczyk, Agnieszka Mitura-Bagińska, Adam Pociecha,
Aleksandra Prusinowska, Jacek
Sztuka, Barbara Szyc, Matylda
Ślosarska, Paweł Warchoł, Marek
Wawro, Zdzisław Wiatr a Stanisława Zacharko.
Jestliže se mezi Poláky a Čechy
v posledních několika letech především díky knihám Mariusze
Szczygla vzájemné povědomí
o našich národech, tak blízkých,
a přesto poněkud odtažitých, přece jen poněkud zlepšilo, chceme

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. Vždy ve
středu od 17 do 19 hodin.
Program dílen:
1. 6. malování v parku
8. 6. papírové vitráže
15. 6. stojan na šperky
22. 6. malování na kůru
29. 6. prázdninové deníčky

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
15. 6. enkaustika
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat. Kurs probíhá přímo
ve výstavních prostorách,
takže můžete být inspirováni
výtvarnými díly.

Metamorfózy (malba a sklo)
V posledním červnovém
týdnu zahájí svou letní výstavu dvě autorky,
patřící k nejmladší generaci tvůrců v oboru, jenž
má v našich krajích tak
skvělou tradici i reputaci:
sklářskému výtvarnictví.

K

ateřina Lubovská-Smolíková
a Jana Haluzová-Železníková
se věnují jak volné tvorbě – sklářské i malířské, tak designu. Oběma je bytostně vlastní experiment
i respekt k ušlechtilému materiálu.
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Kateřina Smolíková: Motýlí křídlo,
foukané sklo, 2006

Jana Železníková
Jejich díla můžete v Galerii 9
zhlédnout od 28. června do
21. července.
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Jana Železníková: sklo

Kateřina Smolíková: Žižkov, 2014
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KULTURA

Pohádky Na Dvorečku Přednáška Nejdelší
noc – 21. 8. 1968
Opět vás rádi zveme na malou letní scénu v Jandově 4
v Praze 9 - Vysočanech, kde odpoledne 1. června
zahajuje letní cyklus pohádek pro nejmenší. Představení
se konají každou středu, jejich začátek je naplánován
vždy na 16 hodin a vstup je volný.

H

raje se za každého počasí. Na pohádky navíc navazují tematické dětské dílničky, které se konají na stejném místě ve výtvarném ateliéru
ve 4. patře. Možnost zakoupení občerstvení zajištěna.
1. 6.
8. 6.
15. 6.
22. 6.
29. 6.

Peklo s ježibabou – Divadlo ELF
Princezna a drak – Divadélko Vysmáto
O Červené Karkulce – Divadlo Bořivoj
Jak to bylo, pohádko? – Divadlo Rolnička
Pohádka o strašidelném nádraží – Divadlo Láry fáry

Kinobus 2016
V pondělí 20. června odstartuje Kinobus již devátý ročník oblíbeného
turné letního kina právě v Praze 9 v parku Přátelství na Proseku.
Promítá se po setmění, vstup zdarma, více informací na www.dpt.cz/
kinobus. Srdečně zve Dopravní podnik hl. m. Prahy s podporou
městské části Praha 9.
red

Nejdelší noc – přednáška k událostem 21. srpna 1968
se uskuteční 7. června od 14 hodin v zasedací místnosti
vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9.
Přednáší PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.

P

řednáška je součástí výstavy,
kterou při příležitosti 45. výročí
srpnových událostí roku 1968 před
třemi lety připravily Policie ČR,
Úřad dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu SKPV, Vojenský historický ústav Praha a pražské Muzeum Policie ČR výstavu
„Nejdelší noc – 21. 8. 1968“. Do
30. června 2016 ji můžete zhlédnout na vysočanské radnici.

Sovětské tanky před budovou
Čs. rozhlasu 21. 8. 1968

Klavírní recitál
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje na
vysočanské radnici 2. června od 19 hodin klavírním
recitálem Aleny Koudelkové.

Prosecká zastaveníčka U
Cyklus komorních koncertů v parku Přátelství na Proseku pokračuje
také v červnu. Letos se koná pod záštitou MČ Praha 9 již VII. ročník.
7. června
MUSICA NOTTURNA
G. Fr. Händel, A. Corelli, N. Koutník

21. června
MUSICA POETICA I – J. J. Ryba,
J. Mysliveček, F. A. Rosetti

14. června
PRAŽSKÉ DECHOVÉ KVINTETO
W. A. Mozart, F. Schubert, M. Haydn

28. června
TRIO KALICH – J. Strauss, F. Lehár,
K. Vacek, K. Valdauf

Koncerty začínají vždy v 18 hodin. Vstup volný.

Devětkrát s Devítkou
XVI. ročník Festivalu orchestrální a komorní tvorby
2016 „Hudební jaro v Praze 9“ pod záštitou starosty
MČ Praha 9 Jana Jarolíma je tady.
6. června
Emauzský sbor a orchestr
Program: G. F. Händel, W. A. Mozart
Park Přátelství, Praha 9 - Prosek
8. června
Varhanní koncert – M. Pochopová
Program: výběr z děl světových mistrů
Kostel sv. Václava, Praha 9 - Prosek
13. června
Brass Collegium
Program: J. S. Bach, J. I. Linek,

Červen 2016

J. Soussa, G. Ph. Telemann
Přírodní park Podviní,
Praha 9 - Vysočany
15. června
Boema kvartet
Program: A. Vivaldi, G. F. Händel,
W. A. Mozart
Kostel Svatyně Krista Krále,
Kolbenova, Praha 9 - Vysočany
Začátek koncertů je v 18 hodin.
Vstup volný.

slyšíte skladby J. S. Bacha, J. Brahmse, B. Martinů. Koncert se uskuteční v obřadní síni vysočanské radnice, Praha 9, Sokolovská 14/324.
Bezbariérový vstup. (2. p./výtah). Omezená kapacita sálu. Volný vstup.

Pohádky

a dobrodružství s DDM
Dům dětí a mládeže na Proseku pro vás před letními
prázdninami připravil dvě pěkné akce.

Z

pohádky do pohádky je již
tradiční akce, kde se můžete
setkat s postavami vašich oblíbených pohádek. Liška Bystrouška
vás odveze na svém ocásku přes
zahradu proměněnou k nepoznání
a samozřejmě nebude chybět ani
Budulínek, Petřík a Zlatovláska,
Růženka a princ Bajaja. Pomůžeme jim splnit pohádkové úkoly
a proplujeme z pohádky do pohádky.
Všichni se sejdeme ve
čtvrtek 9. června od
16 hodin na zahradě
Domu dětí a mládeže
Praha 9. A nakonec
všechny malé dobrodruhy bude čekat
v 17.45 Robin Hood,
divadelní představení divadelního souboru Kampak.

Další dobrodružná akce se bude
konat v parku Přátelství na Proseku v neděli 19. června od 14
hodin Ahoj léto! Tentokrát v námořnickém stylu. Vydejte se plnit
úkoly po stanovištích, objevujte
zapomenuté poklady, naučte se
znalosti potřebné k plavbě po mořích, zdokonalte se ve vázání lodních uzlů a naučte se střílet z děla.
Nebude chybět ani
námořníky oblíbené
tetování nebo skákací loď.
A pokud se nechcete
o prázdninách nudit,
chcete někam vycestovat z rušné a horké Prahy… vyrazte
s námi na letní příměstské a pobytové
tábory, místečko se
mf
jistě najde. 
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KULTURA
L. Smoljak: Acylpirínek Cyrda – herecký
kurs Pimprlata
M. Černý, V. Řebounová: Škola v přírodě –
herecký kurs Fantomové divadla
www.divadlogong.cz

GONG
6. 6. pondělí
19:00
PREMIÉRA
J. S. Richter: KUČEROVIC RODINKA
Centrum muzikálového herectví
Kučerovi jsou opravdu zvláštní rodina.
Otec marně hledá práci, matka ji nikdy
ani nehledala, a tak se o rodinné finance
musejí ne zrovna obvyklými způsoby
postarat děti. Více: www.c-m-h.cz
7. 6. úterý
17:00
BESÍDKA ZŠ A MŠ NA BALABENCE
8. 6. středa
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.

19:00

10. 6. pátek
18:00
SNATCH RANK
Vystoupení převážně dívčí taneční
skupiny zaměřené v první řadě na hip hop
dance a street dance. Do jejího repertoáru
však patří house dance, popping,
wacking a mnohé další.
Více: snatchrank-cz.webnode.cz
13. 6. pondělí
19:30
M. Černý, V. Řebounová:
SHAKESPEARE V DÁMSKÉ ŠATNĚ
Divadelní představení absolventů
hereckých kursů 55+.

14. 6. úterý
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ MATEŘSKÉ
ŠKOLY KOVÁŘSKÁ

15:30

14. 6. úterý
19:30
Divadelní spolek Post Scriptum
J. Řičař, L. Šafaříková:
VÍC BEZVA UŽ TO BEJT NEMŮŽE
Jak se vyhnout placení daní? Když máte
jednu chytrou hlavu jako pan Larkin
a k tomu několik krásných dcer, pak
už přeci nebude problém poplést hlavu
jednomu mladému úředníkovi z berňáku.
15. 6. středa
19:30
Divadlo Vedro
Malá scéna
A. Imširevič: MOUSEFUCKERS
Tragikomedie současného bosenského
autora, která přibližuje životy balkánských
uprchlíků v Ženevě. Režie: M. Pokorný.
17. 6. pátek
19:00
TANEČNÍ VEČER VE STYLU FLAMENCA
Vystoupení účastníků kursů Centra Tance
a jejich hostů.
21. 6. úterý
KONCERT GYMNÁZIA BOTIČSKÁ
23. 6. čtvrtek
PŘEDSTAVENÍ HERECKÝCH
KURSŮ DIVADLA GONG

18:30
17:00

Když média vystrkují drápky
Letní prázdniny jsou sice na dohled, ale to neznamená,
že by herci Divadla AHA! pomalu odkládali kostýmy
a plánovali dovolené. Naopak! Ještě na závěr divadelní
sezóny připravil režisér a scenárista Vojtěch Štěpánek
poslední premiéru.

