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– náklad 35 000 výtisků
– distribuce zdarma do poštovních
schránek
– další číslo vychází
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Pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru.

DEVÍTKA
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

SLOVO STAROSTY

N

aše městská část se spolu s občanským sdružením SOS Střížkov
snaží, aby se kvalita bydlení obyvatel
Střížkova a Proseka nezhoršovala
vzhledem ke snahám developerů
prosadit v této části Prahy 9 své další
projekty. Konkrétně se jedná například o výstavbu Bytového domu Litvínovská společností ODIN Investment,
a. s., s níž devítka nesouhlasí. Na
místě, které dnes představuje jedinou
významnější zelenou plochu v této
části, by měla vyrůst třináctiposchoďová stavba. V nejbližším okolí se

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

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

přitom již nachází třinácti- a devítipodlažní výškové budovy, ale také
moderní dětské hřiště. Již tak vysoká
hustota zástavby by vzrostla na neúnosnou míru. Radnice Prahy 9 a SOS
Střížkov se proto snaží o zachování
zeleně v této oblasti.
A protože část tohoto pozemku
– konkrétně 17/36 – vlastní hlavní
město Praha, požádali jsme vedení
města o svěření tohoto spoluvlastnického podílu a dalších pozemků
a spoluvlastnických podílů do správy
Městské části Praha 9. Mohli bychom
tak ve spolupráci s občany lépe ovlivňovat, zda bude na pozemcích něco
stát a k čemu budou využity. Pro tento záměr jsme získali podporu Rady
hlavního města Prahy a o naší žádosti
rozhodovalo květnové zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Bohužel potřebnou většinu hlasů
jsme neobdrželi. Jeden zastupitel byl
proti, jedenáct se zdrželo hlasování
a další odešli ještě před projednáváním tohoto bodu programu (asi proto,
že jednání zastupitelstva se protáhlo
do večerních hodin).
Tato nekázeň a podcenění důleži-
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Předseda: Mgr. Adam Vážanský
Členové: Ing. Zdeněk Davídek, Ing. Marek
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Historie
Služby

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

tosti účasti na jednání zastupitelstva
mě velmi zlobí. Je to doklad toho,
jak zájmy našich občanů u některých pražských zastupitelů nebudí
dostatečnou pozornost a nezískávají
potřebnou podporu…
A přestože do konce tohoto volebního období zůstává jen několik
měsíců, budu i nadále usilovat
o znovuzařazení žádosti o svěření tohoto pozemku na Střížkově do správy
devítky na program jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy a snažit se získat
pro její podporu jednotlivé zastupitele.
Jakmile budeme mít pozemky
svěřené, podnikneme veškeré kroky
k tomu, aby městská část získala
i spoluvlastnické podíly vlastněné společností ODIN Investment, a.s. Zahájíme s ní jednání o výměně za nějaké
jiné pozemky, ale nechceme, aby se
tak její stavební činnost jen přesunula
o kus dál. Pokud se nedohodneme
na přijatelném kompromisu, budeme
u soudu usilovat o přikázání celých
pozemků do vlastnictví městské části.
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9
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Z RADNICE
Zastupitel Městské části Praha 9 Jan Poupě (ODS)

Práce zastupitele má mnoho společného
s fandovstvím k veteránům – nikdy není hotovo
Zastupitelem devítky je
Jan Poupě jedno volební
období. Působí v bytové
komisi, komisi územního
rozvoje a výstavby
a v rozpočtové komisi Rady
MČ Praha 9 a Kontrolním
výboru Zastupitelstva
MČ Praha 9. Mnoho lidí ho
zná také jako nadšeného
příznivce veteránů
a zapáleného motorkáře.
Tři roky jste jednatelem firmy
Hortus, která se původně starala
jen o údržbu veřejné zeleně, ale
dnes její pracovníci kromě zahradnických prací provádí také
výškové práce, montáž dětských
hřišť, vyrábí a opravují městský
mobiliář…
Když jsem se začátkem roku 2011
stal jednatelem firmy Hortus, snažil jsem se rozšířit její působnost
o další činnosti. V truhlárně jsme
začali vyrábět jednoduché lavičky,
které můžeme také snadno opravovat, upravujeme vnitrobloky,
montujeme herní prvky na dětská
hřiště a následně je udržujeme…
Chtěl jsem, aby Hortus fungoval
pro devítku podobně jako bývalé
technické služby města, které byly
v každém městském obvodu. Pro
městskou část je to výhodné nejen
finančně, ale navíc na provedení
prací nečeká.
Přesto si někteří lidé stěžovali, že
všude není včas posekáno.
Letošní sezona, kdy je teplo a poměrně vlhko, trávě přeje, takže
jsme měli opravdu co dělat. Lidé
na devítce jsou zvyklí na určitý
standard v údržbě zeleně a musíme ho dodržovat. Na naši obhajobu však musím říci, že neposekané plochy v drtivé většině patří
hlavnímu městu a udržovat je má

Co vás na veteránech přitahuje?
To, jak fungují, a pak také že u veteránů není nikdy hotovo. I když
má stará motorka nebo auto technickou zkoušku, není jisté, že dojedete do cíle. Stále musíte něco
opravovat, dolaďovat, předělávat,
což znamená shánět náhradní díly
nebo přemýšlet, čím je nahradit.
Učíte se po muzeích, jak daný model fungoval, opravujete s pomocí
kamarádů, protože každý umí
něco jiného…

„Velorexem jsem odvážel manželku ke svatební hostině,“
usmívá se Jan Poupě
Technická správa komunikací
Praha. Ale lhal bych, že mě občas
nepřepadnou pochybnosti o tom,
zda to, co děláme, děláme dobře.
Pak si projdu jiné městské části – šestku, sedmičku, osmičku…
a většinou mě to uklidní.
Od roku 2010 pracujete v zastupitelstvu devítky. Jak se vám daří
naplňovat volební předsevzetí?
To musí posoudit především obyvatelé devítky. Pracuji v bytové
komisi, kde řešíme především
konkrétní případy lidí, kteří žádají
o přidělení obecního bytu. V mnoha případech spolupracujeme
se sociálním odborem nebo charitativními organizacemi, které
působí na devítce a které MČ podporuje například formou grantů,
protože se žadatelé o byt dostali do
svízelné sociální situace. Většinou
to jsou matky samoživitelky. V komisi územního rozvoje a výstavby
se zase například snažíme, aby nedocházelo k dalšímu zahušťování
zástavby, zejména na Proseku
a Střížkově.
Ale abych se úplně nevyhýbal vaší
otázce, myslím, že spousta věcí
se zastupitelstvu podařila, ať je to

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS
4 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

například z „mého“ oboru vytvoření nových parků nebo schválení
procesu privatizace bytů s konkrétními termíny pro konkrétní
domy do roku 2018. Na druhou
stranu mě trápí některé dopravní problémy, které se nám zatím
vyřešit nepodařilo a mnohé ani
nejsou v kompetenci vysočanské
radnice, jako je například vybudování kruhového objezdu na
Klíčově nebo absence přechodů
pro chodce. Ale to zjistíte, až když
určitými místy chodíte s kočárkem. Zkrátka je to výzva pro příští
volební období.

Letos v květnu jste zorganizoval
v parku Podviní výstavu veteránů.
Co vás k tomu vedlo?
Neformální setkávání příznivců
veteránů je mimo Prahu běžné.
Chtěl bych, aby se podobné srazy
konaly také tady. Proto jsem oslovil kamarády a známé a nakonec
se do Podviní po vlastní ose sjelo
na čtyřicet aut a motocyklů. Věřím, že fandové veteránů se tu potkají i v příštím roce.
Ptala se: mk

Před dvěma lety jste se oženil,
před rokem se vám narodila dcera. Máte ještě čas na svého velkého koníčka – veterány?
Je pravdou, že rodina je pro mě
nejdůležitější a dcerku si užívám
mnohem víc, než kdyby mi bylo
dvacet, ale to není s mým zájmem
o veterány v rozporu. Ostatně,
s tím si mě moje manželka brala.
Začínal jsem s motocyklem Jawa
175 speciál z roku 1936, dnes
mám Velorex 350/16 a osobní
auto Tatra 603 z roku 1974, s nímž
podnikáme rodinné jízdy.

Jan Poupě
• Narozen 1974 v Praze
• Je ženatý, otcem roční dcery
• Maturoval na Vojenském
gymnáziu Jana Žižky z Trocnova
• Na soukromé vysoké škole
B.I.B.S. – Brno International
Business School vystudoval
obor ekonomika a management
• Od roku 1994 deset let
pracoval jako celní deklarant,
několik let vedl vlastní
spediční firmu
• Od roku 2007 působil na Úřadu MČ Praha 9 coby úředník
krizového řízení a zároveň
pracoval na odboru správy
majetku MČ Praha 9
• Od roku 2011 je jednatelem
společnosti Hortus – správa
zeleně, s. r. o.

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:

Tel.: +420 283 091 111

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:

Tel.: +420 283 091 101-102

INTERNET:

www.praha9.cz

ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

podatelna@praha9.cz

Kontakty na redakci,
inzerci i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži
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Radnice znovu shání peníze
na vybudování parku Pod Lávkou
O záměrech Městské části Praha 9 vybudovat u Rokytky mezi Ocelářskou, Freyovou a ulicí Na Břehu na rozloze
zhruba 1,5 hektaru park Pod Lávkou jsme vás pravidelně informovali. A zatímco se ještě začátkem května letošního
roku zdálo, že se sem spíše vrátí černé skládky a squaty pro bezdomovce, protože proti vzniku parku se postavilo
občanské sdružení Krocan, nyní máme pro obyvatele Vysočan příznivější zprávu.

„P

ark Pod Lávkou by měl
vzniknout na pozemcích,
které patří hlavnímu městu Praha.
Proto už téměř tři roky o této investiční akci jednáme s magistrátem.
Koncem minulého roku Rada hl.
m. Prahy přislíbila, že finanční prostředky potřebné na vybudování
parku poskytne. V rozpočtu odboru městského investora, který měl
vznik parku Pod Lávkou zafinancovat, se však potřebné finance neobjevily. Důvod? Proti projektu se
postavilo občanské sdružení Krocan,“ konstatuje radní pro dopravu
a životní prostředí Prahy 9 Tomáš
Holeček a konkretizuje: „V prvním
odvolání, které adresovalo pražskému magistrátu, sdružení Krocan nesouhlasilo s pokácením osmi
stromů. A to přesto, že projekt
počítá s náhradou – vysázením 33

nových vzrostlých stromů. Z podnětu magistrátu jsme tedy projekt
změnili – kácet by se z bezpečnostních důvodů měly pouze tři stromy
s tím, že dalších pět bylo zahrnuto
do komunikací, což v praxi znamená, že budou stát uprostřed cest.
Nicméně občanské sdružení Krocan se v lednu letošního roku odvolalo i proti tomuto plánu. Nechápu
tento postoj, předpokládal jsem, že
je to sdružení, které hájí a upřednostňuje novou výsadbu a starost
o zeleň, ale zatím jen bojkotovalo
vznik nového parku na devítce.“
Naštěstí odbor životního prostředí
Magistrátu hl. m. Prahy 15. května
letošního roku stížnost občanského sdružení Krocan zamítl a povolil vykácet dva topoly z důvodu
jejich špatného zdravotního stavu,
a protože se nachází v blízkosti plá-

novaného dětského hřiště, a vrby
vzhledem k tomu, že je napadena
dřevokaznou houbou a nachází se
poblíž plánované cesty.
„V současné době znovu jednáme
s pražským magistrátem, aby vrátil do rozpočtu odboru městského
investora 9 milionů korun potřebných na vybudování parku Pod
Lávkou,“ dodává Tomáš Holeček.

S čím počítá projekt
parku Pod Lávkou?

S doplněním pěších komunikací
– jde o příchod k přechodům světelné křižovatky Ocelářská – Freyova, propojení mezi pěší lávkou
přes Rokytku a novým přechodem
přes Ocelářskou, který je součástí
sousedního souboru Tulipa Rokytka. Dále by měla být zahuštěna
stromová zeleň, která park ochrá-

Územní rozhodnutí k parku
Zahrádky do konce roku
Základem nového parku
kolem říčky Rokytky ve
Vysočanech je území, na
němž se nacházela dnes
již zrušená zahrádkářská
kolonie, proto park nese
pracovní název Zahrádky.
Na 22. května 2014
svolal radní pro dopravu
a životní prostředí Prahy 9
Tomáš Holeček a arch.
Lukáš Velíšek jednání
se zástupci pražského
magistrátu, odboru
městského investora
a developerů, aby se
dohodli na konečném
postupu revitalizace
tohoto území.
Červenec 2014

„A

by bylo možné začít s budováním parku co nejdříve, budeme se snažit získat územní rozhodnutí do konce roku,
v příštím roce pak stavební povo-

Vizualizace parku Zahrádky

lení,“ konstatuje Tomáš Holeček.
V místech, kde Rokytka vytváří
meandr vyklenutý k severu, je
dnes neudržovaná plocha. Zčásti je zastavitelná, pro parkovou

ní před hlukem z přilehlých komunikací. Ve středu území studie navrhuje volnější ozeleněný prostor
s několika solitérními stromy. Jím
bude procházet zvlněná mlatová
cesta. Areál by pak měl být doplněn dětským hřištěm a altánem.
„Rád bych zdůraznil, že park Pod
Lávkou bude budován jako skutečný
park, v žádném případě se nejedná
o krycí název pro golfové hřiště, jak
se mě na to ptali mnozí obyvatelé
Vysočan,“ dodává Tomáš Holeček.
„Vytvořit v tomto místě několik minigolfových drah sice byla jedna z úvah
v roce 2010, ale nakonec jsme se
rozhodli, že celý jedenapůlhektarový
pozemek využijeme pro zeleň.“
Park Pod Lávkou by se měl stát
dalším kamínkem v mozaice
zklidnění a rekultivace celé zóny
mk
Rokytky.
úpravu je však určena plocha více
než 2,5 hektaru. Z urbanistického
pohledu je důležité, aby osu obytné zástavby činila ulice U Elektry,
která by dále pokračovala parkem k severu, překročila Rokytku a buď ulicí Na Černé strouze
(která je dnes neprůchodná – pozemek v soukromém vlastnictví),
nebo průchodem ležícím o něco
východněji vyústila v Kolbenově
ulici, kde se nachází stejnojmenná
stanice metra.
Výstavbu cest a lávek (a to i na
pozemcích v soukromém vlastnictví) stejně jako vybudování
retenční nádrže v parku bude
financovat hl. m. Praha. Stavebním pracím však musí předcházet
přeložka inženýrských sítí. Celkové náklady na vybudování parku Zahrádky se pohybují kolem
50 milionů korun.
„Když vše půjde dobře, dokážu
si představit realizaci parku již
v průběhu příštího roku a udělám
pro to maximum. Jsem si dobře
vědom, že několik tisíc obyvatel
v dané lokalitě potřebuje mít možnost relaxace v oddychové zóně,“
mk
říká radní Holeček.
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I nadále se můžete vyjadřovat k budoucnosti
zelené plochy u střížkovské „velryby“
Dosud na dvanácti veřejných setkáních se zástupci
vysočanské radnice se lidé
z Proseka mohli v květnu a červnu vyjadřovat
k záměru prodloužit park
Přátelství přes Jiřetínskou
ulici až ke stanici metra
Střížkov. A protože o tato
jednání byl velký zájem,
další čtyři se uskuteční ve
druhé polovině července.

K

větnové Zastupitelstvo MČ
Praha 9 schválilo záměr směny pozemků mezi Městskou částí
Praha 9 a společností OC 9 s. r. o.,
kdy městská část získá pozemky
u stanice metra Střížkov. Konkrétně se jedná o 20 tisíc metrů čtverečných u stanice metra Střížkov,
za něž společnost OC 9 s. r. o. získá
12 tisíc metrů čtverečných u Polikliniky Prosek a doplatek za 8 tisíc
metrů čtverečných ve výši, kterou
určí znalecké posudky předložené
Městskou částí Praha 9.
„Získali bychom tak pozemky,
které by nám dovolily rozšířit
park Přátelství a vytvořit souvislý

mickým luxusem“. Roku 1983 byl
park otevřen.
Na zelené ploše v místech u dnešní
stanice metra Střížkov se pak počítalo s vybudováním kulturního
domu a nákupního střediska. Tedy
nemalé stavby. I proto nebylo toto
území v územním plánu označeno
jako zelená plocha, ale jako stavební pozemky. K výstavbě však
nikdy nedošlo.

Červencová setkání

zelený koridor středem Proseka
a Střížkova. Vznikl by tak velkorysý park, jenž by ideálním způsobem završil urbanizaci v této
části Prahy 9. A tento plán jsme
předložili obyvatelům Proseka
s tím, aby ho podpořili. Do konce
června jsme získali více než tisíc
podpisů,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

Seznamte se s historií parku

Setkání s obyvateli Proseka zahajuje krátká přednáška o parku,
která seznamuje s historickými
souvislostmi jeho existence.
Prosek zažil největší stavební ruch

mezi lety 1965 a 1977, kdy zde
probíhala výstavba velkého sídliště – prvního v rámci takzvaného
Severního Města. Původní jádro
sídliště tvořilo 10 976 bytových
jednotek, později byla zástavba
rozšiřována na západ, východ
a severovýchod.
Součástí rozvoje Proseka bylo i vytvoření parku, který měl mít podle
tehdejších plánů neuvěřitelných
23 hektarů plochy. V polovině 80.
let však byla zpracována projektová dokumentace parku na plochu zhruba 11 hektarů, protože
původně plánovaných 23 hektarů
se zdálo být „přehnaným ekono-

„Na setkáních, která se dosud
uskutečnila, jsme pro svůj záměr
vykoupit pozemky na Střížkově
a využít je pro rozšíření parku Přátelství získali maximální podporu.
Často se také stávalo, že nám zástupci bytových domů a sdružení
vlastníků jednotek sami přinášeli
podepsané podpisové archy,“ dodává Tomáš Portlík.
Podpisové archy jsou stále k dispozici v infocentru na vysočanské
radnici.
Červencová setkání se zástupci
radnice se uskuteční v KMC Knoflík, Jablonecká 724/6, Prosek, a to
17. 7., 22. 7., 24. 7., 29. 7. vždy od
mk
18 hodin.
Foto: archiv

Změna postupu při umisťování výjimečně
přípustné stavby podráží nohy samosprávám
K výjimečně přípustné stavbě se v Praze dosud podle metodického pokynu Magistrátu hl. m. Prahy vyjadřovaly dva
orgány – odbor stavební a územního plánu magistrátu a příslušná městská část. Od května letošního roku je však
podle výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR všechno jinak.

