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Celé Česko se sejde
na Proseku – na festivalu
kultury a gurmánských zážitků
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PETROTRANS, S. R. O., PŘIJME ŠIKOVNÉ ŘIDIČE
S ŘP SK. C, E PRO PRACOVIŠTĚ KRALUPY NAD VLTAVOU
ROZVOZ ZBOŽÍ V RÁMCI ČR
MOŽNOST UBYTOVÁNÍ HRAZENÉ ZAMĚSTNAVATELEM
MZDA AŽ 46.000 KČ + STRAVNÉ

SC-370977/02

NABÍZÍME:
PŘÍSPĚVEK NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
POUKÁZKY NA ODBĚR POHONNÝCH HMOT
MODERNÍ VOZOVÝ PARK
TÝDEN DOVOLENÉ NAVÍC
chcete změnit svou práci a vydělávat víc?

kontaktní telefon: 736 507 517
e-mail: alena.pokorna@petrotrans.cz

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

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

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

EDITORIAL

Historie
Služby

PŘEČTĚTE SI

4 – 8 Z radnice

Vážení čtenáři,
minulý měsíc naše městská
část již podruhé ocenila ty,
kteří zasvětili svoje povolání záchraně životů, zdraví
a majetku našich spoluobčanů a ochraně jejich bezpečnosti – policisty, hasiče,
městské strážníky, zdravotnické záchranáře. Letošní
laureáty z řad příslušníků
integrovaného záchranného systému představujeme
v tomto vydání Devítky.
V závodě PepsiCo ve Vysočanech byla uvedena do
provozu nová výrobní linka,
která zvýší jeho produkci sycených nealkoholických nápojů, jako je Pepsi, Mirin-

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

6 – 7 Téma měsíce
9 – 11 Sociální služby

da, 7UP a dalších, zhruba
o 30 procent. Podívejte se na
fotografie, jak to tady vypadá.
Také v červnu pro vás připravila MČ Praha 9 mnoho
kulturních a společenských
akcí. Do Galerie 9 se můžete vypravit za legendárními Broučky, na vysočanskou
radnici na tradiční koncert,
do Podviní na folk… I letos
pokračují hudební vystoupení v rámci akce Devětkrát
s Devítkou. Divadelní sezona
vrcholí v Divadle Gong a finišuje příprava Letní divadelní scény na Harfě. A na Proseku se uskuteční zcela nová
akce – festival kultury a gur-

12 – 13 Průmysl
14 Životní prostředí
15 Školství
16 – 23 Kultura
21 – 22 Rokytka
24 – 25 Život kolem nás
26 – 27 Informace
28 – 28 Ohlédnutí
30 Sport
mánských zážitků s názvem
Celé Česko na Devítce.
Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9
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Mgr. Marie Kurková
majkakurkova@gmail.com
Redakční rada: Předseda: Mgr. Adam
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Ing. Zdeněk Davídek, Ing. Marek Doležal,
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MUDr. Michal Mašek, Mgr. Jiří Houdek
Vaše názory, podněty, náměty nebo příspěvky
a fotografie rádi uvítáme na e-mailu:
redakcedevitky@praha9.cz nebo na
poštovní adrese městské části Praha 9.

V případě, že vám časopis nedošel do
schránek nebo jste jej obdrželi pozdě, stěžujte
si u svého poštovního doručovatele.
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Široká nabídka obchodů,
které jinde v Praze nenajdete.

ZNAČKOVÁ OBUV
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Zastupitel MČ Praha 9 Ing. Tomáš Kubík (ODS)

Snažíme se chránit stávající zástavbu
před nepřiměřeným zahušťováním
„O Devítce se v souvislosti s masivní výstavbou posledních let mluví jako o jedné z nejrychleji se rozvíjející městské části.
Zatímco stavbaře v brownfieldech vítáme, další výstavbu na Proseku a Střížkově se snažíme držet v přijatelné míře. Za tím,
že v posledních sedmi letech tady nevznikají další nové velké stavby, je opravdu velké množství práce, které samospráva
MČ Praha 9 odvedla,“ říká Ing. Tomáš Kubík, předseda Komise rozvoje území Rady MČ Praha 9.
Takže problémy se zahušťováním výstavby na Proseku
a Střížkově jsou vyřešeny?
Vždycky se objeví další.
Například v Teplické ulici
plánuje investor v rámci
vnitrobloku další výškovou
stavbu. Snažíme se proto
tady získat do vlastnictví
MČ Praha 9 sousední pozemky,
abychom měli možnost
projekt minimalizovat.
Na náměstí OSN ve Vysočanech plánuje investor postavit tři pětipatrové bytové
domy a podél Freyovy ulice
šesti- až sedmipatrový kancelářský objekt s obchody ve
spodních patrech. Svůj záměr
představil 22. května na setkání s veřejností. Jak se stavíte k tomuto návrhu?
Proti dalšímu zahušťování
zástavby na Devítce vystupujeme už řadu let. Chceme, aby
Freyova ulice sloužila jako bulvár, k čemuž masivní zástavba
bytových domů rozhodně nepatří. Takže projekt v podobě,
který nyní představil investor,
nepodporujeme.

A co říkáte na to, že by stavby vyrostly v parku?
Stavby jsou navrženy na pozemcích, které jsou v územním
plánu hl. m. Prahy už od roku
1999 vedeny jako stavební,

stavby na životní prostředí EIA
nebo v územním a stavebním
řízení tak, jak to děláme i my
v samosprávě. Z těchto veřejných setkání je pro nás důležitá
zpětná vazba obyvatel.

I díky tomu, že spolupracujeme s občany
a občanskými sdruženími v případech,
kdy dochází k výstavbě nepřiměřeně velkých
staveb v již zastavěné oblasti, a společně
se snažíme jednat s investory i státními
orgány, máme výsledky.
takže se tu z hlediska zákona
stavět může. Ale právě z těchto
důvodů jsme od začátku našeho působení na vysočanské
radnici v komisi rozvoje území
usilovali a usilujeme o to, aby
investoři představovali své
projekty široké veřejnosti na
takovýchto setkáních, jaké se
uskutečnilo 22. května. Lidé tak
mají možnost se o záměrech
investorů včas dozvědět a mít
tak možnost ovlivnit je. Tím, že
vznesou připomínky například
v procesu posuzování vlivu

A nebylo by jednodušší, kdyby vysočanská radnice s podobnými projekty rovnou nesouhlasila?
Samospráva, tedy jak říkáte
vysočanská radnice, bohužel
nemá takovou pravomoc jako
státní správa, která v případě
výstavby rozhoduje v územním
a stavebním řízení. Ale i s našimi omezenými kompetencemi
dokážeme záměry developerů
ovlivnit. To, že investor CPI
nyní představil projekt bytových domů a kancelářského

objektu na náměstí OSN, neznamená, že ho také bude beze
zbytku realizovat. Květnové
veřejné setkání s investorem
bereme – navzdory vypjaté atmosféře – jako první seznamovací kolo s projektem, k němuž
nyní vzneseme připomínky.
Nejste příliš velký optimista?
Konkrétní problémy jsme
– jak jsem již zmínil – řešili
v minulých letech na Proseku
a Střížkově. Ale i díky tomu,
že spolupracujeme s občany
a občanskými sdruženími
v případech, kdy dochází k výstavbě nepřiměřeně velkých
staveb v již zastavěné oblasti,
a společně se snažíme jednat
s investory i státními orgány,
máme výsledky. Např. společnost Odin Investment chtěla
na Střížkově postavit výškový
dům „Litvínovská“. Sice po
několika letech soudů, ale
dokázali jsme se s investorem
dohodnout a dům se nestaví.
Stejně tak nestojí Roletový
dům v Bohušovické, jak byl
původně projektován, protože
jsme úspěšně napadli územní
rozhodnutí. Ptala se: mk

Hospodaření MČ Praha 9 v roce 2016
Zastupitelé městské části Praha 9 na svém zasedání 25. dubna kromě jiného schválili
komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2016.
Ve schváleném rozpočtu pro
rok 2016 byly příjmy stanoveny ve výši 401 180 tis. Kč,
rozpočet příjmů byl upraven
na 571 683,20 tis. Kč, skutečnost za rok 2016 dosáhla výše
566 993,22 tis. Kč, tj. 99,18 %
rozpočtu.

Výdaje pro rok 2016 byly
schváleny v rozpočtu ve výši
502 224,60 tis. Kč, z toho běžné výdaje 296 656,60 tis. Kč
a kapitálové výdaje 205 568,00
tis. Kč. Rozpočet výdajů byl
upraven na 666 737,60 tis. Kč,
a to u běžných výdajů na výši

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS
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401 766,90 tis. Kč a u kapitálových výdajů na 264 970,70 tis.
Kč. Plnění výdajů za rok 2016
je ve výši 459 830,96 tis. Kč, tj.
68,97 % rozpočtu, z toho běžné
výdaje činí 324 563,35 tis. Kč,
tj. 80,78 % rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši
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135 267,61 tis. Kč, tj. 51,05 %
rozpočtu.
Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši 101 044,60 tis. Kč,
rozpočtovými opatřeními bylo
upraveno na konečnou výši
95 054,40 tis. Kč. V hospodaření za rok 2016 převyšují skutečné příjmy o 107 162,26 tis.
Kč realizované výdaje. red

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

Kontakty na redakci,
inzerci i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži
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Změny v rozpočtu
Na Zastupitelstvu MČ Praha 9, které se
konalo 25. dubna, byly kromě dalšího
projednány i změny v rozpočtu Devítky
pro letošní rok.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 25/19 ze dne 30. března 2017 poskytnutí účelových investičních dotací městským
částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy. Pro
MČ Praha 9 byla schválena částka 25 milionů
korun na akci Poliklinika Prosek. O tuto částku
se zvyšuje rozpočet Devítky na rok 2017.
Zastupitelé rovněž schválili, aby ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy z předchozích let byly využity
v letošním roce. Jedná se o částku 29 600 600
korun, o kterou bude zvýšen objem výdajů
v rozpočtu městské části Praha 9. Ilustrační foto: mk

Inventarizace majetku MČ Praha 9
Zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků hl. m. Prahy – MČ Praha 9 za rok 2016 schválili
zastupitelé Devítky na svém zasedání 25. dubna.
Inventarizace byla provedena v rozpočtové organizaci Městská
část Praha 9, příspěvkových organizacích zřízených MČ Praha 9
a státním podniku Bytový podnik v Praze 9, s.p. v likvidaci.
Všechny organizace předaly doklady o inventarizaci za rok
2016 na předepsaných tiskopisech, v plném rozsahu a ve stanoveném termínu. Inventarizace nemovitého majetku (budovy,
stavby, pozemky) byla zpracována počítačovým programem Ma-

gistrátu hl. m. Prahy ENO, který je nainstalován na realitním oddělení Odboru správy majetku s povoleným přístupem od MHMP.
Oddělení účetnictví ekonomického odboru zpracovalo sestavu
rozvahových účtů, kde je porovnán účetní a fyzický stav podle
jednotlivého majetkového členění.
U žádné z organizací nebyly k 31. prosinci 2016 zjištěny žádné
rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem. red

Kvadratura parkovacího kruhu
V dubnové Devítce otiskl zastupitel za ČSSD Slavomír Holík kompetentní článek k polemice
parkovacích zón. Reaguje na něj zastupitel za ČSSD Jan Dufek.
Pokud se týká mě, jsem znám
jako tvrdošíjný odpůrce parkovacích zón, protože jsem v jejich
zřízení viděl jen snahu hlavního
města a následně městských
částí získat peníze od poplatníků za vlastnictví aut v 21. století,
navíc možná i o to, jak sedřít
podnikatele a živnostníky, přičemž jakýsi nabízený nadhodnotový komfort v dopravě v klidu
Pražanům (rozuměj nikoliv
právo na výsadní parkování, ale
jen na jeho legalizaci za peníze),
byl zanedbatelný. Navíc původní, a nyní postupně realizovaný,
záměr nejenomže postrádal
systémovost, jaká je běžná v jiných metropolích v civilizované
Evropě, ale snažil se prosadit
neobhajitelnou a překonanou
koncepci. Proto mě potěšilo, že
vedení radnice Prahy 9 při posuzování tohoto problému bylo
obezřetné a opatrné.
ČE RVEN
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Na svém názoru proti zónám
bych si i nadále trval, kdyby
nedošlo k tomu, že kolem naší
městské části už modré zóny
namalovali. Výsledek je zřejmý. Jako zastupitel chodím po
ulicích a snažím se všímat věcí
kolem. Není to jenom tunelem
Blanka, kdy se tisíce aut snaží
dostat do Prahy přes zacpanou
Libereckou komunikaci. Praha 8
parkovacími zónami definitivně
vytěsnila auta, která tam parkovala z dojezdové vzdálenosti ze
severu Čech. Výsledek? Jejich
majitelé logicky přešli k parkování na Proseku, na Střížkově
a podle posledních informací se
už tlačí do Vysočan. Proto překvapivě nyní pléduji za zavedení
parkovacích zón i u nás.
Nic jiného nám totiž nezbyde a dalším městským částem
na hranici s námi asi také
ne. Už jsem si zvykl, že všude

kolem nás parkují auta s ústeckou, libereckou a středočeskou registrační značkou,
mnohdy i na zákazech zastavení, celý týden, o chodnících
nemluvě. Už jsem si zvykl, že
jejich majitelé, kteří u nás nebydlí, hází do našich popelnic
jimi dovážený komunální odpad, případně zakládají skládky, kam odkládají starý nábytek, televize i pneumatiky. Už
jsem si zvykl, že pro mnohé
„dojíždějící zvenčí“ jaksi pravidla silničního provozu neplatí. Hodně nás Pražáků má
důvodné obavy před překročením rychlosti, zákazu jízdy
v pruhu pro veřejnou dopravu,
nemluvě už vůbec o předjíždění v odstavných pruzích a přes
pevné čáry. Také nejsme beránci, ale řidičák potřebujeme
pro výkon naší práce, takže se
krotíme.
DEV Í T K A
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Na závěr mám jen dvě poznámky. Ze zkušenosti vím,
že kdykoliv přijedu do nějaké
obce, parkování je taky problém, ale řeší to obvykle 50 Kč
za parkovné na hodinu, a to
nejen na náměstí. Někdy jde
jen o hlinité parkoviště s dozorem. Pokud bychom přespolním tuto taxu v Praze zavedli
také, reakce by byly asi hodně
protestní, ale právo bychom
na to rozhodně měli, zejména
když by se to řešilo nějakým
sníženým denním paušálem.
Moje druhá poznámka spočívá v tom, že hranice mezi městskou částí Praha 9 a městskou
částí Praha 8, konkrétně v rozmezí katastrálního území Střížkova, je naprosto nelogická.
Hranicí by měla být liberecká
komunikace. Vím, že legislativně nejde o lehký proces, ale
přimlouvám se za toto řešení,
resp. za to to zkusit. Změna by
vyřešila mnohé. Jednalo by se
například o zajištění lepší kompaktnosti parkování k nově
vznikající zástavbě nebo o racionálnější úklid přilehlého veřejného prostranství.
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Praha 9 už podruhé ocenila hasiče, policisty,
strážníky a zdravotnické záchranáře
Loni v květnu na den sv. Floriána, patrona hasičů, městská část Praha 9 poprvé ocenila členy složek integrovaného
záchranného systému, které působí na Devítce. Letos se tento slavnostní akt konal 16. května. Starosta Prahy 9
Jan Jarolím udělil medaile Za zásluhy o městskou část Praha 9 členu hasičského záchranného sboru, policistovi ČR,
strážníkům a zdravotnickým záchranářům.
Letos Rada městské části
Praha 9 udělila medaile Za zásluhy o městskou část Praha 9
ppar. Zlatko Slivarichovi, npor.
Bc Štěpánu Boukalovi, Evě
Břízové, Antonínu Adámkovi,
Karlu Machainovi a Bc. Bronislavu Kubáňovi.
„S uspokojením sledujeme,
že se na území městské části
Praha 9 dlouhodobě daří zajišťovat bezpečnost obyvatelstva.
Za poslední léta poklesl nápad
trestné činnosti o více než jednu čtvrtinu,“ konstatoval při
slavnostním aktu starosta MČ
Praha 9 Jan Jarolím a pokračoval: „Bez větších problémů se
daří každý rok zajistit bezpečnost na desítkách kulturních
a sportovních akcí v objektu
O2 areny, Sparta Arény, od běžných hokejových utkání, mezinárodních tenisových zápasů,
koncertů a jiných akcí, kdy se
v naší městské části pohybují
až desítky tisíc osob. O jejich
bezpečnost a bezpečnost
obyvatel Prahy 9 je potřeba se
postarat v posledním období
také s přihlédnutím k různým
teroristickým útokům v evropských městech. Takovou akcí
bylo i bezpečnostní opatření Teror, kdy Policie ČR ve
spolupráci s městskou policií
zajišťovala zesílenou hlídkovací činnost v obchodních
centrech, nádražích, stanicích
metra i na území městské
části Praha 9.“
„Při všech velkých mimořádných událostech, jako byly požáry v areálu ČKD, kde zasahovalo 28 hasičských jednotek,
v masokombinátu v Hrdlořezích (13 hasičských jednotek),
nebo obytných bloků v Libni,
Proseku a požár chaty obývanou bezdomovci, byly složky
IZS včas a dokázaly zabránit
větším škodám nebo ztrátám
na životech,“ dodává radní pro
bezpečnosti Milan Tuček.