U

ž sám název představení (Ne)
bezpečná (ko)média napovídá, že nepůjde o pohádkovou
hru pro nejmenší diváky. Tento kus má v repertoáru Divadla
AHA! své zvláštní místo, protože

je představením edukativním.
Dnešní děti se rodí do světa, kde
je mobilní komunikace, internet
a sociální sítě naprosto přirozenou
složkou života moderního člověka.
V jejich využívání často předsti-

24. 6. pátek
19:00
TANEČNÍ VYSVĚDČENÍ
Vystoupení účastníků kursů Centra Tance
a jejich hostů.

GONG DĚTEM
1. 6. středa
10:00
pro děti od 4 let
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ
KOCOURA MODROOČKA

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

10:00

20. 6. pondělí
10:00
Malá scéna / PREMIÉRA
pro děti a mládež od 9 let
V. Štěpánek: (NE)BEZPEČNÁ (KO)MÉDIA
20. 6. pondělí
18:00
Malá scéna / pro děti a mládež od 9 let
V. Štěpánek: (NE)BEZPEČNÁ (KO)MÉDIA

KLUB KOCOUR

2. 6. čtvrtek
10:00
Malá scéna / pro děti od 3 let
J. Menzel, M. Pokorný: MÍŠA KULIČKA

2. 6. čtvrtek
19:30
ŠUPLÍK
Multižánrová a multigenerační skupina
navazující na odkaz skupiny Třetí dech

3. 6. pátek
pro děti od 5 let
J. Werich: LAKOMÁ BARKA

10:00

7. 6. úterý
19:30
BOBR
Jedineční zástupci alpského reggae.

6. 6. pondělí
10:00
Malá scéna / pro děti od 3 let
K. Čapek: DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

14. 6. úterý
17:30
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ KURSŮ
DIVADLA GONG

8. 6. středa
pro děti od 3 let
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE

16. 6. čtvrtek
19:30
NAPLECH
Koncert klášterecké country kapely.

10:00

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

21. 6. úterý
19:30
EGAN
Keltské balady a tradicionály hrané
netradiční formou.

13. 6. pondělí
10:00
pro děti od 5 let
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
DEVATERO POHÁDEK

30. 6. čtvrtek
19:30
HOT SUMMER NIGHT aneb vítání léta
Folkrockově bluesový koncert.
Vojta Barták, Eliška a Steve Walsh,
Zdenek Barták a Milan Kramarovič

hují své rodiče a umějí dokonale
využívat všech inovací, které technologický pokrok na poli nových
médií nabízí. Méně už však bývají
připraveny na všechna nebezpečí,
která v sobě dnešní média skrývají. Špatná informovanost nás
dospělých často vede k tomu, že
jsou naši potomci nejzranitelnější
skupinou vstupující do virtuálního
světa. Cílem představení (Ne)bezpečná (ko)média je rozšířit vědomosti nejen dětí, ale i jejich rodičů
a pedagogů věnujících se mediální
výchově na školách. Děti a mládež

se díky ní blíže a zábavnou formou
seznámí s obsahem pojmů kyberšikana nebo trolling, naučí se chránit si své soukromí na sociálních
sítích, vnímat nebezpečí ze strany
uživatelů vystupujících pod falešnou identitou či odhalit hoax.
Premiérové představení (Ne)bezpečná (ko)média se odehraje v Divadle Gong 20. června
v 10 hodin. Hra je určena pro
děti a mládež od 9 let a v hlavních
rolích se představí Miloš Mazal
a Radovan Klučka. Délka představení: 60 minut bez pauzy.

Když Harfa plave, Gong je v suchu
Vážení diváci a příznivci Divadla Gong, letošní sezona
2015/16 v našem zařízení sice končí, ale prázdno
v našem kulturním zařízení nebude ani přes prázdniny.
Tedy v případě, že nás čeká rozmarné léto.

12.

července se totiž otvírá
letní scéna obchodního centra Harfa, kam se dočasně
přesune centrum kulturního dění
v Praze 9. Těšit se zde můžete
například na zábavná vystoupení komiků Zděnka Izera, Lukáše

20
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Pavláska, Luďka Soboty a Haliny
Pawlowské a také na divadelní
hry, ve kterých zahrají Petr Nárožný, František Ringo Čech, Oldřich
Vízner, Vašek Vydra, Lukáš Vaculík nebo Míša Kuklová. Dojde i na
kontroverzní hru Monology vagí-

ny a na řadu pohádek, které odstartují nový školní rok. V případě
nebezpečí deště či jiných nevhodných povětrnostních podmínek
zůstávají vstupenky v platnosti
a program se přesouvá do útrob
Divadla Gong.
Pro více informací sledujte webové stránky: letniscenaharfa.cz.
Přejeme vám krásné slunečné léto
plné pohody a těšíme se opět na
shledanou v září.
Vaše Divadlo Gong

Červen 2016
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z ãásti zasypané
chodby,
které se V
táhnou
hlupfii libeÀské
silnici vybrány
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pfiíli‰
nevadilo,
Vkoutě
téokraji
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nachá1798 protějšku.
aÏ
témûfihroudy
do
druhé
svûaroku
z nich
mûkkého
pístové
války
razily
podél
puklin
chodbice
zejí místa,
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jeskyÀáfiská
skupina
SPEA,
nodÛleÏit˘
nov˘
provedla
v rotéVelmi
stromů,
kterév˘zkum
se skláněly
nad hladivûkmeny
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
ce
skupina
SPEA,
která
nonu
některé
ní smáčely
své prohnuté
větve...
pfiia1992
tomjeskyÀáfiská
dovznaãnû
rizikov˘ch
míst
v závavû
celou
Moãálku
a odváÏila
se
Vezmapovala
mlýněvoln˘mi
podle
pověsti
žil
vodník,
který
lech
mezi
balvany.
Právû
kombinací
pfii
tom
znaãnû
rizikov˘ch(1965,
míst varchiv
tfií map
-do
mapy
Interprojektu
sem
připutoval
po strastiplné
cestě
ažzávaod
lech
mezi
voln˘mi balvany.
Právû
kombinací
âSS)pod
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãástůně
Vyšehradskou
skálou
přes
Maniny
mapproudu
- mapyRokytky.
Interprojektu
(1965,
archiv
tiproti
dokumentace
polygonového
tahu
podzemí
atfií
Jeho jméno
se
neâSS)
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãásod Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleolozachovalo,
ale děti
ho
oslovovaly
pane
Vodti
dokumentace
polygonového
tahu
podzemí
gické
mapy
(zhotovené
ov‰em
pomocí
pásníku,
tak
ho tak
budeme
taky
jmenovat.
Teď
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cestoukrazejánky, kteří se tu občas zastavili na svém pudÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiítování
od
ke mlýnu
a několik
dnůazetu
V˘voj
pomlýna
2000
se ubíral
cestou
stupnûní
aroce
v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
to
pobyli.
Když
bylo
hodně
mletí,
byl ve na
mlýnijména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
zpfiíi na místech,
kde
cedule
„Poddolováno“
cistupnûní
společněase
stárkem,
mládkem
i práškem
v˘stavbu
rodinn˘ch
a to
zakazovala
vstup.
Firmû
PragisdomkÛ,
se
s nemaail˘m
snažil
se pomáhat.
Nebo
alespoň
nepřekána úsilím,
místech,
cedule
„Poddolováno“
alekde
velice
profesionálnû,
podazakazovala
Firmû
Pragis
se s nemažet.
byl tuvstup.
spokojen.
Když
odcházel,
rozfiiloA‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛl˘m
úsilím,
ale velice
profesionálnû,
podaloučil
se
s mlynářovic
dětmiI za60.
nalet
památku
vodní
jámy
nad
Amerikou
nafárat
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛjim
dal
každému
ze
svéhoAmerika
ranečku
malou
podzemí
a projít
systém
- Moãálvodní
jámy
nad
Amerikou
Inosit
z 60.štěstí.
let nafárat
škebličku.
Řekl,
budenapínavou
A že
ka. Jednalo
seže
ojim
velice
akci,
podzemí
a chtít,
projítať
systém
Amerika
- MoãálprotoÏe
existující
plány
mûly
nedokonalé
když
budou
někdy
za ním
přijdou;
ka.
se oavelice
napínavou
akci,
nebo
vÛbec
Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,
takže
je Jednalo
naučí
plavat
potápět
se.
Děti mu
to
protoÏe
existující
mûlydo
nedokonalé
Ïe pfiia proráÏce
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãíslíbily
vodník
na se
toplány
hupsnul
Rokytky...
nebo
vÛbec Ïádné
zamûfiení,
takkové polohy
mezi v˘‰kové
peruck˘m
a korycanPan
Vodník
–
jak
už
bylo
řečeno
–
přišel
pfiisouvrstvím
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
a ‰tolu
napÛl
do
sÏe
nevelkým
ranečkem
svéhohnala
majetku
od
Vykové
polohy
mezi peruck˘m
atokorycanneznáma.
V podzemí
samijak
mÛÏete
pfiešehradu
do
Hloubětína
asevíte,
ve mlýsk˘m
souvrstvím
hnala
napÛl
do
svûdãit,
pfiesnûa ãi‰tolu
moÏná
‰Èastnû
situaně
tenkrátjak
vypadalo?
neznáma.
V podzemí se sami mÛÏete pfieciMlýn
odhadla.
tehdy zrovna stál, neměli ještě nasvûdãit,
jak pfiesnû se
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno odpoledne
u nás stavili
kolegochystané mletí. To byla vhodná doba, aby
ci
vé odhadla.
z Pragisu, Ïe narazili na silnû zfiícené
seJedno
pan Vodník
představil
a sám
se seznámil
odpoledne
se u nás
stavili
kolegoa opadající
staré podzemní
chodby
a pos mlýnem. Nejprve zašel do šalandy. To byla
vé
z
Pragisu,
Ïe
narazili
na
silnû
zfiícené
tfiebovali
by
zjistit,
oã
se
jedná.
Jako
souprostorná
místnost.
Vjsem
rohumûl
velká
kachlová
akromá
opadající
staré podzemní
chodby
a nejpoosoba-expert
zvlá‰tní,
kamna,
kolem
nich status,
lavice.
Naproti
byly soukatfiebovali
by zjistit,
oã seÏe
jedná.
spí‰ protizákonn˘
jsem Jako
mohl
lézt
valce
a uprostřed
velkýjsem
stůl.
Nazvlá‰tní,
lavicitou horkakromá
osoba-expert
mûl
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam
men
iprotizákonn˘
u stolu
seděli
lidé a poslouchali
vypráspí‰
status,
Ïe jsem
mohl
lézt
níkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevvění
vytáhlého
a stafiin,
vyzáblého
ifiené
dostaršího
ãerstvû
kamčlověka
to horstafiinyobjeven˘ch
kaÏdou chvíli
opadávaly
kaaníkÛm
neustále
jeho
vyprávění
salpfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû otevmeny,
bylo
nutné
poãkat, přerušovali
probûhnout
do
fiené
stafiiny Kouřili
kaÏdou
opadávaly
kavami
smíchu.
dýmek
a mezitím
si
bezpeãnûj‰ích
místzachvíli
za chvíli
jsem byl
meny,
bylo
poãkat,
probûhnout
do
nahýbali
z dřevěného
korbele,
který střídavě
v Americe
I.nutné
A Moãálka
a Amerika
tak bybezpeãnûj‰ích
místnimi.
a zaPochvíli
byl
putoval
a obíhal mezi
chvílijsem
si všimli
ly propojeny!
v AmericeHned
I. A Moãálka
Amerika
tak
bypříchozího.
poznali, sakým
mají tu
čest.
ly propojeny!
Protože
mlynářští jsou taky od vody, bylo
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Rokytka