„R

ozhodnutí o umisťování výjimečně přípustné stavby je
plně v kompetencích příslušných
stavebních úřadů,“ cituje z rozhodnutí Ministerstva pro místní
rozvoj ČR Marek Doležal, místostarosta odpovědný za územní
rozvoj Prahy 9, a dodává: „Toto
rozhodnutí de facto podráží nohy
samosprávám při řešení jejich
územního rozvoje.“

Devítka má zkušenosti
v kauze Bohušovická

Doposud platilo, že pokud investor chtěl dosáhnout výjimky ze stavebního řízení, musel o povolení

k výjimečně přípustné stavbě požádat radu městské části – tak jako
to udělal i investor v případě stavby
Roletového domu v Bohušovické.
(Společnost Living Point požádala o vydání územního rozhodnutí
s tím, že se jedná o stavbu ryze
bytového domu. Podle územního
plánu je však možné v této lokalitě
stavět pouze domy, jež mají z 60 %
bytový a ze 40 % nebytový charakter. O výjimečně přípustné stavbě,
tedy pouze bytovém domu, měla
rozhodnout Rada MČ Praha 9.)
Rada městské části přitom rozhodovala na základě stanoviska komise územního rozvoje a výstav-
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by. Samospráva tak měla možnost
vstupovat a ovlivňovat stavební
řízení.
„V tuto chvíli je rozhodnutí o umisťování výjimečně přípustné stavby
plně v kompetencích příslušných
stavebních úřadů, což v praxi znamená, že jakékoliv rozhodování
je mimo působnost samosprávy,
občanských sdružení, občanů,“
dodává Marek Doležal.

Řešení?

„Necháváme vypracovat právní
analýzu, zda je možné rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj
zvrátit,“ říká Marek Doležal. „Ve

většině případů je sice městská
část účastníkem řízení, takže
budeme vznášet připomínky,
odvolávat se, ale jen těžko budeme s investory hledat vzájemně
přijatelný kompromis. Už z toho
důvodu, že se budeme dohadovat
nad stavební dokumentací, hotovými projekty, které nejsou laciné, a navíc technické projekční
popisy ani většina lidí neumí číst.
Dosud jednání s investory probíhala nad studiemi v podobě vizualizace v ortofotomapě, která je
pro lidi srozumitelná a pro investora nepředstavuje velké finanční
mk
zatížení.“
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Sportovní organizace devítky
mohou požádat o dotaci
„Dobrou zprávou pro naše sportovce je, že znovu mohou požádat o dotace z finančních prostředků získaných
z odvodu z loterií, jak o tom rozhodlo Zastupitelstvo hlavního města Prahy koncem května,“ říká místostarosta Prahy 9
Adam Vážanský odpovědný kromě jiného i za oblast sportu. Čas na podání žádostí o dotace je do 29. srpna 2014.

„Č

ást obdržených dotací musí
naše městská část použít
jako účelovou neinvestiční dotaci určenou pouze na podporu
činnosti nestátních neziskových
organizací působících na devítce,
které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže,“ dodává Adam Vážanský.

je odboru ekonomickému,
Úřadu MČ Praha 9. Nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět na účet Úřadu MČ P9.
11. U jednotlivých programů jsou
uvedeny ještě další podmínky
pro podání žádosti.
12. Žadatel musí podat žádost
o neinvestiční dotaci do 29. 8.
2014 do 12.30 hodin včetně.

Dotační programy
1. Celoroční činnost
Cílem programu je podpořit celoroční činnost nestátních neziskových organizací působících na
území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou
sportovní výchovu mládeže a jsou
registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích,
a dále vybavit subjekty neziskové
sféry materiálem nutným pro celoroční činnost subjektu.
2. Provoz a nájmy
sportovních zařízení
Cílem programu je podpořit činnost sportovních subjektů, udržet
tělovýchovná zařízení v provozu
pro veřejnost formou příspěvku
na úhradu energií, paliv, plynu,
vodného a stočného (hodinou pro
veřejnost je myšlena organizovaná veřejnost = děti a mládež do 19
let). Dále umožnit dětem a mládeži využití sportovních klubů reprezentujících MČ Praha 9.
O dotaci mohou požádat neziskové organizace provozující tělovýchovná zařízení nekomerčního
charakteru na území MČ Praha 9
nebo organizace, které působí
v oblasti sportu a tělovýchovy
v MČ Praha 9, sídlí a provozují
svoji činnost v MČ Praha 9, avšak
nevlastní ani neprovozují vlastní
tělovýchovné zařízení, nebo mají
svými oddíly plně vytížené vlastní
tělovýchovné zařízení. Není určeno pro školy a školská zařízení.
3. Opravy a údržba
sportovních zařízení
Cílem programu je podpořit činnost sportovních subjektů, udržení
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tělovýchovných zařízení v provozu
pro veřejnost formou příspěvku na
úhradu opravy a údržbu sportovních areálů, umožnit dětem a mládeži využití sportovních klubů reprezentujících MČ Praha 9.
Program je určen neziskovým
organizacím provozujícím tělovýchovná zařízení nekomerčního
charakteru na území MČ Praha 9.
Prostředky lze použít na vylepšení
sportovišť formou opravy či rekonstrukce vybavenosti sportovních
areálů a lze je použít také jako podíl
žadatele na obdržené dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, ČR nebo EU (za
určitých podmínek). Program není
pro školy a školská zařízení.

Podmínky pro podání
žádosti o neinvestiční dotaci

1. O grant se mohou ucházet
právnické osoby, které působí
na území MČ Praha 9 v oblasti tělovýchovy a sportu,
patřící k některému z typů,
které vznikly podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších
předpisů, a podle zákona č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Žadatel musí mít alespoň 20
členů mladších 19 let platících
členské příspěvky (doloženo
potvrzenou evidencí členské
základny k 31.12. předcházejícího roku) a vykonávat pravidelnou činnost s dětmi a mládeží (min. 4x měsíčně).
3. Žadatel musí být členem ve
sportovním svazu či asociaci
a mít aktivní účast ve sportov-

ních soutěžích.
4. Žadatel musí provozovat svou
činnost na území MČ Praha
9 nebo na pozemcích bezprostředně sousedících s MČ
Praha 9, a to déle než 2 roky
k termínu uzávěrky.
5. Příjemce dotace je povinen
uvádět MČ Praha 9 a její znak
na všech svých propagačních
materiálech a na sportovištích, kde příjemce působí.
6. Požadavky musí být realizovány v plné výši, v souladu s účelovostí smlouvy o poskytnutí
dotace.
7. Žádost o dotaci se podává na
předepsaném formuláři ve 2
vyhotoveních. K žádosti musí
být přiloženo vyplněné čestné
prohlášení k podpoře malého
rozsahu.
8. Městská část Praha 9 si v případě přidělení dotace vyhrazuje právo neposkytnout finanční prostředky v plné výši,
realizace dotace není nárokovou položkou.
9. Jednotlivé požadavky budou
finančně řešeny v rámci účelové neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha 9 z prostředků
obdržených jako část dílčího
odvodu z loterií a jiných podobných her a vybraným
žadatelům budou finanční
prostředky uvolňovány na základě smlouvy o poskytnutí
dotace mezi žadatelem a odborem ekonomickým ÚMČ
Praha 9.
10. Žadatel je povinen provést vyúčtování poskytnuté finanční
dotace do 30. 4. 2015 a předat

Způsob podání žádosti:
• osobně - podatelna ÚMČ Praha
9, Sokolovská 14/324, PSČ
180 49 Praha 9, otevřeno: PO,
ST: 8.00-18.00, ÚT, ČT: 8.0015.30, PÁ: 8.00-12:30
• poštou - pro dodržení termínu
uzávěrky je rozhodující datum
poštovního razítka

Důležité upozornění:

1. Žádosti nesplňující všechny
podmínky grantového řízení
budou vyřazeny.
2. Zaslané projekty se žadatelům
nevrací.
3. Žadatelé o grant jsou povinni
se informovat do 15 dnů po
jednání o výsledku projednání
v Zastupitelstvu MČ Praha 9
(po 23. 9. 2014), a to na informacích ÚMČ Praha 9 tel.: 283
091 101-2, nebo na odboru
ekonomickém tel.: 283 091
237. Výsledek o udělení grantů bude též uveden na webových stránkách MČ Praha 9.
4. V případě schválení grantu
v Radě či Zastupitelstvu MČ
Praha 9 je žadatel povinen,
a to do 30 dnů, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s MČ
Praha 9, jinak schválený grant
propadá.
5. Území Městské části Praha 9
tvoří tato katastrální území či
jejich části: Střížkov, Prosek,
Libeň, Vysočany, Hrdlořezy,
Hloubětín.
Konzultační středisko:
Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy tel.: 283 091 523, 536
Ilustrační foto: mk
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Přílivu nových bezdomovců se budeme bránit
Problematika lidí bez domova je obrovská a měl by
ji koncepčně řešit stát. Bohužel neřeší a samosprávy
obcí či městských částí se
s ní musí vyrovnávat samy.

O

d začátku prosince loňského
roku do března letošního roku
byla na devítce v ulici U Vinných
sklepů otevřena ubytovna pro bezdomovce s kapacitou 120 lůžek,
která se stala součástí Centra sociálních služeb Praha.
„Bohužel s jejím provozem byl
spojen zvýšený nápad drobné
trestné činnosti ve Vysočanech.
Jednalo se zejména o majetkovou
trestnou činnost v okolí tohoto zařízení, porušování veřejného pořádku hlavně v okolí stanice metra
Vysočanská a tramvajové zastávky
u metra,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 odpovědný i za bezpečnost Adam Vážanský a dodává:
„Zároveň došlo k nárůstu počtu
bezdomovců v Praze 9, kteří tady
zůstali i poté, co byla ubytovna
zavřena.“
V současné době se počet lidí bez
domova na devítce odhaduje zhruba na 250.

Členové pořádkové hlídky z řad lidí bez přístřeší asistují
i při akcích organizovaných Městskou částí Praha 9
„Chápeme, že není možné házet
všechny bezdomovce do jednoho
pytle, všichni nejsou jen zloději,
někteří chodí do zaměstnání a pro
jiné je to životní styl, který druhé neomezuje. Snažíme se proto
s těmi slušnými domluvit a před
těmi, kteří kradou a opíjejí se na
lavičkách na ulicích a parcích, se
snažíme ostatní chránit,“ dodává
radní pro životní prostředí Prahy 9
Tomáš Holeček.

Pořádková služba

Radnice se už nějaký čas snaží domluvit s lidmi bez přístřeší, kteří

žijí na devítce již delší dobu, na
vzájemně výhodné koexistenci.
„V praxi to znamená, že jsme se
s jejich zástupci dohodli například
na tom, že bezdomovci omezí svůj
výskyt v parcích na devítce, jako
je Podviní, park Přátelství a další
místa, kde se zdržuje hodně lidí,
a my je naopak budeme tolerovat
v lesoparcích s menší návštěvností,“ říká Adam Vážanský.
Kontakt mezi radnicí a bezdomovci zajišťují tři členové pořádkové
služby z řad lidí bez přístřeší, kteří jsou za to i honorováni. „Je na
nich, aby si vybudovali autoritu

Na hřiště u ZŠ Na Balabence může
veřejnost jen ve vyhrazené hodiny
o je také důvod, proč v polovině června letošního roku
Městská část Praha 9 souhlasila
se změnou statutu hřiště z veřej-

ného na školní.
„Nejednou se stalo, že školní děti
ze hřiště vyhazovaly podivné party lidí, na které si netroufl ani náš

Dokážeš to taky!
V České republice v současnosti žije více než 68 tisíc
žen, které se léčily nebo léčí s nejrozšířenější ženskou
onkologickou nemocí – rakovinou prsu.

K

aždoročně jich onemocní
více než šest tisíc. Žena,
u níž byl diagnostikován karcinom prsu, prochází náročným
obdobím vyrovnání se s nemocí
a jejími důsledky. Projekt Doká-

žeš to taky! si klade za cíl pomoci
těmto ženám zlepšit kvalitu jejich života cíleným působením
na posilování schopnosti udržet
si naději, získat sebedůvěru a odvahu k boji s nemocí, a to sympa-
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Zákaz pobytu

Praha 1 a Praha 4 se v současné
době snaží trestat problematické
bezdomovce zákazem pobytu na
jejich území až na tři měsíce, což
jim umožňuje zákon o přestupcích. Je to však jen jedno z dílčích
řešení, jehož dopad se teprve ukáže. Nicméně i na devítce zvažují,
že by tento nástroj využili.
Pokud si všimnete přestupků proti
veřejnému pořádku, upozorněte
městskou policii.
Text a foto: mk

pan školník,“ konstatuje ředitelka
ZŠ Na Balabence Mgr. Božena
Žižková a dodává: „Navíc každý
den na hřišti i kolem něj uklízíme

nepořádek, který tu dělají jiné skupiny, co sem sice chodí, ale určitě
nepatří ke sportovcům.“
Změna statutu hřiště však neznamená, že veřejnost na ně nebude
mít přístup. Lidé z okolí ho mohou
využívat v době, kdy neprobíhá
školní vyučování či se nekonají
školní zájmové kroužky. Většinou
tedy v pondělí, středu a pátek od
15 do 19 hodin, v úterý a čtvrtek od
16 hodin. V létě se hřiště zamyká
ve 20 hodin a o prázdninách je přístupné i dopoledne.
mk

tickou výzvou – sportovním výkonem. Aliance žen s rakovinou
prsu organizovala tuto akci již
jedenáctým rokem.
Letos členky pacientských organizací z celé republiky přijaly výzvu
jménem minigolf. Ve vybraných
městech uspořádaly minigolfové
turnaje, z nichž se dvě vítězky z každé pacientské organizace zúčastnily pražského celorepublikového
finále v Adventure Golf v 02 aréně
ve Vysočanech 24. května 2014.
Záštitu nad touto akcí převzal sta-

rosta MČ Praha 9 Jan Jarolím.
„Vím, co znamená, když se člověk
dostane do krizové situace, kdy
neví, co bude dál. Pak je pro něho
velmi důležité, jak se zachová
jeho okolí. A když se mu dostane
pomocné ruky, je to úžasná věc.
Proto když mě Aliance žen s rakovinou prsu požádala o záštitu
nad svou akcí, neváhal jsem ani
chvíli. Vím, jak moc je důležitá
naděje. Když je naděje, překoná
člověk i nemožné,“ konstatoval
mk
Jan Jarolím.

Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly, říká se. Zcela to platí v případě hřiště
u Základní školy Na Balabence. Sloužit má nejen žákům školy, ale také veřejnosti.
A v tom je kámen úrazu. Výsledkem je šikana školních dětí a každodenní nepořádek okolo.

T

v této komunitě lidí, upozorňovali
je na to, kde se mohou pohybovat,
jak se mají chovat. Zda se osvědčili, vyhodnotíme na podzim,“ dodává Tomáš Holeček. O úspěchu však
příliš nepochybuje, protože už více
než tři roky funguje i nepsaná dohoda mezi radnicí a bezdomovci,
kteří se dlouhodobě zdržují na devítce, o pomoci při úklidu. Za tu
dobu sebrali 140 tun odpadu.
Ve hře je i úvaha, že ve dvou až
třech vytipovaných lokalitách
mimo obytnou zástavbu by devátá městská část nechala postavit
obytné buňky se základním hygienickým vybavením pro lidi bez
přístřeší.
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ŽIVOTNÍ STYL

Chcete změnit svůj životní styl?
Nebojte se začít
B

ioKoloniál je nejen příjemné
klidné místo s mandalami na
stěnách, ale také milí lidé, ochotní vždy poradit. Z vlastních zkušeností vědí, jaké to je měnit od
základů svůj životní styl tak, aby
se nakonec propracovali k celkové
proměně svých návyků a také ke
změně myšlení a vnímání světa.

Začátek je u potravin

Donedávna byla největším problémem dostupnost bio potravin. Do
jisté míry se již v současnosti nabídka rozšířila, a kdo opravdu chce začít nakupovat ve zdravé výživě, jistě
si ve svém okolí nějakou prodejnu
najde. Například v BioKoloniálu je
dnes již kolem 150 stálých zákazníků, vesměs maminek s malými
dětmi. Ty sem chodí především
pro doplňkový sortiment k oživení a ozdravení jídelníčku, jako je
například rýžový sirup, ječný slad,
špaldová mouka, nebo třtinový
cukr. Jsou však také zákazníci, kteří
v obchůdku nakupují všechny běžné potraviny, z nichž vaří.

Kosmetika a drogerie

Někteří lidé se postupem času od
zdravé výživy dostanou také k bio
kosmetice a drogerii. V BioKoloniálu se prodávají dvě značky drogerie. Jedna z těchto značek jsou
výrobky vyrobené čistě z rostlin.
Mezi takovými výrobky najdete
vše, co v domácnosti potřebujete,
od tablet do myčky, přes prací prostředky až po čističe oken. Stejně
tak je široký sortiment i v oblasti
kosmetiky.
„Jsem přesvědčená a ze zkušeností mohu potvrdit, že kdo začne se
zdravými potravinami, dojde velmi rychle také k přírodní kosmetice. Je totiž pro náš organismus
mnohem přínosnější vzhledem
k množství účinných látek a absenci chemických přísad,“ říká Anna.

Jak na to

Rozhodnutí je prvním krokem
k tomu, abychom se na cestu zdravého životního stylu mohli vydat.
A co dál? Ivo a Anna nabídli pár
rad do začátku těm, kteří mají po-

Veřejné tréninky na
Fitness stezce Rokytka
Funkční trénink

Jak bezpečně a správně cvičit na
cvičebních prvcích na stezce.
Kdy: Každé pondělí a středu
18.00–19.00
Kde: Fitness louka Rokytka

Kondiční trénink
pro začátečníky

Trénink je určen pro všechny věkové
skupiny a všechny, kteří se chtějí
konečně začít hýbat. Zaměřen je na
využívání techniky nordic walkingu,
prvky jógy, pilates atd.
Kdy: Každou středu od 19.00
Kde: Fitness louka Rokytka

Červenec 2014

cit, že by se svým životním stylem
a v první řadě se způsobem stravování chtěli něco udělat:
• v první řadě je dobré pokusit
se stravu odlehčit. Vypustit
smažené potraviny, uzeniny
a maso, velmi omezit mléčné
výrobky, protože to vše zatěžuje
organismus
• důležitý je pitný režim. Ideální
je pít čistou vodu s citronovou
šťávou, která působí na odkyselení organismu, což velmi úzce
souvisí s detoxikací organismu
• existuje spousta potravin,
které usnadňují detoxikaci
organismu, jako jsou čaje nebo
potravinové doplňky. Ideální je
například mladý ječmen nebo
zelená řasa
• nahradit klasickou pšeničnou
mouku celozrnnou nebo špaldovou moukou
• snažit se omezit cukr a nahradit

Trénink kalistheniky

Kalisthenika, tedy cvičení s vlastní
vahou, využívá známé cviky jako
kliky, shyby či dřepy v různých
variacích.
Kdy: Každý čtvrtek 18.00–19.30
Kde: Fitness louka Rokytka
Na každý trénink je nutné zarezervovat si místo na
www.devitkavpohybu.cz/
component/k2/item/1001
Text a ilustrační foto: mk

bílý cukr například třtinovým,
který má velký podíl melasy,
v níž je obsaženo mnoho minerálů a stopových prvků. K náhražkám cukru patří také různé
druhy sirupů, jako je agávový,
rýžový, ječný nebo datlový
• je spousta možností, jak svůj
jídelníček alespoň obohatit
o zdravé prvky, aniž byste se
museli něčeho vzdát. Například
mořské řasy působí proti překyselení organismu a odvádějí
těžké kovy
„Se všemi těmito potravinami lze
pracovat stejně jako s běžnými
potravinami a přísadami. Není
se čeho bát,“ ujišťuje Ivo a Anna
dodává: „Není třeba hned změnit
všechny návyky. Stačí dělat malé
krůčky a i to je velká výhra.“
www.biokolonial.cz
Linda Urbášková

KRÁL VÍN České republiky 2014
bude vyhlášen na devítce
Celorepublikový vinařský projekt KRÁL VÍN České
republiky, jehož základem je jedna z největších soutěží
vín u nás, vyhlásí poprvé ve své devítileté historii
výsledky soutěže v Praze. Hostitelem slavnostního
večera bude Městská část Praha 9 a místem setkání
nejlepších vinařů České republiky se 29. srpna 2014
stane Clarion Congress Hotel Prague.