Horší než na Kolbence
to bylo v Sapě
Medaili Za zásluhy o městskou
část Praha 9 za mimořádné nasazení u požáru haly bývalého
ČKD v Kolbenově ulici 22. srp6
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na 2015 převzal pprap. Zlatko
Slivarich, příslušník hasičského záchranného sboru. Od
roku 1994 působí na Hasičské
stanici č. 5 (Průběžná), kde
v současné době vykonává
odpovědnou funkci technika
chemické služby.
„Ale největší požár, který
jsem zažil, nebyl v Kolbenově
ulici, ale v Praze 4 ve vietnamské tržnici Sapa v roce 2014,“
říká hasič. „V Sapě jsme s kolegy zasahovali celkem čtyřikrát,
ale poslední požár byl největší.
Na pomoc musel přiletět i vrtulník s bambi vakem, aby byl
dostatek vody pro hloubkové
hašení. Samotný požár jsme likvidovali velmi dlouho, spoustu hodin jsme při něm strávili
bez střídání. V plamenech byly
především sklady textilií, které
při hoření vydávají spoustu toxických látek.“
Možná si někdo řekne, co
člověka drží u takto fyzicky
náročné a často nebezpečné
práce. Zlatko Slivarich má jasno: „Dobrá parta, dobrý pocit
z toho, že pomáháte druhým,
i z toho, když se ze zásahu vrátíme všichni v pořádku.“

pprap. Zlatko Slivarich

Ve Vysočanech sloužím už 27 let
Npor. Bc. Štěpán Boukal převzal z rukou starosty Devítky
medaili Za zásluhy o městskou
část Praha 9 za dlouholetou
službu u Obvodního ředitelství
Police ČR Praha III – Místní
oddělení Vysočany.
U policejního sboru pracuje
od roku 1988. Po absolvování
příslušného vzdělání nastoupil k výkonu služby na Místní
oddělení Policie ČR Vysočany. Do roku 2002 plnil úkoly
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nesvítila světla a na policejní stanici jsme si v noci svítili svíčkami. Za to jsme ale na
dvorku u stanice udělali pravou zabíjačku se vším všudy,
když jsme tady končili a stěhovali se do budovy v Ocelářské
ulici.“

Naše policajtka

npor. Bc. Štěpán Boukal

hlídkové služby, dozorčí služby
a zpracovatele nápadu trestné
činnosti. Pak se stal zástupcem
vedoucího oddělení a od roku
2011 vykonává funkci vedoucího místního oddělení Vysočany. Podílel se na zabezpečení
mnoha bezpečnostních akcí,
mimo jiné dvou mistrovství
světa v ledním hokeji, které
hostila dnešní O2 arena.
A na co npor. Štěpán Boukal
nikdy ze své „vysočanské“ policejní služby nezapomene? „Připomínat si případy, které jsme
řešili, by vydalo na knihu. Ale
mám-li se ohlédnout, jak běžel
čas, jsou pro mě nezapomenutelné chvíle na rok 1994, kdy
končilo místní oddělení policie
ve Zbuzkově ulici ve Vysočanech. Když jsem sem nastoupil v roce 1990, už se Vysočany
měnily a domy v okolí oddělení byly v demolici. Padaly jeden za druhým a místo nich
se objevovaly hluboké výkopy
pro kanalizaci. Lidé se k nám
báli chodit, protože v noci na
ulicích, kde už nikdo nebydlel,

Eva Břízová

Eva Břízová pracuje u Městské policie hl. m. Prahy od
1. listopadu 1997. Začala jako
strážník a po zapracování
byla v roce 2000 zařazena na
funkci strážník-okrskář, kde
působí dodnes. Při slavnostním aktu na vysočanské radnici převzala medaili Za zásluhy
o městskou část Praha 9 za
dlouholetou službu u Městské
policie, obvodního ředitelství
Praha 9.
„Co mě dokáže v práci potěšit?“ Eva Břízová s odpovědí
dlouho neotálí: „Když mě lidé
na ulici poznávají, třebaže jsem
v civilu. Nebo když i kluci-puberťáci o mě mluví jako o ‚naší
policajtce‘. To je milé. Stejně jako když stojím u přecho-

M A L Á S TAT I S T I K A Z A R O K 2 0 1 6
Počet výjezdů hasičů z Hasičské stanice č. 5 v Průběžné – 1161
Počet výjezdů základny zdravotnické záchranné služby Prosek – 17 846
Počet výjezdů základny zdravotnické záchranné služby Černý Most – 10 831
Počet přestupků a správních deliktů řešených městskou policií na území Obvodního
ředitelství městské policie Prahy 9:
• přestupky proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě – 5453
• přestupky v dopravě – 29 763
• přestupky ostatní (např. drobné krádeže, proti občanskému soužití) – 1477
Počet trestných činů na území OŘP Praha III – 13 621, z toho bylo objasněno 29,14 %.
V porovnání s rokem 2015 došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 750 činů.
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Medaile Za zásluhu o městskou část Praha 9 předal oceněným její starosta Jan Jarolím (uprostřed).

du pro chodce v Teplické ulici
v době, kdy děti chodí do školy,
a přinesou mi obrázek, řeknou,
co je nového, nebo se pochlubí, že k nim přijela na návštěvu babička a představí mi ji
osobně. Nebo když se mnozí rodiče ujišťují, jestli jejich dítko
už šlo do školy. Pak mám pocit,
že sem patřím a práce mi tak
velmi doplňuje rodinu, protože děti jsou daleko a před osmi
lety jsem ovdověla.“
Do uniformy šla Eva Břízová před dvaceti lety, kdy jí bylo
pětačtyřicet a v hektické době
devadesátých let, kdy se všechno měnilo a firmy zanikaly
stejně rychle, jak se objevovaly, hledala něco stálého. „Tehdy
manžel našel inzerát o náboru
k pražské městské policii a věřil víc než já, že mě vezmou.
A oni mě skutečně přijali,“ uzavírá paní Eva.

Není pravda, že už mě nic
nepřekvapí
Antonín Adámek dostal medaili Za zásluhy o městskou část
Praha 9 za dlouholetou službu
u Městské policie, obvodního
ředitelství Praha 9, kam na-

stoupil 1. února 1994. Nejdříve
pracoval jako strážník, poté
působil na pozici velitele směny oblasti, dále jako strážník-okrskář. Poté se vypracoval
na funkci vedoucího okrskové
služebny, na které je dosud.
„Práce, kterou dělám, mě těší,
protože je pro lidi. Ostatně proto také městská policie vznikla. Aby u nás slušní lidé našli
zastání,“ říká Antonín Adámek a pokračuje: „Těžiště naší
činnosti spočívá v udržování
veřejného pořádku a boji s nešvary, které jsou specifikovány
především ve vyhláškách hl. m.
Prahy nebo přestupkovým zákonem. Řešíme problémy s pejskaři, sundáváme kočky z oken,
honíme krokodýla… Často
mám pocit, že už mě nemůže
nic překvapit. Ale není to pravda. Zasahovali jsme například
v případě, kdy mladý muž sjížděl vysočanskou estakádu v nákupním vozíku, který si vzal na
Proseku u Billy. Když jsme ho
zastavili, hájil se, že nic nezákonného neprovedl, protože do
vozíku řádně vložil desetikorunu, takže nic neukradl, a až se
sveze, že ho zase vrátí.“

Když to takhle půjde dál, budu rád

Antonín Adámek
ČE RVEN
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Medaili Za zásluhy o městskou část Praha 9 za dlouholetou službu u Zdravotnické
záchranné služby hl. m. Prahy,
kde působí 39 let, dostal Karel
Machain.
U zdravotnické záchranné
služby pracuje od roku 1978.
Začínal na základně Žižkov, od
roku 1989 jste ho mohli najít
na základně Praha 10 Průběžná (společně s Hasičským záchranným sborem Praha). Pro
obyvatele městské části Pra-

ha 9 zasahuje od roku 2012
z výjezdové základny Prosek.
„Nejraději vzpomínám na
pětadvacet let, kdy jsem sloužil
u hasičů v Průběžné. Vyjížděl
jsem k neskutečnému množství bouraček, takže v této souvislosti jsem rád, že sám jsem
prakticky neboural,“ přiznává
Karel Machain a pak s úsměvem dodává: „A radost mi samozřejmě dělá i to, že mi zdraví vždycky sloužilo a všechno
v životě bylo v pohodě. Kdyby
to bylo tak dál, budu jen rád.“

Bc. Bronislav Kubáň

Karel Machain

ře,“ říká Bronislav Kubáň, který v současnosti působí na výjezdové základně na Černém
Mostě. Vzpomínat na zajímavé případy se mu však nechce.
„Každý případ je pro nás důležitý a vždycky děláme všechno,
abychom pomohli. Když se to
podaří, těší nás to. Naposledy
jsme například vyjížděli k ženě
v těžkém plicním edému. Ošetřili jsme ji a po následném
transportu jsme ji předávali
v nemocnici téměř v pořádku.“

Záchranáře jsem chtěl dělat
vždycky
Bc. Bronislav Kubáň převzal
medaili Za zásluhy o městskou
část Praha 9 za dlouholetou
službu u Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, u níž
pracuje od ledna 2001. První tři
roky byl zařazen na výjezdovou
základnu Italská v Praze 2. Pro
obyvatele městské části Praha 9 zasahuje od roku 2004.
„Pro práci zdravotnického
záchranáře jsem se rozhodl
už na střední, proto jsem také
studoval vyšší odbornou školu
a vysokou školu se zaměřením
na zdravotnického záchranáDEV Í T K A
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Text a foto: Marie Kurková

INFO
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 v roce
2016 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.
Letos tedy MČ Praha 9 oceňovala
příslušníky složek IZS podruhé.
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Praha 9 hledá nového ředitele Divadla Gong
Rada městské části Praha 9 oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum.
Požadavky:
vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním
programu a zároveň 10 let
praxe
vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním
programu a zároveň 10 let
praxe
vyšší odborné vzdělání uměleckého směru a zároveň
10 let praxe
organizační a řídící schopnosti
orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled
znalost fungování a financování příspěvkových organizací
trestní, občanská a morální
bezúhonnost
schopnost efektivní komunikace s odbornou veřejností
a s médii
schopnost řídit pracovní tým
s různorodou, širokou agendou, schopnost vedení, motivace, podpory a manažerské
kontroly zaměstnanců,
schopnost nalézat a probouzet v zaměstnancích jejich
vlastní potenciál
vysoká flexibilita a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost, analytické myšlení
vysoké pracovní nasazení,
schopnost práce v zátěžových situacích
uživatelská znalost operačního systému MS Windows
a souvisejících programů

Výhodou je:
vzdělání ve studijním
programu uměleckého,
humanitního, právního nebo
ekonomického směru
praxe z oblasti managementu, řízení lidských zdrojů,
vedení početnějšího pracovního týmu
praxe v řídící funkci kulturní
organizace
zkušenost s logistikou a koordinací týmu (produkce,
technický tým, umělci atd.)

Nabízíme:
platové zařazení dle
nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných
službách a správě ve znění
pozdějších předpisů
možnost pracovní
seberealizace a dalšího
osobního rozvoje
pracovní poměr na dobu
neurčitou
nástup k 1. 9. 2017
8
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Foto: Jiří Houdek

Uchazeč předloží písemnou
přihlášku, která musí obsahovat
tyto náležitosti:
jméno a příjmení, titul
uchazeče
místo trvalého pobytu
uchazeče
datum a podpis uchazeče

Součástí písemné přihlášky
k výběrovému řízení bude:
kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání
strukturovaný profesní životopis s kontaktním spojením
(telefon, e-mail)
výpis z evidence Rejstříku
trestů ne starší než 3 měsíce
návrh koncepce rozvoje
a řízení organizace včetně
návrhu uměleckého směřování a financování divadla
s ohledem na ekonomické
dopady navrhovaných
opatření, s výhledem na
5 let v maximálním rozsahu tří stran formátu A4.
Koncepce by měla řešit
fungování divadla v rámci
městské části, definovat
jeho postavení, navrhnout
marketingovou strategii,
možnosti zvýšení návštěvnosti divadla rozšíření
nabídky vůči veřejnosti,
institucím městské části
a podnikatelským subjektům. Zmíněna by měla být
i organizační struktura
divadla s vymezenými
kompetencemi pracovníků.
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čestné prohlášení dle
ust. § 4 odst. 3 zákona č.
451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní
Republiky, České republiky
a Slovenské republiky, ve
znění pozdějších předpisů
(nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971)
souhlas se zpracováním
osobních údajů poskytnutých pro účely tohoto
výběrového řízení, ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů
Přihlášky je třeba zaslat se
všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není
přihláška úplná a bude z výběrového řízení vyřazena, tj. uchazeč
nepostoupí do další fáze výběru
uchazečů o pozici ředitelky/
ředitele příspěvkové organizace
Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum.
Přihlášky k výběrovému řízení doručte osobně či poštou
na adresu: Městská část Praha 9, Sokolovská 324/14, 180 49
Praha 9 nejpozději do 12. června do
12:00 hodin (konec lhůty pro podání, tzn. doručení, přihlášek). Obálku
je třeba řádně uzavřít (zalepit) a zřetelně označit jménem,

příjmením a odesílací adresou
uchazeče a dále slovy: „Divadlo
Gong – kulturní a vzdělávací
společenské centrum – výběrové řízení ředitel/ředitelka – neotevírat“. Na později doručené
nebo nedostatečně uzavřené
či nesprávně označené obálky
(přihlášky) nebude brán zřetel.
Vyhlašovatel si vyhrazuje
právo v rámci tohoto výběrového řízení nevybrat žádného
uchazeče či toto výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání
důvodu.

Kontaktní osoba pro případné
další informace:
Helena Poštulková, vedoucí
Oddělení kultury, mládeže
a tělovýchovy

Relevantní právní ustanovení, ze
kterých toto vyhlášení vychází:
Ust. § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů
Ust. § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů
Ust. čl. IV odst. 4.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Divadlo Gong – kulturní
a vzdělávací společenské centrum, ze dne 11. 5. 2010
Ust. § 30 odst. 1 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce
ve znění pozdějších předpisů.
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Červnová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.

Letní Slavnosti
pro seniory
9. 6. 2017 od 14.00

Srdečně Vás zveme na 8.
letní slavnosti s bohatým
programem a spoustou
zajímavých hostů.
Děkujeme za podporu
nadačnímu Fondu Veolia.
Legendární

Kde: v zahradě u Domu
s pečovatelskou službou
Novovysočanská 861, Praha 9
zastávka autobusu
136 - Skloněná

Jitka Molavcová

Richard Adam

Žižkovanka Petra Soviče
Dětské hudební vystoupení
Taneční vystoupení našich seniorek
Petr Sovič Kvintet
Dílničky, výstava, Pétanque přátelský turnaj
Občerstvení…

Staropramen na Smíchově

Nová varna

ha 5 (Metro B – stanice Anděl,
východ směr Ženské domovy.
Nebo jednu stanici tramvají od
Anděla směr nádraží Smíchov.
Rezervace na telefonu 606 764
273 – Renata Čornejová.
29. června 2017
Vycházka kolem Sázavy do Davle
Odjezd z hlavního nádraží
v 10.55 přes nádraží Braník
do stanice Petrov u Prahy,
kam přijede v 11.42. Sraz po
vystoupení z vlaku v Petrově
s průvodkyní P. Lešovskou.
Čeká nás pohodlná cesta
kolem Sázavy do Davle (možnost občerstvení), potom cca
1,5 km ke kostelu sv. Kiliána
a ukážeme si, kde stával
mužský benediktinský klášter
z roku 999. Trasa je dlouhá
zhruba 5 km. Z Davle nebo
od kostela sv. Kiliána zpět
příměstským autobusem do
Prahy-Smíchova.

design: A.Sianu / Educat

Žaluzie
-

Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků!!
Sleva 20% na horizontální žaluzie ISOLINE PRIM celostínící
Zaměření a nezávazná kalkulace po Praze ZDARMA
Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)
Výroba na míru, odborná montáž do 7 dnů

-

NONSTOP na tel.č. 739 939 734

Lukáš Chudoba, Praha 9, www.prahazaluzie.eu

Poděkování od
počítačových začátečníků

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

•
•
•

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

Více informací najdete na webových stránkách
www.poliklinikakolbenova.cz

Je vidět, že ji její práce baví a má velmi hezký vztah k seniorům,
což v dnešní době není zcela běžné. Vždycky nás hezky přivítá,
ptá se, jak jsme se měli, a pak nám odhaluje taje počítače
a internetu. Na její hodiny se moc těšíme.
Některé pátky s námi navštěvuje historická místa Prahy – tyto
vycházky mají stále větší účast. Paní Andrea je prostě skvělá
žena na svém místě a my jí všichni moc děkujeme.

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

SC-370456/03

Navštěvuji počítačové kurzy v Centru pro seniory
v Harrachovské ulici. Ráda bych touto cestou poděkovala
naší skvělé lektorce Andree Dunděrové za její nekonečnou
trpělivost, laskavost a způsob výuky.

•

Účastníci středečního kurzu pro začátečníky

ČE RVEN

2017

SC-370863/01

21. června 2017
Výprava do pivovaru Smíchov
Nejen pro pány. Prohlídka
smíchovského pivovaru je
organizována pro tři skupiny,
každá maximálně s 35 osobami. Prohlídky začínají v 10.00,
10.30 a 11.00 – sraz vždy 10
minut před začátkem prohlídky přímo před vchodem do
pivovaru v ulici Nádražní, Pra-
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JUBILANTI

LATECOERE Czech Republic s.r.o. je součástí
mezinárodní společnosti vyrábějící komponenty
pro letecký průmysl. V České republice vyrábíme
nejmodernějšími technologiemi dveře a skříně
palubní elektroniky pro dopravní letadla
AIRBUS, BOEING, EMBRAER A DASSAULT.