„NaprÛzkumu
tenhle palouk
u Rokytky LetÀanech,
jsem chodíného
v nedalek˘ch
vala
vyhánět
husy
na
pastvu.
Běda,
kdyžZámi
provádûného krátce po válce Quidem
některájevklouzla
břehu do
Rokytky.
rubou,
kfiídovépo
podloÏí
nerovné.
JakPak
vybyl někdy
problém
dostat je zpátky
břeh.
pl˘vá
ze stovek
geologick˘ch
vrtÛ,naproveNa jařezde
jsme
tu vyžínali trávu
a objevují
kopřivy
den˘ch
pfii projektování
sídli‰tû,
prov housata.“
se
nûm údolní deprese a paleokoryta
„To já jsem
chodit
sem ãasto
na trávu
zahloubená
aÏ musel
o nûkolik
metrÛ,
vyplnûná
pfieplaven˘mi
jíly. než jsem šel do
pro králíky
každý den. Vždy,
Nerovnosti
tehdej‰ího
povrchu
fungují
školy, vzal jsem
košík a srp
a nevrátil
jsem
jako
nepropustná
bariéra
projsem
vodyzaložil
prose, dokud
košík nebyl
plný. Pak
sakující
souvrstvím.
Na konkrálíkůmpískovcov˘m
a šel teprve do
školy.“
takt
pískovcÛ
jsousevázány
drobné
„TojílÛ
myataky,“
přidávali
další účastníci
prameny
vyvûrající
tfieba –
u vysoãanské
esbesedování,
„vždyť králíci
to byla tenkrát
takády,
ve StfiíÏkovské ulici ãi v rybníãku
naše vepřová.“
pod
Kundratkou.
V kanalizaãní
uli„Na
tomhle dolíku
u radnice ‰tole
bylo vnaše
ci
Nad
Kundratkou
byl
odkryt
silnû
zjílohřiště. Zde jsme hrávali naše klukovské závatûl˘ povrch podloÏního ordovického
pasy. A prý se tomuto místu, kde jsme mívasouvrství, kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
li svůj udusaný plácek, tak říká dosud.“
kaolinického
jílu pfiímo pfiecházel do pe„Do školy
jsme chodili
kolem
ruckého
souvrství
svrchnízadem
kfiídy, aniÏ
‰loradurnice,
byla tam
pumpa,
tam jsme se plá‰tûm
vždy naãit
hranici
mezi
zvûtralinov˘m
do zásoby. V jíly.
radnici byla knihovna, ale
apili
pfieplaven˘mi
půjčovali sedimentace
tam jen knihy,zaãíná
které nás
v tehdejKfiídová
peruck˘mi
ším
věku
moc
nelákaly.
My
jsme
toužili
spíš
vrstvami; ty jsou vyvinuty jako ‰edé, uhelpo jílovce,
kovbojkách
indiánkách
a děvčata
zase
né
neboajako
mûkké, na‰edlé
jílovité
po zamilovaných
románcích.
Taky tam
pískovce
o promûnlivé
mocnosti
odbyla
nûošetřovna
Červeného
nám Na
dávali
kolika
decimetrÛ
dokříže,
dvoukde
metrÛ.
tuhromadně
to
polohu injekce.“
bylo vázáno jiÏ popsané dob˘vání
kfiídového
uhlí konce.
v oblastiVzpomíná
mezi Klíãovem
Debaty
nemívají
se na
aobchody,
kbelsk˘m
leti‰tûm,
ale podobn˘
geolokam
se chodívalo
nakupovat,
na
gick˘
v˘voj
má inahrazoval
oblast Strahova
a Petfiína.
biograf,
který
dnešní
televizi
Prostfiedí
dobû usazování
peruck˘ch
a video, av kupodivu
– vzpomínalo
se ivrsna
tev
je nutné
si pfiedstavit
jako ploché
záškolu,
která ale
v dobách dětství
vypravěčů
zemí
pobfieÏí, které je v niÏnebylanedalekého
nijak moc oblíbená.
‰ích polohách tvofieno mûlk˘mi
sladkovodními a brakick˘mi moãály porostl˘mi hustou subtropickou vegetací, ve
které se objevují napfiíklad mangrovy. Ve
vy‰‰ích polohách (coÏ je podle dosavadních
odkryvÛ právû oblast pod ulicí Na Vyhlídce) je moãálovit˘ v˘voj redukován nebo se vÛbec nevyskytuje a na ordovické
podloÏí nasedají po tenké pfiechodové
vrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
tmelem.
Právû na tyto „sladkovodní“ pískovce, jak
se dfiíve naz˘valy, je vázána hlavní ãást proseckého podzemí, a to v pásu sahajícím od
Kundratky aÏ do hloubûtínsk˘ch Hutí. Bílé perucké pískovce dosahují mocnosti
ãtyfi aÏ ‰esti metrÛ a mohou pfiedstavovat

TûÏba
Rezavé korycanské pískovce byly ve vût‰ím mûfiítku tûÏeny jako více ãi ménû kvalitní kámen pravdûpodobnû jiÏ od stfiedovûku, ale s jistotou nejménû od roku
1695, kdy jsou na historické mapû Proseka zakresleny dva velké lomy ve svahu po
obou stranách prosecké návsi. Podle nálezu mincí byly lomy zaloÏeny zfiejmû jiÏ
poãátkem 16. století. Podobné, pomûrnû
rozsáhlé lomy pokraãují pfies Hloubûtín do
Vinofie a na dal‰í místa na okrajích kfiídov˘ch plo‰in praÏské oblasti - v Praze 8
a 9 napfiíklad na âertovû vr‰ku. Nûkteré
podzemní chodby, napfiíklad v Krocínce
ãi v Americe I, pokraãovaly v men‰ím mû-