M

Trénink pro
maminky s dětmi

Zaměřen je na posilovací cviky,
které jsou založeny na různých
stylech cvičení.
Kdy: Každou středu 9.30–10.30
Kde: Fitness louka Rokytka

Zdravý životní styl a s ním především související zdravá
výživa je v poslední době velmi aktuální téma.
Pro mnoho lidí už to není jen móda a potřeba zkusit něco
nového, ale je to cesta. Takovými lidmi jsou také Ivo
a Anna, kteří ve Vysočanech provozují BioKoloniál.

orální záštitu převzal a slavnostní večer zahájí starosta
Městské části Praha 9 Ing. Jan
Jarolím. Soutěže KRÁL VÍN České republiky se v letošním roce
zúčastní téměř 130 vinařství s více
než 1000 soutěžních vzorků. Odborná porota, jejímiž
členy mohou být
výhradně licencovaní degustátoři,
bude vína hodnotit v Clarion
Congress Hotelu
Prague pod vedením
ředitele soutěže Branka
Černého. Zasednou v ní

v paritním zastoupení vinaři, enologové, sommeliéři
a pedagogové z vinařské a Vinohradnické fakulty Mendelovy
univerzity Brno. Vína budou rozdělena do 8 soutěžních kategorií, v každé z nich bude
vyhlášen vítěz kategorie. Jedno jediné víno
s nejvyšším počtem
získaných bodů ze
100 možných se pak
stane
CHAMPIONEM – KRÁLEM VÍN
České republiky 2014.
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(LSPP)
NA
ÚZEMÍ
PRAHY
9
a částí mobilní
Prahy. kanceláře mohou
FNodBulovka
Služeb
5.ve
6.
12
8.00 do 11.00
hod.
Mobilní
kancelář
bude umístěna
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
Dětskou
pohotovost
pro
využít
i
občané
obcí
Mobilní
kancelář
je
umístěna
v dodávkovém automobilu Fiat
Bližší
informace přilehlých
naLSPP: Poliklinika
Provozovatel
Březen 2012 v„devítku“
Dětskou
pohotovost
pro
Ducato, označeném
logem
Pražské
267
175
366
a
267
175
202,
zajišťuje
ve
všední
atel.:
částí
Prahy.
dodávkovém
automobilu
VW
Prosek, Lovosická
Provozovatel
LSPP:440/40,
Poliklinika
plynárenské,
a.neděli
s., zaparkovaném
www.ppas.cz
Praha 9
Nezařazení
„devítku“
zajišťuje
veavšední
dny,
v sobotu,
vlogem
době na Bližší
informace
na tel.:440/40,
267 175 174
Transporter,
označeném
Praha
9 Lovosická
Prosek,
Praha 9
dny,
v sobotu,
neděli
a v době
svátků
Fakultní
nemocnice
Praha
9 www.ppas.cz
a 267
175 202,
Pražské
plynárenské,
zaparkovaKlub
zastupitelů
MČ
Praha
9
svátků
Fakultní
nemocnice
Markéta Dostálová
Bulovka,
Budínova
2,
Praha 8
DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
Klub zastupitelů MČ Praha 9
Schůzku
lze domluvit
Klub zastupitelů MČ Praha 9
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
e-mail: dostalovam@praha9.cz
-Libeň.
hod - 6.00ve
hod,
o víkendech
DOSPĚLÍ
všední
dny 19.00
Schůzku
lze
domluvit
telefonicky
nebo
e-mailem.
Poslanecké
dny:
-Libeň.
tel.: 602 219 190
a svátcích
od 19.00
hod.
hod
- 6.00 hod,
o víkendech
telefonicky nebo e-mailem.
každý
Poslanecké
dny:
každouprvní
prvníčtvrtek
středuv vměsíci
měsíci
pracovního
aposledního
svátcích od
19.00 hod.dne do
Ordinační hodiny LSPP pro
Zdeněk Davídek
Praha
Jablonecká
6.00 hod.
prvního
každou
středu 322,
v322,
měsíci
posledního
pracovního
dne do
Praha 9,
9,první
Jablonecká
Informační
internetové
centrum pro občany
Prahy
9 pracovního
Ordinační
LSPP pro
děti
ve FN hodiny
Bulovka:
e-mail:praha9@veciverejne.cz,
davidekz@praha9.cz
od
do16.00.
18:00. 322,
e-mail:
dne.Litvínovská
6.00
hod. prvního500
pracovního
Praha
9, do
Jablonecká
od 16:00
14.00
Adresa:
centrum
děti
ve FN
Bulovka: 16.00
Pondělí
-Internetové
pátek:
– 7.00Prosek, ZŠ
tel.:602
602
Telefon:
e-mail:
praha9@veciverejne.cz,
dne.
tel.:
219643
190,472
od
14.00 +420
do 16.00.
Telefon:
283 881 200
(vchod az- pátek:
Litoměřické
ul.),– 190
9
Pondělí
16.00
7.00 00 Praha
Sobota
neděle:
nepřetržitě
286
028 +420
061 a283
286
028
Tel.: +420 286 881 518
tel.: 602 219 190,
Telefon:
881
200062
Tel.: +420
602 283 283
/ e-mail: info@icprosek.cz
Sobota
a neděle:
nepřetržitě
Tel.: +420 286 881 518
Telefon:
283 842 224
Telefon:
283
266 842
084 224
220
SBĚRNÝ DVŮR
266 084 220
PRO PRAHU
SBĚRNÝ
DVŮR9

„devítku“
všední
v Nemocnici
na ve
Bulovce
Pražská
plynárenská,
a.
s., ve
spolupráci
szajišťuje
dceřinou
společností
dny,
v
sobotu,
neděli
a
v době
spolupráci
s dceřinou
společností
Měření
dodávek
plynu,pro
a.
s.,
Dětskou
pohotovost
Fakultní
nemocnice
Měření
dodávek
plynu,
a. s., odasvátků
Úřadem
MČ
Praha
9 nabízí
„devítku“
zajišťuje
ve
všední
Budínova
2,9 aPraha
8moaBulovka,
Úřadem
MČ
Praha
nabízí
oddny, v sobotu,
neděli
v tzv.
době
běratelům
zemního
plynu
-Libeň.
svátků
Nemocnice
Na Bulovce,
běratelům
zemního
plynu
tzv. mobilní
obchodní
kancelář,
jejímž
Budínova
2, Praha
8-Libeň
bilní
obchodní
kancelář,
jejímž
prostřednictvím
si stávající
i poOrdinační
hodiny
LSPP
proiplynáprostřednictvím
si
stávající
potenciální
zákazníci
Ordinační
hodinyPražské
LSPP pro
děti
ve
FN
Bulovka:
tenciální
zákazníci
Pražské
plynárenské
mohou
vyřídit
záležitosti,
děti v Nemocnici Na Bulovce:
Pondělí
- pátek:
16.00
7.00
renské
mohou
vyřídit16.00
záležitosti,
související
s odběrem
zemního
Pondělí–pátek:
––7.00
Sobota
a
neděle:
nepřetržitě
Sobota
nepřetržitě
související
sneděle:
odběrem
zemního
plynu
bez anávštěvy
kontaktních
Telefon:
283 842 224
plynu
návštěvy
míst
v bez
Praze
2 a 4. kontaktních
Telefon:
283084
842220
224
 v Praze 2 a 4. 266
míst
Termíny přistavení: 266 084 220
Termíny
přistavení:
22.
3. 12 od
8.00 do 11.00 hod.
22. 4.
3. 12 od 12.00
8.00 do
26.
do11.00
14.30hod.
hod.
26.
od8.00
12.00
14.30
hod.
5. 6.4.1212od
dodo
11.00
hod.
5. 6. 12 od
8.00 do je
11.00
hod.
Mobilní
kancelář
umístěna
kancelář
je umístěna
vMobilní
dodávkovém
automobilu
VW
v dodávkovém
automobilu
VW
Transporter,
označeném
logem
Transporter,
označeném
logem
Pražské plynárenské,
zaparkovaStranaplynárenské,
zelených zaparkovaPražské
Vaši zastupitelé:

Pronájem garáží na Proseku
Pronájem garáží na Proseku

Internetové centrum Prosek
Internetové centrum Prosek

Internetové centrum Prosek

PRO PRAHU 9

Pod Šancemi 444/1, Praha 9
Tel.:
+420 284 098
581Praha 9
Pod Šancemi
444/1,
PROVOZNÍ
DOBA:
Tel.: +420 284
098 581
pondělí
až pátek
8.30 – 17.00
PROVOZNÍ
DOBA:
sobota
– 15.00
pondělí8.30
až pátek
8.30 – 17.00
sobota 8.30 – 15.00

Regionální kancelář TOP 09
Regionální
Praha 9 kancelář TOP 09
Praha
9 3, Praha 9 (2. patro)
Kovářská
Kovářská
3, Praha 9na
(2. patro)
Možnost objednání
Možnost
objednání
na
tel.: 602 262
686
tel.: 602 262 686

Praha 9
Praha 9
Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí
na adrese:
Oblastní
kancelář ODS Praha 9
Jandova
4, Praha 9, 1. patro,
sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro,
Telefon i fax:
+420
283i 891
Telefon
fax:989
+420 283 891 989

Možnost objednání:
Senátor
Kladívko
MožnostTomáš
objednání:
tel.:
+420Tomáš
737 250Kladívko
258
Senátor
tel.: +420 737 250 258
Senátorské dny:
každé
pondělí
od 15.00 – 18.00
Senátorské
dny:
každé pondělí od 15.00 – 18.00
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Praha 9
Praha 9
Adresa:
OVV ČSSD
Klub zastupitelů
MČPraha
Praha9,9
Adresa:
OVV723,
ČSSD
Praha
9,
Jablonecká
Praha
9-Prosek
Jablonecká
723,
Praha
9-Prosek
Telefon:
+420
283
882
131
Poslanecké dny:
Jaké věci
Telefon:
+420 283
882v131
každou
první
středu
měsíci
jee-mail:
možnéovv.praha9@cssd.cz
darovat:
e-mail:
Praha 9,ovv.praha9@cssd.cz
Jablonecká 322,
Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
• Klub
Letní
a zimní
oblečení
– dámské,
od
14.00
do 16.00.
zastupitelů
za ČSSD
děkuje
všem
spoluobčanům
za pomoc
pánské, +420
dětské
Telefon:
283
881
200
všem
spoluobčanům
za
pomoc
při
řešení
problémů
a
podnětů
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
při
řešení
problémů
a podnětů
vutěrky,
rámci
Prahy
9. Setkání
se zastuzáclony
rámci
9.Apeltauerem
Setkání
• vpiteli
Látky
–Prahy
minimálně
1 m² se zastuMilanem
• piteli
potřeby:
nádobí bílé
i čerMilanem
Apeltauerem
aDomácí
Miloslavem
Hanušem
se uskuné,
skleničky
–Hanušem
nepoškozené
ateční
Miloslavem
13. března
od 16.00se
dousku17.30.
• teční
Peří, 13.
péřové
a vatové
přikrývky,
března
od 16.00
do 17.30.
polštáře
a
deky
Regionální kancelář TOP 09
• Obuv – nepoškozená
Praha 9
Kovářská 3, Praha 9Březen
(2. patro)2012
Červenec
Březen 2014
2012
Možnost objednání
na
tel.: 602 262 686

Kontejnery občanského
Schůzku lze domluvit
sdružení
Strana zelených Diakonie Broumov
telefonicky nebo e-mailem.
Strana
zelených
Vaši zastupitelé:
Stanoviště:
Vaši zastupitelé:
Jablonecká
(u Prosecké ulice)
Poliklinika
ProsekDavídek
Ing. Zdeněk
e-mail:
praha9@veciverejne.cz,
Verneřická
pošty)
Ing.
Davídek
Tel.: Zdeněk
283(u091
328
tel.:
602
219
190,
Vysočanská
(prostřední
Tel.:
283
091
328 zastávka
e-mail:
davidekz@p9.mepnet.cz
autobusu)
e-mail:
davidekz@p9.mepnet.cz
RNDr. Vysočany
Petr
Pišoft, Ph.D.
Poliklinika
RNDr.
Pišoft,
Ph.D.
e-mail:Petr
petr@pisoft.cz
Novovysočanská
– U Nové
školy
e-mail:
petr@pisoft.cz
MUDr.
Jan
Trnka,
Ph.D.
Podkovářská
– Jana
Přibíka
SBĚRNÝ
DVŮR
Náměstí
– Prouzova
(u parku)
MUDr.
Jan
Trnka,
e-mail:
jantrnka@centrum.cz
PROOSN
PRAHU
9 Ph.D.
Náměstí
Na jantrnka@centrum.cz
Balabence (u ZŠ)
e-mail:
Klíčovská
(náměstíčko)
Pod Šancemi
444/1, Praha 9
Pískovcová
– Prosecká
Tel.: +420
284 098 581
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek 8.30 – 17.00
sobota 8.30 – 15.00
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Přistavování velkoobjemových kontejnerů

Mobilní sběr nebezpečných odpadů v r. 2014

Přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad je i v Praze 9
v období letních prázdnin dočasně přerušeno.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů bude probíhat v následujících
místech, termínech a časech:

Září

Trasa A
19. 8., 16. 9., 30. 9. a 18. 11.
1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji
15:00–15:20
2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou)
15:30–15:50
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

1. 9.
2. 9.
6. 9.
8. 9.
9. 9.
13. 9.
15. 9.
16. 9.
20. 9.
22. 9.
23. 9.
27. 9.
29. 9.
30. 9.

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

Jablonecká x Šluknovská
Nad Krocínkou x Obvodová
Bílinská x Litvínovská
Kovářská x U Školičky
K Lipám x Chrastavská
Hrdlořezská u č.p. 64/43
Lihovarská u č. 11
Teplická x Litoměřická (roh proti domům)
Jablonecká u č.p. 715/9
Vysočanské nám. x Prokopka
Kovanecká x Podvinný mlýn
Vysočanská 39/576
Měšická x Novoborská
Rumburská x Litvínovská
Podkovářská x Poděbradská
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Pod Krocínkou proti č. 55
Pokorného x Jahodnická
Prosecká 119
Děčínská - horní parkoviště
Skloněná u č. 8
Prouzova
Kopečná x Nad Šestikopy
Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická
Matějkova x Čihákova
Stoupající - parkoviště u hřbitova
Pod Strojírnami
Vysočanská 113/243

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

30. 7. a 22. 10.
15:00–15:20
15:40–16:00
16:10–16:30
16:40–17:00
17:10–17:30
17:40–18:00
18:10–18:30
18:40–19:00

Termíny přerušení dodávek teplé užit. vody
Letňanská 329/17
Na Vyhlídce 386/3
Českolipská 621/26
Staromlýnská 577/4
Kovářská 1790/27
Sokolovská 972/195
Sokolovská 969/191
Rubeška 389/5

10. 8.-16. 8.
10. 8.-23. 8.
10. 8.-16. 8.
17. 8.-23. 8.
17. 8.-23. 8.
17. 8.-23. 8.
17. 8.-23. 8.
17. 8.-23. 8.

Sokolovská 324/14 17. 8.-23. 8.
Sokolovská 320/139 17. 8.-23. 8.
Drahobejlova 1601/35 17. 8.-23. 8.
U Svobodárny 1110/1217. 8.-23. 8.
U Svobodárny 1511/1817. 8.-23. 8.
U Svobodárny 1070/9 17. 8.-23. 8.
Sokolovská 26/262 17. 8.-23. 8.
Nepomuckých 74/17 10. 8.-16. 8.

INZERCE

NEJLEPŠÍ LOKALITA NA SEVEROVÝCHODĚ PRAHY
POZEMKY, ŘADOVÉ DOMY I BYTY

SC-340834/01

T: +420 224 316 195 M: +420 731 309 091
E: obchod@landia.cz
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Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní
vítání nových občánků, tedy nově narozených dětí ve věku zhruba čtyř až sedmi
měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte).

T

radici naše městská část
zachovává, mění se však
podmínky, za nichž akt probíhá. Zájem o vítání občánků
– dětí narozených od 1. ledna 2013 – musí jejich rodiče
projevit sami. 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:
pichovar@praha9.cz. Více na
www.praha9.cz.

Poskytovatel sociálních služeb se sídlem:
K Sanatoriu 661, 252 62 Horoměřice, Praha – Západ

II. etapa
Domov seniorů Fénix nabízí
další volné ubytovací kapacity
pro seniory z Prahy a okolí.
SC-340546/05

Domov seniorů FENIX

Domov se zvláštním režimem (syndrom demence)

Poskytovatel sociálních služeb se sídlem:
K Sanatoriu 661, 252 62 Horoměřice, Praha – Západ

II. etapa

telefonů uspoří tolik energie, kolik
spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku
dojde ke snížení spotřeby ropy, na
kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo k úspoře
392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při
30 cyklech myčky nádobí.
Z Certifikátu environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané Prahy 9 v loňském roce vytřídili 321,22 kg
drobných spotřebičů. Tím uspořili
7,79 MWh elektřiny, 553,40 litru
ropy, 29,75 m3 vody a 0,14 tuny
primárních surovin. Navíc snížili
emise skleníkových plynů o 1,43
tuny CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 6,17 tuny.
Když si uvědomíme, že například
osobní automobil vyprodukuje za
rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou
to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí, a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
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Více na www.domovfenix.cz a tel.: +420 776 546 407

SC-340840/07

Domov seniorů Fénix nabízí
další volné ubytovací kapacity
pro seniory z Prahy a okolí.