HLEDÁME OPERÁTORY
VÝROBY – MONTÁŽ
NABÍZÍME HRUBOU MZDU až 27 000 Kč
nadstandardní příplatky za práci ve směnách a o víkendech
příspěvek na penzijní připojištění ve výši 4 % z hrubé mzdy
příspěvek na stravování a dopravu
systém zaměstnaneckých beneﬁtů
5 týdnů dovolené

KONTAKT:
LATECOERE Czech Republic s.r.o.,
Beranových 65, 199 02 Praha 9 – Letňany,
telefon: +420 225 512 767, +420 225 512 768,
e-mail: jobs@latecoere.cz

www.latecoere.cz

SC-370813/01

•
•
•
•
•

Termíny od – do

Hrdlořezy

18. – 24. 7. 2017

Podvinný Mlýn

18. – 24. 7. 2017

Prosek *

Během letních odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských
zařízení, které nelze provádět za plného provozu, a které jsou nevyhnutelné
pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.
VĚŘÍME, ŽE TATO NEZBYTNÁ OPATŘENÍ PŘIJMETE S POCHOPENÍM
A OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ SNÍŽENÍ KOMFORTU.

více naleznete na www.ptas.cz

/
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SC-370604/03

Přesné termíny pro konkrétní odběrná místa jsou rozesílány formou dopisu
na naše smluvní odběratele (SVJ, BD atp.)

DE VÍ TKA

86 LET
Jaroslav Kašpar z Proseka – hodně
zdraví přeje s úctou manželka

94 LET
Kelisová Vlasta
96 LET
Jaroslav Okrouhlík

Dne 11. dubna 2017 oslavila
naše maminka, babička, teta
Jarmila Mikotová 85. narozeniny.
Přejeme jí do dalších let hodně
zdraví a životního elánu. Celá rodina
Dne 21. června 2017 oslaví naše
milovaná maminka, babička,
sestra, švagrová, teta, paní
Anežka Votrubcová, bývalá učitelka
MŠ a ZMŠ na Proseku, své krásné
85. narozeniny. K tomuto jubileu jí
srdečně a s láskou blahopřeje její
rodina a blízcí.
Blahopřejeme!
Upozornění:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobní údajů je nutné, aby
se zveřejněním svého jména v rubrice
Jubilanti v měsíčníku Devítka, jubilant
souhlasil. K životnímu jubileu 80, 85, 90
let a pak každý rok dostávají oslavenci
gratulaci od starosty MČ Praha 9. Součástí
je i lístek, jehož prostřednictvím se
vyjádří, zda chtějí zveřejnit své jméno
mezi jubilanty, či nikoliv. Jména jubilantů
jsou proto v Devítce zveřejňována zpětně.
Pokud má redakce souhlas jubilanta do
10. dne v měsíci, je jeho jméno zveřejněno
v následujícím měsíci.

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

* v části Proseku a Vysočan budou i lokální individuální termíny

10

97 LET
Purnochová Věra

93 LET
Pavlů Jana
Havel Zdeněk – hodně zdraví
a vitality přeje celá rodina

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste

18. – 24. 7. 2017

dstavka_PT_92x130 Devitka.indd 1

85 LET
Matoušek Jaroslav
Štefan Václav
Pelc Svatopluk
Kratochvílová Blanka
Karásková Alenka
Bohuňovská Marie
Blum Jan
Malá Jiřina
Koflák Antonín

91 LET
Řeháková Jiřina
Pevný Karel
Krajcar Josef
Procházková Eva

bez omezení

Vysočany *

92 LET
Zusková Květuše

90 LET
Vejdovcová Svatava
Bártková Anna
Čandrová Květoslava
Rupeš Bohuslav
Pracná Miluše
Suchá Vlasta

Předběžné termíny odstávek
tepelné energie v roce 2017
Lokality

80 LET
Horčíková Helena
Ševčíková Eva
Panešová Blažena
Kříž Miroslav
Mráčková Jitka
Chandogra Ján
Kovář Miloš
Typltová Myriam
Jánská Eva
Provazník Jiří
Jánský Milan

O slavnostní akt však musí
projevit zájem sami rodiče.
To znamená, že je třeba podat
přihlášku. Lze tak učinit
v podatelně Úřadu městské
části Praha 9, Sokolovská
14/324, nebo prostřednictvím
e-mailu na adresu:
cornejovar@praha9.cz.

21.05.17 7:59
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z.ú., Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek, www.ssspraha9.cz,
tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
1. 6. 2017 / ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
ásti Praha 9,10:15–11:15
uplynulý
m Střediska, na
y zaznamenal
i náš paměti
Trénink
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

ultativní služby,

2. 6. 2017 / PÁTEK

m zkomplikovaly
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
bách, který vyloučil
vání o státních
8:15–9:15

Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty, Canasta, Scrable – společenské hry…
9:40–12:00
Vycházka, komentovaná prohlídka: Zahrady pod Pražským
hradem /vstupné 40 Kč. Sraz v Harrachovské 422/2
v 9:30 hod.
9:30–13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
15:00–20:00

oru a spolupráci

5. 6. 2017 / PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačové kurzy /3x mírně pokročilí/
9:00–12:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
10:15–11:15
Country tance
14:00–16:00
Pétanque trénink
14:00–15:00

6. 6. 2017 / ÚTERÝ

1

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

7. 6. 2017 / STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Fauna v Amazonii, s kurátorem zoologických sbírek
Národního muzea
13:15–14:30
Dílničky: Letní přáníčka
14:45–16:00

8. 6. 2017 / ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
10:15–11:15
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

9. 6. 2017 / PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
8:30–9:30

ČE RVEN
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Karty, Canasta, Scrable – společenské hry…
9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
15:00–20:00
Letní slavností – nejen pro seniory. K poslechu i tanci
hraje Žižkovanka a Kvintet P. Soviče, zazpívají legendy
Jitka Molavcová, Richard Adam, děti, pétangue „turnaj“,
výstava, dílničky, občerstvení. Od 14. hodin. Na zahradě
Novovysočanská 861, bus č. 136 zastávka Skloněná.
Jste srdečně zváni. Zdarma.

12. 6. 2017 / PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačové kurzy (3x mírně pokročilí)
9:00–12:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
10:15–11:15
Klub seniorů, kardiaků
14:00–17:00
Pétanque trénink
14:00–15:00

13. 6. 2017 / ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 100 Kč)
9:00–14:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
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
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

14. 6. 2017 / STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno objednat)
9:00–14:30
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Cestovatelská přednáška: Spojené arabské emiráty,
Dubai, perla Arábie
13:10–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky: „Tkaní“ na slámkách
14:40–16:00

15. 6. 2017 / ČTVRTEK
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
10:15–11:15
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

16. 6. 2017 / PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
8:30–9:00
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty, Scrable – společenské hry…
9:40–12:00
Vycházka, komentovaná prohlídka: Kostel Panny Marie
Sněžné, klášter a Františkánská zahrada, Praha 1. Sraz
v centru pro seniory Harrachovská, v 9:00, zdarma…
9:00–13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
15:00–20:00

Počítačové kurzy (3x mírně pokročilí)
Country tance
Pétanque trénink

9:00–12:30
14:00–16:00
15:00–16:00

20. 6. 2017 / ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno objednat)
9:00–14:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

21. 6. 2017 / STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Přednáška, beseda: Marie Terezie
13:10–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky: Dekorace na stěnu
14:40–16:00

22. 6. 2017 / ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

23. 6. 2017 / PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
15:00–20:00

26. 6. 2017 / PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15

27. 6. 2017 / ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)

8:15– 9:15
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20

28. 6. 2017 / STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15

29. 6. 2017 / ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20

19. 6. 2017 / PONDĚLÍ

30. 6. 2017 / PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
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PepsiCo spustila v pražském závodě
ve Vysočanech moderní výrobní linku
Česká pobočka PepsiCo rozšiřuje svou výrobní kapacitu sycených nealkoholických nápojů. V závodu v pražských Vysočanech
naroste její produkce o přibližně 30 procent. Pořízení výrobní linky v hodnotě téměř 150 milionů korun, která byla slavnostně
uvedena do provozu 4. května i za přítomnosti představitelů MČ Praha 9, patří mezi jednu z největších investic firmy
za posledních deset let.

Nová linka méně zatíží životní prostředí

Rozšíření výroby je reakcí na
růst zejména domácí poptávky
po nápojích společnosti PepsiCo.
Vyšší výrobní kapacita přinese
firmě posílení i v exportu, vyvážet bude více například na maďarský trh. PepsiCo v pražském
závodě s ohledem na očekávaný
růst odbytu svých nápojů zároveň plánuje vytvořit přibližně
čtyřicet nových pracovních míst.
Vedení společnosti si od po-

sílení své výroby slibuje další
růst na tuzemském trhu nealkoholických nápojů. „Chceme
našim zákazníkům nabídnout
dostatek nejen již představených nápojů, ale také další zvýšení jejich kvality. V neposlední řadě tím získáváme další
prostor pro nové varianty nebo
výrobu nápojových novinek,“
uvedl Josef Neumann, generální
ředitel PepsiCo ČR a SR.

Rozšíření výroby v PepsiCo
vítá i starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím. „Do areálu bývalého ČKD
přicházejí významné investice.
Praha 9 byla vždy symbolem průmyslové výroby, tak jsem rád, že
tradice pokračuje,“ uvedl.

Nová linka méně zatíží
životní prostředí
Roční kapacita výrobní linky
činí 150 milionů litrů, přibližně

dvojnásobek oproti její předchůdkyni. Přitom výroba sycených nealkoholických nápojů
v pražském závodě se tím zvýší
o přibližně 30 procent. Stáčí se
zde nápoje značek, jako jsou
mimo jiné Pepsi, Mirinda, 7UP,
Mountain Dew a Evervess.
Závod v pražských Vysočanech vyrábí vedle domácího trhu také pro slovenský,
maďarský a částečně i pol-
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INFO

Starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím s generálním ředitelem PepsiCo ČR a SR Josefem
Neumannem. Vpravo radní MČ Praha 9 Tomáš Holeček.

ský a německý trh. Přitom po
zprovoznění linky má v plánu
zvýšit export o více než 10 procent oproti loňskému roku.
Výrobní linka využívá technologie, které patří
k nejmodernějším zařízením
tohoto druhu v Česku. „Nová

linka nám pomůže naplňovat
naše dlouhodobé cíle s ohledem na snižování zátěže na
životní prostředí, energetickou náročnost a vyšší úsporu
výrobního materiálu,“ uvedl
Josef Neumann s tím, že náklady na pořízení výrobní

linky dosáhly téměř 150 milionů korun.

Nová pracovní místa
Celkový růst společnosti
společně s rozšířením výrobní
kapacity přinese i vytvoření nových pracovních míst.
„Spustili jsme proto náborovou
kampaň. Během roku máme

Do portfolia nápojů PepsiCo patří
kromě značek Pepsi, Mirinda, 7UP nebo
Mountain Dew i ledové čaje Lipton,
energetické drinky Rockstar, džusy Toma
a vody Toma Natura. Vedle nápojového
segmentu patří PepsiCo také mezi
přední výrobce slaných pochutin. Z toho
patří na českém trhu mezi nejznámější
především chipsy Lay’s.

v plánu postupně přijmout kolem čtyřiceti nových zaměstnanců,“ doplnil Josef Neumann
z české pobočky PepsiCo.

INZERCE

- holding, spol. s r.o.

Správa a údržba nemovitostí
• Profesionální správa nemovitostí
• Vedení účetnictví SVJ a BD
• Právní poradenství
• Výkon funkce "Předsedy"
společenství
• NONSTOP havarijní služba
• Údržba – revize, opravy
• Výroba tepla – správa kotelen

inzerce 188x86mm.indd 1
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• Stavební práce, rekonstrukce,
inženýrská činnost
• Pojištění bytových domů
• Zaměstnáváme pracovníky
na těchto pozicích: elektro,
instalatéři, zedníci, zámečníci,
topenáře, zahradnické služby
• Spravujeme více jak 10.000 bytů

DEV Í T K A

Tommi-holding, spol. s r.o.,
U Svobodárny 1110/12,
190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel. 284 818 631, 284 818 641, 284 818 751
Mobil: 602 169 175
info@tommi.cz, www.tommi.cz
Provozovny:
Praha 9, U Svobodárny 1110/12
Praha 9, Jablonecká 723/4
Praha 10, Baškirská 1408/9
Praha 11, Tererova 1356/6
Brandýs n./L. - St. Boleslav, Zahradnická 1723/6

SC-370926/01

25 let zkušeností

let s vámi
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Vetřelec na Proseku
Na Proseku byl poprvé v ČR potvrzen výskyt raka mramorovaného ve volné přírodě. Bohužel jde o druh raka určeného
pro hobby chov v akváriích, který je osudovou hrozbou pro raky, kteří u nás žijí.
Občas slýcháme zprávy
o invazních druzích, tedy
rostlinách či živočiších, které
člověk zavlekl z jejich domoviny na nové místo. Pokud se
takový druh v nové lokalitě
zabydlí, bývá většinou velmi
komplikované (nebo nemožné)
ho odsud dostat či alespoň
omezit další šíření.
Mnohem účinnější je předcházet zavlečení takových
druhů. I proto byl v loňském
roce vydán seznam invazních
druhů v rámci EU, které se
nyní nesmí dovážet a nesmí
se s nimi obchodovat. Jejich
chov a pěstování je silně omezeno, samozřejmostí je zákaz
vypouštění do přírody. Na tomto seznamu se ocitl i nenápadný rak mramorovaný, oblíbený
mezi akvaristy.

Proč právě on?
Tak například samičky k rozmnožování nepotřebují své
protějšky, samečci dokonce
ani neexistují. Samičky prostě
nakladou neoplozená vajíčka
a z nich se vylíhnou malí ráčci,
aniž by u toho asistovalo druhé pohlaví. Takže jedna samička, která „dostane svobodu“
vypuštěním z akvária ven, je
schopná založit populaci, která
může za několik měsíců čítat
stovky raků. Stačí ji k tomu
vhodné podmínky k přežívání
a zas tak náročná není.
U nás žije například rak říč-

Rak mramorovaný

ní a rak kamenáč, kteří jsou
však stále vzácnější. V poslední době je nejvíce ohrožuje
smrtelné infekční onemocnění
známé jako račí mor. A právě
onen mramorovaný ráček je jeden z přenašečů této nemoci,
sám je navíc vůči račímu moru
odolný. Takže vzhledem k jeho
schopnosti se množit a roznášet nákazu, je pro naše raky
osudovou hrozbou.

U nás patří jen do akvárií
Na Proseku nejspíš vypustil nezodpovědný chovatel nechtěného či nechtěné jedince raka
mramorovaného do rybníčku,
kde se zabydleli. A co teď

s tím? Doufat, že problém za
nás vyřešila poměrně studená
letošní zima (tito raci moc
nemilují mráz, byť jsou schopni
v klimatických podmínkách ČR
úspěšně přezimovat), nebo se
utěšovat tím, že rak neopustí
„svůj“ rybníček a zůstane tu?
Součástí této vodní plochy je
hlubší nevymrzající šachta
vhodná k přezimování. Raci poměrně často cestují, rybníček
je navíc výpustním potrubím
napojen na nedalekou Rokytku, která je pro vodní organizmy něco jako dálnice. Ta navíc
nedaleko ústí do Vltavy. Takže
na tyto varianty se nedá příliš
spoléhat.

Rádi bychom touto cestou
apelovali na chovatele mramorovaných raků – nevypouštějte
tyto živočichy do volné přírody, můžete tím způsobit ekologickou katastrofu, v jejímž
důsledku zcela vymizí původní
druhy raků.
A pokud byste se s mramorovaným rakem setkali někde
v přírodě, nahlaste neprodleně
tento nález AOPK ČR (http://
invaznidruhy.nature.cz), můžete tím zabránit invaznímu
šíření tohoto pěkného, avšak
nežádoucího druhu.
RNDr. Tomáš Görner Ph.D.,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
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Letní prázdninové měsíce zavírají základní, ale i mateřské
školy. I když v případě předškoláčků mají jejich rodiče
možnost alespoň na několik týdnů nechat svého potomka
v otevřené školce.

K U LT U R A

A N A S T A S I S

HUDEBNÍ A HERECKÝ TÁBOR PRO DĚTI VE VĚKU 6–15 LET

Přijeď si vyzkoušet jaké je to zpívat do mikrofonu, tančit před zrcadly v tanečním sále a hrát před kamerou

Kdy?: 22.–28. 7. 2017 a 8.–22. 8. 2017
Kde?: Nová Ves nad Nisou (Jizerské hory)
Co na táboře děti čeká: Děti si užijí týden dobrodružství, napětí, záhad, zpěvu, hudby a pohybu ve světě
kouzelného hudebního příběhu, který se jim stane po dobu jednoho týdne skutečným v malebné přírodě.
Můžete se převtelit do bájných lesních bytostí a projevit jaký talent ve vás dřímá.
Připravené jsou také táboráky, koupány, stezky odvahy, bohaté a zábavné programy.
Cena: 5 400 Kč (cena zahrnuje ubytování, stravu, výlety – vstupné, jízdné, techn. vybavení,
kreativní program v rámci zpěvu, dramatiky a taneční choreografie)
Doprava je individuální formou, vzhledem k přihlášeným dětem z různých míst v ČR.
Kapacita volných míst je omezena. Rezervaci můžete provést na www.anastasismuzic@seznam.cz
nebo na tel.: 773 003 699. Další info na www.srdicka-os.cz

SC-370938/01

Prázdninový provoz v MŠ
městské části Praha 9

/

Všechny mateřské školy provozované městskou část Praha 9
budou uzavřeny v termínech od 1. do 9. července 2017 a od
5. srpna do 1. září 2017.