jak pláÏov˘ sediment, tak pfieplavené váVzpomínky z dílny
té písky sedimentované v tûsném sousedství pobfieÏní linie.
Na svá
léta v zaměstnání
u Podroužků
Tyto
perucké
pískovce jsou
mûkké, nevzpomínal
Janjako
Chalupecký.
jsou
vyuÏitelné
stavební kámen a na
vzduchu se pomûrnû rychle rozpadají.
Je tomukusy
již drahně
let.na‰ich
Do knihařské
Men‰í
se podle
pokusÛdílny,
rozpadnou
jiÏ nedaleko
bûhem nûkolika
mûsícÛ,
nakterá byla
vysočanské
radnice,
pfiíklad
pfies zimu.
písek
je v‰ak
velk nám chodíval
panJejich
Chvála.
Chodil
vlastně
mi
ãist˘, dobfie
vytfiídûn˘,
pÛsobí
za panem
Podroužkem,
jehož
znal dobr˘m
ze čtyřiestetick˘m
dojmem.
Proto
byly na fiadû
cátých let, kdy
měl jeho
syn nakladatelství
míst
ãi jejich
rozpadlé
a kdeperucké
mu dělal pískovce
typografickou
úpravu
něktederiváty
jako
slévárenské
písky,
rých jehovyuÏívány
knih. Byl už
v důchodu.
Přicházel
‰tukové
písky nebo
v˘robu nás
abrazních
vždy s veselou
tváří, pro
s úsměvem
zdravil
ãisticích
prostfiedkÛ.
Sedimentace
a rozdával
nám své tiskoviny.
Bylo peructo jen
k˘ch
pískovcÛ
je
na
fiadû
stfiedoãesk˘ch
pár stránek v přebalu, vzpomínky na jeho
lokalit (typick˘ je tfieba Hostibejk u Kraživot. Ve svém bytě v Hloubětíně měl ručlup) zakonãena ‰tûrãíkovou polohou, ktení lis a další tiskařské zařízení. Tam tiskl už
rá ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
jako důchodce pro sebe a své přátelé drobné
nástup
nové, mohutnûj‰í mofiské záplavy.
tisky.‰tûrãíková
Ponejvíce poloha
ex libris,jekteré
přátelé
Tato
velmimu
dobfie
vyvýtvarníci
zadávali
k
tisku.
V
jedné
své
brovinuta na fiadû míst v proseckém podzemí,
žurce
se vrátil
ve vzpomínkách
na Mikoláše
ale
také
napfiíklad
v lomu poblíÏ
prosecAlše.
Bylo
to
jen
letmé
vzpomínání,
kdy se
ké vyhlídky.
jako poloÏené
mladý člověk
setkaljsou
s jeho
kresbami
V˘‰e
pískovce
hrubozrnné,
v kalendářích
Národní
politiky,
které
kupoménû
homogenní,
ãasto
‰ikmo
zvrstvené
jehocharakteristickou
otec. Pan Chvála napsal:
aval
mají
narezlou barvu.
„Alšovy
jsem víc avrstvám
víc miloval
¤adíme
je kobrázky
tzv. korycansk˘m
a povaÏujeme
je zapoznat
sediment
mûlkého
mofie,
a toužil jsem
osobně
jejich tvůrce.
ve
kterém se
hrály
dÛleÏitouasiroli
pfiíbfieÏní
Příležitost
mi naskytla
v roce
1904,
proudy,
jejichÏ smûry
se bûhem
v˘když v Pražské
plodinové
burze dal‰ího
byla uspovoje
pobfieÏí
mûnily Umělecká
a tím ovlivÀovaly
zrřádána
dobročinná
akademie,
nitost
pískovcÛ
a smûryAleš.
jejich
vnitfina nížsloÏení
měl vystoupit
i Mikoláš
Zakouní
pillaminace.
jsem si hned vstupenku. Na programu
nebyl záviděníhodný. Vzpomínal jsem na

zbytek zaplňoval dolejší rybník.
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PrÛzkum
vzácného člověka, umělce a milého a ušlechPodél
prosecké
plo‰iny
velmi
nátilého člověka,
který
svému byly
národu
dal plokladnû
vrtány clony
asi metr
odskončil
sebe vzdády své jedinečné
geniality.“
Tak
pan
len˘ch
vrtÛ a ‰achtou
bylo
otevfieno
Chvála vzpomínky
na svá
mladá
léta. podzemí u Ameriky I. Odtud dál smûrovala
prÛzkumná ‰tola aÏ podél ulice Na Vyhlídce. Tato grandiózní akce nebyla nikdy
souhrnnûna
vyhodnocena,
Vodník
Rokytceãást materiálÛ byla staÏena jako tajná a postupnû se
poztrácela. Moãálka byla mapována doZnáte nûkolikrát,
hloubětínský
Hořejší
konce
ale vût‰ina
maprybník?
je dnes
Jen
ti
nejstarší
z
vás
si
pamatují,
nedostupná. Jen díky ‰Èastné náhodûkdy
bytu autorovi
bývaly rybníky
dva;pfiedáno
voda přetékala
lo
této práce
nûkolik
z jednoho
do map
druhého.
Ten
první prolistÛ
dobov˘ch
Moãálky
a Krocínky
od
ti toku Rokytky
– Hořejší,podzemního
měl čistou
utajeného,
ale v˘znamného
vodu, veLadislava
které žiliHrdliãky,
hlavně kapři
a nějabadatele
kter˘ jako
geká ta štika.
Občas
tamvbyl
proudem
zaofyzik
proslul
akcemi
Hitlerovû
Orlím
hnán i podzemí
pstruh z PraÏského
Rokytky, hradu,
ale tomu
se
hnízdû,
na Vytu moc nelíbilo.
Toužil
jen po bystré
‰ehradû,
Karl‰tejnû,
ve ·tûchovicích
i jinde,
a Proseku
se vse
60.tuletech
intenzivnû
vûvodě.
Ale kapři
celý den
vyhřívali
noval.
na teplé mělčině u břehu na sluníčku.
Hlavním
Občas seproblémem
tu ukázal i v˘stavby
úhoř. Proseka nebyly podzemní chodby, ale ãetné lÛmky
aZ nejménû
drobné
byHořejšího dvû
rybníka
vodacihelny,
odtékalakteré
do souly
jiÏ bûhem
první rybníka.
republiky(Všimli
zaváÏeny
sedního
dolejšího
jsteodsi
padky,
takÏe hrozilo
selektivní
toho rozdílu?
Píši Hořejší
rybník sesedání
a dolejší
základÛ.
Proto
byla valná
ãást sídli‰tû
nárybník. Proč?
Protože
ten dolejší
ani neměl
kladnû
postavena
na
ro‰tech
a
pol‰táfiích
poctivé jméno. Snad to ani rybník nebyl.
ze
zhutnûného ‰tûrku. V 60. aÏ 80. letech
Byla to spíš jen taková protáhlá zátoka při
bylo prosecké podzemí pomûrnû dobfie znáodtoku z Hořejšího rybníka.) V dolejším
mo jeskyÀáfiÛm a místním obyvatelÛm,
rybníce žila jen drobná žoužel, na mělčinách
zejména hochÛm, na jejichÏ vzpomínky je
kuňkalydodnes
a kvákaly
žábynarazit.
a voda tu byla samé
moÏné
ãasto
bahno.
A
kolem
jen
rákosí
Roâást podzemí Moãálky av mokřinách.
celá Krocínka
kytkaje‰tû
ani pořádně
neprotékala
napříč celým
byly
v 60. letech
vylity betonem.
Po
rybníkem, ale
jen tak mimoděk
do něj
vtekla
neustál˘ch
propadech
kanalizace
bylo
v lea hned1987
vedleaÏ
vytékala
pryč. Rybník
tu
tech
1989 rychle
pfiikroãeno
k raÏbû
tvořilmjen
takovýkanalizaãní
slepý záliv na‰toly
tokutáhnoucí
Rokytky.
270
dlouhé
Vody
moc
nepřitékalo,
protože
z potose
podsem
ulicí
Nad
Kundratkou.
·tola
byla
ka bylo
vyvedeno
koryto náhonu
ke mlýnu,
na
návrh
autora raÏena
ruãnû, aby
nedocházelo
k otfiesÛm,
posléze
vylita
betokterý pohltil
všechnu a
vodu
Rokytky.
Jen
ten

červencového
dneMûsto
rokupfiiná1913
ve Jednoho
zámûr vybudovat
Severní
přinesl
mi
ředitel
tiskárny
Grafie,
kde
jsem
‰í novou obsáhlou vlnu zájmu o zdej‰í
zastával funkci
úpravce
tiskopisů,
rukopis
podzemí.
Pozornost
je je‰tû
oÏivena
prospěšného
Mistra vMipadem
naúmrtního
Krocínceoznámení
a na Kundratce
rokoláše
ze Spolkusesuvem
výtvarných
umělců
ce
1965Alše
i petfiínsk˘m
ve stejném
Mánes,
abych jejseupravil
a vysadil.
Ujal
jsem
roce.
Objevují
znaãnû
zveliãené
povûsseotohoto
smutného
úkolu Proseka
s pietou ka velkéti
poddolování
celého
chodbách
táhnoucích
aÏ na Jen‰tejn
a do Stamu umělci
našehosenároda,
jehož životní
boj
ré
Boleslavi.
vzhledem
k jeho nadání a houževnaté práci
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kromě různých atrakcí bylo uvedeno i koncertní kreslení a jméno účinkujícího bylo
označeno třemi hvězdičkami. Sál Plodinové
burzy byl obecenstvem přeplněn. Na pódiu byla umístěna černá tabule, na níž byly
připevněny velké archy papíru. Za zvuků
hudby a bouřlivého potlesku kráčel k tabuli muž v čamaře, střední postavy s bujnou
kšticí a usměvavou tváří – Mikoláš Aleš. Byl
jsem fascinován jeho skromností. Přišel na
pódium, uklonil se obecenstvu, uchopil tam
položený uhel a počal hbitě kreslit. S mohutným rozmachem nakreslil s velkou jistotou
Prosecké skály - Moãálka
velký obraz dragouna na koni. Pak následovaly další po sobě rychlé kresby. Vedle pódia
fiítku i do korycanského souvrství. Na kostál jeho bratr v sokolském kroji a za bouřrycanské pískovce nasedají zelené glaulivého potlesku pro Mikoláše Alše odnášel
konitické
jílovce a páskované souvrství jíjeho hotové
obrazy.“
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KULTURA

Divadlo spojuje
V červnu vyvrcholí úsilí
žáků a studentů tří divadelních kursů kulturního
domu Prahy 9 závěrečnými
představeními ve vysočanském Divadle Gong.
Matouš Černý a Věra
Řebounová, lektoři kursů
pro děti i pro starší a pokročilé, nám nejen představili všechny chystané
hry, ale také jednotlivé
kursy, jejichž pokračování
se na příští školní rok již
připravuje.