Domov seniorů FENIX
Domov se zvláštním režimem (syndrom demence)

Poskytovatel sociálních služeb se sídlem:
K Sanatoriu 661, 252 62 Horoměřice, Praha – Západ

II. etapa
Domov seniorů Fénix
nabízí další volné
ubytovací kapacity pro
úklid
sába
seniory z Prahy a okolí.

Potřebujete
uklidit? Nemáte čas?
Více na www.domovfenix.cz
a tel.: bytů
+420 776
Úklid
(od546
40407
m)
rodinných domů, vil.
volejte
736 666 352
www.uklidsaba.cz
uklidsaba@gmail.com

Červenec 2014

SC-340816/05

Loni občané devítky odevzdali k recyklaci
321,22 kg drobného elektra.
bčané Prahy 9 již několik let
zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody
díky recyklaci ušetřili životnímu
prostředí. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Praha 9 získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů,
ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro
každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Zpětný odběr
a recyklace např. stovky mobilních

Domov se zvláštním režimem (syndrom demence)

Více na www.domovfenix.cz a tel.: +420 776 546 407

Praha 9 recyklací starých
spotřebičů výrazně přispěla
k ochraně životního prostředí

O
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Letní slavnosti nejen pro seniory!
Již 5. ročník Letních slavností nejen pro seniory,
jejichž cílem je vytvořit zážitkové odpoledne nejen pro
seniory, ale jak již z názvu vyplývá, pro všechny věkové
kategorie, se uskutečnil 13. června 2014.

L

etní slavnosti se konaly tradičně na v zahradě Domu
s pečovatelskou službou, Novovysočanská 861, Praha 9, která sousedí s domovem seniorů,
a představuje tak snadný přístup
i pro klienty s omezenou pohyblivostí. V hlavním programu opět
zahrála Žižkovanka Petra Sovi-

če to nejlepší z české dechovky,
zazpívat nám přišli známí hosté,
jako je Karel Štědrý či Dagmar
Zázvůrková, a diváci nadšeně vítali i Pavla Větrovce a Víta Fialu.
V doprovodném programu měli
návštěvníci možnost seznámit se
s výrobky výtvarných dílniček seniorů, zhlédli vystoupení country

tanců seniorek, vyzkoušeli si nordic walking hole, prohlédli Tena
pomůcky apod.
Letní slavnosti přinesly nejen kulturní a společenský zážitek, ale
také možnost odreagovat se, rozptýlit, rozveselit a hlavně se setkat
s přáteli. Velkému zájmu seniorů
se těší pétanque turnaj, do něhož
se letos přihlásilo rekordních 11
týmů. Součástí doprovodného
programu byla také oblíbená kreativní dílna, kde si mohli návštěvníci vyrobit např. náramek.

Tato akce byla spolufinancována
Asociací poskytovatelů sociálních
Michaela Žáčková
služeb ČR.
Foto: Miloslav Hanuš
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II. etapa: 70 % bytů prodáno
volné 2+kk se 150m zahradou

•

úsporné bydlení = energ. náročnost budovy sk. B

•

ve stand. vybavení bytu rekuperace = zdravé větrání

•

modulové bydlení = spojení bytů podle potřeb majitele

•

promyšlené dispozice = bydlení pro aktivní rodiny

•

volné byty v ceně od 1,7 mil. Kč s DPH

•

projekt oceněný v prestižní soutěži Best of Realty

•

k nastěhování již na podzim 2014

•

pro více informací volejte zdarma 800 340 350

chytré

MODULOVÉ
BYDLENÍ

Trigema a.s. / Explora Business Centre - budova Jupiter / Bucharova 2641/14 (showroom v přízemí budovy Explora - Jupiter), 158 00 Praha 5
(u stanice metra Nové Butovice), volejte zdarma 800 340 350, email: prodej@trigema.cz / www.2bl.cz / byty.trigema.cz /

20140425_188x130_2BL_2.indd 1
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Vysočanská „V“
v červenci a srpnu

Azyl Lisa o. s.
pomáhá obětem násilí

Všem našim seniorům přejeme krásné slunné dny plné
pohody, hodně zdravého vzduchu a zdraví po celou dobu
prázdnin. Sejdeme se opět na akcích v měsíci září.

Bolest, strach, bezmoc,
ponížení… Každý z nás
si pod těmi pojmy dokáže
něco představit. Ale lidé,
kteří zažili na vlastní kůži
domácí či sexuální násilí,
znají skutečný význam
těchto slov. V České republice jsou jich ročně stovky.

Připomínáme:
Stále máte možnost navštěvovat
bazén v hotelu Duo za 60 korun
a solnou jeskyni, kde získáte
slevu na vstupném při předložení
občanského průkazu s vyznačeným
trvalým pobytem v MČ Praha 9
v působnosti úřadu Sokolovská 14.

vých pokojích, jídlo) do přírodního
hotelu v areálu konopišťské obory.
Program: vycházka, ornitologická
přednáška, hudba, kultura, sport…
Kapacita: 90 míst. Cena: 290 korun.
Přihlášky přijímáme 9. září 2014
v Galerii 9 od 10 hodin
do obsazení kapacity.

Připravujeme:
17. a 18. září 2014 dvoudenní
výlet vlakem (nocleh ve dvoulůžko-

19. září 2014
seniorská olympiáda ve Vinoři
Praha 9 od 9 hodin.

T

edy těch, o kterých se ví. Kteří našli odvahu, obrátili se na
policii nebo vyhledali pomoc u některé z organizací, jež se zaměřují
na pomoc obětem domácího a sexuálního násilí. Jednou z nich je
Azyl Lisa o. s. působící v této oblasti od roku 2013.
Tato nezisková organizace provozuje internetové stránky, na
nichž poskytuje řadu informací

Studenti potěšili seniory
hudebním představením
Domov mládeže Studentská zorganizoval 17. června
2014 na vysočanské radnici kulturní představení pro
členy Klubu seniorů – pedagogy v Praze 9.

M

imopražští studenti pražských uměleckých škol a konzervatoří ubytovaní v domově
mládeže Studentská potěšili svým
hudebním představením bývalé pedagogy – seniory na jejich schůzce.
Hudební program, který studenti
sami sestavili, zahrnoval klasickou
hudbu minulého století i moderní
filmové melodie současnosti.

Jubilanti
80 let
Hana Vyšínová
Helena Slánská
Juliana Pajkrtová
Ing. Pavel Kavan
Dahomíra Tichá
Zdeněk Jandus
Vlasta Macková
Miloslav Nedvěd
Dagmar Michálková
Adolf Pojman
Marie Jungerová
Jindřich Kocík
Věra Kašparová
Milan Korba
František Březina
Jana Vincencová
Zdeňka Šebestová

Cílem této kulturní akce bylo nenásilným způsobem výchovně
působit na studenty a zlepšovat
vzájemné vztahy mezi nejmladší
a nejstarší generací obyvatel hl.
města Prahy, budovat mezi sebou
vzájemnou úctu a ohleduplnost.
Ze strany seniorů – bývalých pedagogů – byla tato akce přijata
s velkou radostí a vděčností.

92 let
Radan Steimar
Vlasta Svobodová
93 let
Zdenka Lodlová
Zdeněk Břoušek
Miluše Goldová
Květoslava Hejdová
94 let
Marie Rozsévačová
Bohumila Bonušová
100 let

SC-332400/30
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91 let
Antonín Urban
Milan Novotný
Helena Beránková

85 let
Věruška Kubínová
Zdenka Kroupová
Čeněk Holeček
Jan Jirka
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obětem domácího a sexuálního
násilí, nabízí bezplatné poradenství i členství ve svépomocné
skupině, v níž se mohou setkávat lidé s podobnými nepříjemnými zkušenostmi, vzájemně se
podporovat a pomáhat si. Jde
vlastně o neformální setkávání
obětí domácího a sexuálního násilí. Účast ve skupině je bezplatná a nezávazná. Skupina není
terapeuticky vedena, ale protože
se jí účastní lidé s podobnou zkušeností, mohou si dobře porozumět, vzájemně se podporovat,
radit si a pomáhat si.
Na organizaci Azyl Lisa o. s., jejíž
patronkou je herečka Dana Syslová, se můžete obrátit prostřednictvím internetových stránek www.
azyl-lisa.cz, e-mailem: azyl-lisa@
seznam.cz nebo pravnik-azyllisa@seznam.cz.

90 let
Věra Strachová
Zdeněk Havel
Blanka Čmugrová
Emilie Krejzová
Libuše Urbanová
Zdeněk Havel
Miluše Novotná
Jana Dykastová
Žofie Kalapošová

Krásných 100 let
doma v čilosti
a pohodě oslavila 12.
června 2014 Božena
Vlháčková z Prahy
9-Libně. Kytička, dárek
a gratulace od starosty
devítky Jana Jarolíma
jubilantku neminula.

Výročí svatby
Zdeňka a Jaroslav
Havlovi oslavili v dubnu
2014 svou kamennou
svatbu – 65 let
společného života.
Vše krásné do dalších
společných let přejí ti,
co je mají rádi.
Marie a Jaroslav
Derechovi ze Střížkova
11. července
2014 oslaví 55 let
společného života.
Krásné společné
chvíle ve dvou přejí
zástupci MČ Praha 9
a pracovnice oddělení
kultury
9. července 1949
uzavřeli sňatek Miluše
a Milan Novotných.
Oslaví tedy svou
kamennou svatbu.
Rodičům vše nejlepší
přejí dcera Miluše
a syn Milan s rodinami.
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Společenské, aktivizační centrum pro seniory
Středisko sociálních služeb
Městské části Praha 9, Harrachovská 422/2,
Praha 9-Prosek, www.ssspraha9.cz,
tel.: 724 905 785, 286 582 298
Letní provoz
1. 7. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:00–9:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
2. 7. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30

raha 9, uplynulý
diska, na
3. 7. 2014 – čtvrtek
namenal i náš

Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
vní služby,
10:20–11:20

4. 7. 2014 – pátek
mplikovaly
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
který vyloučil
Masáže pro seniory – záda, šíje
o státních
– 200 Kč, nutno objednat na
tel: 725 387 048
14:00–18:00

spolupráci

7. 7. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
8. 7. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:00–9:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
9. 7. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30

10. 7. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
11. 7. 2014 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč, nutno objednat
na tel: 725 387 048
14:00–18:00
14. 7. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
15. 7. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:00–9:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
16. 7. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní pétanque kurz
10:00–11:00
Grilování, posezení na zahradě
v Harrachovské
14:00–16:00
17. 7. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20

Než odjedete na dovolenou...
S blížícím se létem přichází i období vytoužených
dovolených a pobytů mimo obydlí. Abyste se po návratu
nedočkali nemilého překvapení, nezapomeňte si řádně
zabezpečit své bytové jednotky a domy.
Můžete tak lépe ochránit svůj osobní majetek
a předejít nepříjemným událostem.
Před odjezdem na delší dobu
proto doporučujeme:
• nezveřejňovat odjezd předčasně
• nezatahovat rolety a žaluzie
• zavřít všechna okna, včetně
větraček
• investovat do kvalitního zámku
s cylindrickou vložkou u bytových dveří
• pořídit cenově dostupná elektronická spínací zařízení, která
v určitých časových intervalech
spínají nezávisle na přítomnosti
osob světla, TV apod., aby tím
vznikl dojem, že je někdo doma
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Trénink paměti
11:30–12:30
Letní ping-pong na zahradě 9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00–11:00

Letní ping-pong na zahradě 9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00–11:00
Trénink paměti
11:30–12:30

18. 7. 2014 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Vycházka – Petřín
9:00–13:00
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč, nutno objednat 14:00–18:00

25. 7. 2014 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Komentovaná vycházka s průvodkyní –
Praha – Královská cesta
9:00–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč, nutno objednat 14:00–18:00

21. 7. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní pétanque kurz
10:00–11:00
Dílna pro šikovné ručičky – výroba
náramků, paměťový drát 13:30–15:00
22. 7. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:00–9:00
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat)
9:00–12:00
Letní ping-pong na zahradě 9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00–11:00
Počítačový kurz – pro začátečníky
12:00–13:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Posezení na zahradě s kytarou –
trampské písničky
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
23. 7. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní pétanque kurz
10:00–11:00
Grilování na zahradě
14:00–16:00
24. 7. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30

28. 7. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní pétanque kurz
10:00–11:00
Dílna pro šikovné ručičky – výroba
náramků, paměťový drát 13:30–15:00
29. 7. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:00–9:00
Letní ping-pong na zahradě 9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00–11:00
Počítačový kurz – pro začátečníky
12:00–13:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
30. 7. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní pétanque kurz
10:00–11:00
31. 7. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Letní ping-pong na zahradě 9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00–11:00
Trénink paměti
11:30–12:30

Pražskou zvířecí záchranku
volejte na nové číslo 774 155 185

• zajistit výběr poštovní schránky
• zajistit ochranu cenností a šperků v bezpečnostních schránkách
• zřídit pojištění bytu
Pro případ vykradení je vhodné
pořídit si seznam či fotodokumentaci cennějších věcí (typ, výrobní
číslo apod.). Tyto informace pomohou Policii ČR při pátrání a pojišťovnám při likvidaci pojistné
události.
Nejlepší ochranou proti vloupání jsou všímaví sousedé, proto je
dobré s nimi udržovat přátelské
mt
vztahy.

Pražská zvířecí záchranka
má nové telefonní číslo –
774 155 185.

T

ito záchranáři nezachraňují
psy, kočky nebo jiné domácí
mazlíčky, ale zvířata volně žijící
v Praze a okolí. Zraněnému živočichovi zajistí odbornou pomoc
a umístí jej v záchranné stanici

pro divoce žijící zraněná zvířata.
Pražská zvířecí záchranka se potýká s nedostatkem finančních
prostředků a udržet její provoz
není snadné. Léčení poraněných
živočichů bývá také často nákladné. Pokud ani vám není lhostejný
osud zraněných divokých zvířat,
můžete přispět na sbírkové konto
č.ú.: 33 55 33 22/0800, v.s. 1111.
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ŠKOLSTVÍ

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem
Domluvit se dnes anglicky je samozřejmost.
Čím dříve se děti s cizím jazykem setkají,
tím snáze se ho učí. Už třetím rokem hradí
devátá městská část žákům sedmých
ročníků certifikované zkoušky City & Guilds
z angličtiny takzvaně nanečisto.

N

a děti s nejlepším skóre pak
čeká poukaz na skutečnou
zkoušku. Zkouška je skládána
v akreditovaném středisku a vyhodnocena ve Velké Británii.
Ve středu 28. května 2014 se v obřadní síni vysočanské radnice sešlo
33 žáků ze sedmých ročníků základních škol, kteří nejlépe uspěli
v mezinárodní zkoušce z angličtiny City & Guilds. Děti byly odměněny poukazem na ostrou verzi
zkoušky a oblíbenou knihou Jeffa
Kinneyho Diary of a whimpy kid.

Kniha v anglickém
originále děti zaujala tak, že některé
si ji začaly číst už
v obřadní síni.
A kdo byl mezi
šťastnými oceněŽáci, kteří nejlépe uspěli v mezinárodní zkoušce z angličtiny City & Guilds
nými?
Petr Farkaš, Dominik Strnad, Kristian Černoch, Viktor Cianci, Michaela Kutová, Michaela LusBarbora Vozábová, Tomáš Čí- Věra Klepáčová, David Máčalík, ková, Kristina Savchenko, Anna
žek, Nicole Dittmannová, Tomáš Šimon Matyáš, Jakub Mottl, Pavlí- Štětková, Andrea Adamcová, LuFörster, Diana Hoangová, Aneta na Sokolová, Lukáš Staněk, Anna káš Brendel, Denisa Melišíková,
Křivská, Timea Töröková, Tere- Fatková, Markéta Hrášková, Sabi- Natálie Sovová, Anna-Karen Soza Blechová, Karolína Čejková, na Kováčová, Sandra Krausová, larová, Bára Štefanová.
red

Piráti na Pětistovce – akce Děti dětem
Každoroční akce pro malé žáčky Základní školy Litvínovská 500 (z prvních a přípravných tříd) a děti z Mateřské školy Litvínovská 490 se nesla letos v dobrodružném duchu.

K

onala se v pondělí 2. června
2014 dopoledne venku na
hřišti. Na děti čekaly úkoly pod
dohledem méně či více drsných
pirátů, kteří připravili opravdu
velkou škálu různých aktivit. Tuto
akci vždy připravují žáci devátých
tříd a pomocníky jim jsou dobrovolníci ze tříd osmých. Letos je in-

spirovali Piráti z Karibiku. Počasí
se velmi vydařilo. Svítilo sluníčko,
a tak se děti vyřádily v závodech
v pytlích, lovení rybiček, házení
šiškami na cíl, hádání různých
předmětů aj. Také pozorovaly
s úžasem pokusy – jak se dají vytvářet a měnit různé barvy pomocí
jednoduchých látek kolem nás

(ocet, kyselé zelí, sůl, soda aj.).
Všichni si odnesli dobrou náladu
a samozřejmě nechyběly odměny
pro každého. Kompletní fotodokumentaci z této akce můžete
zhlédnout na webových stránkách školy.
Eva Cílková
učitelka v ZŠ Litvínovská 500

Seminář Na co
nezapomenout před
nástupem do 1. třídy

Z pohádky do pohádky

S blížícím se koncem školního roku
nastává loučení předškoláků se
školkami a začíná těšení na neznámý
svět, první třídu.

V

Mateřská škola Pod Krocínkou uspořádala na jaře výtvarnou soutěž pro děti
z mateřských škol a jiných předškolních zařízení na území Prahy 9.
ybrat nejlepší výtvory byl těžký úkol, protože všechny práce byly krásné. Ocenění malých autorů proběhlo 5. června 2014 v obřadní síni vysočanské radnice. Velký dík patří učitelkám z MŠ
Pod Krocínkou Markétě Pechové a Marcele Durdové za kompletní organizaci soutěže.

O

dbor školství a evropských fondů Úřadu
Městské části Praha 9 ve spolupráci s radní
pro školství Zuzanou Kučerovou, ředitelkou
ZŠ Litvínovská 500 Jaroslavou Davidovou
a Pedagogicko-psychologickou poradnou pro
Prahu 3 a 9 uspořádaly 27. května 2014 seminář pro rodiče nazvaný Na co nezapomenout
před nástupem do první třídy. Seminář vedla
zkušená poradenská psycholožka Mgr. Jaroslava Stolařová. Lektorka zdůraznila mimo
jiné rozvoj kognitivních dovedností, ale také
pěstování sociálních návyků, „umění“ uklidit
red
si své věci a udržovat pořádek.