Prázdninový provoz:
10. až 21. července: MŠ Veltruská, MŠ Šluknovská, MŠ Kytlická
24. července až 4. srpna: MŠ Pod Krocínkou, MŠ Novoborská, MŠ U Nové školy
10. až 28. července: MŠ U Vysočanského pivovaru – pouze pro své děti
SC-370902/01

Nový školní rok 2017/2018 ve všech mateřských školách začíná
4. září. Ilustrační foto: mk

Harfandění se blíží, nezapomeňte
se včas registrovat!

Pátý ročník Harfandění, běhu pro dobrou věc, který pořádá
Galerie Harfa společně s Městskou částí Praha 9, se koná již
7. září. Už tradičně se bude běhat kolem Galerie Harfa a O2 areny
a za každý uběhnutý okruh věnuje Harfa 100 Kč opuštěným dětem
z Klokánků. Nezáleží na věku, fyzičce ani výsledných časech, jen na
vůli pomoci.
Součástí Harfandění je tradičně
i Festival volnočasových
aktivit, který představí nabídku
kroužků, vzdělávacích kurzů,
sportovního vyžití a dalších
atraktivních aktivit pro děti
a mládež z Prahy 9 a okolí.

5.

ROČNÍK BENEFIČNÍHO BĚHU
A FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
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7. 9. 2017

od 14 do 18 hodin
v Galerii Harfa

Jelikož počet běžců každý rok
strmě stoupá (loni se Harfandění zúčastnilo 1075 běžců,
kteří dohromady pro Klokánky
vyběhali 575 000 Kč), doporučujeme využít online registraci
přes internet.
Registrovat se můžete už dnes
na www.harfandeni.cz a budete
mít jistotu, že se vyhnete pří-
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padnému návalu při registraci
na místě, kde se pouze ohlásíte
jménem a ihned obdržíte startovní číslo a čip.
Velice si vážíme partnerů
Harfandění, bez kterých by
celá akce neproběhla. Hlavními
partnery jsou zatím Pražská
energetika, a. s.,
PORR, a. s., Rilancio, s. r. o.,
Marina Island, s. r. o., Mark2
Corporation Czech, a. s.,
AB Facility, a. s., partnerem
FINEP CZ, a. s. Mediálním
partnerem Harfandění je rádio
Frekvence 1.
Těšíme se na vás 7. září!
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Arch. Zdeněk Podhůrský: Broučci
Retrospektivní výstava loutek autora nezapomenutelných večerníčků arch.
Zdeňka Podhůrského se koná v Galerii 9 od 13. do 29. června.

Galerie 9, historická budova
vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9. Otevřeno v pondělí až
čtvrtek od 10 do 19 hodin, vstup volný.
Více na www.galerie9.cz.
Mohlo by se zdát, že čas loutek
pominul. Realistické plameny,
chrlené děsivými tlamami
uvěřitelných draků, divákům
málem ožehnou obočí a víly
jsou tak sexy, že by se Maková
panenka červenala nejen na
sukni, zatímco motýl Emanuel by nejspíš rovnou omdlel.
Počítačová animace prý
dokáže všechno. Ale dokáže
opravdu všechno? Někteří její
nejslavnější tvůrci přiznávají,
že byli uchváceni a nechali se
inspirovat českou animovanou
tvorbou minulého století, jejím
důvtipem, lehkostí, vynalézavostí, kouzlem a fantazií.
Jedním z nejvýraznějších autorů české loutkářské tvorby,
vysoce ceněným doma i v zahraničí, byl architekt Zdeněk
Podhůrský. Okouzlení jeho ve-

Arch. Zdeněk Podhůrský při práci na loutkách pro Staré řecké báje

černíčky přechází z generace na generaci a Karafiátovy
Broučky si dnes snad už nikdo
nepředstaví v jiné podobě, než
jakou jim vtiskl právě on. Retrospektivní výstavu jeho loutek byste si neměli nechat ujít
– dospělým připomene to, na
co je milé vzpomínat, a dětem
ukáže, že všechno se v počítači udělat nedá. Nejen to. Lout-
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Arch. Zdeněk Podhůrský
* 19. 9. 1920
† 31. 3. 1981
Narodil se v Praze v dělnické
rodině. Tatínek Antonín byl
obyčejný nádražák, ale právě
on přivedl svého syna k lásce
k loutkám. Po večerech totiž
ve volném čase vyřezával a vyráběl pro zábavu malé loutky
a panáčky. Protože za okupace
byla většina vysokých škol zavřena, syn Zdeněk studoval na
soukromé umělecké škole ak.
mal. Antonína Švába. Po válce
zahájil studia profesury kresle-

Staré řecké báje

Brouček (Jan Karafiát – Broučci)
16

ky Zdeňka Podhůrského mají
něco, co dokonalé počítačové
animaci tak často schází: otvírají nekonečný prostor naší
fantazii a hravosti.

ní na pražské technice. Na studia si přivydělával doučováním
českého jazyka, který miloval
a skvěle ovládal. Již tehdy ho
ale zajímaly hračky a loutky
v pohybu, takže po ukončení
studií nenastoupil profesorskou dráhu, ale začal pracovat jako výtvarník a loutkář
u profesora Skupy. Pro jeho
divadlo vytvořil legendární dokonale rozhýbaný marionetový
Černošský orchestr. Nadšený
ohlas diváků i kritiků autora
rázem zařadil mezi nejtalentovanější výtvarníky.
V té době se Zdeněk Podhůrský osamostatnil a vybudoval vlastní loutkový ateliér.
Vytvořil kolem stovky prototypů hraček pro československý
hračkářský průmysl, věnoval
se návrhům divadelních loutek
a také loutek i dekorací pro
domácí loutková divadélka,
která byla sériově vyráběna
a s úspěchem prodávána. Vytvořil přes dvě desítky reklamních loutkových filmů včetně
scénářů. V Československé
televizi spolupracoval na dětských vysíláních, byl autorem
např. loutkové stínohry podle
Andersenovy pohádky Císařovy nové šaty, řady výprav pro
inscenace pohádek či televizní loutkové znělky vysílání pro
nejmenší Kolotoč. Spolupracoval také s Československým
státním filmem – vytvořil loutky pro Karla Zemana a jeho
Cestu do pravěku, spolupracoval na pohádkách Hrátky
s čertem, Zlaté kapradí, Rusalka a řadě dalších.
Byl zakládajícím členem
Ústředního loutkového divadla
v Praze, pro světové výstavy
vytvářel tehdejší fenomén – dioramata – plastické loutkové
obrazy. Roku 1967 se do po-
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vědomí celého národa vepsal
loutkami k osmidílnému seriálu Broučci podle předlohy
J. Karafiáta.
Pro renomované společnosti vytvořil desítky prestižních
kalendářů, které reprezentovaly českou loutku v zahraničí
(Pragoexport, Motokov, Merkuria, Strojimport, Vítkovické železárny a další). Kalendář
roku 1966 pro Pragoexport byl
otištěn ve švýcarském Graphis
Antal jako nejlepší práce roku.
Pro Vítkovické železárny navrhl a vytvořil maskot a značku rytíře Vítka.
Byl autorem loutek k seriálu
španělské televize Myš Violeta a její svět fantazie, který se
vysílal nepřetržitě čtyři roky
a získal ocenění Zlatá palma
a Cenu Eurovize. Poté následovaly seriály pro Československou televizi: Příběhy Čokoládového panáčka, Neználkovy
příhody, Krokodýl Ham a Čmelák Aninka.
Zdeněk Podhůrský se stal
profesorem loutky na DAMU
a dále uplatňoval i vyučoval
své patenty pohybové technologie a vodění loutek. Jeho
poslední prací, bohužel již nedokončenou, jsou loutky k animovanému seriálu Řecké báje

POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena
pro všechny věkové
kategorie, tvoříme zde
pro radost, zábavu, štěstí,
harmonii, uklidnění. Za
krátkou dobu můžete
z obyčejných věcí vytvořit
neobyčejné, na chvilku se
odreagovat od denního
shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo. Vždy
ve středu od 17 do 19 hodin.
Staré řecké báje

a pověsti. Loutky vytvořil téměř všechny, ale prohraný boj
s rakovinou plic realizaci seriálu zabránil.
Loutky arch. Zdeňka Podhůrského byly prezentovány na
28 výstavách doma a na patnácti výstavách v zahraničí,
např. EXPO 58 v Bruselu (zlatá
medaile za Císařovy nové šaty
a dětskou hračku Výlet dětí
parníkem), 1959 Švýcarsko –
Neuchatel (Český betlém - vítězná hračka), Řím, Moskva,
Havana, Cairo, Amsterodam,
Vídeň, Paříž, Spokan, Teherán,

Toronto, Quebeck, Vancouver...

Selekce
Do 8. června se v Galerii 9
koná výstava s názvem Selekce. Jedná se o přehlídku ročníkových prací studentů oboru
Fotograf Střední školy – Centra
odborné přípravy technickohospodářské v Praze 9.

Historie a současnost Prahy 9
v dokumentech a fotografiích
Stálá expozice v historické
budově radnice.

Program dílen vždy ve středu
od 17 do 19 hodin:
7. 6. tvoříme z plastových lahví
14. 6. přívěsek z drátků a korálků
21. 6. obrázky z lisovaných květin
28. 6. prázdninové deníčky

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
14. 6. relaxační kreslení

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

INZERCE

Živoucí melodie

Každý správný bígl ,
má na fronty f ígl ,
k doktorovi jedem,
objednáni předem...

Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje 8. června
v 19 hodin na vysočanské radnici představením s názvem
Živoucí melodie.
Hraje Stanislav Galin – klavír, Ludmila Pavlová – housle.
Program: B. Smetana, A. Dvořák, F. Liszt, N. Paganini, S. Rachmaninov
Koncert se koná v obřadní síni vysočanské radnice, Praha 9,
Sokolovská 324/14. Bezbariérový vstup, 2. p./výtah.
Omezená kapacita sálu.

Na cyklus koncertů Devětkrát s Devítkou, které se
konají pod záštitou MČ Praha 9, se můžete těšit i letos.
Koncerty začínají v 18 hodin.
5. června
Vivat Mysliveček
Park Přátelství, Praha 9–Prosek
Program: J. Mysliveček,
J. Rejcha
7. června
Duo per due
Přírodní park Podviní,
Praha 9–Vysočany
Program: W. A. Mozart. L. van
Beethoven, G. F. Händel
ČE RVEN

2017

12. června
J. Rafaja – varhany
Kostel sv. Václava,
Praha 9–Prosek
Program: J. S. Bach,
G. F. Händel
14. června
Kaprovo kvarteto
Svatyně Krista Krále,
Praha 9–Vysočany
Program: Vídeňské trojhvězdí

NOVOVYSOČANSKÁ

VETERINÁRNÍ KLINIKA NOVOVYSOČANSKÁ

PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY

MVDr. Petr Škubal a MVDr. Helena Pavelková s novým týmem
veterinárních lékařů a sestřiček jsou připraveni ošetřit vaše čtyřnohé,
opeřené i šupinaté přátele. Dostatek parkovacích míst zajištěn.
MVDr. P. Škubal
chirurgie, ortopedie, stomatologie – 601 578 740
MVDr. H. Pavelková kardiologie, herpetologie – 601 578 704
MVDr. L. Pokorná interní medicína, endokrinologie,
výživa zvířat – 601 578 514
Novovysočanská 918/2d, 190 00 Praha 9, tel.: 266 316 309
Ordinační hodiny: po–pá 9:00–12:00, 15:00–20:00 hod.
Operační hodiny: 12:00–15:00 hod.

www.veterinanovovysocanska.cz
DEV Í T K A
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Letní scéna Harfa 2017:

Pozor, čerstvě natřeno!
Pokud jste se obávali, že si během letních prázdnin dá v Praze 9 pauzu i kultura, pak vězte, že vaše obavy byly liché.
Příznivci divadla nebo stand-up komiků naleznou opět (už pošesté) své útočiště na střeše Galerie Harfa a v případě špatného
počasí v nedalekém Divadle Gong.
diváky s vojenskou přilbou
a přemlouvá je, aby přispěli na
kočovné divadlo. A nedávno se
při jednom představení (bylo
to tuším shodou okolností
v Gongu) ozvalo: „A neměl
byste na to mít EET?“ Tak
se obávám, jestli příští rok
nebude muset Josef Dvořák
předělávat konec představení… A rozhodně si nenechám
ujít Komiky s.r.o., kde se letos
poprvé jako stand-up komička
představí Veronika Žilková.

O tom, jak bude vypadat program letošní Letní scény, jsme
se bavili s Lukášem Sýkorou
z pořádající agentury Kulturníportál.cz.
Letošní šestý ročník divadelní
přehlídky Letní scéna Harfa
zatím nemá žádný podtitul,
jak tomu bývalo dříve zvykem. Znamená to, že po pěti
letech fungování už stojí festival sám za svým jménem, které je dostatečnou značkou?
Loňský ročník byl, myslím,
svým způsobem přelomový.
Podařilo se nám na něj přilákat
celou řadu známých hereckých
osobností. Proto měl i podtitul
„Léto plné hvězd“. A jsem velice
rád, že většinu z nich uvidíme
na Letní scéně Harfa i letos.
Letošní rok se ponese ve znamení skvělé komedie Donalda
Churchilla Natěrač s Leošem
Nohou, Barborou Mottlovou
a Evou Decastelo, která bude
mít na Harfě svoji premiéru.
Mohl bys stručně představit
novinky pro letošní léto?
Letos poprvé se na naší Letní
scéně představí Josef Dvořák
v komediích S Pydlou v zádech
a Čochtan vypravuje. Uvítáme Lindu Rybovou, Romana
Zacha, Jana Dolanského, Igora
Chmelu, Rudolfa Hrušínského, Veroniku Freimannovou,
Adélu Gondíkovou, Veroniku
Jeníkovou, Markétu Hrubešovou, Ivana Vyskočila a mnohé
další. Diváci se mohou nově
těšit na představení Bosé nohy
v parku, Byt na inzerát, Jméno,
Úča musí pryč!, Příběh jednoho hradu a další tituly.
Co se naopak do programu
Letní scény Harfa pro velký
úspěch vrací?
Jedním z největších hitů
loňského léta byl Caveman,
který se vrací i letos. Chybět
nebudou ani „stálice“ Letní
scény – Monology vagíny, one
man show Táta nebo zábavný
pořad Zdeněk Izer a autokolektiv. Již počtvrté na Harfu zavítá
Halina Pawlowská, tentokrát
se zbrusu novou one woman
show Manuál zralé ženy. Těšit
se můžete na Iva Šmoldase
18
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Natěrač

v talk show Co vy na to, pane
Šmoldasi? a hře Liga proti
nevěře. Hned čtyřikrát se na
Letní scénu vrátí Petr Nárožný
- kromě komedie V Paříži bych
tě nečekala, tatínku, kterou
jsme uvedli již vloni, se letos
v létě můžete těšit i na představení Víš přece, že neslyším, když teče voda a S Tvojí
dcerou ne! Vrací se i komedie
Světáci, letos s Monikou
Absolonovou v jedné z hlavních rolí, nebo Václav Vydra
v představeních Lo Stupendo
a Příbuzné si nevybíráme.
Co si ty sám nenecháš letos
ujít?
Jsem samozřejmě hodně zvědavý na premiéru Natěrače.
Ta komedie je skvěle napsaná a mám radost, že se nám
podařilo získat Leoše Nohu do
hlavní role. Je trochu paradoxem, že před Okresním přeborem ho skoro nikdo neznal,
samotný seriál měl opravdu
renomované herecké obsazení,
ale největší hvězdou seriálu se
nakonec stal on (hrál veterináře Ádu Větvičku). Těším se
na představení Josefa Dvořáka, který úžasným způsobem
komunikuje s diváky, a každé
představení je jiné. V představení S Pydlou v zádech má
již léta jako přídavek takovou
scénku, kdy z recese obchází

M ĚS TS K É
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Letní scéna Harfa unikátní
v tom, že se myslí i na nepřízeň počasí. Jak hodnotíš spolupráci s Divadlem Gong, které je tzv. mokrou variantou?
Divadlo Gong již dávno není
pouze „mokrou variantou“, ale
spolupracujeme celoročně.
Svoji stálou pražskou scénu
zde našel Zdeněk Izer nebo Intimní divadlo Dáši Bláhové. Od
února letošního roku v Gongu
pravidelně uvádíme představení Josefa Dvořáka, přivítali
jsme zde Halinu Pawlowskou,
Iva Šmoldase, Lukáše Vaculíka, Jana Révaie a řadu dalších.
Jak se vlastně rozhoduje
o tom, že se bude hrát pod
střechou?
Obvykle rozhodujeme zhruba 3 hodiny před začátkem
představení. To je doba nutná
k tomu, aby se představení
technicky připravilo. Mám
v mobilu stažené čtyři aplikace, každá samozřejmě obvykle
předpovídá trochu něco jiného,
případně ještě voláme na Český hydrometeorologický ústav.
Představení pod širým nebem
mají své kouzlo, a tak se,
pokud to jde, snažíme hrát venku. Když přesouváme představení do Gongu, začínáme vždy
o 5-10 minut později, tak aby
do Gongu stačili dorazit všichni diváci. Navíc většina z nich
si v dnešní době objednává
vstupenky elektronicky, takže
je v případě přesunu informujeme e-mailem nebo SMS.
Jak sháníš nová představení?
Předpokládám, že nejde jen
tak zazvonit u Nárožných
a zeptat se: „Péťo, nezahrál

bys mi v létě nějakého
Moliéra?“
To asi určitě ne. I když Petra Nárožného jsem viděl kdysi v Činoherním klubu v Lakomci a byl
skvělý… Mám výhodu v tom, že
kromě pořádání kulturních akcí
máme i ticketingovou společnost, která zajišťuje předprodej
vstupenek do většiny pražských
divadel, takže mám trochu
„zmapovaný terén“, vím, na co
se chodí, a na co ne. Ale obecně
se spíš řídím vlastním vkusem,
vždycky si říkám, jestli bych se
na dané představení šel podívat
jako divák.
Vzpomeneš si na nejmasovější nebo nejsložitější akci, kterou jsi kdy pořádal?
Dělám spíš divadlo, pořádání
nějakých „monstr akcí“, které
vyžadují měsíce příprav, např.
kvůli jednomu koncertu, by
mě asi moc nebavilo. Mám rád
pravidelné hraní. V letošním
roce bychom měli realizovat
přes 300 představení. A zejména okolo Vánoc jsou dny,
kdy nám běží třeba i 5–6 akcí
současně – v různých divadlech. Na Silvestra jsme vloni
hráli třikrát. Představení mělo
úplně jinou, mnohem uvolněnější atmosféru než obvykle
a byl to úžasný zážitek, dívat
se, jak se lidi smějou. Takže asi
„nejmasovější“ akcí, kterou děláme, jsou pravidelné koncerty
Jaroslava Uhlíře v Hybernii,
což je cca 900 diváků, a zatím
– musím to zaklepat – jsme
měli vždy vyprodáno.
Ke konci prázdnin bývá už
hodně dětí zpátky doma
v Praze. Vešlo se do programu
i něco pro ně?
Ano, jako symbolické zakončení prázdnin uvedeme v neděli
3. září pohádkový muzikál
Princové jsou na draka s písničkami Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře.
Prozradíš, co se chystá na
příští sezónu?
Již teď mohu prozradit, že na
podzim uvítáme v Gongu Simonu Stašovou v představení
Poslední ze žhavých milenců.
dg
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Divadlo Gong
divadelní hry. Hrají děti z hereckých
kursů Fantomové divadla II.