Jaká byla vaše osobní cesta k vyučování v divadelních kursech Divadla Gong?
Matouš Černý: Po studiích na
DAMU mě oslovila vedoucí oddělení kursů Martina Fialová, jestli
bych pro absolventy jejich kursu
nerežíroval závěrečné představení,
a spolupráce se nám natolik zalíbila, že jsem si přibral i nově vzniklý
kurs pro děti. I proto, že jsem začal
studovat učitelství a práci s dětmi
jsem si chtěl vyzkoušet i v praxi.

se učí na jevišti chodit a pohybovat, správně dýchat, vzájemně
spolupracovat, pantomimu… Vše
formou her. Například na společné mluvení na pódiu existuje praktická hra zvaná Čínská restaurace.
Dají se charakterizovat děti, které
se do kursů nejčastěji hlásí?
Dost často jsou to velmi živé děti,
které potřebují vybít svoji energii.
Některé už za sebou mají zkušenosti s vystupováním. Ale jsou tu

Můžete divákům představit chystaná představení?
Děti z kursu Pimprlata, jenž je určen pro děti ve věku 6 až 9 let, odehrají zdramatizovaný rozhlasový
večerníček od Ladislava Smoljaka
Acylpyrínek Cyrda doplněný pásmem básniček. Jde o krátkou pohádku o krabičce prášků, které
čekají na svoji příležitost vyléčit
nemocného Honzíka. Pro kurs
Fantomového divadla, který navštěvují děti mezi 10 a 14 rokem,
bylo dost těžké najít vhodnou hru,
a tak se nakonec Věra rozhodla napsat dětem představení takříkajíc
na tělo. Jmenuje se Škola v přírodě. Na ni jedou děti různého věku
s různými zájmy. Kluci chtějí hledat poklad, starší holky už myslí
na kluky, ale mladší děti, které si
zatím chtějí jen hrát, trochu hatí
jejich záměry…
A co hra Shakespeare v dámské
šatně kursu pro starší a pokročilé?
Zde jsme čelili podobnému problému jako v předchozím případě. Do tohoto kusu pro studenty
starší 55 let se nám přihlásily jen
ženy, a protože je ve většině her
více mužských postav nebo je jejich počet vyrovnaný, museli jsme
opět napsat hru vlastní. Jak už
název napovídá, odehrává se celý
v herecké šatně, kde se po mnoha
letech sešly zkušené herečky, které čekají na režiséra jejich nového
představení. Ten však nepřichází
a dialog protkaný Shakespearovými texty postupně odhaluje staré
křivdy a tajemství jednotlivých
postav.
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Vzniká mezi dětmi soutěživost?
Závidí si role?
Matouš Černý: Při výuce se snažíme, aby se v hlavních rolích střídaly a aby jim záleželo na spolupráci.
Absolventské hry pak vybíráme
tak, aby v nich byly role pokud
možno co nevyrovnanější a aby
každý dostal přibližně stejný prostor. A musím říct, že síla divadla
spojuje. Kursy tu vždycky vytvořily dobrou partu.
Musíte děti i učit překonávat trému?
S tím jsme ještě neměli problém.
Děti totiž nejdříve vystupují společně ve vánočním představení
a tam se otrkají. Zatím se nám
před vystoupením ještě nikdo
nerozbrečel a každý se snažil na
představení dorazit. Vždyť je to
vyvrcholení jejich snahy. Větším
nebezpečím jsou rodinné dovolené a nemoci. Jedna moc šikovná
dívka už musela závěrečnou hru
oželet, i když se na ni těšila.
Jste připraveni alternovat?
Věra Řebounová: Děti si z nás často dělají legraci. Tuhle na zkoušce
na mě křičely: „Věra to zahraje!“

Věra Řebounová: K výuce jsem se
dostala také díky Martině Fialové.
Dřív jsem vyučovala dramatickou
výchovu ve školkách a po odchodu do důchodu se mi nechtělo
herectví, které mám vystudované,
opouštět.
Neměli jste jako dvě rozdílné generace dost odlišný pohled na
výuku?
Naopak, navzájem se od sebe učíme a obohacujeme se svými zkušenostmi. Dost na sebe slyšíme
a je dobře, že vidíme divadlo každý
z jiných úhlů.
Co se děti v kursech učí?
Každý kurs začíná přípravou. Děti

i děti, které měly problémy s mluvou a soustředěním. Velkým problémem dnešních dětí je učení
se textu nazpaměť, protože se ve
školách odstupuje od metody memorování.
Dá se už u těch nejmenších dětí
rozpoznat herecký talent?
Ne tak, jak by třeba někdo čekal.
Naši nejmladší účastníci kursů
mají pět šest let a v tomto věku se
skoro každé dítě rádo předvádí.
Mohou děti, které kurs baví, pokračovat dál?
Ano, tak čtvrtina dětí jde v kursu
dál. Jsou pak výbornými tahouny
pro ty, kteří jsou v kursu poprvé.

Práce s dospělými z kursu pro
starší a pokročilé je asi dost odlišná. Překvapili vás něčím jeho
studenti?
V prvním ročníku se nám přihlásily pouze ženy. To není tak překvapivé. Úžasné ale je jejich chuť se
učit. Povedlo se jim vstřebat i velmi složité texty od Shakespeara,
a to každá z nich má spoustu dalších aktivit. Dokonce se nám přihlásila i jedna Španělka, která se
chtěla procvičit v češtině. Teď jsou
ze všech výborné kamarádky.
Divadelní představení absolventů hereckých kursů 55+ Shakespeare v dámské šatně se hraje
v pondělí 13. června od 19.30 v Divadle Gong.
Vystoupení žáků dětských divadelních kursů - hry Acylpyrínek
Cyrda a Škola v přírodě, můžete
vidět tamtéž ve čtvrtek 23. června.
Začíná se v 17 hodin.
Více o divadelních kursech vypsaných na příští sezonu najdete na
www. divadlogong.cz.


text a ilustrační foto: dg
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FOLKOVÉ PODVINÍ 2016
V kamenném hradišti
vysočanského přírodního
parku Podviní se ve čtvrtek
9. června od 16.30 koná
FOLKOVÉ PODVINÍ 2016.
VLADIMÍR MIŠÍK + ČDG
COP
TRIO V. MERTA, J. HRUBÝ, O. FENCL
LAKUNA
D.N.A. Brno

D

razí přátelé folku a muziky
trampské či bluegrassové. Ani
se nechce věřit, ale zdá se, že léta
vskutku běží. Už potřinácté zazní
v kamenném hradišti vysočanského přírodního parku kytary, banja
a hlavně písničky. To vše pod vlajkou festivalu FOLKOVÉ PODVINÍ, který už celé dlouhé roky patří
k těm opravdu příjemným kulturním tradicím Prahy 9.
Jeho třináctý ročník zahájí brněnská, převážně dívčí folková kapela
D.N.A. Brno. Čtyři sličné slečny
– Tereza, Patricie, Bára a Lenka,
ovládají housle, flétnu, baskytaru,
rytmické nástroje a tento půvabný
čtyřlístek doplňuje kytarista Vítek.
Jejich pestrobarevný akustický
folk je ozdoben čistými vokály celé
pětice. Že jsou všichni či všechny
velmi slušnými muzikanty, dokazují mimo jiné i jejich instrumentální skladby. Skupina loni oslavila deset let své existence a má
na svém kontě několik diváckých
Port, interpretační Portu, ale i další festivalová ocenění. V roce 2014
vydali zatím své jediné album „Na
úsvitu“ a nezbývalo jim než sklízet
zasloužený úspěch. Je nad Slunce
jasné, že nechat si utéct právě jejich zahájení festivalu, by bylo víc
než škoda.