Na snímku zleva: Marcela Durdová, Markéta
Pechová, starosta Prahy 9 Jan Jarolím a radní
pro školství Zuzana Kučerová
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Oceněné děti
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Mají si kde hrát – Devítka má jedno
z největších hracích center pro děti v Praze
Roční výročí oslavilo letos v březnu krásné a barevné
herní centrum pro děti Brumbambule, které se zrodilo
v odlehlé části Vysočan v Kolbenově ulici v místech,
kde dříve stály jen fabriky a kouřící komíny. Dnes se
tato lokalita pomalu mění a zabydluje.

L

okalitu Vysočan si vybrali majitelé centra manželé Denkeovi především proto, že je v tomto směru v podstatě nedotčená.
Výstavba obytných domů se od
plánů pomalu mění ve skutečnost
a zanedlouho se dá očekávat, že
v těchto místech vyroste nové
město s tisícovkou dětí. Navíc prostory starých továrních hal s vysokými stropy přímo svádějí k tomu,
využít je k podobným účelům.
A míst, kde si mohou děti hrát, je
potřeba stále více.
„My sami máme dvě malé děti
a zdálo se nám, že podobných
hracích center je v Praze pořád
ještě málo a ne vždy vyhovují našim představám. Proto jsme chtěli
vybudovat něco, co by vyhovovalo
nejen nám a dětem, ale také většině
rodičů,“ vysvětluje Klára Denke.

Na své si tu přijdou
děti i rodiče

Brumbambule je místem, kde si
děti mohou hrát a rodiče odpočívat.
Třípatrová prolézací zóna o rozloze 600 m2, fotbalové hřiště, sedm
skluzavek, trampolíny a nezbytný
bazének s plastovými kuličkami
pro nejmenší nabízí zábavu dětem
klidně i na celý den. Rodičům je potom k dispozici posezení s cenově
přijatelným občerstvením a bezdrátovým připojením k internetu.

Dětské oslavy

Máte-li v plánu svému dítku uspořádat narozeninovou oslavu a nechcete-li potom uklízet spoušť
po dětských návštěvnících u vás
doma, centrum Brumbambule
je pro tyto účely ideálním místem. „Dětské oslavy děláme na

míru. V nabídce máme tři klasické narozeninové balíčky a k tomu
nabízíme občerstvení z opravdu
poctivých, kvalitních a třeba i bio
potravin. Objednat lze také čokoládovou fontánu nebo klauna,“
říká Klára Denke.

Není to jen hernička

Brumbambule ale není jen hernička. Rodiče s dětmi zde najdou
také zájmové kroužky. V současné
době je největší zájem o cvičení
maminek s batolátky. V nabídce
ale naleznete také například taneční lekce nebo lekce angličtiny jak pro děti, tak i pro dospělé.
„Přemýšlíme třeba i o hodinách
pro celé rodiny nebo o příměstských táborech,“ plánuje budoucnost paní Denke.
V centru naleznete také nabídku
hlídání dětí. Bohužel o tuto službu

Dům dětí a mládeže: Těšíme se zase v září!
Hurá, prázdniny! Přejeme všem dětem spoustu krásných letních zážitků, rodičům relax
a pohodu a těšíme se na všechny zase v září. Usilovně pro vás připravujeme novinky,
aby se vám v Domě dětí a mládeže na Proseku líbilo i příští rok.

J

ako malou „ochutnávku“ prozradíme, že se můžete těšit
na spoustu jazykových kurzů pro
děti i dospělé, a to v angličtině,
němčině, francouzštině i ruštině.
V kurzu Tajemství vašeho rodu
můžete pátrat po svých kořenech.
Mozek budou vaše děti trénovat
v kroužcích IQ nebo Chytré hlavičky. Nohy maminek, tatínků
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i ratolestí se potrápí v irských tancích a stepu. Pokud chcete získat
spíše všeobecný taneční přehled,
ideální bude kroužek Dance Mix.
Sportovci se mohou těšit na fotbálek a výtvarníci zase na práci
s porcelánem nebo korálkování.
A takový LEGO® robotika kroužek? Ten je ideální pro mladé milovníky techniky! Zápisy začínají

3. září, budeme vás vítat s úsměvem na rtech.
km

není prý překvapivě vůbec zájem.
„Hlídání jsme nabízeli dopolední
i odpolední za 49 korun na hodinu plus klasické vstupné pro děti
od tří let, ale neozval se prozatím
jediný zájemce. Stejně tak jako
o Chvilky bez maminky s prvky
Montessori anebo Baby masáže,“
konstatuje smutně paní Denke.
Na druhou stranu jsou však povedené akce, z nichž mají v Brumbambuli opravdu radost. „Na
Silvestra jsme měli kouzelníka,
dětskou diskotéku i ohňostroj
a celé odpoledne byla herna plná
dětí i rodičů a akce se všem opravdu moc líbila,“ vzpomíná Klára
Denke. Podobné akce v centru
pořádají pravidelně každý měsíc.
V únoru proběhl dětský Valentýn
a v březnu se chystá oslava prvních narozenin.
Text a foto: Linda Urbášková

Přijďte
do skautu
106. oddíl skautů Ginkgo
přijme mladší hochy z 2.–4.
třídy do svých řad. Schůzky
každé pondělí od 16.30 v klubovně Čihákova 20, jednou až
dvakrát měsíčně jedno- nebo
vícedenní výpravy, v létě dvoutýdenní tábor. Informace 776
752 589 Jana Křížová, www.
volny.cz/ginkgo106.
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Když SEMAFOR zazáří do noci, aneb
pan Jiří Suchý a Folkové Podviní 2014
Jedenáctý ročník folkového
festivalu Prahy 9 už tradičně přivedl do kamenného
hradiště ve vysočanském
přírodním parku několik
set přátel tohoto, ale i spřízněných žánrů.

F

estival zahájil legendární písničkář JIŘÍ DĚDEČEK a hned
v úvodu nám udělil malou lekci
česko-francouzského šansonu.
Za pomoci své kytary a ukulele
stihl zahrát nejen pro všechny
přítomné, ale i pro všechny kočky
z Letný, Proseka i Vysočan a konec
konců i ze všech dalších koutů stověžaté matičky Prahy.
Po okénku šansonu to v Podviní
rozsvítila folková kapela ZHASNI. Křehké folkové písně, krásná
zpěvačka s krásným hlasem a pánové v kapele pěli i hráli rovněž na
výbornou, jak jinak, když z Nového Boru. Příjemné folkové písničky, které občas podrbou, ale jinak
krásně hladí po duši.
Sličná houslistka a divoká pěvkyně GABRIELA VERMELHO
a její věrní GaRe předložili publiku
své rozervané písně weillovsko-brechtovského ladění. Tyto písně
příliš klidu do srdcí nepřinesou,
ale život toliko nehladí. Jejich hudba je křehká i divoká, jako vše, co
se skrývá ve spletitých uličkách
našich duší i osudů. Písně z CD
GaBaRet patrně z rozhlasových
vln příliš často neuslyšíme, ale o to
větší radostí je slyšet je naživo a neučesané studiem. Protože takový
koncert vám žádné rádio nenahradí. A spolu s přicházejícím veče-

Jiří Suchý
rem přišel i sám Mackie Messer.
Poté se na pódiu objevil JAROSLAV SAMSON LENK se svými
přáteli a projektem SLUNEČNO.
Ví čert, jak to ten pán dělá, ale
od prvních tónů začal, jako vždy,
rozlévat vůkol pohodu a radost.
S lehce se vlnícím dívčím sborem
a třemi přáteli v zádech představil
po x letech svou krásnou desku
Slunečno, o jejíž existenci mnozí
jeho věrní neměli ani páru, natož tušení. Po několika písních se
kapela na chvíli vytratila z pódia,
aby zde byla slavnostně polita i zapita nová Samsonova kniha My
tři a já. Tento šílený svazek má na
světě ještě dvě půvabné sestry, od
kolegů Janouška a Redla. Samson se důvěrně svěřil, že na jeho
stránkách nešetřil nikoho, natož
sebe! Pak si jen sám s kytarou ještě
vystřihl nemilosrdný song o radostech stáří a spolu vrátivším se
Slunečnem dohrál zbývající část
desky, kterou rozhodně stojí za to
doma mít! Neboť věřte, že konzervované SLUNEČNO se pro chvíle
nepohody hodí vždycky.

Samson
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Jiří Dědeček
Hradiště, zalité sluncem a pohodou, už dýchalo večerem, když se
na pódiu objevila DEVÍTKA i se
svým bílým psem. Pes se uvelebil
hned za svou krásnou paní a kapela spustila set divokých i něžných
písní v podání Jindřišky a Honzy
Brožových. Samozřejmě nechyběla ani vzpomínka na letitou spolupráci se Žalmanem Lohonkou.
Nádherný večer i nálada na pódiu,
pod ním i všude vůkol. Devítka
přidávala a čekalo se. A přišly dobré zprávy: pan Suchý i s kapelou
hned po odehraném představení
vyráží z divadla na cestu do Podviní! Poslední píseň Devítky byla
samozřejmě pro pana Jiřího.
Netrvalo dlouho a na prknech,
co prý nejen v Podviní znamenají
svět, stál osobně nestor a zakladatel legendárního divadla Semafor, a navíc osobní přítel Ďábla
z Vinohrad – pan Jiří Suchý! Je-li
možné někoho v Čechách zváti
skutečným žijícím klasikem, je to
bezesporu právě tento pán. Neb,
dámy a pánové, chtějí-li, prominou, ale na poli naší kultury není
nikdo zásadnější než zmíněný pan
Jiří. Jeho písně i střevíce prošly
minulým stoletím a směle z něj
vykročily i do nového. Ale hlavně,
zanechaly v něm i v nás stopu věru
více než nesmazatelnou.
A najednou tento pán, jako by mu
bylo alespoň o dvacet méně, stojí
na vysočanském pódiu a začne
z něj i rukávu sypat své legendární hity, které takřka nelze neznat.
Všichni cítí, že se děje cosi neobyčejného a neopakovatelného,
zpívají ze tmy spolu s panem Jiřím
a mnohé oko nezůstává suché. Toť
hřeb večera vskutku zlatý! A pár
slov zmíněného zde klasika: „Je

GaRe
v Praze, u kulatého náměstí, jedno
takové malé divadlo, o kterém jste
asi ještě neslyšeli ... ale kde se tyhle
písničky pořád ještě hrají!“
Inu, jak by řekl básník: „KDYŽ
SEMAFOR ZAZÁŘÍ DO NOCI.“
Tichem a tmou znějí nesmrtelné
semaforské evergreeny a srdce
i ruce všech přítomných patří
v tuto chvíli tomu malému muži
v záři reflektorů, který je napsal
a zpívá a kterému by najednou nikdo nehádal přes osmdesát. Spolu
s panem Jiřím zpívá několikasethlavý sbor přikrytý černou tmou
a všichni si přejí, aby se alespoň
na chvíli zastavil čas: Blues pro
tebe, V takový krásný společnosti, Půl párku (coby vzpomínka
na V+W)... a nakonec místo loučení tichá melodie a slova písně
Na shledanou.
Co říci závěrem? „Vážený pane
Jiří, bylo nám velkou ctí, ale ještě
mnohem větší radostí!“
A za rok na shledanou, přátelé!
dr. Otto Sepl
foto: Konstantin
P.S.: Kompletní fotogalerie
z FOLKOVÉHO PODVINÍ 2014
je na www.podvini.cz

Zhasni
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Když je dnes Májům dvacet
…aneb hudební hodokvas ku kulatým narozeninám festivalu alternativní a nezávislé scény

„K

dyž je dnes člověku dvacet,“
notoval si patrně letos nejstarší festival Prahy 9 a Nakladatelství RAT – PROSECKÉ MÁJE.
Čas utíká, a to zpravidla rychleji,
než bychom si přáli, ale sem tam je
i důvod k radosti a oslavě. A dvacet
let v životě festivalu se zkrátka už
slavit musí!
Ač venku nevlídno, sychravo a odporno až škaredo, v sále Pavany bylo
věru veselo, divoko a navíc - krásně.
A jak jinak, než že se déšť nedéšť
i tančilo. Malý sál zcela zaplnil spřátelený alternativní lid, od nejmen-

ších až po staré rockové kozáky,
a gratulovalo se z pódia i z publika.
K dvacetinám přišli PROSECKÝM MÁJŮM zahrát skvělí a jen
pro tuto příležitost oživení NEDĚLNÍ LIDÉ, dále pak HYNKOVY ZÁMKY z daleké Olomouce,
PŮVODNÍ BUREŠ se svou překrásnou flétnistkou a pirátským
šátkem na lebce kapitána Fumase,
temný Brit Phil SHÖENFELT se
svým ďábelským kytaristou Davidem Babkou a o závěr hudebního
hodokvasu se postarali místní patrioté BBP – podzemní orchestr.

Čtrnáctihlavý podzemní jukebox
hrál ku spokojenosti své a zcela
očividně i svých bližních. Tančilo
se na pódiu i pod ním a nelze, než
s radostí konstatovat, že oslava
dvacetin se vskutku vydařila více
než krásně!
Díky, přátelé, že jste byli letos,
i všechny předešlé roky s námi,
a že PROSECKÉ MÁJE jsou i pro
vás hudebním svátkem a tradicí,
na kterou se prostě nezapomíná!
Na viděnou na narozeninách jednadvacátých!
dr. Otto Sepl
foto: Konstantin

Phil Shöenfelt

Podchod na nádraží Vysočany v novém kabátě
Na vysočanském nádraží k nádražní budově vede neobvyklá cesta – tunelem pro pěší a dvěma schodišti.
kamenná dlažba. Jižní část, směrem k Vysočanům, byla od původního schodiště postupně dostavována při rozšiřování kolejiště.
Bohužel na stěnách podchodu
časem ulpěla špína a své „odvedli“ také grafiťáci. „O vymalování

Zanedbaný pochod na vysočanském nádraží pěší od vstupu odrazoval,
jak se přesvědčil starosta devítky Jan Jarolím

Pasování na čtenáře
V úterý 20. května proběhlo v prvních třídách
ZŠ Litvínovská 600 slavnostní pasování na čtenáře.

P

o krátkém přivítání rodičů
a paní ředitelky si všichni
žáci a rodiče poslechli, jak jednotliví žáci čtou. Malí čtenáři se
moc snažili, i když na některých
byla znát tréma. Poté byli všichni
pasováni mečem a získali pamětní list, knížku a pamětní medaili. Tato akce se již u nás ve škole
stala tradicí a nezbývá než doufat, že jsme v dětech podpořili
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podchodu jsem jednal s generálním ředitelem Správy železniční
dopravní cesty Jiřím Kolářem,
ještě než koncem května z této
funkce odešel. Projít podchodem
vzhledem ke špíně a graffiti na
stěnách působilo na pěší jako pro-

cházka v hororovém filmu. Jsem
rád, že je podchod zase v dobrém
stavu, i když se – bohužel – znovu objevují nesmyslné malůvky,“
konstatuje starosta MČ Praha 9
Jan Jarolím.

Text a foto: mk

Vymalovaný podchod

INZERCE

Ad Vita
Ad Vita

centrum aktivního života

Ceník služeb denního centra volnočasových a relaxačních

činností
– základní a doplňkové služby
centrum aktivního
života
KOnTrOLY a ČiŠTĚnÍ KOMÍnŮ DLe
služby centra je m ožno hradit form ou paušálu nebo hodinovou sazbou!
PrahaZákladní
9–Vysočany
naŘÍzenÍ vLÁDY Č. 91/2010 sb.
Základní cena – paušál v Kč:

touhu bavit se, objevovat anebo
třeba řešit záhady čtením nejrůznějších knih a že jsme i rodičům
připomněli, jak jsou knížky důležité.
Přejeme dětem, aby se kniha stala
jejich celoživotním kamarádem.
Děkujeme SRPDŠ za finanční
příspěvek na zakoupení knih pro
děti.
Alena Vymětalíková

nabízí od 1. 8. 2014
prostor k trávení času2.700,týdenní
všem, kteří nechtějí
nebo nemohou trávit čas
denní
600,osamoceně zejména
však seniorům či jinak500,¾ denní (tj. 9 hod.)
znevýhodněným.½Naše
centrum je plnohoddenní (tj. 6 hod.)
400,notnou alternativou
k denním stacionářům250,¼ denní (tj. 3 hod.)
s celodenním programem (např. rukodělné
Základní
cena –besedy,
hodinová sazba
v Kč:
práce, rekondiční
cvičení,
kurzy).
1 hod. (i každá započatá)

100,-

Provozní doba: pondělí–pátek 7–19 hod.
Cena –profesionální
doplňkové služby v Kč:
Služby zajišťuje
tým
polévka
25,v rodinné
atmosféře.
salát malý
30,Ad Vita – centrum
aktivního
života
salát velký
50,tel.: +420
702
073
763
moučník
30,e-mail: bartova@ad-vita.cz
hlavní jídlo
70,Více naobědové
www.ad-vita.cz
menu (polévka, hlavní jídlo,
malý salát nebo moučník)

revize PLYnOvÝCH zaŘÍzenÍ,
TLaKOvÝCH nÁDOB sTaBiLnÍCH,
ODBOrnÉ PrOHLÍDKY KOTeLen
servis KOTLŮ, sPrÁva a PrOvOzOvÁnÍ TePeLnÝCH zDrOJŮ
TOPenÁŘsKÉ
a insTaLaTÉrsKÉ PrÁCe
aUTOrizOvanÉ eMisnÍ
MĚŘenÍ KOTLŮ

115,-

pečivo samotné dle velikosti – 1 ks

5 – 20,-

pečivo obložené dle velikosti – 1 ks

25 – 45,-

s TÍMTO inzerÁTeM 10% SLEVA!
Unigaz servis s.r.o.
Záběhlická 1916/20, Praha 10
tel.: 272 760 754 a 736 754 302
www.unigazservis.cz
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Pozn.

SC-340623/12

eho severní část, směrem
k Proseku, je původní a stará
stejně jako nádraží 142 let a končí schodištěm. Nejzajímavější na
této části tunelu je jeho původní
klenutí a zejména generacemi procházejících cestujících vyhlazená

SC-340862/01

J
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ŽIVOT KOLEM NÁS

Knoflíkové léto 2014: Pozvání na akce pro malé i velké
Kulturní a rodinné centrum
Knoflík organizuje pro
děti i dospělé programy
a aktivity již čtrnáctý rok.
Děti i dospělí mohou přijít
do Knoflíku cvičit, tvořit,
muzicírovat.