DIVADLO GONG
4. 6. neděle
19:00
N. Coward: Rozmarný duch
Fikar, divadelní a osvětový spolek
Nadějkov
Komedie o tom, že není radno zahrávat
si s okultními vědami, zvlášť když hlavní
médium je poněkud potrhlé povahy. Pak
se může lehce stát, že se jeden jinak
seriózní muž musí potýkat s rodinnými
propletenci, s nimiž si vůbec neví rady.
5. 6. pondělí
19:30
Zdeněk Izer a autokolektiv
Zábavný pořad plný jedinečného
a nezaměnitelného humoru Zdeňka
Izera. Oblíbené scénky, parodie, mnoho
skvělých vtipů a imitování celé řady
populárních českých i zahraničních
zpěváků a zpěvaček.
6. 6. úterý
19:30
J. Nitra: …to jsi teda přehnal
Divadelní spolek Post Scriptum
Příjemná komedie s řadou vtipných
gagů a melodických písniček. Volně
inspirováno N. V. Gogolem a jeho
Ženitbou.
13. 6. úterý
17:00
Besídka ZŠ a MŠ Na Balabence
14. 6. středa
Posezení u cimbálu
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.

19:00

16. 6. pátek
Letní taneční sprcha
Pestrá přehlídka tanečních stylů
z repertoáru Centra Tance.

19:00

20. 6. úterý
Velká scéna
Závěrečný koncert žáků kursů
Divadla Gong

17:00

20. 6. úterý
19:30
Malá scéna
A. CHRISTIE: PERLOVÝ NÁHRDELNÍK
Divadelní aktovka velmi volně
inspirovaná dílem slavné autorky
detektivek. Hrají absolventi hereckého
kursu Divadelní hodiny pro starší
a pokročilé.
21. 6. středa
17:00
Velká scéna
Pohádkový pelmel aneb Jak koblížek
k čepečku přišel
Co se stane, když se to v pohádkové
knížce trochu poplete. Hrají děti
z hereckých kursů Pimprlata
a Fantomové divadla I.
Sněhurka a záhadný dopis
Veselý příběh ze života teenagerů. Co
všechno se může přihodit při zkoušení

21. 6. středa
19:30
Malá scéna
A.Christie: Perlový náhrdelník
Divadelní aktovka velmi volně
inspirovaná dílem slavné autorky
detektivek. Hrají absolventi hereckého
kursu Divadelní hodiny pro starší
a pokročilé.
22. 6. čtvrtek
18.30
Koncert žáků Gymnázia Botičská
27. 6. úterý
19:00
T. Kraucher: Cesta kolem světa
za 80 minut
Divadlo Bílej mlejn Čakovice
Leporelo aneb hudební komedie z díla
slavného romanopisce Julese Verna.

GONG DĚTEM
1. 6. čtvrtek
10:00
V. Vančura, M. Pokorný:
Kubula a Kuba Kubikula
(pro děti od 4 let)
Pohádka o potulném medvědáři, jeho
malém medvídkovi a přátelském
strašidlu.
2. 6. pátek
10:00
K. Čapek, V. Pokorný:
Devatero pohádek
(pro děti od 5 let)
Pan Kolbaba na dobrodružné poštovní
pochůzce světem.
5. 6. pondělí
10:00
J. Lada, M. Pokorný:
Trampoty kmotry lišky
(pro děti od 3 let)
Když se uprostřed lesa ve staré hájovně
strhne mela mezi Kmotrou liškou
a dvěma psy Sultánem a Hektorem,
zůstává kdekomu rozum stát.
6. 6. úterý
10:00
J. Foglar, O. Lážnovský:
Stínadla se bouří
(pro děti od 6 let)
Druhý díl kultovní klukovské románové
trilogie navazující na s úspěchem
uváděnou první část – Záhada
hlavolamu.
7. 6. středa
10:00
J. Čapek, M. Pokorný:
O pejskovi a kočičce
(pro děti od 3 let)
Poetické a veselé vyprávění Josefa
Čapka o trochu nemotorném pejskovi
a způsobně vychované kočičce.

Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
9. 6. pátek
10:00
J. Kolář, M. Pokorný:
Dobrodružství kocourka Modroočka
(pro děti od 3 let)
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.
12. 6. pondělí
10:00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
(pro děti od 5 let)
Ve vesnici Dejvice žili samí lakomí lidé.
Nejlakomější však byla Barka, která
schovávala slupky od buřtů, šila z nich
záclony a pro korunu by si nechala
koleno vrtat.
15. 6. čtvrtek
10:00 a 14:15
O. Preussler, P. Johansson:
Malá čarodějnice
(pro děti od 4 let)
PREMIÉRA!
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně
patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.
26. 6. pondělí
10:00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média

(pro děti od 9 let)
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.

KLUB KOCOUR
6. 6. úterý
19:30
Šuplík
Multižánrová a multigenerační formace
navazující na odkaz skupiny Třetí dech.
Více: suplik.717.cz
8. 6. čtvrtek
19:30
BoBr
Jedineční zástupci alpského regé. Více:
bandzone.cz/bobr
15. 6. čtvrtek
19:30
Portrait
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country
a dalším hudebním stylům.
Více: portrait.cz
22. 6. čtvrtek
19:30
Zašití písničkáři
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků. Více: zasitipisnickari.
klanweb.cz

Košťata, na startovací
dráhu připravit!
Když se řekne: „To je ale čarodějnice,“ tak si hnedle
představíte starou, ošklivou, hádavou a zlou ženskou.
No, že jo?! Řeknu vám, to je teda pěkně nefér. My v Gongu
kupříkladu známe jednu malou, roztomilou čarodějnici,
která je úplně jiná než ty ostatní.
Je to sice pěkná rošťanda
a občas trochu zlobí… Ale
divte se, vždyť je jí teprve 127
let, a to je na čarodějnici po
čertech málo. Věřte nám, ta
holka má srdce ze zlata, je odvážná, a když na to přijde, umí
si poradit. Se svým věrným

8. 6. čtvrtek
10:00
O. Lážnovský: JAK JULES žil VERNE
(pro děti od 8 let)

kamarádem mluvícím havranem Abraxasem překonává
těžkosti čarodějného řemesla.
Má přání i touhy a rozhodne se
svoje sny přeměnit ve skutečnost. K tomu je ale zapotřebí
složit těžkou zkoušku a stát se
opravdovou a dobrou čarodějnicí. A k tomu bude potřebovat
vás, milé děti. Přijďte jí fandit
a držet palce na premiéru
pohádkového písničkálu Malá
čarodějnice 15. června od 10
a 14.15 hodin. Bude se nejen
zpívat, tančit a smát, ale
taky kouzlit. A když nebude
v divadle moc foukat vítr, tak
dokonce i… létat! text a foto: dg
INFO

www.divadlogong.cz
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Premiéra v Divadle Gong ve čtvrtek
15. června od 10 a 14.15 hodin.

Malá čarodějnice
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Jak žil Jules Verne? Rozverně!
Divadlo AHA! od dubna nabízí dětem a jejich rodičům unikátní možnost poznat klíčové okamžiky v životní pouti slavného
francouzského spisovatele Julese Verna.
Zkuste se jen tak pro kontrolu
zeptat kamarádů a známých,
jestli četli něco od Julese
Verna. Určitě vás zasypou
názvy mnoha jeho slavných
dobrodružných románů. Pak,
až utichne nadšené vzpomínání na patnáctiletého
kapitána Dicka Sanda nebo
kapitána Nema, zkuste zjistit,
co dotyční vědí o životě tohoto
slavného spisovatele a snílka.
Klidně se vsadím, že většina
z dotazovaných nebude vědět
nic. A to je přece trochu škoda.
Zvlášť když tenhle velký
fantasta neprožil nikterak
nudný život. Dluh slavnému
rodákovi z francouzského
Nantes se nyní snaží splatit ve
vysočanském Divadle Gong,
kde domácí soubor Divadlo
AHA! představil životopisnou
hru JAK JULES žil VERNE, určenou
především dětem od 8 let.
Na režijní stoličce seděl tentokrát mladý režisér Ondřej Lážnovský, který již dříve v Gongu zaznamenal velký úspěch
s adaptacemi Foglarových Rychlých šípů. Tentokrát si však dal
složitější úkol. Nestačilo spoléhat na předem dobře vymyšlený a léty prověřený příběh.
A že by v případě Vernova díla
měl z čeho vybírat! Kostru nové
divadelní hry, která je součástí volného cyklu Se zábavou za
vzděláním, tvoří důležité události, které formovaly barvitou
osobnost Julese Gabriela Verna.
Samotných Vernových fantastických románů se hra dotkne
jen zběžně a tvůrci spoléhají na
to, že jsou tyto romány mezi diváky dostatečně známé.
Určující pro charakter celé
hry je hned úvodní scéna –
Vernovo zrození. Setkáváme se
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Z představení JAK JULES žil VERNE

tu nejen se samotným mistrem
(Radovan Klučka), pravda ještě
v plenkách, avšak už s plnovousem, ale také s jeho čtyřmi
sudičkami a věrnými životními
průvodci – bohyní spravedlnosti Themis (Vendula Svobodová), bohyní hvězdářství Uranií
(Kateřina Jačková), patronem
námořníků Svatým Mikulášem
z Myry (Vratislav Hadraba)
a hlavně s Moderní dobou (Miloš Mazal). Jevišti dominuje zásadní rekvizita – mohutná železná sférická otáčivá kostra,
silně připomínající někdejší
kulovitou prolézačku, neodmyslitelnou součást všech normalizačních sídlištních hřišť.
Ta reprezentuje celý svět, kde
není žádné místo, kam by se
Verne rozpakoval ve svých
smělých příbězích vkročit.

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RA H A
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Divák je pak v chronologickém sledu svědkem důležitých
událostí, které z Verna udělaly nejprve hvězdu světové
spisovatelské scény a později,
mnohem později, zlomeného
muže, jemuž je jeho bezbřehá
fantazie posledním možným
útočištěm.
Na představitele hlavní role
klade hra ze zřejmých důvodů
vysoké nároky a ty se Klučkovi
daří plnit. Během hodiny, kdy
prakticky neopustí jeviště, je
jeho transformace z rozverného chlapce v unaveného starce
uvěřitelná, a navíc dojemná.
O intenzitě a energii, které postavě věnuje, svědčí v závěru
hry jeho potem zbrocená tvář.
Zaujme též působivý „škleb šílence“ Vratislava Hadraby, který coby synovec Gaston v po-

minutí smyslů postřelí svého
slavného strýce. Typově dokonalý je Jakub Stich jako Vernův rigidně smýšlející papá,
právník Pierre. Dobrou práci
však odvádějí i ostatní herci,
kteří během hry vystřídají velké množství rolí a převleků.
Právě větší množství postav
a velká zhuštěnost děje mohou
být jedinou slabinou, avšak na
druhé straně i potenciálním
kladem hry. Poněkud překotné
tempo si logicky žádá i větší
pozornost od dětských diváků,
pro které se může děj na jevišti stát místy trochu nepřehledným. Ani fantasta Vernova formátu by však nedokázal
předpovídat, jak moderní technologie v podobě všudypřítomných mobilů, sociálních sítí
a informační zahlcenosti ovlivní vnímání, myšlení a schopnost soustředění dnešních
dětí. Vždyť jak i hra ukazuje,
Jules Verne dokázal být hrdinou ve svých snech, ale s běžnou realitou se někdy neuměl
dost dobře vypořádat.
Představení JAK JULES žil
VERNE není a nechce být lacinou zábavou. Naopak, má ambice poučit, být zajímavým doplňkem literární výchovy pro
žáky základních škol, provokovat je k otázkám a v nejlepším případě i k opakovaným
návštěvám tohoto představení. Stejně jako v celém světě je
i v něm radost stále něco nového objevovat. text a foto: dg
Č E RVE N
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stavba
okraje
prosecké
ale
pozdûji
se Zpoãátku
lomy pfiiblíÏily
kvozovek
polnostem.
Kfiídové
vrstvy
plo‰iny
vytváfiejí
na
velmiprosecké
jednoduše:
do valníkové
kaVedla
po nejrůznějších
druzích
a ob- provedení
na
svahÛ,
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
plo‰iny
V
téokraji
chvíli
zaãaliZcoÏ
majitelé
polí,
zahrad
a vi- roserie
jejich okrajích
prÛmûrnû
dvacet
metrÛ
se zvýšenými
postranicemi
se umístily
tížným
terénem.
Vídně
písčitými
uherskými
ale
pozdûji
se lomy
k polnostem.
Kfiídové lavice
vrstvy
prosecké
plo‰inypřed
vytváfiejí
na
nic
protestovat
protipfiiblíÏily
ukrajování
pozemkÛ
mocné,
horizontálnû
uloÏené
souvrství,
a jako ochranu
nepřízrovinami
do Budapešti,
odtud přes
Moravu dřevěné
V
chvíli
zaãali majitelé
polí,
zahrad
a vi- jejich
okrajích
prÛmûrnû
metrÛ
aažté
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
ve kterém
pozorujeme
ãastédvacet
partievztyčily
tvofiepočasím
se nad ložnou
plochu
do severních
Čech,
kde v horském
terénu nivým
nic
protestovat
proti
ukrajování
mocné,
uloÏené souvrství,
pfiesunula
se pod
zem.
Peruck˘pozemkÛ
pískovec né
‰ikmohorizontálnû
zvrstven˘mi pískovci.
Souvrství
musely vozy absolvovat přísné zkoušky ovla- oblouky s plachtou. Tyto vozy se vyráběly i po
aje
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
pozorujeme
partie
tvofienejmûkãí
v místech,
kde Lépe
podlefieãeno,
puklin ve
se kterém
v‰ak jako
celek podãasté
úhlem
nûkolika
do roku
1920.
datelnosti a se
na rozmoklých
vo- válce
pfiesunula
pod je
zem.
Peruck˘
pískovec
né ‰ikmo
zvrstven˘mi
Souvrství
zatéká
voda.spolehlivosti
Tam
moÏné
jej kopat
‰pistupÀÛ
sklání
smûrem kpískovci.
severu, tedy
hlubzovkách (bylo to v říjnu a v listopadu). Odtud
je
nejmûkãí
v
místech,
kde
podle
puklin
se
v‰ak
jako
celek
pod
úhlem
nûkolika
ãákem.
Generace
pískafiÛ
tak
nejménû
od
‰ím
partiím
kfiídového
mofie.
Ve
vzdálenosti
další
typy
pak zkušební
vedla
do
Prahy,jej
přes
Plzeňsvûdo Praga
zatéká
voda.
Tam
jedo
moÏné
kopat
‰pistupÀÛ
sklání
k severu,
hlubroku
1798
aÏtrať
témûfi
poãátku
druhé
200
aÏGrand
600
masmûrem
od
okraje
plo‰inytedy
se jiÏ
setãákem.
Generace
pískafiÛ
tak nejménû
od Po
roce
1911
se
přešlometrÛ
na
výrobu
vozů podle
Českých
Budějovic
zpět dopuklin
Vídně
přes
alpské
‰ím
partiím
mofie.
Ve vzdálenosti
tové
války
razily apodél
chodbice
káváme
s aÏkfiídového
ãtrnáct
mocnou
polo1798kde
aÏ
témûfi
do poãátku
druhé
svû- vlastní
200 aÏ
600 m konstrukce,
od okraje
sejinak
jiÏ setdomácí
jež
se se
zařadily
na
průsmyky,
vozy musely
ve mûkkého
sněhu
překonáaroku
vyváÏely
z nich
hroudy
píshou
bûlohorsk˘ch
opuk,plo‰iny
která
na
tové
války
podél
puklin
chodbice výši
káváme
splo‰iny
aÏ ãtrnáct
metrÛtechniky,
mocnou
polokovce,
kterérazily
na de‰ti
rozpadnout.
okrajích
vyskytuje
jen
v úlomcích.
současné
automobilní
kterou
vat stoupání
ažnechaly
18 %.
Vypisovatel
nabídkového
ařízení
vyváÏely
z vznikl
nich
pís- často
hou bûlohorsk˘ch
se jinak
na
V
podzemí
nepfiehledn˘
Kfiídové
podloÏíTojeopuk,
tvofieno
jílovitû
zvûti předstihly.
vedlo
k která
velké
oblibě
těchna vozidla
pro hroudy
armádu
simûkkého
kladl labyrint
podmínkovce,
které nechaly
navlastnû
de‰ti rozpadnout.
okrajích
plo‰iny
vyskytuje
jen
úlomcích.
chodbiãek
sálÛ,předepsanou
jenÏ
kopírovaly
ral˘m
letenského
avlibeÀského
vozů,ordovikem
takže
už tehdy
se tato
značka
dostala
ky, aby vlakyaměly
užitečnou
zá- to
V podzemípomûry
vznikl nepfiehledn˘
labyrint souvrství.
Kfiídové podloÏí
je tvofieno
jílovitû zvûtpfiirozené
a velice
podobaly
Podle
v˘sledkÛ
detailního
vrtv tehdejším
Rakousko-Uhersku.
těž 3 tuny na tažném vozidle
a 2setuny
na pří- na první místo
chodbiãek a sálÛ, jenÏ vlastnû kopírovaly ral˘m ordovikem letenského a libeÀského
pfiirozené pomûry a velice se podobaly souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-
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Rokytka
Rokytka