Vladimír Merta

24

COP
Druhou kapelou tohoto odpoledne a večera bude plzeňská
LAKUNA – akordeon, banjo, kytara, housle, basa, bicí a svérázná
zpěvačka, obklopená ostřílenými
muzikanty z kapel Ponožky pana
Semtamťuka, Pod Černý vrch či
Čechomor. Hudba ne nepodobná
směru Radůza či Traband. Zajímavostí je, že tomuto půvabnému
uskupení sluší jak pódia rocková,
tak bezesporu i folková. Hudba je
buď dobrá, anebo špatná a neměla
by se příliš škatulkovat. A navíc,
tahle je dobrá! Je věru nelehké
poslouchat tento band a nehnout
ani brvou, neb tito pánové a dáma
svými vypalováky k tanci přímo
nutí. Tedy ostych stranou a tančete v rytmech lakuních.
K dalšímu jménu není třeba říkat
snad vůbec nic – Vladimír MIŠÍK
+ ČDG. Skutečná legenda v dějinách nejen českého bigbeatu. Jeho
písně zlidověly i u trampských
ohňů a několik z nich patří k tomu
nejlepšímu, co u nás vůbec vzniklo. Říká se tomu zkráceně a výstižně – klasika. Geniálně zhudebněná báseň Václava Hraběte Variace
na renesanční téma nebo-li Láska
je jako večernice je z klenotů české
hudební pokladnice nepochybně
jedním z těch nejkrásnějších. A legendární album Kuře v hodinkách
je rozhodně jedním z nejzásadnějších alb českého bigbeatu. Ale to
snad ví i každý totální analfabet.
Vladimír Mišík a jeho kapela ETC
slaví letos 42 let své existence.
Mimo ETC hraje Vladimír ještě s komornějším uskupením,
a to sice s ČDG, neboli ČUNDRGRUNTEM, a to už od 70.
let. Toto uskupení tvořili svého
času i taková jména jako Vladi-
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mír Merta, Petr Kalandra... Nyní
Vladimíra doprovázejí zpravidla
jeho spoluhráči z ETC. A že právě
u tohoto vystoupení by byl hřích
chybět, o tom je asi úplně zbytečné
hovořit.
Předposlední kapelou letošního
večera bude dnes už legendární
plzeňský COP. Kapela, která
vznikla už v roce 1978 a jejímž
uměleckým vedoucím, ale i zakládajícím členem je dlouhovlasý chlapec Míša Leicht. O jejich
úspěších a řadách dobrých desek
s příchutí modré trávy je rovněž
asi zbytečné hovořit, leč alespoň
něco málo. Kytara, dobro, mandolína, housle, basa a banjo, nářadí, bez kterého nejde bluegrass
dělat, a pětice divokých pánů,
kteří ze svých nástrojů a hrdel sypou něžné balady i svižné kvapíky.
Kombinace – téměř smrtelná! Na
krku tři Porty, Anděla a mnohá
další ocenění. V roce 2008 oslavil
Cop ve vyprodané Lucerně 30 let
své bluegrassové existence. Máme
radost, že právě tahle kapela letos
zabloudí i na tento festival. Těšte se, protože my už se těšíme,
a hlavně proto, že je na co!
A o závěr celého večera se postará
legenda nad legendy, jeden z největších klasiků folkové hudby v Čechách a na Moravě, a to sice pan
Vladimír MERTA. Tento vpravdě
kultovní písničkář, jeden ze zakládajících hudebníků sdružení
Šafrán, je mnohými označován
za českého Boba Dylana. A buďme upřímní, není to zas tak daleko od pravdy. Jen mu tam nahoře
byla vybrána špatná doba a špatná
zem. Komunističtí funkcionáří, ví
čert proč, neměli Vladimíra Mertu
příliš rádi. Ostatně jako každého,

kdo říkal pravdu a měl tu odvahu
se nebát. A nejhorší je asi to, že
jeho překrásným textům víc než
pravděpodobně ani nerozuměli.
O to to všechno bylo samozřejmě
horší. Díky tomu měl ale na druhou stranu dost příležitostí, stejně
jako druhý letos přítomný a rovněž zákazy stíhaný pan Vladimír
M., hrát na mnohých neoficiálních
akcích pro okruhy přátel. I díky
tomu se nahrávky jeho koncertů
šířily vesele a pokoutně po republice zaplavené morem komunismu
a tiše rozkládaly nejen heslo „Se
Sovětským svazem na věčné časy
a nikdy jinak!“. Jeho písně byly
součástí touhy po svobodě a bylo
dost těch, kterým dávaly sílu tady
přežít. Vladimír Merta začátkem
letošního února oslavil velkým,
čtyřhodinovým koncertem za
účasti mnoha přátel (V. Mišík,
J. Nohavica, D. Voňková, M. Prokop, R. Křesťan ...) své sedmdesátiny. Připojme se tedy ke gratulantům a nechme do sebe vstoupit
melodie i texty tohoto písničkáře,
který je zosobněním toho, čemu
se u nás říká folk. Jeho koncertní
TRIO doplní legendární houslista
Jan Hrubý a na klávesy a kytaru
Ondřej Fencl. Těžko vymyslet
lepší závěr letošního 13. rošníku
festivalu. A zazní-li i píseň Praha
magická, nebude už opravdu co
dodat.
Můžete zpívat nebo jen mlčet a poslouchat, jak písně vstupují do otevřených dveří našich srdcí a tmy
letního vysočanského večera.
Ale to všechno nás, přátelé, naštěstí teprve čeká! Na viděnou na
FOLKOVÉM PODVINÍ. Vstup
volný. Více na www.podvini.cz
dr. Otto Sepl

foto: Konstantin, Ája Dvořáčková

Vladimír Mišík
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INZERCE

Sbor Cantoria Praha
hledá zpěváky

ŽIVOT KOLEM NÁS
Měníme to, co lidé nakupují a jedí.
Přinášíme jim opravdovou
kvalitu za férovou cenu.

Sbor Cantoria Praha: „Hledáme zpěváky – muže pro
spolupráci na provedení České mše vánoční J. J. Ryby.“

Ž

enský pěvecký sbor Cantoria Praha přivítá zájemce z řad mužů (tenorů i basů) pro nácvik a provedení České mše vánoční, která bude
uvedena 21. prosince 2016 ve Svatyni Krista Krále Praha 9, Kolbenova,
případně také 19. prosince 2016 v Emauzích Praha 2.
Zájemci kontaktujte sbor na adrese info@cantoria-praha.cz nebo
sbormistryni na telefonu 607 660 310. Zkoušíme ve středu od 19 hodin
v objektu zahrady Pavana na Proseku, ulice U Prosecké školy vedle ZUŠ.
S počátkem nácviku počítáme v červnu.
Těšíme se na vás, Cantoria Praha.

Hledáme nové kolegy a kolegyně

Prodavač/ka – pokladní
Praha 9 – Českobrodská, Počernická
nástupní mzda

po prvním roce

16 800 Kč

17 900 Kč

po druhém roce

19 000 Kč

40hodinový úvazek
• Rozhodně nebudete celý den jen sedět za pokladnou.
Budete rozpékat pečivo, kontrolovat čerstvost ovoce a zeleniny, doplňovat
zboží a starat se o spokojenost našich zákazníků.
• Bez stresu vás všechno naučíme.
• Přijmeme vás do naší Lidl rodiny.
• Dáme vám smlouvu na dobu neurčitou.

Chcete se dozvědět více?

www.lidl.cz

SC-361587/02

Zastavte se u nás nebo nás navštivte na webu kariera.lidl.cz

Ženský pěvecký sbor Cantoria

Odstávky
teplé vody

Víkendová pohoda s Tildou
Zveme všechny nadšence romantických Tilda panenek
a zvířátek na víkendový kurs šití, který se tentokrát koná
25. června od 10 hodin v Jandově 4 ve Vysočanech ve
4. patře ve výtvarném ateliéru.

Předběžné termíny odstávek
tepelné energie v roce 2016

Š

vadlenky se podle originálního Tilda střihu tentokrát pustí do šití
veselé opičky pro děti. Kurs je šestihodinový, ale v příjemné společnosti a při dobré kávě vám tento čas uteče jako nic. Cena kursu: 500 Kč
(materiál v ceně).

Lokality

Termíny od – do

Hrdlořezy

16. – 22. 7. 2016

Podvinný Mlýn

16. – 22. 7. 2016

Prosek

9. – 15. 7. 2016

Vysočany

Během letních odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného provozu, a které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.

INZERCE

VĚŘÍME, ŽE TATO NEZBYTNÁ OPATŘENÍ PŘIJMETE S POCHOPENÍM
A OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ SNÍŽENÍ KOMFORTU.

Probíhá zápis dětí do
soukromé montessori školky
na školní rok 2016/2017.

www.ptas.cz

SC-361416/03

www.klubmontessori.cz
tel.: 604 708 572
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SC-361707/03

Přesné termíny pro konkrétní odběrná místa byly zaslány písemnou
formou na smluvní odběratele (SVJ, BD apod.).

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

Červen 2016

16. – 22. 7. 2016
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20:47

ŽIVOT KOLEM NÁS

Fotoohlédnutí…
… za hasičským dnem na Kolčavce

Den hasičského záchranného sboru uspořádala 16. dubna na Kolčavce městská část Praha 9 ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
hl. města Prahy, Českou hasičskou jednotou a Sborem dobrovolných hasičů Praha Miškovice.
foto: Pavol Ďuriš

… za bitvou o pivovar

V sobotu 14. května se v ulici Nad Kolčavkou v Libni sjeli z iniciativy MČ Praha 9 nadšenci z klubů vojenské historie a v prostoru před pivovarem
Kolčavka přiblížili zájemcům zapomenuté dějinné okamžiky konce druhé světové války.
foto: Jiří Houdek

Chmelová Devítka
Nejen milovníci zlatavého moku se mohou zúčastnit pivní pouti s názvem „Chmelová
Devítka aneb minipivovary sobě“, která se uskuteční 18. června od 10 hodin
do 21 hodin v Praze 9. Záštitu nad akcí převzala MČ Praha 9.