P

o celý školní a knoflíkový rok
chodí do Knoflíku ve Vysočanech i na Proseku týdně až 800 rodin. Největší část návštěvníků tvoří
malí sportovci atletické přípravky
Atletika Knoflík, kde je atletika
opravdu hrou, milí a malí návštěvníci rodinného centra v různých
programech a v neposlední řadě
malí i velcí hudebníci Hudební
školy Yamaha Knoflík. Školní rok
2013/14 se uzavřel, v plném proudu jsou zápisy dětí i dospělých na
knoflíkový rok 2014/15.
Knoflík ale nebude zavřený ani
přes léto. Letos poprvé budou

moci děti i dospělí dojít v létě nejen
na dobroty do knoflíkové kavárny
v Jablonecké 724/6, kde se před
rokem otevřelo nové rodinné centrum, ale i na různé aktivity. Zváni
jsou tedy v létě malí i velcí, veškerý program najdou na stránkách
Knoflíku www.centrumknoflik.cz,
kalendář akcí je naplněn programem. Otevřená je celé léto i Knoflíková školička na Balabence.
Z kalendáře Knoflíku vybíráme:
LETNÍ ORCHESTR, ANEB ZAKLÁDÁME KNOFLÍKOVÝ BIGBAND!
pondělí až pátek 21.–25. 7. 2014
každý den 9–12 hod. nebo 14–17
hod. pod vedením lektora Hš Yamaha a výborného hudebníka Matěje Šteska v Knoflíku, Jablonecká
724/6, Praha 9, zveme děti 9–15 let
na týdenní hudební worskhop
PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ FITMAMI
v Parku Podviní s Ivetou Kašparovou,

aneb přijďte si zacvičit s kočárkem
i dětmi, přijďte si vyzkoušet parádní
cvičení v krásném parku… o prázdninách pěkně tematicky…
pondělí 14. 7. námořnické Fitmami
pondělí 4. 8. indiánské Fitmami
středa 6. 8. pohádkové Fitmami
pondělí 11. 8. vodnické Fitmami
sraz vždy u altánu v parku Podviní
ve Vysočanech v 10 hodin

Krásné léto malým i velkým,
těšíme se na potkávání s Vámi.
Knoflík
www.centrumknoflik.cz

KNOFLÍKOVÉ LÉTO 2014,
RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK,
JABLONECKÁ 724/6 nabízí:
Léto s artistou – cvičení a protažení
těla (4–10 let)

Jak si užít léto na devítce?
Ponořte se do osvěžujících vln, jemnými tempy
proplouvejte hladinu vody
a přitom si vychutnejte paprsky slunce, letní pohodu
a lahodné domácí limonády
na venkovní terase. Může
snad v horkých měsících
být něco lepšího?

nebo osvěžení ve formě čerstvých
ovocných džusů, nealkoholických i alkoholických nápojů na
fresh baru.

Otevřeno za každého počasí

V

e vodním světě Infinit ve Vysočanech rozhodně zapomeňte
na přeplněná koupaliště, tam se
letos mačkat nebudete. Poradíme vám, kde najdete místo přímo
stvořené k relaxaci ve vodě a na
slunci.

Cvičení Rodiče s dětmi 1–5 let
Letní zpívání s Robíkem – 4–18 m
Letní zpívání Krůčky 2–4 roky
Výtvarka s rodiči i bez rodičů
Příměstské tábory či akce dle
kalendáře akcí
Cvičení maminek s hlídáním každou
středu v parku Přátelství
Pěvecké i tvořivé workshopy
Kavárna s hracím koutkem otevřena
úterý–čtvrtek nebo dle programu

Čistý bazén s whirlpooly

Plavání, vodní dovádění a sluníčko k letnímu počasí patří. Ve
vodním světě na vás už od ranních
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hodin bude čekat čistý bazén s filtrovanou průhlednou vodou, kde
se můžete oddávat plavání, a udělat tak něco pro svou kondičku,
nebo jen tak proplouvat a masírovat si tělo pod proudy ve vířivém
whirlpoolu. Děti určitě ocení kojenecký bazén se speciální úpravou
vody nebo zážitkovou část s protiproudem a chrliči.
Po plavání se „za odměnu“ můžete přesunout o patro výš, kde se dá
skvěle relaxovat na slunné terase
s pohodlnými dřevěnými lehátky
a příjemným posezením pod slunečníky. K vyhřívání na sluníčku
patří i ochlazení, proto jsou na
terase k dispozici studené sprchy,

Vydali jste se za sluněním do Infinitu a nevyšlo vám počasí? Nevadí! Vodního světa si můžete užívat
i za deštivého počasí anebo se
můžete prohřát v saunovém světě,
kde je hned pět provoněných saun
pod jednou střechou – finská, selská, tropická, medová a krbová.
Nechybí ani ledový bazének ke
zchlazení, příjemná relaxační pergola s fresh barem, vnitřní odpočívárna a saunový bar s bohatou
nabídkou občerstvení.
Vodní a saunový svět najdete
ve Sportcentru Step, Malletova
2350, Praha 9.
www.saunovysvet.cz

Červenec 2014

Miroslav Kuranda
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V pískovnû
se ‰esti
stfiíbrn˘mi
z doby
Vlapfii
libeÀské
silnicigro‰i
vybrány
jsoukrále
dlouhé,
dislava
zna
poãátku
16. století.
pískovnû
Pohled
Vysočany
z ãásti
zasypané
chodby,
které se V
táhnou
hlupfii libeÀské
silnici vybrány
jsouBájilo
dlouhé,
boko
pod pozemky
nad silnicí.
se,
zÏe
ãásti
chodby,
které
se táhnou
hluTěch,
kteří aÏ
prožívali
dvacátá
léta
ve
pr˘zasypané
vedou
pod kostel.
Bylo
pr˘
v nich
boko
pozemky
nad hráti...
silnicí.
se,
sly‰et
ipod
varhany
v kostele
Vysočanech,
na
Proseku
a vBájilo
HrdloÏe pr˘ vedou aÏ pod kostel. Bylo pr˘ v nich
řezích a mají je ve své paměti, mezi
sly‰et
i
varhany
v
kostele
Okraj
Proseck˘ch
skal a hráti...
ãásti dal‰ích kfiínámi už
mnoho
není.systém
Zůstaly
jen jedov˘ch
plo‰in
je vlastnû
star˘ch
loOkraj
Proseck˘ch skal
a ãásti dal‰ích
kfiíjich vzpomínky.
Ty pomáhají
v mysmÛ
a
lÛmkÛ.
Zpoãátku
byly
tûÏeny
skalky
dov˘ch
plo‰in
vlastnû
lona
okraji
svahÛ,jecoÏ
nikomu
pfiíli‰star˘ch
nevadilo,
lích
starousedlíků
a systém
pamětníků
vymÛpozdûji
a lÛmkÛ.
byly tûÏeny
skalky
ale
se Zpoãátku
lomy na
pfiiblíÏily
kfotografie.
polnostem.
bavit i pohledy
staré
na
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
V téokraji
chvílisvahÛ,
zaãalicoÏ
majitelé
polí,
zahrad
a viI typozdûji
znovuseoživí
to,
co oni
tu
kdysi
ale
lomy
k polnostem.
nic
protestovat
protipfiiblíÏily
ukrajování
pozemkÛ
V
té
chvíli
zaãali majitelé
polí,
zahrad
a viaprožívali.
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
nic protestovat
proti
ukrajování
pfiesunula
se pod
zem.
Peruck˘pozemkÛ
pískovec
aje tûÏba
zdánlivû
skonãila.
nejmûkãí
v místech,
kde Lépe
podlefieãeno,
puklin
Snímky starých míst, ve kterých prožili své
pfiesunula
se
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
zatéká
voda.
Tam
je
moÏné
jej kopat
‰pimládí,
prohlížejí
debatující
návštěvníci
naje
nejmûkãí
v místech,
kde
podle
puklin
ãákem.
Generace
pískafiÛ
tak
nejménû
od
zatéká
voda.
Tamsetkání;
jedo
moÏné
jej druhé
kopat
‰pišich klubovních
ti, kteří
tu kdysi
roku
1798
aÏ témûfi
poãátku
svûãákem.
Generace
pískafiÛ
tak
nejménû
od
tové
razily podél
puklin
chodbice
žili aválky
při
demolici
starých
Vysočan
přišli
1798 aÏ
témûfihroudy
do poãátku
druhé píssvûaroku
vyváÏely
z nich
mûkkého
o své domovy a dnes bydlí roztroušeni kdetové
podél
puklin
chodbice
kovce,války
kterérazily
nechaly
na de‰ti
rozpadnout.
po celé Praze.
Sice
v moderních
domech
asivyváÏely
z vznikl
nich
hroudy
mûkkého
písV
podzemí
nepfiehledn˘
labyrint
kovce,
kterésídlištích,
na
de‰ti
rozpadnout.
na nových
alevlastnû
své „kořeny“
mají
chodbiãek
anechaly
sálÛ, jenÏ
kopírovaly
Vstále
podzemí
vznikl
nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
pomûry
a velicevzpomínají
se podobaly
zde. Nad
fotografiemi
na
chodbiãek a sálÛ, jenÏ vlastnû kopírovaly
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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Rokytka

nem, takÏe dnes funguje jako trámec
Nejinak
tomu
bylo,
když
se
někde
v
okozpevÀující okraj svahu.
línem,
odehrála
událost,
či
takÏemimořádná
dnes
jakoveselá
trámec
Velmi dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum provedla
v rotřeba
i tragická.
teprve SPEA,
byli lidé
dychzpevÀující
okrajTo
svahu.
ce 1992
jeskyÀáfiská
skupina
která
noVelmi
dÛleÏit˘
nov˘ v˘zkum
provedla
v rovû zmapovala
celou
Moãálku
a byl
odváÏila
se
tiví
zvědět
podrobnosti.
A kdo
„u prace
SPEA,
která
nopfii1992
tomjeskyÀáfiská
do znaãnûskupina
rizikov˘ch
míst
v závamene“,
při
vzniku
té
události,
byl
mockrát
vû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
dotazován,
kdy
dá vědomosti
omíst
tom,v co
se
pfii
tom-do
znaãnû
rizikov˘ch(1965,
závatfií map
mapy
Interprojektu
archiv
tam
k lepšímu.
Kdepak
tenkrát
lech
mezi
voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
âSS)přihodilo,
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãástfií
map - mapy
Interprojektu
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového
tahu
podzemí
rozhlasové
či dokonce
televizní
zprávy!
âSS)
s vynesenou
povrchovou
ãásod Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleoloOficiální
informace
se šířily
jensituací,
zprávami
ti
dokumentace
polygonového
podzemí
gické
mapy (zhotovené
ov‰emtahu
pomocí
pásv novinách. Výtisky novin se zajímavými
od
Hrdliãky
detailní
speleoloma Ladislava
a kompasu)
- byloa moÏné
získat
počlánky
se
půjčovaly
od ov‰em
domu
k domu,
až
gické
(zhotovené
pomocí
pásmûrnûmapy
pfiesnou
pfiedstavu
o situaci
v Moãálce
ma
aúplně
kompasu)
- byloČas
získat
poa Americe
I. Amerika
IImoÏné
pfiedstavuje
nebyly
potrhané.
tenkrát
plynul
mûrnû
pfiesnou
o situaciméně
vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
senež
odjaksi
volněji,
alepfiedstavu
starostí chodbu,
nebylo
aráÏí
Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nei na pfiesnosti
jejího II
plánu.
V roce 1995
dnes.
Jen byly
jiné.
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu, coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchoráÏí
i na pfiesnosti
jejího plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
provedl
Vojífi
vchoV˘voj poVladimír
roce 2000
sezabezpeãení
ubíral cestou
zedÛ,
které
v‰ak vyÏaduje
revizi.plánÛ na zpfiíjména
neustále
Lihovar
vopakovan˘ch
Podviní
V˘voj
poaroce
2000
se ubíraldomkÛ,
cestouazestupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
to
jména
neustálekde
opakovan˘ch
plánÛ na zpfiíi na místech,
cedule „Poddolováno“
Vstupnûní
Podviní
vyrostlo
nové
sídliště,
ktea v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
a to
zakazovala
vstup. Firmû
Pragis
se s nemail˘m
na úsilím,
místech,
cedule
„Poddolováno“
alekde
velice
profesionálnû,
podarému
ustoupila
dosavadní
zástavzakazovala
Firmû
Pragis
se s nemafiilo Zmizel
‰achtouvstup.
nedaleko
pÛba.
ilokalizovanou
kdysi
velmi
významný
l˘m
úsilím,
ale velice
profesionálnû,
podavodní
jámy nad
Amerikou
I z 60. let nafárat
Lihovar
F. X.
Brosche. Stával
v ulici
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
a projít
systém Amerika
- MoãálVvodní
Podviní
č.se
3.Amerikou
jámy nad
I z 60. let nafárat
ka.
Jednalo
o velice napínavou
akci,
podzemí
a projít systém
Amerika
- MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
Jednalo
se o velice
akci,
nebo
vÛbec
Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,
takVka.
době
jeho vzniku,
roku napínavou
1872,
bychom
tu
protoÏe
existujícíseplány
mûlydrÏela
nedokonalé
Ïe pfii proráÏce
v˘‰kovû
‰tûrãínašli jen nevelkou stavbu, ale během necenebo
vÛbec
Ïádné
zamûfiení,
takkové polohy
mezi v˘‰kové
peruck˘m
a korycanlých
deseti
let se se
sladovny,
Ïe
pfii
proráÏce
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
souvrstvím
avybudováním
‰tolu
hnala
napÛl
do
kové
polohy
mezi
peruck˘m
ana
korycanneznáma.
V podzemí
se sami
mÛÏete
pfieplynárny,
jámy
na melasu,
pece
draslo,
sk˘m
souvrstvím
hnala
napÛl
do
svûdãit,
jak
pfiesnû
ãi‰tolu
moÏná
‰Èastnû
situalednice,
skladišť
aabytů
pro
zaměstnance
neznáma.
ci odhadla.V podzemí se sami mÛÏete pfierozrostl
závod
do podoby,
kterou
ti nejstarší
svûdãit,
jak pfiesnû
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno odpoledne
se
u nás stavili
kolegozci
nás
pamatují.
To již na
přibyly
pro
odhadla.
vé
z ještě
Pragisu,
Ïe narazili
silnûstáje
zfiícené
Jedno
odpoledne
se uvýpalků,
nás stavili
kolegokoně,
pec
nastaré
spalování
železniční
a opadající
podzemní
chodby
a pové
z Pragisu,
Ïe narazili
zfiícené
tfiebovali
by zjistit,
oã se na
jedná.
Jako
souvlečka,
vodovodní
vedení,
byl silnû
zmodernizoakromá
opadající
staré podzemní
poosoba-expert
jsem mûlchodby
zvlá‰tní,a nejván
rezervoár
na melasu,
zmodernizovaná
tfiebovali
by zjistit,
oã seÏe
jedná.
spí‰ protizákonn˘
status,
jsem Jako
mohlsoulézt
kotelna,
správní
budova,
jídelna
a kantýna,
kromá
osoba-expert
jsem
mûl zvlá‰tní,
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam
to horspí‰
protizákonn˘
status,
jsem
mohl
lézt
vrátnice,
skladištězakazovaly.
na
líh a Ïe
ohradní
zeď.otevTak
níkÛm
pfiedpisy
Z ãerstvû
ifiené
do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam to
horstafiiny
kaÏdou
opadávaly
kabychom
spatřili
lihovarchvíli
na
přelomu
minuníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû otevmeny, bylo
nutné
poãkat, probûhnout
do
lého
a stafiiny
předminulého
století. opadávaly kafiené
kaÏdou
bezpeãnûj‰ích
míst achvíli
za chvíli jsem byl
Libeňský
lihovar
byl apobočkou
firmy
meny,
byloI.nutné
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
A Moãálka
Amerika
tak
bybezpeãnûj‰ích
míst a Sohn
za chvíli
jsem byl
Franz
Xaver Brosche
– chemická
ly propojeny!
v Americe
I. A Moãálka
a Amerikačp.
tak348
bytovárna
v Praze
i., Na Perštejně
ly propojeny!
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Rokytka