Vozy takÏe
se zúčastnily
zahraničních
soutěnem,
dnes řady
funguje
jako trámec
ží,
ve kterýchokraj
se osvědčila
zpevÀující
svahu.jejich dobrá kvalita.
nem,
takÏe dnes
jako asi
trámec
Velmipolovina
dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum
provedla
v roTaké
pražských
taxikářů,
500,
zpevÀující
okraj svahu.
ce 1992
jeskyÀáfiská
skupina
SPEA,populární
která nojezdila
s Pragovkami.
Přepracovaná
Velmi
dÛleÏit˘
nov˘
v˘zkum
provedla
v rovû zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
„pikola“,
nyní jako
Praga
Super Piccolo
ve dvou
ce
skupina
SPEA,
kteránové
nopfii1992
tomVjeskyÀáfiská
do
znaãnû
rizikov˘ch
míst
sériích.
roce
1935 byly
vyrobeny
dvav závavû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
typy Praga Golden a Praga Lady.
pfii
tom
znaãnû
rizikov˘ch
míst
v
závatfií map
-do
mapy
Interprojektu
(1965,
archiv
V roce 1937
skupina
studentů
projela
se dvělech
voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
âSS)mezi
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãásma
vozy -Praga
bez poruchy
Tureckem,
tfií
map
mapyBaby
Interprojektu
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového
tahu
podzemí
Sýrií
a sPalestinou.
âSS)
vynesenou
povrchovou
situací,
ãásod Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleoloPomalu
se schylovalo
k válce.
Nastala
válečti
dokumentace
polygonového
podzemí
gické
mapy
(zhotovené
ov‰emtahu
pomocí
pásod
Ladislava
Hrdliãky
detailnízískat
speleoloná
makonjuktura.
a kompasu)
- byloa moÏné
pogické
(zhotovené
pomocí
pásmûrnûmapy
pfiesnou
pfiedstavuov‰em
o situaci
v Moãálce
ma
a kompasu)
- bylo
získat poa Americe
I. Amerika
IImoÏné
pfiedstavuje
neČtyřicátá
a padesátá
léta
mûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
o situaci
vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu,
se odBěhem
2.
světové
války, za
protektorátu,
se
aráÏí
Americe
I.pro
Amerika
pfiedstavuje
nei navozy
pfiesnosti
jejího II
plánu.
V roce
1995
vyráběly
německou
armádu,
tankové
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu, coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchomotory, opravovaly se tanky, pásová vozidla,
ráÏí
i
na
pfiesnosti
jejího
plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
lafety
lehkých děl. Počet
zaměstnanců vzrostl
provedl
Vojífi
vchoV˘voj poVladimír
roce 2000
sezabezpeãení
ubíral cestou
zev roce 1944 na 6186.
dÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiíTragicky
prorodinn˘ch
automobilku
nálet ameV˘voj
poadopadl
roce
2000
se ubíraldomkÛ,
cestou
stupnûní
v˘stavbu
azeto
rických
bombardérů
šest týdnů
před koncem
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na zpfiíi na místech,
kde
cedule
„Poddolováno“
stupnûní
a v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
a to
války
25. března
1945.
ZávodPragis
byl prakticky
úplzakazovala
vstup.
Firmû
se s nemail˘m
na
místech,
kde
cedule
„Poddolováno“
úsilím,
velice
podaně
zničen,
90ale
% budov
aprofesionálnû,
zařízení
bylo zasaženo
zakazovala
Firmû Pragis
se s nemafiilo ‰achtouvstup.
lokalizovanou
nedaleko
pÛbombami.
l˘m
úsilím,
ale1945
velice
profesionálnû,
podavodní
jámy
nad
Amerikou
I z 60. let
nafárat
Ještě
v roce
se automobilka
přestěhofiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
a projít
systém
Amerika
- Moãálvala
do bývalé
továrny
Junkers
ve Vysočanech.
vodní
jámy nad
I z 60. let nafárat
ka. Jednalo
se Amerikou
o velice napínavou
akci,
Zde bylo ještě z rozpracované výroby dokončepodzemí
a
projít
systém
Amerika
MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
no sedm automobilů, než byl závod 24. října
ka.
Jednalo
se
o
velice
napínavou
nebo
vÛbec Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,akci,
tak1945
znárodněn,
a se
od
7. března
1946
byl
souprotoÏe
existující
plány
mûlydrÏela
nedokonalé
Ïe pfii
proráÏce
v˘‰kovû
‰tûrãíčástí
Ale Ïádné
tomezi
už jev˘‰kové
jiná kapitola.
nebo
vÛbec
zamûfiení,
takkovéČKD.
polohy
peruck˘m
a korycanDne
září 1948 se
byl
změněn
název
podniku
Ïe
pfii2.
proráÏce
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
souvrstvím
a ‰tolu
hnala
napÛl
do
kové
mezi
peruck˘m
a korycanna
Autopolohy
– Praga
a v roce
– Autoneznáma.
V podzemí
se1953
samiAZKG
mÛÏete
pfiesk˘m
souvrstvím
a ãi‰tolu
hnala
napÛl
do
svûdãit,
jak
pfiesnû
moÏná
‰Èastnû
situamobilové
závody
Klementa
Gottwalda.
Vyráneznáma.
V podzemí
se sami
mÛÏetePraga
pfieci odhadla.
běly
se dva typy
nákladních
automobilů
svûdãit,
jak pfiesnû
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno
odpoledne
se
u nás
stavili
kolegoV3S
– populární
„vejtřaska“,
a Praga
S5T,
které
ci
odhadla.
véjako
z Pragisu,
Ïe narazili
nanejen
silnûu zfiícené
se
terénní vozy
osvědčily
nás, ale
Jedno
odpoledne
se u nás stavili
kolegoa opadající
staré podzemní
chodby
a poi v zahraničí.
vé
z Pragisu,
Ïe narazili
silnûJako
zfiícené
tfiebovali
by zjistit,
oã se na
jedná.
souV
roce 1956
vypravila
továrna několika ponáakromá
opadající
staré
podzemní
osoba-expert
jsem mûlchodby
zvlá‰tní, nejkladních
vozů
do Tibetu.
Křehčí
a menší
Pratfiebovali
by zjistit,
oã se
jedná.
Jako
spí‰ protizákonn˘
status,
Ïe
jsem
mohlsoulézt
govky
bez
jediného
defektu
držely
krok to
se horsvýkromá
osoba-expert
jsem
mûl zvlá‰tní,
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam
mi
robustnějšími
silnějšími
z Tatry,
spí‰
protizákonn˘
status, Ïesestrami
jsem
mohl
lézt
níkÛm
pfiedpisyazakazovaly.
Z ãerstvû
otevifiené
do ãerstvû
stafiin,
kam to
horzanechávajíce
spolu
s nimi
zaopadávaly
sebou
všechstafiinyobjeven˘ch
kaÏdou
chvíli
kaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû otevny
ostatní
osvědčené
značky,probûhnout
Mercedes
Benz
meny,
bylo
nutné
poãkat,
do
fiené
stafiiny
kaÏdou
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
míst
achvíli
za
chvíli
jsempřes
byl
nevyjímaje.
Cesta,
vlastně
necesta,
vedla
meny,
bylo
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
I.nutné
Amusely
Moãálka
a Amerika
takrozbyHimálaje.
Vozy
překonat
výškové
bezpeãnûj‰ích
míst a za chvíli jsem byl
ly propojeny!
díly
až 5500 metrů, mrazy u ledovců a žár
v Americe I. A Moãálka a Amerika tak byv pouštích.
ly propojeny!

446
200
200

444
198

Rokytka

V roce
1912 byla
zahájena LetÀanech,
výroba typu
ného
prÛzkumu
v nedalek˘ch
„Grand“, též konstruktéra
provádûného
krátce po Ing.
válceFrantiška
QuidemKece,
Zárubou,
je kfiídové
nerovné.
vyv provedení
ve třechpodloÏí
variantách:
osobní,Jak
reprepl˘vá
ze stovek
geologick˘ch
vrtÛ,
provezentační
či vládní.
Byl to čtyřválec
s obsahem
3
den˘ch
zde
projektování
objevují
3824 cm
opfii
výkonu
36,8 kWsídli‰tû,
(50 HP),
vrtání
se
nûm
údolní
a paleokoryta
90vmm
a zdvih
150 deprese
mm se spotřebou
15 až 25
zahloubená
aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vykg/100 km a max. rychlostí 90 až 100 km /hod.
plnûná pfieplaven˘mi jíly.
Tohoto luxusního vozu se vyrobilo 48 kusů.
Nerovnosti
tehdej‰ího povrchu fungují
V roce
1912 tři tytobariéra
vozy soutěžily
v mezinájako
nepropustná
pro vody
prorodní „Alpské
jízdě“, jejíž
trať měřila Na
2700
km
sakující
pískovcov˘m
souvrstvím.
kona
vedla
nejtěžšími
alpskými
průsmyky.
Pragotakt jílÛ a pískovcÛ jsou vázány drobné
vácké vozyvyvûrající
ji absolvovaly
jediného defekprameny
tfiebabez
u vysoãanské
estakády,
ve StfiíÏkovské
ãi v tým.
rybníãku
tu a vrátily
se domů jakoulici
vítězný
Tento
pod
Kundratkou.
kanalizaãní roce.
‰toleMotov uliúspěch
opakovaly i V
v následujícím
ciryNad
bylnaprosto
odkryt spolehlivé.
silnû zjíloa celéKundratkou
vozy vůbec byly
vatûl˘
povrch
podloÏního
ordovického
V témže
roce se
vyráběl i lehký
nákladní vůz
souvrství,
kter˘
metrovou
vrstvou
‰edého,
Praga L s použitím jako nákladní vůz (rychlost
kaolinického jílu pfiímo pfiecházel do pe18 km/hod.), autobus (20 km/hod.) nebo poruckého souvrství svrchní kfiídy, aniÏ ‰lo uržární
stříkačka
(25 zvûtralinov˘m
km/hod.). V průběhu
výãit
hranici
mezi
plá‰tûm
roby
se
měnil
z
původního
dvoutunového
na
a pfieplaven˘mi jíly.
třítunový.sedimentace
Jednou z modifikací
tohoto
vozu byl
Kfiídová
zaãíná
peruck˘mi
i omnibus ty
pro
25 cestujících
a městský
vrstvami;
jsou
vyvinuty jako
‰edé,kropicí
uhelné
jako mûkké, na‰edlé jílovité
vůzjílovce,
s 3000nebo
l cisternou.
pískovce
o promûnlivé
mocnosti
od nûV roce 1912
byl ještě vyráběn
šestisedadlový
kolika
dvou metrÛ.
Na tuosobní decimetrÛ
vůz Praga Mdo
a vylepšený
typ Mignon
to
polohu
bylo vázáno
popsané
a těžká
nákladní
pětituna jiÏ
Praga
T. Ten dob˘se dování
kfiídového uhlí v oblasti mezi Klíãovem
dával s různými nástavbami a úpravami, např.
a kbelsk˘m leti‰tûm, ale podobn˘ geolopro dopravu sudů piva, skříňová nástavba, hagick˘
v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
sičský vůz vpro
dopravu
mužstva,
automobilní
Prostfiedí
dobû
usazování
peruck˘ch
vrsstříkačka
apod.
se dojako
roku ploché
1914. zátev
je nutné
siVyráběl
pfiedstavit
zemí nedalekého pobfieÏí, které je v niÏPraga Alfa
‰ích
polohách tvofieno mûlk˘mi
sladkovodními
a brakick˘mi
moãály
poRok 1913 znamenal
obrat ve výrobním
prograrostl˘mi
hustou
vegetací,
ve
mu továrny
Praga,subtropickou
převážně směrem
k malým
které
se objevují
napfiíklad
mangrovy.
Ve
automobilům.
Tehdy
jako prvního
zástupce
vy‰‰ích
polohách
(coÏ
podledobrý,
dosavadních
této třídy
uvedla na
trhjevelmi
úsporný
odkryvÛ
právû
oblast
pod
ulicí
Na Vya levný lidový automobil Praga Alfa se čtyřhlídce) je moãálovit˘ v˘voj redukován nemístnou karoserií. Čtyřválcový motor s obsabo
se vÛbec3 nevyskytuje a na ordovické
11 kW,pfiechodové
vrtání 60 mm
hem 1130nasedají
cm měl výkon
podloÏí
po tenké
a
zdvih
100
mm.
Hmotnost
750
kg. Spotřeba
vrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
7 kg na 100 km, rychlost 55 km/hod. Prodával
tmelem.
se za 7500
korun,
pochopitelněpískovce,
ještě rakousPrávû
na tyto
„sladkovodní“
jak
se
dfiíve
naz˘valy,
je vázána
hlavní
ãást prokých.
V tu
dobu bylo
v továrně
zaměstnáno
již
seckého
podzemí,
v pásu sahajícím
od
216 dělníků
a ročně aseto
vyrábělo
180 vozů. Pro
Kundratky
aÏ do
Hutí. (raBídalší srovnání:
1 kghloubûtínsk˘ch
benzinu stál 60 haléřů
lé
peruckéa plášť
pískovce
dosahují
kouských)
kola 1000
korun, mocnosti
ale vydržel
ãtyfi
aÏ ‰esti metrÛ a mohou pfiedstavovat
maximálně 5000 km. V první sérii se vyrobilo

Byl znám jako Tripolis podle místa prvního

použití v první světové válce. Obsah měl 3824
TûÏba
Rezavé
korycanské
pískovce
byly 90
ve mm,
vûtcm3, výkon
25,7 kW (35
Hp), vrtání
‰ím
mûfiítku
tûÏeny
jako 25
vícekgãina
ménû
zdvih
150 mm.
Spotřeba
100 kvakm.
litní
kámen
jiÏ od stfieHmotnost
vozupravdûpodobnû
byla 2000 kg, jedenapůltunový
dovûku,
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znám, i kdyÏ men‰í ãást chodbic mÛÏe b˘t
přes Alpy do Říma a získala velkou mezinárodní
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nav‰tûvuje podzemní prostory
1924 se Praga zúčastnila mezinárodv Hloubûtínû Popelka Bilianová a Jaroního automobilového závodu Leningrad–Kavslav Petrbok, kter˘ se ze své funkce konkaz,
s délkou
tratě 6000jiÏ
km.
V soutěži 20.
93 auzervátora
pfiimlouvá
poãátkem
let
tomobilových
značek
dojelo
bez
poruchy
pouze
minulého století za jejich památkovou
9
vozů a mezi
nimi jako první
vůzpublikuje
Praga Grand.
ochranu
a zpfiístupnûní.
Poté
prvV
roce i 2. vûdeck˘
až 13. série
Praganejprve
Grand. znání,témže
byÈ struãn˘
popis
m˘Vgeograf
Josef
Kunsk˘
aÏ vjiž
roce
1940
a po
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měla
Pragovka
1200
dělníků
nûm
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1958. Mezitím
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a
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zkonstruován
náš první
podzemím
novinov˘ch
tank,
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a R a malý
autobus.
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napfiíklad
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b˘tVyrov jedV roce
1926 bylv roce
stav 1909
dělníků
1700.
né chodbû, podle popisu odpovídající
beno bylo 5606 vozů. Rozvoj automobilismu
Americe I, objeveno skladi‰tû lupiãÛ. Teprprudce stoupal. V témže roce podnikl malíř

šlo mnoho dělníků na vojnu. Proto se výroba
omezila. Do výroby byly zařazeny zakázky pro
rakouskou armádu. Mimo nákladní auta se vyráběly i letecké motory. Celkem se během války
od roku 1914 do roku 1918 vyrobilo 2890 aut.
Osobní automobil Praga Grand používal i poslední rakouský císař Karel I.
Za 1. světové války se Praga stala součástí První českomoravské továrny na stroje, od
roku 1927 Českomoravská – Kolben – Daněk
a.s. v Praze, kde byla prakticky až do konce
2. světové války, do roku 1945.
Prosecké skály - Moãálka
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Čtrnáct let pod kořeny do nebe
aneb festival Folkové Podviní
FOLKOVÉ PODVINÍ 2017 se koná ve čtvrtek 15. června od 16.30 hodin v kamenném hradišti vysočanského přírodního parku.
Vstup volný.
NEŘEŽ
Radim ZENKL
Slávek JANOUŠEK a Luboš VONDRÁK
Martina TRCHOVÁ a TRIO
MODROTISK
Miroslav PALEČEK
Drazí přátelé, už čtrnáct let je
vysočanský přírodní park zemí
folku, bluegrassu a trampské
muzice zaslíbenou. Kamenné
hradiště se stromem, jehož kořeny ční vzůru k nebesům, už
zažilo taková jména, jako jsou
Spirituál kvintet, Jiří Suchý,
Hop Trop, Máci, Druhá tráva,
Nezmaři, Miki Ryvola, Paběrky,
Pavlína Jíšová, CK Vocal, Vladimír Merta… a dlouhou řadu
dalších, kteří tímto festivalem
za ta léta prošli a zaryli se
hluboko do naší i vaší paměti a srdce. A je tu další rok
a s ním program, který nejen že
rozhodně stojí za vidění a slyšení, ale který vás především
nepochybně potěší!
Jako první vystoupí písničkář, jehož jméno má většina
z nás neodmyslitelně spojené
s legendární dvojicí Š+G a divadlem Semafor, a to sice Miroslav PALEČEK. Tato polovina
dua Paleček – Janík vystupuje nyní sólově a v roce 2015 si,
možná ku kulatým narozeninám, natočil půvabné cd Ježkárny. Patnáct klasických písní
z repertoáru W+V a Jaroslava
Ježka. Je tedy jasné, že i tyto
evergreeny budou součástí repertoáru, který na vás toto odpoledne čeká.