D

en plný zábavy můžete strávit
v Pivovaru Kolčavka v Libni,
Minipivovaru Beznoska na Starém Proseku a na Bobové dráze
Prosek, kde bude pro kluky a holčičky připraven také velký skákací hrad. Všechna tři centra dění
propojí trasa se soutěžemi pro děti

26

o zajímavé ceny. Pro hravé dospěláky jsou připraveny pivem inspirované aktivity na pódiu. Zvídaví
návštěvníci pivní pouti se zase
mohou dozvědět mnoho zajímavostí o tomto „národním“ moku
včetně toho, jak se vaří pivo podle
středověké receptury.

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Pivní pouť zakončí v Pivovaru Kolčavka koncert známého českého
písničkáře a hudebníka Ivana Hlase, který se proslavil především
písněmi k filmu Šakalí léta, za něž
v roce 1993 obdržel Českého lva za
nejlepší hudbu. Koncert začíná ve
20 hodin.

Pivovar Nad Kolčavkou a.s.
Nad Kolčavkou 8/907, Praha 9-Libeň
Tel.: 736 735 685, 730 899 858
e-mail: spravce@pivovarkolcavka.cz
www.pivovarkolcavka.cz
Minipivovar Beznoska Praha
Klíčovská 805/11, Praha 9-Prosek
skolicka@centrum.cz
www.skolicka.cz
Bobová dráha
Prosecká 906/34b, Praha 9
Tel.: 284 840 520
e-mail: info@bobovadraha.cz
www.bobovadraha.cz

Červen 2016

4.
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ROČNÍK BENEFIČNÍHO BĚHU PRO DOBROU
VĚC A FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

od 14 do 18 hodin

SPORTEM K DĚTSKÉMU ÚSMĚVU
Za každé absolvované kolo věnuje Galerie Harfa 100 Kč
na projekt Klokánek Fondu ohrožených dětí.
Festival volnočasových aktivit pro děti představí
na 20 různých zájmových a sportovních aktivit.
Partner:

Hlavní partneři:

VEDLE

ARENY

Harfandeni 2016 inzerce DEVITKA 190x260.indd 1

ČESKOMORAVSKÁ

ZDARMA

Mediální partneři:

WWW.GALERIEHARFA.CZ

5/20/2016 11:27:29 AM

SPORT

Red Dragon Team – nový
oddíl karate na Devítce
Z centra Prahy se na Devítku do vlastních prostor přestěhoval závodní oddíl karate
Red Dragon Team. Najdete ho na adrese Na Stráži 31b.

Z

kušení trenéři se věnují dětem
už od tří let v přípravných skupinách. Cvičení pro nejmladší je
zde zastoupeno jednoduchými
prvky karate a základními technikami. Cílem těchto skupin je
všeobecný rozvoj dětí a jejich
schopností.
„Pro děti od tří do pěti let, jež jsou
zařazeny v přípravce, vedeme
tréninky zábavnou a hravou formou,“ říká hlavní trenérka Red
Dragon Team Mgr. Petra Peceková. Tréninky starších dětí jsou
rozděleny podle věku a zkušeností
do menších skupin, kde mají možnost se zdokonalit ve svých dovednostech. Klade se důraz na rozvoj
dětské síly, schopnosti koordinace
a zlepšování obratnosti. Cvičení
technik úderů, kopů, krytů a tradičních postojů pomohou k zesílení celého těla.

„

INZERCE

tových turnajů, je mnohonásobnou mistryní ČR, na otevřených
mistrovstvích světa a Evropy týmů
v karate reprezentovala i Srbsko
a Dánsko. Také Daniel je několikanásobný medailista mistrovství
ČR a držitel cenných kovů ze světových i evropských klání v karate.
Mnozí z ostatních trenérů z Red
Dragon Team jsou bývalí reprezentanti ČR. Není tedy divu, že
do jejich dojo se na tréninky sjíždí závodníci, kteří patří ke špičce
karate u nás. Oddíl pořádá také
spoustu akcí, jako jsou víkendová
a letní soustředění, závody a semináře s mezinárodní učastí.
Více informací získáte na
www.reddragonteam.cz, e-mailem:
info@reddragonteam.cz, nebo
tel.: 606 909 471. text a foto: mk

Oddíl, který má v současné době zhruba stovku členů, je otevřen i dospělým, kteří by se karate chtěli teprve učit.

Trenéři – bývalí nebo současní
reprezentanti ČR v karate

V čele oddílu Red Dragon Team stojí Mgr. Petra Peceková a Daniel Burda. Petra je mistryní
světa a Evropy v karate, akademickou mistryní
světa, cenné medaile vozila z evropských a svě-

VYB
BER
RTE SI NOV
VÉ AUTO NEB
BO NO
OVO
OU MO
OTO
TOR
RKU
NA NEJVĚTŠÍ MOTORISTICKÉ VÝSTAVĚ V ČR

Měníme to, co lidé nakupují a jedí.
Přinášíme jim opravdovou
kvalitu za férovou cenu.

Hledáme nové kolegy a kolegyně

Prodavač/ka – pokladní
Praha 3 – Koněvova
nástupní mzda

po prvním roce

16 800 Kč

17 900 Kč

po druhém roce

19 000 Kč

40hodinový úvazek

11.�—�12. 6. 2016

• Rozhodně nebudete celý den jen sedět za pokladnou.
Budete rozpékat pečivo, kontrolovat čerstvost ovoce a zeleniny, doplňovat
zboží a starat se o spokojenost našich zákazníků.
• Bez stresu vás všechno naučíme.
• Přijmeme vás do naší Lidl rodiny.
• Dáme vám smlouvu na dobu neurčitou.

APLIKACE

ZDARMA

PRAHA 8

PŘEDP
ED
DPRO
DP
ROD
RO
ODE
DEJ
J

VSTU
UPE
PEN
NEK

Chcete se dozvědět více?
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SC-361579/04

www.lidl.cz

SC-361587/01

Zastavte se u nás nebo nás navštivte na webu kariera.lidl.cz
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Cvičení s olympioniky – Kateřinou
Kudějovou a Davidem Svobodou
Na Fitness stezce Rokytka
ve Vysočanech jste se
16. května mohli v rámci
tréninků organizovaných
sdružením Devítka
v pohybu zúčastnit cvičení
s olympioniky – vodní
slalomářkou Kateřinou
Kudějovou a pětibojařem
Davidem Svobodou.

K

ateřina si našla chvilku mezi
příjezdem z mistrovství Evropy ve vodním slalomu, kde mezi
kajakářkami skončila pátá, a odjezdem na olympijskou přípravu
do brazilského Ria. Na Fitness
stezce Rokytka ji můžete vidět
běhat, protože její rodiče bydlí nedaleko. My jsme její přítomnosti
využili a položili jí několik otázek.
Katko, jak se připravuje vodní slalomářka na suchu?
Běhám, chodím do posilovny,
i když to v ní nepřeháním, proto-

Vodní slalomářka na suchu
kytka hlavně s virózou. A přiznal
se, že ačkoliv na Devítce bydlí, na
tomto sportovním stanovišti je poprvé. Nikoliv však naposledy.
David Svoboda a Kateřina Kudějová
že si myslím, že síla není všechno,
věnuji se józe, která mi pomáhá
s protahováním. V zimě chodím
na běžky.
Která pohybová aktivita patří k vašim oblíbeným?
Plavání. V mládí jsem se věnovala
akvabelám. Dodnes dobře plavu
a ve vodě se cítím dobře.
S jakým cílem pojedete na letní
olympijské hry do Ria?

Jako každý sportovec tam jedu
s tím, že vyhraju. Po mistrovství Evropy cítím, že jsem na špičce, i když
jsem na něm skončila pátá. Beru
to tak, že jsem neměla tolik štěstí
a doufám, že jsem si ho schovala na
olympiádu. To, že jsem to položila
v poslední bráně, mě sice mrzí, ale
zároveň mě to posouvá dál.
Zlatý pětibojař z olympiády v Londýně 2012 David Svoboda bojoval
při cvičení na Fitness stezce Ro-

Davide, je pro vás svazující jet na
letošní olympiádu jako vítěz té
předešlé?
Naopak. Moc se těším. Na olympiádě jsem startoval dvakrát.
V Pekingu 2008 jsem drtivě prohrál, v Londýně 2012 úžasně zvítězil, takže nejdůležitější zážitky
mám. Teď by pro mě měla být účast
na olympiádě pro radost. Uvidíme,
jestli to dopadne, jak by si člověk
přál. Pravdou ale je, že se na letošní olympiádu připravuji dlouho
a intenzivně, abych na medaili měl.
text a foto: Marie Kurková


SC-361756/01
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SPORT

Stříbro a bronz z mistrovství
Evropy v Taekwon-do

Běhej, skákej, házej rád,
s Človíčkem si můžeš hrát…

V řecké Soluni se ve dnech 11.-17. dubna uskutečnilo
mistrovství Evropy v Taekwon-do ITF.

Již druhým rokem působí ve Vysočanech sportovní oddíl
Atletika Človíček. Jsme pražský atletický klub, fungující
pod záštitou Českého atletického svazu, zaměřený na
nejmladší atlety ve věku 3–7 let.

P

rosecký oddíl z Litoměřické,
Škola Taekwon-do Dan-Gun,
zde měl jednoho zástupce - reprezentanta České republiky Ondřeje
Svobodu. Díky náročné dlouhodobé přípravě, která pro Ondru
trvala tři měsíce, si z letošního
mistrovství Evropy odvezl jednu
stříbrnou a dvě bronzové medaile.
Ziskem těchto ocenění Ondrovi
letošní sezona nekončí. V září se
bude ucházet o účast na letošním
mistrovství světa juniorů v italské
text a foto: pp
Adrii.