ného prÛzkumu v nedalek˘ch LetÀanech, jak pláÏov˘ sediment, tak pfieplavené váprovádûného krátce po válce Quidem Zá- té písky sedimentované v tûsném sousedrubou, je kfiídové podloÏí nerovné. Jak vy- ství pobfieÏní linie.
pl˘vá ze stovek geologick˘ch vrtÛ, prove- Tyto perucké pískovce jsou mûkké, neden˘ch zde pfii projektování sídli‰tû, objevují jsou vyuÏitelné jako stavební kámen a na
se v nûm údolní deprese a paleokoryta vzduchu se pomûrnû rychle rozpadají.
zahloubená aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vy- Men‰í kusy se podle na‰ich pokusÛ rozplnûná pfieplaven˘mi jíly.
padnou jiÏ bûhem nûkolika mûsícÛ, naNerovnosti tehdej‰ího povrchu fungují pfiíklad pfies zimu. Jejich písek je v‰ak veljako nepropustná bariéra pro vody pro- mi ãist˘, dobfie vytfiídûn˘, pÛsobí dobr˘m
sakující pískovcov˘m souvrstvím. Na kon- estetick˘m dojmem. Proto byly na fiadû
takt
jílÛ a pískovcÛ
jsoua nakladatelství
vázány drobné
míst
perucké
pískovce ulici.
ãi jejich rozpadlé
Knihkupectví,
knihařství
Josefa
Podroužka
v Sokolovské
Stav za první
republiky
a během
demolicees- deriváty vyuÏívány jako slévárenské písky,
prameny
vyvûrající
tfieba
u vysoãanské
takády, ve StfiíÏkovské ulici ãi v rybníãku ‰tukové písky nebo pro v˘robu abrazních
pod
V kanalizaãní
v uli- ãisticích
Sedimentace
perucsny. BylaprostfiedkÛ.
tu jednotlivá
místa patřící
vždy
svouKundratkou.
každodenní cestu
do školy.‰tole
Vzpomíci
NadžeKundratkou
byl odkryt
silnû
zjílona fiadû
stfiedoãesk˘ch
určitépískovcÛ
skupině, je
partě
dětí, které
si je přinají,
vchod do školní
jídelny,
která
se k˘ch
vatûl˘ povrch podloÏního ordovického lokalit (typick˘ je tfieba Hostibejk u Kranacházela ve stále nedostavěné radnici, byl způsobovaly svým potřebám. Vznikaly tu
souvrství,
kter˘ metrovou vrstvou ‰edého, lup) zakonãena ‰tûrãíkovou polohou, kterůzné
skrýšenaa mofiskou
„nedobytné“
pevnosti tedy
pro
zezadu a hnedjílu
naproti
bylado
pumkaolinického
pfiímovchodu
pfiecházel
pe- rá
ukazuje
transgresi,
ruckého
kfiídy, napít.
aniÏ ‰loAurnové,
mohutnûj‰í
mofiské záplavy.
jejich hry.
Ale
do vzdálenějších
míst se
pa, kam souvrství
se chodilisvrchní
o přestávce
že nástup
ãit
hranici
mezi zvûtralinov˘m
je velmi
dobfiepro
vykluci ‰tûrãíková
nepouštěli.poloha
I tam byla
taky místa
v této
části radnice
byla i knihovna.plá‰tûm
Zejmé- Tato
a pfieplaven˘mi jíly.
vinuta na fiadû míst v proseckém podzemí,
na ženy vzpomínají na jednotlivé obchody hry, ale ta patřila zase tamějším dětem. NiKfiídová
sedimentace zaãíná peruck˘mi ale také napfiíklad v lomu poblíÏ proseckdevyhlídky.
cizí vetřelce nevídali rádi.
a obchůdky,
které
lemovaly
vrstvami;
ty jsou
vyvinuty
jako Královskou
‰edé, uhel- ké
né
jílovce,
jako mûkké,
na‰edlé
třídu.
(Alenebo
v jejich
mluvě to
nebylajílovité
Krá- V˘‰e poloÏené pískovce jsou hrubozrnné,
pískovce
promûnlivé
mocnosti
odbyly
nû- ménû
Domahomogenní,
bylo doma ãasto ‰ikmo zvrstvené
lovská, aleovždy
jen „hlavní“.)
Krámky
kolika decimetrÛ do dvou metrÛ. Na tu- a mají charakteristickou narezlou barvu.
Jindy zase návštěvníci vzpomínali na kaži vedle radnice.
to polohu bylo vázáno jiÏ popsané dob˘- ¤adíme je k tzv. korycansk˘m vrstvám a pododenní chod
domácností.
Obchodníci
řemeslníci
Vysočanech
vání
kfiídovéhoauhlí
v oblasti ve
mezi
Klíãovem vaÏujeme
je za svých
sediment
mûlkéhoStarost
mofie,
abyli
kbelsk˘m
aleosobnosti.
podobn˘ geolokterém– hrály
dÛleÏitou
roli na
pfiíbfieÏní
o vaření
sbírání
dříví, řezání
špalky
známé aleti‰tûm,
populární
Patřili ve
gick˘
v˘voj má
i oblast
Strahova
a Petfiína.
jejichÏ
se bûhem
v˘a pak sekání
nasmûry
polínka
a štípánídal‰ího
třísek na
do koloritu
starých
Vysočan.
A jaké
se těši- proudy,
Prostfiedí v dobû usazování peruck˘ch vrs- voje pobfieÏí mûnily a tím ovlivÀovaly zrli vážnosti! Však taky nemohl být obchod- podpal, vynášení popela na dvorek či na
tev
je nutné si pfiedstavit jako ploché zá- nitost sloÏení pískovcÛ a smûry jejich vnitfizahradu,
kde se mísil a prohazoval s hlínou
níkemnedalekého
jen tak někdo.
K popularitě
zemí
pobfieÏí,
které jetěchto
v niÏ- ní
laminace.
‰ích
polohách
tvofieno
lidí přispělo
i to, že skoro
každý mûlk˘mi
byl nějak a hnojem od králíků, slepic a koz na komsladkovodními
brakick˘mi moãály
po- TûÏba
post. Vymetání popela z kamen a vybírání
veřejně činný. Vaochotnických
divadelních
rostl˘mi hustou subtropickou vegetací, ve Rezavé korycanské pískovce byly ve vûtspolcích či v hudebním, pěveckém, spor- sazí z komína. Zametání světnice, drhnutí
které se objevují napfiíklad mangrovy. Ve ‰ím mûfiítku tûÏeny jako více ãi ménû kvapodlahy,
síňky,
chodby, dřevěných
schodů
tovnímpolohách
nebo tělocvičném
spolku.
Každý tu litní
vy‰‰ích
(coÏ je podle
dosavadních
kámen
pravdûpodobnû
jiÏ od
stfieodkryvÛ
právû oblast pod ulicí Na Vy- dovûku,
pískem. Dojít
trávu kozám
a králíkům,
každého znal.
ale s na
jistotou
nejménû
od roku
hlídce) je moãálovit˘ v˘voj redukován ne- 1695,
kdy jsou
na historické
Prosejít nasekat
kopřivy
housatům.mapû
Podívat
se,
bo se vÛbec nevyskytuje a na ordovické ka zakresleny dva velké lomy ve svahu po
jestli už přijel pekař z Karlína, nebo jít
Místa her
podloÏí nasedají po tenké pfiechodové obou stranách prosecké návsi. Podle nák Antošům
pro chleba.
Pak přebrat
bramChlapci,
dnesbílé
už pískovce
staří pánové,
zase rádi lezu
vrstvû
pfiímo
s kaolinick˘m
mincí byly
lomy zaloÏeny
zfiejmû
jiÏ
tmelem.
bory do sklepa,
aby se
od jednépomûrnû
nahnilé
vzpomínali na místa svých klukovských poãátkem
16. století.
Podobné,
Právû
na tyto
pískovce,
jak rozsáhlé
lomy
pokraãují
Hloubûtín
do
nenakazily
všechny.
A zapfies
chvíli
nastal čas,
her. Celé
toto„sladkovodní“
území měli tehdy
prozkouse dfiíve naz˘valy, je vázána hlavní ãást pro- Vinofie a na dal‰í místa na okrajích kfiímané svýma očima. Bylo tu hodně volné- kdy se měl vrátit otec nebo manžel z práce.
seckého podzemí, a to v pásu sahajícím od dov˘ch plo‰in praÏské oblasti - v Praze 8
mu ohřátou
voduvr‰ku.
na umytí,
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PrÛzkum
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bylo
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a Proseku se.
se vUlice
60. letech
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vûnoval.
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práci
odpočívat.
Večer
se byuž
aponejménû
dvû
drobné
cihelny,
které
nikam
nejezdilo,
nebyl
na to čas.
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byly
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1987 aÏ 1989 pfiikroãeno k raÏbû
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do
se
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se
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1965 se
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Staraly
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a vzdělání
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práci místním nezamûstnan˘m. Prosecké
podzemí
Spolky struãnû zmiÀuje Filip Poãta ve
sv˘ch
Geologick˘ch
vycházkách
po praÏAle znovu
ke zdejšímu
životu. Místní
auském okolí (1897). Dále jej uvádí A. Jitoritou
a
váženou
skupinou
občanů
byli
routek (1927) v knize Obec Prosek. Ve
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hasiči. Existovaly
tu
20.
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prostory
vsice
Hloubûtínû
Popelka
Bilianová
a Jaroi tovární hasičské
sbory,
jako v továrně
slav
Petrbok,
kter˘a se
ze své
funkce
konOSSA,
v Kolbence
jinde,
které
měly lepší
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technické vybavení,
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dobrovolným
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popis
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nutné. Tepr-

Tenkrát hlavně na dětech všechno jen hořelo. Ne jako dnes, kdy je to samá umělotina k neroztrhání. Skoro denně se objevila
v punčochách, rukávech či nohavicích díra
a bylo stále co zašívat a záplatovat. A taky
se hodně přešívalo a obracelo. Když byla
látka na saku či kabátu už odřená a blýskala se či byla barva „vyšisovaná“, tak se to
rozpáralo, obrátilo a znova ušilo. A hned
byl nový kabát a mohla se dál honit paProsecké
- Moãálka
ráda. Poskály
otcích
se tak přešívaly obleky synům, po starších bratrech mladším. Skoro
fiítku
do korycanského
souvrství.
Nastarkokaždýi kluk
něco dotrhával
po otci či
rycanské pískovce nasedají zelené glauším bráchovi.
konitické
jílovce a páskované souvrství jíS botami
to bylo„kanafas“.
horší. BylyBûlohorské
drahé a ani
lovcÛ
téÏ zvané
opuky
objevujíjednoduchou
jako souvislézáležitostí.
polohy aÏ
opravasenebyla
nejménû
nûkolik
desítek
metrÛ
od okraBoty se nechávaly znovu podrážet
nebo
jÛ plo‰in. Ve star˘ch lomech na území Sena
jednotlivá
prošlapaná
místa
se
dávaverního Mûsta se vesmûs tûÏila opuka.
ly Proseku
příštipky,sena
patyvztahovat
podkůvky,zápis
na špičky
K
mÛÏe
neurãitû
lokalizovan˘
tj. podrážek
ke Ztracené
plechové
špičky k
a ·ilbochu,
celá plocha
se
vartû
mezi
Libní acvočky,
Prosekem,
a datovan˘
pokryla
železnými
aby se
podrážky
rokem 1795. Îádn˘ dfiívûj‰í údaj není
hned tak
neprošoupaly.
stejněmÛÏe
– botb˘t
se
znám,
i kdyÏ
men‰í ãást Ale
chodbic
moc neužilo. Od jara až do samého zámrzu
star‰í.
TûÏba
na Proseku
probíhala
bûhem
se chodilo
jen bosky,
i do školy.
Jen vceléneho
19.
století
a
podle
pamûtníkÛ
skonãiděli, když se šlo na Prosek do kostela,
měli
la aÏ po první svûtové válce, kdy jiÏ nebyi kluci
obutí.
la
v˘razná
a poskytovala spí‰ pfiíleÏitostnou
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Divadlo MIRAON – Manželské přepadovky
Jsem moc rád, že
Městská část Praha 9 je
aktivním podporovatelem
kultury a společenského
života a prostřednictvím
grantového programu
podporuje i amatérské
divadelní soubory. Divadlo
MIRAON v letošním roce
požádalo o přidělení grantu
a je opravdu dobře, že
bylo možné jejich žádosti
vyhovět a tím alespoň
částečně pomoci s krytím
nákladů na uvedení nové
hry Manželské přepadovky.

A

matérský soubor Divadlo
MIRAON tvoří a v něm tvoří: Michaela Marečková, Ondřej
Lechnýř a Radek Fejt. Amatérský
soubor není úplně přesné označení, protože všichni jsou herci
studovaní, ale jak už to bývá, život
je zavedl po studiích jinam než na
prkna našich divadel.
Co vás k založení divadla vedlo
a proč vlastně MIRAON ?
Michaela: Když jsem skončila
konzervatoř, dva roky jsem pracovala v audiovizuální produkci
a najednou mi přišlo, že se třeba
už nikdy na ta divadelní prkna
nepostavím. O vlastním divadle
se mi zdálo a jednou ráno jsem se
probudila s tím… proč ne? Teď už
potřebuju jenom výbornou hru,
které by se lidi smáli, a za druhé
potřebuju výborné herce. Oslovila jsem svoje spolužáky a ozval se
Radek. Poté jsme s Radkem začali
procházet divadelní scénáře a každý jsme jich přečetli hodně, než

jsme našli to, co jsme potřebovali.
Radek: Nejdřív jsem měl pocit, že
se Míša zbláznila, ale potom se
mi to rozleželo v hlavě. Převládající pocit bylo nadšení a myšlenka
toho, že budeme mít vlastní divadlo a nebudeme se muset podřizovat něčím představám, se mi začala moc líbit.
Michaela: Proč MIRAON? Je to
vlastně to nejjednodušší, co nás
napadlo: MIchaela RAdek ONdra.
Kdo vám s uvedením hry pomáhal? Kdykoliv jsme spolu o vašem
divadle mluvili, zmiňovali jste
jméno Marie Lorencová, předpokládám, že to pro vás musí být
velmi důležitý člověk.
Radek: Marie je moje kamarádka,
divadelní režisérka, kterou jsem
poprosil o pomoc s úpravou a nastudováním hry. Je to člověk, který
opravdu ví, o čem mluví.
Jakou hru jste si pro svou premiéru vybrali?
Michaela: Jedná se o italského
autora Giuseppeho Luonga, který v roce 1955 napsal hru Návrat
z chaty. V roce 1977 byla hra přeložena do češtiny a od tohoto roku

tuto hru u nás nikdo neuvedl. Režisérka Marie Lorencová hru přepracovala a dala jí podtext klaunství
a dá se říct, že se jedná o pokus o sitcom na jevišti. Na hře je tolik úprav,
že by ji autor už možná ani nepoznal, došlo i ke změně názvu na
výstižnější Manželské přepadovky.
Radek: Výběr probíhal jako nálet
na divadelní oddělení knihoven
a divadelního ústavu. Hru jsme
vybírali v době, když jsme byli
pouze dva, bez Ondry. Po poradě
s Marií Lorencovou jsme vybrali
hru pro tři herce a ke spolupráci
jsme přizvali Ondru, který to vzal
a myslím, že to úžasně nazkoušel.
V podstatě se jednalo o náhodný
výběr, který se podařil.
Premiéra proběhla 1. 3. 2014 ve
skoro vyprodaném Divadle Gong.
Co tomuto večeru předcházelo
a jak jste si to užili?
Radek a Michaela: Zpočátku jsme
zkoušeli dvakrát týdně tři hodiny
a následně jsme nutně potřebovali
jeviště a zkoušet hru v prostoru.
Když se premiéra blížila, zkoušeli
jsme i pětkrát do týdne, třeba i 10
hodin. Premiéra byla v sobotu
a ve čtvrtek na generálce jsme byli

hodně nervózní, protože jsme dost
bojovali s textem, ale nakonec to
do sebe zapadlo. Podařilo se nám
skoro zaplnit celé divadlo a byli
jsme velmi mile překvapeni, že na
první hru totálně neznámých herců přišlo tolik lidí. Sami jsme to
neočekávali, ale lidi se hodně smáli a vytvořili báječnou atmosféru.
Dá se říct, že s premiérou jsme
naprosto spokojeni.
Radek: Když zkoušíš komedii,
tak při čtených zkouškách se ještě
směješ, při zkouškách v prostoru
ti to už tak vtipné nepřijde, a když
říkáš postopadesáté stejnou repliku, tak už v tom humor nenacházíš. Najednou nás přepadaly pocity: Co když se lidi nebudou smát?
A pak nás překvapilo, že se lidi
opravdu smějí tam, kde se opravdu mají smát.
Co chystáte dál?
Michaela: Co bude dál s Manželskými přepadovkami? Budeme
vás přepadat dále a dále… Rádi
bychom jednou měsíčně hráli
v Divadle Gong a chystáme zájezdy do menších měst. A protože
bychom rádi zasáhli i mladší diváky, plánujeme nazkoušet pohádku
a chceme, aby se prcci za bříška
popadali. Termín uvedení bychom
rádi stihli na přelomu září a října.
Na závěr jen doplním motto, které
jsem si z našeho příjemného povídání u kávy zapamatoval: „Když
se něco chce a dělá se to s láskou,
tak to jde.“ Za sebe bych chtěl
divadlu MIRAON popřát hodně
úspěšných repríz, málo starostí
s novými hrami a za Městskou
část Praha 9 se budeme snažit
pomáhat a podporovat nezávislé
divadlo i do dalších let.
Lukáš Dančevský

Letní otevírací doba v knihovnách Prahy 9
Kdy můžete navštěvovat knihovny Prahy 9 v době letních prázdnin?
Knihovna Prosek, Měšická 3/806,
Praha 9-Prosek,
tel.: 286 881 064
Po13:00–19:00
Út9:00–16:00
St, Čt
12:00–19:00
Pá9:00–16:00
So, Ne
Zavřeno
Týká se období od pondělí 7. 7.
do neděle 31. 8. 2014

Červenec 2014

Knihovna Vysočany, Zbuzkova
34/285, Praha 9-Vysočany,
tel.: 283 893 593
Po13:00–19:00
ÚtZavřeno
St12:00–19:00
ČtZavřeno
Pá9:00–16:00
So, Ne
Zavřeno
Týká se období 7. 7.–31. 8. 2014

Od 28. 7. do 10. 8. jsou z provozních důvodů uzavřeny všechny
pobočky OK i Ústřední knihovna.
Po dobu uzavírky je v ÚK zachována
informační telefonní služba a služba
vracení výpůjček (v režimu letní
provozní doby). Možné je i vracení
do biblioboxu na Opatově, kde bude
zajištěna nepřetržitá služba.
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Kursy jsou v kurzu
Divadlo Gong, to už delší dobu neznamená pouze divadelní představení, koncerty
a jiné kulturní akce. Dá se bez nadsázky říci, že k dobré tradici této kulturní instituce
patří organizace nejrůznějších kursů. Výukové programy pro širokou veřejnost,
probíhající po celý rok, mají už léta své místo v sesterských prostorách Gongu
v Obecním domě v Jandově ulici číslo 4.

J

e nanejvýš logické, že pestré
nabídce vévodí populární kursy
herectví, a to zejména ty pro děti.
Programová skladba kursů není
náhodná ani poplatná latinskému
heslu creatio ex nihilio. Nebyla
stvořena z ničeho. Ba právě naopak! Současný koncept kursů je
výsledkem promyšleného propojování činnosti obou institucí – Gongu a Obecního domu. A protože
Divadlo Gong se už delší čas z větší
míry věnuje dětskému divákovi,
tudíž i gró výukových programů je
synergií divadelní tvorby, dětské
fantazie a tvůrčího potenciálu.

Herecké kursy

Pro
nadcházející
sezonu
2014/2015 v Gongu připravili tři
programy rozdělené podle věku
zájemců. V kursu Pimprlata určeném žáčkům prvního stupně
základních škol dbají lektoři na
to, aby jejich malí svěřenci formou

hry rozvíjeli svůj tvůrčí potenciál a probouzeli v sobě umělecký
talent. Serióznější podobu už
nabývá návazný kurs Fantomové
divadla zacílený na děti ve věku
10 až 14 let. Výuka má ve studentech probouzet fantazii, rozšiřovat
slovní zásobu, zdokonalovat mluvu a podněcovat komunikaci. Kromě toho děti zlepšují své pohybové
dovednosti, učí se tančit a vnímat
hudbu. Fantomové jsou taktéž
ideální průpravou pro každého
uchazeče o studium na středních
uměleckých školách a praktickou
přípravou na talentové zkoušky.
Na své si však přijdou i dospělí či ti, kteří hodlají zkusit štěstí
u přijímaček na vysokých školách
divadelního zaměření. Pro ně je
určen tříměsíční divadelní seminář. Všechny tři kursy přidávají
studentům motivaci v podobě závěrečného absolventského představení přímo v prostorách Diva-

dla Gong, při kterém si studenti
budou moci vyzkoušet, jaké to je,
hrát před opravdovým publikem.

Hudební kursy

Hereckými kursy však nabídka
rozvoje dětských mimoškolních
aktivit v rámci kulturního vzdělávání mládeže nekončí. Hudební
kursy, ve kterých se můžete zdokonalit ve hře na klavír, příčnou
a zobcovou flétnu, hoboj, alt či
tenor saxofon, se konají v učebná plně vybavených moderními
ozvučovacími systémy. Ve speciálním kursu lze cizelovat i zpěv.
Všechny kurzy se navíc dají „šít
na míru“ individuálním zájmům
a potřebám studentů. Jejich obrovskou výhodou je možnost zahájení prakticky kdykoli v sezoně.