Radim Zenkl
ČE RVEN

2017

Původní Bureš

Neřež

Jako druhý se na pódiu objeví MODROTISK neboli věru
slavné jméno české bluegrassové scény. Kapela, která už
přes třicet let brázdí nejen
tuto zem, má na svém kontě
šest řadových alb a v jejich repertoáru mimo tradičního bluegrassu najdeme i a cappela
zpívané gospely, písně s kořením swingu či písně folkové.
Tato pětičlenná bluegrassová
formace se také může pochlubit tím, že její člen byl několikrát vyhlášen jako nejlepší
hráč na foukací harmoniku
v ČR. Pánové ale nespí na vavřínech a letos přivedli na svět
zbrusu nové cd Z cest, které
bude na místě jistě k mání.
Pořádná porce modré trávy
vám jistě přijde k duhu a je
jasné, že toto vystoupení bude
jednou z třešniček na letošním festivalovém dortu!
Po bluegrassovém nášupu
pódium opanuje slečna s nádherným hlasem, jakých u nás
věru není mnoho, a to sice
Martina TRCHOVÁ se svým
TRIEM. Patří bezesporu k tomu
nejzajímavějšímu a nejlepšímu na české, a ani nevím, mohu-li dnes ještě říci, folkové
scéně. V loňském roce vydala
se svým triem vskutku nádherné cd Holobyt, které je asi
výstižnější označit jako šansonové, s příchutí jazzu. Je to
jedno z mála českých cd, které
opravdu stojí za to mít doma!
Je nám ctí, že tato slečna a její

trio se za dobu existence festivalu objevily na scéně už několikrát, protože je to vždy nezapomenutelný zážitek. Letos
kapela vystoupí i s hostujícím
hráčem na dechové nástroje.
Bylo by velkou chybou si nechat toto vystoupení ujít.
Vždy je dobré mít na festivalu nějakou perličku a tou naší
je letos český excelentní a světově uznávaný hráč na mandolínu Radim ZENKL. Hudebník,
žijící od roku 1989 v USA, posunul hranice tohoto nástroje k jazzu, vážné hudbě world
music či flamengu. V Americe spolupracuje s takovými
esy jako je např. Béla Fleck či
Davidem Grismanem. U nás si
mezi jinými zahrál s Hradišťanem, Vlastou Redlem, Máky či
skupinou Buty. A s panem Jaroslavem Samsonem Lenkem
natočili v roce 2010 společné
cd Troubadour Tour a odehráli nemálo krásných koncertů.
A když toto velké jméno spojíme s dalším legendárním písničkářem Slávkem JANOUŠKEM a jeho kolegou Lubošem
VONDRÁKEM, je víc než jasné,
že nás čeká něco zcela výjimečného! Když si tito pánové
zahrají společně, budou i písničky a skladby, které známe,
posunuty do jiné dimenze. Hovořit dlouze o S. Janouškovi
je zcela zbytečné, neboť jeho
jméno je jedním ze základních
kamenů českého folku. Zkrátka klasik mezi klasiky. NezbýDEV Í T K A

/
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vá než se těšit, co vzejde z tak
výjimečného setkání a magie
tohoto večera.
A závěr letošního čtrnáctého ročníku už bude patřit
legendární kapele NEŘEŽ, neboli Nerez s háčky. Vtipná přesmyčka původního názvu jedné z nejlepších folk-rockových
kapel v Čechách. Pánové Zdeněk Vřešťál a Vítek Sázavský,
už bez Zuzany Navarové, dali
v roce 1997 dohromady kapelu, která doprovázela nejprve
Jarka Nohavicu a v roce 1998
natočila první samostatné cd
s názvem Neřež. Obsazení kapely se léty měnilo, ale zakladatelské duo bylo vždy pevně
na svém místě. Toto pokračování legendárního Nerezu přivedlo na svět už několik nových a krásných alb, ale nikdy
nezapomnělo na nerezavějící
evergreeny původního souboru. Lidé jsou bohužel smrtelní,
leč mnohé písně těchto autorů
naštěstí nikoli. A tak se těšte, že tiché vysočanské údolí
tohoto letního večera naplní
nádherné písničky Nerezu a vy
můžete být nejen u toho, ale
můžete i sami ke kapele přiložit svůj hlas. A nezbývá než věřit, že z nebe nás bude poslouchat i sama Zuzka Navarová,
která měla tenhle svět a tyhle
písničky prostě ráda.
Naviděnou v Podviní, přátelé!
dr. Otto Sepl, foto: Konstantin a archiv

Martina Trchová
M Ě S T S K É

Č Á S T I

P RAHA

9

23

Ž I VOT

KO L E M

N Á S

Celé Česko na Devítce
– festival kultury
a gurmánských zážitků
Novou akcí městské části Praha 9 je „Celé Česko na Devítce“.
Přijďte do parku Přátelství na Proseku 17. června. Od 10 do
20 hodin tu vystoupí kapely a folklorní soubory, ochutnat
můžete speciality z krajů ČR i typická česká jídla. Připraveny
jsou rovněž workshopy. Nudit se určitě nebudete.
A co vedlo vysočanskou radnici k zorganizování takovéhoto
projektu? „Nechali jsme se inspirovat Barevnou Devítkou, díky
níž se nám podařilo do života naší městské části zapojit cizince,
kteří tady žijí. A protože se na Devítku stěhuje spousta nových
lidí ze všech regionů České republiky, věříme, že je českým
festivalem kultury a gurmánských zážitků zaujmeme,“ vysvětluje
Adam Vážanský, místostarosta Prahy 9 pro kulturu a sport.

Letní Knoflík
Na co se můžete v teplých dnech těšit v Knoflíku,
místě pro setkávání dětí i dospělých.
7. června v 16.30 hodin
ATLETICKÝ NĚKOLIKABOJ
...zveme s radostí naše knoflíková
atleťátka, stejně jako jejich kamarády
na malé atletické závody na závěr
atletické sezony 2016/2017 ve
Sportcentru Prosek. Prosíme
o přihlášení k závodům na atletika@
centrumknoflik.cz
7. června od 18 hodin
OPEČ SI TO! NA NÁMĚSTÍČKU
Každou první středu v měsíci si od
18 hodin můžete před Kavárnou Knoflík
upéct buřtík, chleba či si jen zahřát
ruce, zastavit se.
11. června od 16.30 hodin
NEDĚLNÍ DIVADÉLKO – PINOCCHIO
Divadlo Toy Machine. Vstupenky na
recepci Kavárny Knoflík.
15. června od 18 hodin
DIVADLO HADRIÁN Z ŘÍMSŮ
Patří k nejoblíbenějším a nejhranějším
veselohrám Václava Klimenta Klicpery.
Za hezkého počasí se hraje na
Náměstíčku, v případě deště v Kavárně
knoflík. Vstupné dobrovolné.
21. června
DEN PLNÝ HUDBY V PARKU
PŘÁTELSTVÍ
...přijďte si zazpívat, poslechnout ,
pobejt...po celý den v parku Přátelství
na Proseku. Dopoledne uvidíte
a můžete si zazpívat s nejmenšími
muzikanty (10–12 hodin). Odpoledne
pak můžete vyzkoušet programy pro
předškolní i malé školní děti (15–17
hodin). Od 17 hodin „galakoncert“
včetně nástrojových oborů a zpěvu.
Po celý den, od 10 do 17 hodin, malé
úkoly, soutěže, ukázky programů,
tvoření.
CENTRUM KNOFLÍK ZVE NA SVÉ
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
HLAVNĚ ŽE JSME NA VZDUCHU
Příměstský turistický tábor pro všechny
děti, které rády poznávají nová místa
Kdy: 10. 7.–14. 7. 2017 (8.00–17.00),
21. 8.–25. 8. 2017 (8.00–17.00)

Věk: od 6 let (červencový) a 4 let
(srpnový) Kde: Jablonecká 724, Praha 9
CESTA PRAHOU STROJEM ČASU
Hudebně-tvořivý příměstský tábor
s prvky hudebně vzdělávacího
programu HŠ Yamaha.
Kdy: 24. 7.–28. 7. 2017 (8.00–17.00)
Věk: 4–8 let
Kde: Jablonecká 724, Praha 9
MISTR SVĚTA AMOLETA
Sportovní tábor
Kdy: 17.7.–21. 7. 2017 (8.00–17.00)
Věk: od 6 let
Kde: Jablonecká 724, Praha 9
VODNÍ PUTOVÁNÍ S KNOFLÍKEM
Čtyři dny vodáckého dobrodružství
s rodiči
Kdy: 3.8.–6.8. 2017
Věk: od 2,5 let s rodiči
Kde: některý z krásných toků ČR podle
stavu vody (Ohře, Otava)
Informace o cenách a programu táborů
najdete na našich stránkách
www.centrumknoflik.cz

Knoflík Prosek,
kavárna Knoflík
Jablonecká 724, Praha 9 Prosek
recepce@centrumknoflik.cz
733 420 721, 605 806 230
Knoflík Vysočany
Čihákova 18, Praha 9 Vysočany
vysocany@centrumknoflik.cz
602 213 795 (herna a dílničky),
777 159 499 (keramika), 605 806 230
Hudební škola Yamaha Knoflík
Marcela Tůmová
yamaha@centrumknoflik.cz
733 420 721
www.centrumknoflik.cz

Kolotoče na Střížkově
Až do 12. června najdete pouťové atrakce Karla Helfera na
Střížkově, na louce u stejnojmenné stanice metra.

www.ceskydomov.cz
24
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Přijďte na houpačky, kolotoče, koníky, pro cukrovou vatu, turecký med, perníková srdce… a také vyzkoušet zcela novou atrakci
– chobotnici.
Od 14. do 17. září pak budou pouťové atrakce Karla Helfera ve
Vysočanech na Vysočanské pouti. red
9
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Než odjedete na prázdniny a dovolené, zpestřete si čas
s některou z akcí Domu dětí a mládeže Prahy 9.
Tradiční Z Pohádky do pohádky se uskuteční 8. června od
16 hodin na zahradě DDM Praha 9 Prosek. Opět se můžete
ponořit do proudu oblíbených tradičních českých pohádek.
Setkat se s oblíbenými pohádkovými postavami a pomoc jim
v plnění jejich úkolů. Zvládnete to?
Druhá akce, která se opět uskuteční na zahradě DDM Praha 9,
bude Ahoj léto! Tentokrát v kosmu. Těšte se na kosmické
soutěže a disciplíny. Samozřejmě nebudou chybět vystoupení
dětí z kroužků. Co se u nás naučily, můžete zhlédnout 11. června
od 14 hodin.

Akci finančně podpořilo hlavní město Praha

Letní radovánky
s DDM Praha 9

KO L E M

N Á S

VSTRUMPA

“

ZDA

“
NE

NA ZAHRADĚ

Kam na letní tábor?

DDM PRAHA 9

Čas prázdninových radovánek vyplní DDM Praha 9 vašim dětem
na táborech - pobytových i příměstských. Ten, kdo nezaváhal,
již svůj letní tábor má. Pro všechny ostatní je připraveno malé
překvapení, malý přídavek. Čtyři nové příměstské tábory DDM.
Podívejte se na www.ddmpraha9.cz/tabory. mf

MĚŠIC 720,
PROSEK
-------------- KÁ
--------------------------------------------WW W.-------DD
MP RA HA
9. CZ

VYTVOŘ SI SOUHVĚ
ZDÍ
LUNÁRNÍ TOMBOLA
VOZÍTKA
O
...A MNOH
DALŠÍHO

MOBIL

PLANETÁ NÍ
RIUM

PRÁCE
V KOSMU SKÁKÁNÍ

PO MĚSÍCI

Dům dětí a mládeže, Měšická 720, Praha 9-Prosek, tel.: 286 884 456,
gsm.: 605 486 587, e-mail: info@ddmpraha9.cz, www.ddmpraha9.cz.

Šití, šití a zase šití
Látkové figurky TILDA se staly pravidelnou sobotní akcí pro
všechny nadšence handmade výrobků.

Pohádky Na Dvorečku
Jak se již stalo dobrým zvykem, i letos zveme
děti a jejich rodiče do Obecního domu na tradiční
středeční Pohádky Na Dvorečku. Místo konání:
Obecní dům, Jandova 4, Praha 9 (Letní scéna).
Na všechna představení cyklu Pohádkový dvoreček
je volný vstup a hraje se za každého počasí. Po skončení pohádky jsou ve výtvarném ateliéru ve 4. patře pro zájemce
otevřeny dílničky (zdarma). Občerstvení možno zakoupit na
místě. Začátky představení v 16 hodin.

Program:
7. 6.
14. 6.
21. 6.
28. 6.