Ondřej Svoboda

Devítka v pohybu
Občanské sdružení Devítka v pohybu usiluje o správný
směr životního stylu obyvatel Prahy 9 a chce přivést lidi
k aktivnímu trávení volného času při sportu.

Ú

zce spolupracujeme s oddíly
AC Sparta Praha, kam naše
děti zpravidla v 7 letech přecházejí,
a s TJ Sokol Vysočany. Kromě vysočanského Človíčka má náš oddíl
pobočku také v pražské Hostivaři
a v Choceradech, celkem registrujeme více jak 600 mladých atletů.
Atletika Človíček má svoji patronku, kterou je reprezentantka
a několikanásobná mistryně ČR
Kristiina Mäki. Dlouhodobě spolupracujeme s Kateřinou Baďurovou Janků a některé skupinky trénující v Hostivaři a ve Vysočanech
mohou trénovat s naším trenérem
Mirouslavem Burianem, reprezentantem ČR v běhu na 800 m.

Držíme se hesla
ATLETIKA HROU
foto: mk

D

íky podpoře městské části
Prahy 9 sdružení získalo
zázemí pro jedinečný projekt
veřejných venkovních tréninků
v parcích. Kdokoliv si může přijít
zdarma zacvičit. Odborníci každému poradí jak začít. Tréninky jsou
rozděleny podle výkonosti na úplné začátečníky a pokročilé, je připraven speciální program pro maminky s dětmi a seniory. Vyberte si
ten „svůj“ a přijďte. Nezapomeňte
si zarezervovat místo na tréninku
na www.devitkavpohybu.cz.

30

Pondělí:
09.30 Maminky
18.00 Funkční trénink a jóga
19.00 Běžecký trénink
Úterý:
18.00 Funkční trénink
19.00 Funkční trénink
19.00 Kalistenika (Prosek)
Středa:
18.00 Funkční tréninka a kalistenika
19.00 Funkční trénink
Čtvrtek:
18.00 Funkční trénink a jóga
19.00 Stretching

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Sehraný trenérský tým pod vedením Dity Franklové učí hravou
formou nejmenší děti kladnému
vztahu ke sportu a pohybu obecně. K pravidelným tréninkům
využíváme atletický stadion AC
Sparta Praha, s nejmenšími dětmi trénujeme na oválu vysočanského Sokola, v zimě trénujeme
ve vlastní tělocvičně. Pro pestrost
a zkvalitnění tréninků používáme
nejrůznější, pro děti velmi atraktivní cvičební pomůcky, a to nejen
z atletických sad, ale i věci užívané v běžném životě, vlastnoručně
nasbírané nebo vlastnoručně vytvořené.
Pro zpestření a oživení tréninků
pořádá Atletika Človíček nejrůznější akce pro děti. Několikrát do
roka vyjíždíme s dětmi na několikadenní atletické soustředění či

sportovní tábory. Dalším vítaným
zpestřením bývají pro děti atletické a rodinné závody, které pořádáme na jaře a na podzim. Vítána je
ale i široká veřejnost, k závodům
se mohou přihlásit také děti, které
netrénují v rámci našeho oddílu.
Pravidelně se též účastníme soutěží a testování v rámci Atletiky
pro děti.

Přijďte na červnové
ukázkové tréninky

Protože se blíží konec školního
roku, který s sebou přináší atletické zápisy na příští období, proběhnou v rámci Atletiky Človíček
ukázkové tréninky pro nové sportovní nadšence. Uskuteční se ve
středu 8. června 2016 od 15.00 na
školním oválu ZŠ Burešova v Praze 8, kam vysočanský Človíček
rozšiřuje působnost. Děti s rodiči
se k našim tréninkům mohou přidat také ve čtvrtek 9. června 2016
od 15.30 (určeno pro děti 3–5
let) a od 16.30 (určeno pro děti
6–7 let) ve vysočanském parku
Podviní. Těšíme se na všechny
malé sportovce!
Človíček tu ale není pouze pro děti
ve věku 3-7 let. Už děti od 1 roku
se k nám mohou připojit v rámci
dopoledních hodin vymezených
pro cvičení rodičů s dětmi. Děti
od 2 let, které zvládají trénovat bez
rodičů, si s námi mohou zasportovat v rámci hodin atletiky pro nejmenší. V podvečerních hodinách
zase probíhá atletika pro dospělé
a kruhové kondiční tréninky. Více
informací naleznete na www.atletikaclovicek.cz
text a foto: df
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ZUBNÍ ORDINACE

MUDr. Zuzana Střelcová
Sokolovská 304

Pedikúra

Tel.: 776 234 576

tel.: +420 723 011 582

ŠICÍ STROJE

www.ceskydomov.cz

SC-361747/02

STĚHOVACÍ VŮZ
S ŘIDIČEM ZDARMA
Volejte ještě dnes:

www.pedikura-vinor.cz

OPRAVY A PRODEJ

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

kromě jiného pro svoje klienty nabízím

774 849 270

SC-361487/02

e-mail: delfinek.lenka @ seznam.cz

SC-361238/04

každé úterý od 19:00
a ve čtvrtek od 19:30

V KLIDU VAŠEHO DOMOVA
Na objednání přijedu
až k vám domů
Mokrá pedikúra

NADSTANDARDNÍ SERVIS
OD MAKLÉŘE Z PROSEKA

Albina KASHKAROVA
realitní makléř

inzerat_44x30.indd 6

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

13.08.15 19:23

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

PAX SPOL. S R.O. - POHŘEBNÍ SLUŽBY

SC-351475/07

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

SC-351666/06

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

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

SC-351828/09

LENKOU NOVOTNOU

SC-361523/02

Sokolovská 304, Praha 9
„Vysočanská poliklinika“
tel.: 266 006 189

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

SC-351821/06

YOGA
S

FA J. MACHÁČ

ZUBNÍ
ORDINACE
„Vysočanská
poliklinika“
OZNAMUJE
OZNAMUJE
PŘÍJEM
NOVÝCH
PŘÍJEM PACIENTŮ
PACIENTŮ
tel.: 266 006 189

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

SC-351741/03

OBJEDNÁVKOV É KANCELÁŘE:
Praha 3 - Olšany, Vinohradská 153, tel.: 272 744 622 | Praha 4 - Nusle, Táborská 65, tel.: 241 741 164

SC-361672/01

• pohřby s obřadem i bez obřadu, poradenství pro pozůstalé, tel.: 607 751 882, 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

ZÁPIS 2016/2017

PØEDŠKOLNÍ OBORY OD 4 MÌSÍCÙ DO 6 LET
Robátka (4 - 18 mìsícù)
První krùèky k hudbì (1,5 - 4 roky)
Rytmické krùèky (4 - 6 let)

SC-361578/03

NÁSTROJOVÁ VÝUKA PRO DÌTI, MLÁDEŽ I DOSPÌLÉ
Fun key kids - elektronické klávesy - od 6 let
Fun key - elektronické klávesy - od 8 let
Akustická kytara - od 8 let
Elektrická kytara - od 10 let
Zpìv - od 6 let
Zobcová flétna - od 6 let
Bicí - od 10 let

Červen 2016

Informace o programu a poboèkách
Hudební škola YAMAHA
www.centrumknoflik.cz
www.yamahaskola.cz
yamaha@centrumknoflik.cz
702 009 452
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Program na
červen 2016
5. 6. 20:00

Laco Déczi a Zdeněk Fišer
jazz!

6. 6. 19:00

Degustace ultra
prémiových rumů
řízená degustace s Pavlem
Novákem, rezervace nutná!

7. 6. 20:00

Mr. Bernard Jazz
jazz!

9. 6. 20:00
Pepa Lábus
folk, rock

Bar s jedinečnou atmosférou 20. let
minulého století, kde si můžete
v klidu vychutnat originální míchané
koktejly, prémiové destiláty, skotskou
whisky, rumy z celého světa,
francouzská vína z rodinných vinic,
vinohradské pivo či polabský cider.
The Garrison je ideálním místem pro
oslavy a večírky všeho druhu.
Jsme rádi, když se u nás slaví co
nejvíc, neváhejte se proto ozvat a užít
si večer, na který budete Vy i Vaši
hosté ještě dlouho rádi vzpomínat…

Rádi Vám připravíme občerstvení
přesně na míru od chlebíčků až
po jedinečné dorty.
Poznat krásný svět kvalitních
rumů a vína můžete díky řízeným
degustacím pod vedením zkušených
znalců.
Pravidelně v našem baru pořádáme
koncerty kapel nejrůznějších žánrů,
především pak jazzové, bluesové
a swingové.

Těšíme se na Vás
a na zdraví v The Garrison!

17. 6. 20:00
BlueRay
folk, bigbít

20. 6. 19:00

Degustace
„Konec Tuzemáku v Čechách”
řízená degustace s Pavlem
Novákem, rezervace nutná!

21. 6. 20:00

Jan Spálený Trio
rock, blues

23. 6. 20:00
Fíla Novotný
folk

30. 6. 20:00
Bran
keltská hudba

Pivo i cider

Kurta Konráda 507/20
190 00 Praha 9

Po–So
18:00–24:00

Phone: +420 284 684 047 (po 18:00)
+420 732 351 210 (do 18:00)
E-mail: bar@garrison.cz
web: garrison.cz

SC-361784/01

si od nás můžete odnést v našich stylových
soudcích! Dva nebo čtyři litry?
To už je jen na Vás!