Jak šel kozlík do světa – Loutkové divadlo Kozlík
Tatínek není k zahození – Divadlo LokVar
Tři pohádky o Honzovi – Divadlo Harmonika
Červená Karkulka aneb My se vlka nebojíme – Divadlo Prima den

dg

Lektorka tentokrát naučí všechny účastníky, jak vytvořit z kousků látky letní panenku, která jim bude celé léto připomínat, že
ke spoustě radosti stačí trocha trpělivosti a šikovnosti. Pracovní
pomůcky, materiál a malé občerstvení v ceně.
Kdy: 24. června od 10.00, délka trvání 6 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech (výtvarný ateliér), Jandova 4, Praha 9
Cena: 500 Kč
Kapacita kursu je omezena. Místa si rezervujte na telefonních
číslech 777 853 883, 608 930 306, nebo emailem na adrese
kursy@divadlogong.cz. Více informací o dalších kursech: www.
divadlogong.cz. text a foto: dg
ČE RVEN
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Jak šel kozlík do světa
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foto: Loutkové divadlo Kozlík
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(nikoliv garážová stání) jsou
Internetové
centrum Prosek
k pronájmu v garážích v Lovo-

a 267 175 202, www.ppas.cz

va-

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

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

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ

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

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

Pražská plynárenská Servis distribuce,
Dětskou pohotovost pro
Praha 9 – Vysočany
Mobilní
kancelář
poskytuje
zejména
a.s., a Úřadem MČ Praha 9 nabízí
kontakt: jandobes01@seznam.cz
„devítku“
zajišťuje
ve všední
následující služby:
odběratelům zemního plynu službu
Jednání s paní senátorkou
Praha
9
v sobotu,
neděli
a vodběru
době
• dny,
zahájení,
převod
a ukončení
mobilní obchodní kancelář,
jejímž
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
po předchozíDětská
domluvě. pohotovost prostřednictvím si stávající i potenciální
zemníhoFakultní
plynu nemocnice
svátků
POMOCI
• Bulovka,
změny smluvního
vztahu
zákazníci
PražskéMČ
plynárenské
zastupitelů
Praha
9mohou (LSPP)
ve FN Bulovka Klub
Budínova
2,(způsobu
Praha 8
placení,9
zasílací adresy, jména atd.)
vyřídit záležitosti související
Schůzku lze domluvit
NAs odběrem
ÚZEMÍ PRAHY
-Libeň.
• převzetí reklamace
zemního plynu bez návštěvy kontaktních
telefonicky nebo e-mailem.
Poslanecké
• výměna, kontrola a zaplombování
míst v Praze dny:
2 a 4.
Dětskou
pohotovost
pro
plynoměruPoliklinika
každou první středu v Provozovatel
měsíci
Dětská pohotovost
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
Ordinační
hodiny LSPP pro
LSPP:
• informace k otázkám souvisejícím
Termíny
přistavení: 322,
zajišťuje ve Praha
všední
v Nemocnici Na Bulovce
POMOCI„devítku“
(LSPP)
9, Jablonecká
děti
ve 440/40,
FN Bulovka:
Prosek,
Lovosická
s
dodávkami
zemního plynu
praha9@veciverejne.cz,
NA ÚZEMÍ
PRAHY
9
Praha 9 e-mail:
Dětskou pohotovost pro
16.00 – 7.00
dny,
v sobotu,
neděli aodv 14.00
dobědo 16.00.
• Pondělí
tiskopisy-apátek:
informační brožury
Praha
9
tel.:
602 219 190,LSPP:
Telefon:
+420od283
881do200
Devítku zajišťuje ve všední
Provozovatel
19. 6. 2017
10.30
13.30 hod.
Sobota
a
neděle:
nepřetržitě
svátků Fakultní nemocnice
Služeb mobilní kanceláře mohou využít
dny, v sobotu, neděli a v době
Poliklinika Prosek,
Klub
zastupitelů
MČ
Praha 9
i občané přilehlých
obcí a částí Prahy.
Mobilní8kancelář bude umístěna
Budínova
2, Praha
svátků
Nemocnice Na
Bulovce,
LovosickáBulovka,
440/40, Praha
9
DOSPĚLÍ ve všední
dny 19.00
Telefon:
Bližší
informace na tel.: 267283
175 842
366 224
v dodávkovém automobilu Fiat Ducato,
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
DOSPĚLÍ -Libeň.
ve všední dny
hod
6.00
hod,
o
víkendech
a
267
175
202,
www.ppas.cz
označeném
logem
Pražské
plynárenské,
266
084
220
SBĚRNÝ
19:00–6:00DVŮR
hod., o víkendech
Ordinační hodiny
Poslanecké
dny:LSPP pro
a
svátcích
od
19.00
hod.
PRO
PRAHU
9
a svátcích od 19:00 hod.
děti v Nemocnici
Na Bulovce:
každou
první středu
v měsíci posledníhoOrdinační
posledního pracovního dne do
hodiny LSPP pro
pracovního dne
Pondělí–pátek:16:00–7:00
Pod
Šancemi
444/1, Praha 9
Regionální kancelář 6.00
TOP 09
hod. prvního pracovního
do
6:00
hod.
prvního
Praha
9,
Jablonecká
322,
Sobota a neděle: nepřetržitě
ve581
FN Bulovka: Praha 9
Tel.:
+420děti
284
098
pracovního
dne.
dne.
Telefon:
283
842
224
K–
O N7.00
T E J N E RY N A K O V O V É O D PA DY
od 14.00 do 16.00.
PROVOZNÍ
DOBA:
- pátek:
16.00
Kovářská
3, Praha 9 (2. patro)
Tel.: +420Pondělí
286
881 518

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

cz,

266 084 220

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

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

9

0

Možnost objednání na
tel.: 602 262 686

ha 9

10
Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
spoluobčanům za podněty a názory. Poslední
setkání před prázdninami se zastupiteli
Bc. Jaroslavem Čermákem a Slavomírem
Holíkem se uskuteční v Jablonecké ul. 70
v pondělí 19. června 2017 16–17.30 hod.

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

9

Hnutí
Pro Prahu

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

TSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

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

Březen
Sběrný dvůr pro Prahu
92012

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

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

INZERCE V ČASOPISU

Strana svobodných občanů

Zdeněk Mejstřík

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz

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

Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů.
Jedná se o nadstandardní placenou službu. Odvoz je možno si objednat
u provozovatelů sběrných dvorů hl. m. Prahy. Odvézt je možné veškerý
odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města
Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za
ujeté kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické
osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze
pneumatiky (od 25 Kč za kus) a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna).
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Bezplatná právní poradna
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní
služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9. V poradně se zabývají
řešením bytové problematiky a problematiky mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská ulice 14,
v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).
Termín: 7. 6., 14. 6., 28. 6. 2017
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny
budou rozdávat od 14.30 do 16.30 hodin pořadová čísla. K poskytnutí služby je třeba
doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov,
Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Další informace získáte v infocentru.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Červen
3. 6.
5. 6.
6. 6.
10. 6.
12. 6.
13. 6.
17. 6.

Bezplatná právní poradna – exekuce
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní
služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 14. 6. 2017
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny
budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní poradna se koná od 14 do
15 hodin v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území
MČ Praha 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz
vydán Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu požádat
vám poskytnou pracovníci v infocentru.
HARMONOGRAM MOBILNÍHO
S B Ě R U N E B E Z P E Č N É H O O D PA D U 2 0 1 7
Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
725 562 312, 725 562 318
Praha 9 – trasa A
13. 6. – Út 2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou)15:30–15:50
15. 8. – Út
12. 9. – Út 3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
16:00–16:20
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
16:40–17:00
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
17:10–17:30
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U Nové školy 17:50–18:10
7. U Smetanky (u potravin Lidl)
18:30–18:50
Praha 9 – trasa B
26. 7. – St 2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova
15:40–16:00
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
16:10–16:30
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
16:40–17:00
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
17:10–17:30
6. ul. Vysočanská 243
17:40–18:00
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
18:10–18:30
8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická
18:40–19:00
Praha 9 – trasa A
18. 11. – So 1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji
8:00–8:20
2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou) 8:30–8:50
3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
9:00–9:20
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
9:40–10:00
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
10:10–10:30
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U Nové školy 10:50–11:10
7. U Smetanky (u potravin Lidl)
11:30–11:50
Praha 9 – trasa B
2. 9. – So
1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková
8:00–8:20
2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova
8:40–9:00
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
9:10–9:30
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
9:40–10:00
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
10:10–10:30
6. ul. Vysočanská 243
10:40–11:00
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
11:10–11:30
8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická
11:40–12:00
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19. 6.
20. 6.
24. 6.
26. 6.
27. 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

Městské části se zapojí
do sběrové akce na podporu
recyklace drobného elektra
Kam správně s odpadem, jako jsou drobné elektrospotřebiče
– například fény, žehličky, mixéry, varné konvice, klávesnice,
které již dosloužily?
Přesně tato zařízení totiž nejčastěji
končí v kontejnerech na běžný odpad
a při jejich rozkladu na skládkách se
pak uvolňují nebezpečné látky do půdy.
Správně patří vysloužilé drobné elektro do červených kontejnerů ASEKOL
určených k jejich recyklaci.
A právě na podporu správného třídění drobného elektrozařízení vznikl ve
spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy
projekt „Praha v červeném“, který startuje na začátku června a potrvá až do
konce srpna 2017. „Cílem projektu je
seznámit občany s červenými kontejnery a správným postupem při recyklaci drobných a již nepotřebných elektrospotřebičů, které dnes představují
jeden z nejrizikovějších odpadů,“ vysvětluje podstatu akce Martina Martinková, tisková mluvčí neziskové společnosti ASEKOL. Během těchto tří měsíců
budou mezi sebou soutěžit všechny
městské části hl. města Prahy v množství nasbíraného elektrozařízení. Městská část, která
za léto nasbírá nejvíce kilogramů, bude oceněna certifikátem ASEKOL a věcným
darem, který poputuje do vybraného potřebného zařízení
v dané městské části. Neváhejte tedy projít své šuplíky
DEV Í T K A
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a skříně a vyhodit staré elektro do červeného kontejneru ASEKOL. Ten nejblíže vašemu domovu naleznete na stránkách www.cervenekontejnery.cz.
Do červeného kontejneru ASEKOL
patří: baterie a drobná elektrozařízení
jako např. kalkulačky, nabíječky, rádia,
drobné PC vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky apod.
nepatří: TV, monitory, zářivky, úsporné žárovky, CD a velké domácí spotřebiče, např. lednice pračky, chladničky apod.
Přijďte se pobavit do Žlutých lázní
O červených kontejnerech ASEKOL
a o tom, jak správně recyklovat vysloužilé elektro, se můžete dozvědět více
také v rámci Festivalu sportu, který se
uskuteční 24. června ve Žlutých lázních
v Praze. Kromě zajímavých informací
na vás čeká zábavný vzdělávací program pro děti nebo slosování
o zajímavé ceny. Připravena
bude i sběrová soutěž přímo
na místě. Každý návštěvník, který do stánku ASEKOLU přinese starý mobil
k recyklaci, bude zařazen do
slosování o nový telefon či
tablet.
M Ě S T S K É

Č Á S T I

P RAHA
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Bitva o pivovar aneb setkání spojenců nad Rokytkou
Květnové dny roku 1945 v Praze 9 připomněla fiktivní bitva o pivovar Kolčavka. Akce se konala 13. května v ulici Nad Kolčavkou
v Praze 9 – Libni. K vidění byla vojenská technika německých sil branné moci jednotek SS, Luftwaffe, Wehrmachtu a US vozidel
16. obrněné divize a konvoj vojenské techniky. Dále se prezentovaly kluby vojenské historie s vybavením a výstrojí vojáka. foto: Jiří Houdek

Strážníci sbírali použité jehly a injekční stříkačky
Strážníci ze 32 měst spojili své síly a pokusili se vyčistit svá města od infekčního materiálu a tím předejít možnému nebezpečí,
kterému jsou vystaveny hlavně děti, ale také domácí zvířata.
V hlavním městě Praze bylo v jarní akci Jehla nalezeno celkem
155 použitých jehel a injekčních stříkaček z téměř čtyř set zkontrolovaných míst. V porovnání s poslední akcí Jehla, která proběhla na podzim loňského roku, je to o 92 kusů méně.
Pražští strážníci poprvé při této akci použili nové sběrné sady
pro kontaminovaný odpad. Obsahem plastového kufříku jsou: 4 ks

28
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sběrných boxů, jednorázové latexové rukavice, plastová pinzeta,
dezinfekční prostředek, hrabičky a plastový pytel. Výhodou sběrné
sady je bezesporu to, že v ní mají strážníci vše potřebné pohromadě
a zároveň jsou chráněni ochrannými pracovními prostředky. Kufříky jsou vybavena vozidla zajišťující linku tísňového volání 156.
Pokud naleznete tento infekční materiál, sami ho nesbírejte,
ale neprodleně zavolejte na linku tísňového volání 156. Strážníci městské policie zajistí odborný sběr i jeho následnou likvidaci.
text a foto: mp
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Sousedské setkání v Podkovářské
U příležitosti otevření parku Podkovářská se ve čtvrtek 11. května uskutečnilo sousedské setkání, které organizovala městská část
Praha 9 a česká developerská společnost FINEP a. s. Součástí slavnostního otevření parku byla i prezentace vzdělávacího a volnočasového EduBubo Klubu, který sídlí hned vedle parku. K příjemné zábavě přispěl zpěvák a hudebník Petr Sovič a Jazzový kvintet.
A mlsné jazýčky uspokojilo grilované prasátko i pivo z pivovaru Kolčavka. foto: Jiří Houdek

Kynologové městské policie dostali nové speciální vozidlo
Kynologové pražské městské policie dostali nové speciální vozidlo. Využívat ho budou strážníci ze záchranné kynologické skupiny,
která je zařazena do Integrovaného záchranného systému České republiky. Strážníci psovodi jsou také členy USAR týmu, který může
zasahovat nejen na našem území, ale také při mezinárodních záchranných operací. Vozidlo je speciálně upraveno tak, aby při nasazení do záchranné operace zajistilo nejen veškeré technické vybavení potřebné k záchraně lidských životů, ale také aby zajistilo
pohodlí pro zasahující strážníky a zvířata. Navíc díky technickým vychytávkám zajistí naprostou soběstačnost kynologického týmu
na místě události po dobu několika dní. Městská policie pořídila toto vozidlo za necelé 2 miliony korun bez DPH. text a foto: mp
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Karate na Proseku slaví úspěchy
V sobotu 25. března se několik desítek karatistů z klubu
SK KAMIWAZA KARATE, trénujících v ZŠ Novoborská,
zúčastnilo významné karatistické soutěže, která se konala
v moderní sportovní hale Jedenáctka VS v Praze 4.
Přihlášeno v ní bylo více než 350 závodníků.
Soutěžící byli z různých klubů v Praze, děti tak měly možnost
poměřit síly s neznámými soupeři. Některé z nich soutěžily
vůbec poprvé, což pro ně bylo jistě inspirujícím zážitkem.

Na vítěze jednotlivých kategorií čekaly poháry, medaile a atraktivní věcné ceny.
Z našeho oddílu si ve svých věkových kategoriích výborně vedli Lyly Pham, která
se v technikách umístila na prvním místě, Ondřej Stluka, Michal Soukup a Nikita
Bočkov, kteří zvítězili v kumite, a v chytání
pásků, soutěže pro nejmenší, pak Matyáš
Dvořák, Vojtěch Sedláček, Václav Housa,
Mykola Khromyshyn a Tereza Havelková. Zápasy byly hodnoceny profesionálními rozhodčími a probíhaly za účasti více
než 600 diváků. Všem dětským účastníkům
tak patří obdiv za odvahu, soustředěnost
a skvělé výkony! text a foto: Šárka Schmidtová
INZERCE

FAFV

POPRVÉ NAŽIVO
A V ČEŠTINĚ

Fotbalová Akademie Františka Veselého

TÝDENNÍ CYKLUS:

7.10.2017
PRAHA
TIPSPORT ARENA

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

TERMÍNY:
10.7. - 14. 7.
31.7. - 4. 8.

PŮvodní hudba a texty

George Noriega & Joel Someillan
scénáŘ

SC-370003/86

MAGAZÍ N

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

Místo konání prázdninového programu:
ARENA SPARTA, Sportovní areál Podvinný Mlýn, Praha 9
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SC-362643/06

SC-370961/01

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

SC-362597/06

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ
SC-362531/09

SC-371004/01

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.
Sekání trávy a vyklízení.

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A NÁBYTKU
FIRMA PVJ GROUP
TEL.: 724 006 275
Č E RVE N
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SC-362725/17

FA J. MACHÁČ

Tým nezávislých finančních
konzultantů s certifikací ČNB.

/

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

SC-370039/05

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

AUDIT
PROFI

DE VÍ TKA

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

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

Máte zájem o výhodný
hypotéční úvěr, refinancování?
Chcete spořit a nevíte, který finanční produkt je pro Vás vhodný?
Jste si jisti správností
svých finančních
produktů?
Platíte velké částky
za pojistné smlouvy?
Neváhejte a využijte
bezplatných služeb

30

CENA ZA TÝDEN:

ADAM NOVÁK

WWW.MADAGASKAR-MUZIKAL.CZ

www.auditprofi.webnode.cz

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

PŘEKLAD A ČESKÉ TEXTY

Kevin Del Aguila

tel.: 604 625 797

NABÍZÍME PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM PRO DĚTI

I N Z E RC E
NEJVĚTŠÍ MOTORISTICKÁ SLAVNOST V ČR

VÍCE NEŽ 1�000 EXPONÁTŮ

SC-370641/13

SC-370564/10

AUTOSALON
MOTOSALON
PŘEHLÍDKA MOTORSPORTU A KLUBŮ
EXHIBIČNÍ JÍZDY
DĚTSKÁ ZÓNA
ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

Romantika, odpočinek a gurmánský zážitek v zámeckém areálu Ctěnice. | Bohdanečská 259 / 1, Praha 9 – Vinoř

H O T E L | R E S TAU R A N T | W E L L N E S S

www.granary.cz
Kontakt hotel: +420 735 755 584
reception@granary.cz
Kontakt restaurace: +420 735 755 581
restaurant@granary.cz
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Restaurace je pro Vás otevřena denně 7-23h (snídaně 7-10h)
Těšit se můžete na...
•
•
•
•

bohaté snídaně formou bufetu
týdenní polední menu
zážitkové degustační menu
piknikové koše

DEV Í T K A
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•
•
•
•

točené pivo z pivovaru Antoš
skvělá vína z Moravy a Itálie
čerstvě pražená káva Doubleshot
skvělé dezerty naší cukrářky

M A G A Z Í N
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P RAHA

SC-370932/01

Moderně designově zařízený hotel a restaurace se zahrádkou v objektu staré sýpky s jedinečnou atmosférou
Vám nabízí nesčetně možností prožití Vašich vzácných
okamžiků… Můžete se zastavit nejen kdykoli během
dne na výbornou kávu, rychlý oběd nebo romantickou
večeři, The Granary je také ideálním místem pro oslavy
a večírky všeho druhu. Připravili jsme pro Vás také velký
výběr zážitkových pobytových balíčků, kde můžete zažít
romantiku, odpočinek i dobrodružství v našem krásném
hotelovém komplexu… Těšíme se na Vás v The Granary…

9
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VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

VÝKUP
ZLATA
až 2 500 Kč/g

Otevřeno: KAŽDÝ TÝDEN - út, st, čt 10:00 až 17:00

VÝKUP po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

SC-371010/01

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ
HODINKY (mechanické, natahovací).
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO,
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY,
TABATĚRKY, ŠPERKY. VYKUPUJEME
MINCE z celého světa do r. 1960.
VYKUPUJEME STARÉ BANKOVKY,
POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony.
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY,
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE,
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY,
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950.
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800.
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

NÁŠ OBCHOD najdete na ul. SOKOLOVSKÉ na ČÍSLE 168, 200 metrů OD STANICE METRA PALMOVKA směr
CENTRUM. PARKOVÁNÍ přes ulici. INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