Zábavný a příjemný
zážitek pro všechny

Toto „šití na míru“ je vůbec cha-

rakteristickým znakem gongovských kursů. Neformální přístup,
rodinné prostředí a snaha vytvořit
mezi lektory a studenty přátelské
vztahy vychází z přesvědčení, že
poznávání má být zábavou a příjemným zážitkem pro všechny
zúčastněné.
Když už je řeč o rodinném prostředí, mělo by být zmíněno, že
v Gongu je myšleno i na maminky. Kursy pro ně zahrnují i prvky
relaxace a nezáleží na tom, zda si
vyberou ty výtvarně tvořivé, jako
je třeba Tilda, patchwork nebo
scrapbooking, či dají přednost
pohybovým (aerobik, pilates, jóga
a další). Nezapomíná se ani na
společné akce pro rodiče a děti.
Leckdo může namítnout, že na to,
aby se dalo hovořit o tradici, by
bylo zapotřebí, aby historie gongovských kursů sahala hlouběji
do minulosti. Váha tradice však
nespočívá v pokud možno co nejstarším letopočtu založení, ale
v množství vzpomínek, které se
nám na tu kterou část našeho života podaří do našich pamětí uložit.
A o to se tu snaží nejvíce.
Podrobnější informace o aktuálně pořádaných kursech naleznete na webových stránkách www.
divadlogong.cz nebo přímo na
telefonních číslech 283 890 440,
777 853 883 a 608 930 306.

Protančete s našimi kursy
školní rok 2014/2015
UMĚNÍ:

HUDEBNÍ KURSY
• klavír, zpěv, kytara, zobcová
flétna, příčná flétna, hoboj,
alt a tenor saxofon
• kurs vhodný pro děti i dospělé,
začátečníky i pokročilé
• vytvoření individuálního plánu
přesně podle potřeb žáka, možnost začít kdykoliv během roku
• všechny hudební učebny jsou
vybaveny PA systémem a mikrofony
• cena děti za lekci 200 Kč
• cena dospělí za lekci 270 Kč
vč. DPH

HERECKÉ KURSY

Divadlo Gong připravilo již 5. ročník hereckých kursů pro zájemce
o divadelní umění.
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Divadelní kurs
pro děti PIMPRLATA:
od 6 do 9 let, 1x týdně 1 hodina
(60 min.), 1x za 14 dní 1 hodina
hudební průpravy, 1x měsíčně
(místo hodiny herectví) pohybová
průprava.
Kurs tvořivou formou her všestranně rozvíjí osobnost dítěte. Umožňuje objevit a rozvinout umělecký
talent. Děti se naučí základní jevištní řeč, pohyb, tanec, zpěv.
Po absolvování kursu mohou děti
pokračovat v hereckých kursech
v Divadle Gong, případně v dalších pěveckých nebo výtvarných
kursech.
Divadelní kurs pro děti
FANTOMOVÉ DIVADLA:
od 10 do 14 let, 1x týdně 2 hodiny

(2x 45 min.), 1x za 14 dní 1 hodina hudební průpravy, 1x měsíčně
(místo hodiny herectví) pohybová
průprava.
Kurs se zaměřuje na rozvoj představivosti, fantazie, slovní zásoby,
správné mluvy, empatie a komunikace. Rozvíjí i pohybové dovednosti, jako jsou základy baletu či
vnímání hudby spojené s improvizací. Tento kurs doporučujeme
také všem zájemcům o studium
na středních uměleckých školách
jako průpravu k přijímacím a talentovým zkouškám.
Divadelní kurs pro dospělé
od 15 do 99 let je letos koncipován
jako 3měsíční seminář (1x týdně
4 hodiny, 1x za 14 dní 1 hodina
hudební průpravy). Doporučuje-

Červenec 2014

KULTURA
me tento kurs všem začínajícím
divadelníkům, ale především
je vhodný pro adepty studia na
uměleckých školách divadelního
zaměření, které by měl tento kurs
k přijímacím zkouškám připravit.
Dětské herecké kursy začínají
v září a budou zakončeny divadelním představením nebo pásmem
v červnu 2015 v Divadle Gong.
Herecký kurs pro dospělé začíná
v listopadu a trvá do přijímacích
zkoušek na umělecké školy (polovina ledna), druhý seminář bude
znovu otevřen v případě zájmu
v březnu.
• cena za pololetí 1250 Kč pro
děti PIMPRLATA
• cena za pololetí 2500 Kč pro
děti FANTOMOVÉ DIVADLA
• cena za seminář 1800 Kč
vč. DPH pro dospělé

JAZYKOVÉ KURSY

Angličtina pro věčné začátečníky
• individuální výuka
• společné konverzační hodiny
• pro dospělé 370 Kč
vč. DPH individuální
60minutová hodina
• pro děti 300 Kč individuální
45minutová hodina
hapy leto A2.pdf

29.5.2014

Konverzace v německém jazyce
• individuální výuka s možností
společných konverzačních
hodin
• kursy jsou vhodné pro dospělé
• pro dospělé 370 Kč vč. DPH individuální 60minutová hodina
Služby logopedického asistenta
• procvičování vyvozování hlásek
• vhodné pro děti i dospělé
• pro děti 100 Kč individuální
45minutová hodina
• pro dospělé 200 Kč vč. DPH individuální 45minutová hodina
Trénink jazykových
dovedností podle Elkonina
• kurs je určen pro děti, které
mají odloženou školní docházku a jiné vývojové obtíže
• je vhodný pro děti s narušenou
komunikační schopností
• umožňuje snazší nástup
do základní školy
• cena za rok 3200 Kč
(32 lekcí 1x týdně)

VÝTVARNÉ KURSY

Keramika
• pro děti i dospělé, začátečníky
i pokročilé
• odborné vedení zajištěno, mož-

13:50:46

Prejeme Všem krásné léto,
pohodové prázdniny a tešíme se
v zárí nashledanou v Divadle Gong.

nost točení na kruhu
• vlastní pec
• cena za lekci (2 hodiny) pro
předškolní děti 120 Kč, školní
děti 140 Kč, dospělí 200 Kč
vč. DPH
Ruční práce
• kursy jsou vhodné pro všechny,
kdo mají šikovné ruce, fantazii
a chuť se něco nového naučit
• nabízíme různé druhy technik: candy bags, quilling,
patchwork, Tilda,fimo, šperky
z pogů, scrapbooking,
recy-věci atd.
• kursy jsou pořádány nárazově, termíny najdete na www.
divadlogong.cz
• kursy jsou organizovány tak,
abychom vám nabídli ve stejném čase i program pro vaše
ratolesti

TEMATICKÉ VÍKENDY

• v období adventu a Velikonoc
připravujeme pro celou rodinu
příjemné odpoledne plné nových výtvarných a řemeslných
technik
• můžete si připravit dárky pro
své blízké
• naučit se staré zvyky a obyčeje
• pro děti bude připravena
pohádka
• na Den dětí pro vaše ratolesti
bude připravené odpoledne
plné zábavy

SPORT

Judo pro děti
• pro děti, začátečníky i pokročilé
• cena za pololetí 1500 Kč

Jóga pro děti
• pro rodiče s dětmi
ve věku 4–7 let
• pro děti 8–15 let
• cena za lekci 60 Kč
Jóga pro dospělé
• pro dospělé, začátečníky, mírně
pokročilé a pokročilé
• cena za lekci 100 Kč vč. DPH,
senioři 90 Kč vč. DPH
Pohybová výchova
• pro děti 4-6 let
• cena za pololetí 1100 Kč
Cvičení pro ženy
• aerobik, Pilates clinic method,
balet pro dospělé
• cena za lekci 100 Kč vč. DPH,
možnost zakoupení permanentek
Během školního roku 2014/2015
budou probíhat semináře:
hoopingu (cvičení s obručí)
a cvičení na trampolínách
10 lekcí za 1500 Kč vč. DPH
Termíny najdete na:
www.divadlogong.cz
ZÁPIS DO KURSŮ NA ŠKOLNÍ ROK
2014/15 PROBÍHÁ OD 18. 8. 2014.
Ceny kursů pro dospělé jsou uvedeny vč. 21% DPH, na ceny kursů
pro děti se DPH nevztahuje.
Informace a zápis tel.:
283 890 440,
mobil: 777 853 883, 608 930 306.
Úřední hodiny:
pondělí až čtvrtek 13–20 hod.,
e-mail: kursy@kultura9.cz,
www.divadlogong.cz.

BAREVNÁ
DEVÍTKA
2014
PROCESTUJTE CELÝ SVĚT ZA JEDINÝ DEN
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PARK PODVINÍ, PRAHA 9 – VYSOČANY
POCHOUTKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA
HUDBA / TANEC / ETNOTRŽIŠTĚ
WORKSHOPY / SOUTĚŽE PRO DĚTI

VSTUP ZDARMA
WWW.BAREVNADEVITKA.CZ
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PEOPLE-metr 2013
Nikoli, letopočet v názvu výstavy není chybný.
Znamená, že třetí ročník mezinárodní putovní
výstavy figurální tvorby,
který v loňském roce začal
na Zbraslavi své putování
po čtyřech zemích střední
Evropy, dosáhl svého cíle
a po zastaveních v Polsku,
Maďarsku a na Slovensku
se šťastně vrátil domů, do
Prahy, do Galerie 9. Výstava se koná do 31. července 2014.
Galerie 9, vysočanská radnice,
Sokolovská 14/324, Praha 9,
tel.: 236 041 292, www.galerie9.cz.
Otevřeno pondělí až čtvrtek
od 10 do 19 hodin. Vstup volný.

Č

lověk a metr papíru. Autor
a jeho sdělení k jednotnému
tématu na jednotném formátu
libovolnou technikou. Figurální
interpretace vjemů, vztahů, vazeb
a názorů.

PEOPLE-metr 2011 – výstava v Dunajské Stredě na Slovensku
Hommage – autorova pocta libovolné osobnosti nebo skutečnosti
– je společným tématem letošní,
v pořadí již třetí, výstavy PEOPLE-metr 2013. Ve čtyřech těsně
sousedících státech uprostřed
Evropy, ve státech, které mají se
svou koexistencí a vzájemným
vnímáním málo i mnoho zkušeností zároveň. Vzájemné setkávání
a konfrontace intimních reflexí
tolika svébytných osobností může
vykřesat onu tolik potřebnou jiskru vedoucí k touze po bližším poznání a je znamenitou příležitostí
k otevření nejen oken, ale i dveří
mezi námi.

Letní scéna – Harfa 2014
Od 23. června do 28. srpna 2014 vždy od pondělí do čtvrtka můžete jít
do divadla do obchodního centra Harfa (stanice metra Českomoravská).
Program Letní scény:
1.7. od 20.00
Dívčí válka
2. 7. od 20.00
Můžu k tobě?
3. 7. od 20.00
Táta
7. 7. od 20.00
Svaté neřesti
8. 7. od 20.30
Zdeněk Izer:
Furtluftdurch Tour
9. 7. od 20.00
Hledám milence.
Zn: Spěchá!
10. 7. od 20.00
Decibely lásky
14. 7. od 20.30
Táta
15. 7. od 20.00
Tři v háji
16. 7. od 20.00
Svaté neřesti
17. 7. od 20.00
Můžu k tobě?
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21. 7. od 20.00
Svaté neřesti
22. 7. od 20.00
Hledám milence.
Zn: Spěchá!
23. 7. od 20.00
Decibely lásky
24. 7. od 20.00
Tři v háji
28. 7. od 20.00
Svaté neřesti
29. 7. od 20.00
Dívčí válka
30. 7. od 20.00
Můžu k tobě?
31. 7. od 20.00
Z louže pod okap
4. 8. od 20.00
Dívčí válka
5. 8. od 20.00
Monology vagíny
6. 8. od 20.00
Tělo
7. 8. od 20.00
Tři v háji

11. 8. od 20.00
Hledám milence.
Zn: Spěchá!
12. 8. od 20.00
Svaté neřesti
13. 8. od 20.00
Táta
14. 8. od 20.00
Decibely lásky
18. 8. od 20.00
Dívčí válka
19. 8. od 20.00
Tři v háji
20. 8. od 20.00
Halina Pawlowská:
Strašná nádhera
21. 8. od 20.00
Láska na tři
25. 8. od 20.00
Decibely lásky
26. 8. od 20.30
Zdeněk Izer:
Furtluftdurch Tour
27. 8. od 20.00
Svaté neřesti
28. 8. od 20.30
Táta

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Autorem a hlavním garantem projektu je výtvarník František Tomík
a Galerie Zbraslav. První přehlídka v Galerii Zbraslav v roce 2009
vzbudila zájem slovenských kolegů a jejich nabídka k přenesení
výstavy na Slovensko byla impulzem ke konceptu mezinárodní putovní výstavy současné figurální
tvorby. Pro druhý ročník (2011),
do jehož přípravy se jako druhý
hlavní garant zapojila Galerie 9,
byli osloveni další partneři z Polska a Maďarska a samotná výstava
procestovala přes 2000 km, než se
vrátila zpět do Prahy.
Přehlídka prezentuje především
díla autorů žijících v České republice, Maďarsku, Slovensku a Polsku. V minulém ročníku se organizátorům podařilo zajistit také
účast autorů z Chorvatska a Ruska a letošní ročník v této tradici
rozšiřování okruhu vystavujících
pokračuje: své zástupce má v PEOPLE-metru i Rumunsko a Itálie.
Galerii 9 v přehlídce, která se opět

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

koná pod záštitou místostarosty
MČ Praha 9 Mgr. Adama Vážanského, reprezentují čtyři výrazní
výtvarní umělci, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme: Hana
Čápová, Lenka Vojtová, Jaroslav
Rothbauer a Martin Frind.
První výstava letošního putování
se uskutečnila v květnu v Galerii
Zbraslav, léto strávil PEOPLE-metr 2013 v polské Čenstochové,
září v maďarském Káposváru a na
podzim se přesunul na Slovensko.
A slavnostní ukončení celého cyklu nás čeká v červenci v Galerii 9.
Práce minulého i letošního ročníku PEOPLE-metru najdete na
stránkách www.people-metr.eu.
Že se povedl minulý ročník PEOPLE-metru 2011, vidíte na přiložených fotografiích. Ovšem jak
se povedl ten poslední, se budete
muset přijít podívat do Galerie 9.

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro
všechny věkové kategorie,
tvoříme zde pro radost, zábavu,
štěstí, harmonii, uklidnění. Za
krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné,
na chvilku se odreagovat od
denního shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo.
Program dílen v Galerii 9
Od 17 do 19 hodin
9. 7. koláže
16. 7. šperky/papír, korálky,
drátky
30. 7. výrobky z přírodních
materiálů

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
9. 7. koláže
30. 7. výrobky z přírodních
materiálů
Kurz probíhá přímo ve výstavních prostorách, takže můžete
být inspirováni výtvarnými díly.

PEOPLE-metr 2011 – výstava v maďarské Soproni
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Kinobus 2014
I pro léto 2014 se chystá
turné Kinobusu. Sedmý
ročník by měl připravit
divákům představení
každý týden od pondělí
do čtvrtka.

T

aké pro letošek platí, že s autobusem bude cestovat pokladnička Nadace rozvoje občanské
společnosti se sbírkou Pomozte
dětem a že diváci v letním kině
spatří výhradně české filmy.
Laťku má Kinobus Dopravního
podniku nastavenu vysoko. Například vloni zaznamenal divácký
rekord návštěvnosti na jednotlivých promítáních, který dosáhl

Prosecká

v průměru téměř 500 osob. Vloni unikátní projekt Dopravního
podniku Praha nabídl 42 projekcí,
které přilákaly bezmála 18 tisíc
návštěvníků. Toto vysoké číslo
neovlivnilo ani turné zkrácené
z důvodu povodní. Návštěvností
zvítězil film Šmejdi, který překonal rekord z roku 2012, jejž držel
film Perfect Days.

zastaveníčka

A jaký program jsme pro vás
na Proseku připravili?
21. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.

PŘÍBĚH KMOTRA
VEJŠKA
REVIVAL
BABOVŘESKY

Promítá se na Proseku v parku
Přátelství u pizzerie, začátek ve
21.30 hodin. Doprava: metro C
Prosek nebo bus 136, 177, 183
stanice Vysočanská.
Podrobný program najdete na
stránkách www.ddp.cz.

Večerní
škola

o prázdninách
Večerní škola je stylová
restaurace a hudební klub
s programem. Co na adrese
Nad Kolčavkou 907/8 PrazeLibni chystají o prázdninách?
8. července 2014
od 19 hodin
Druhé úterý a zase hraje
Brabenec
10. července 2014
od 19 hodin
Darja Kuncová
a Old Fashion Trio,
opět večer plný swingu
s naší oblíbenou star
2. srpna 2014
od 14 hodin
II. ročník Běhu Rokytkou

Od začátku července se v parku Přátelství na Proseku
konají oblíbená Prosecká zastaveníčka.
Pořádá je Městská část Praha 9.
Milovníci krásné hudby si tu mohou dát dostaveníčko vždy v úterý
od 18 hodin. Podrobnější program najdete na www.praha9.cz.

ročník benefičního
běhu pro dobrou věc
Ve čtvrtek 4. 9. 2014 od 14 hodin.

Užijte si s celou rodinou nebo přáteli úžasné odpoledne
v OC Galerie Harfa a vyběhněte na pomoc těm, kdo to
potřebují nejvíce. Výtěžek z 2. ročníku benefičního běhu
Harfandění kolem obchodního centra tentokrát poputuje
na pomoc dětem z Klokánku. Ty díky vám za každé kolo,
které můžete uběhnout nebo jen obejít, získají od Galerie Harfa
100 Kč. Kromě běhání, lezecké stěny a face paintingu se vaše
ratolesti opět mohou těšit na Festival volnočasových aktivit
s ukázkami více než 20 zájmových a sportovních kroužků
z Prahy 9 a blízkého okolí. Je to tedy skvělá příležitost vybrat
nový kroužek pro vaše děti. Proto neváhejte přiběhnout ukázat
své velké dobré srdce!
Těšíme se na vás v Harfě!

Hlavní partneři:

Partner:

vedle

areny

Harfandeni2_inzerat 190x130.indd 1
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zdarma

www.galerieharfa.cz
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Ragbisté Pragy po 12 letech mistry ČR
a po 22 letech se koupali v Rokytce
V říčce Rokytka vedle
ragbyového hřiště Pragy
v Praze-Vysočanech se
v sobotu 14. června 2014
přibližně osm hodin před
půlnocí děly věci. Oslavy
čerstvě získaného mistrovského ragbyového titulu
proběhly nakonec i ve
vodním toku. To se totiž
po převzetí zlatých medailí
a mistrovského štítu skupina hráčů v černožlutých
dresech sešla radovat i do
koryta Rokytky.

P

ragováci si zde zakřičeli svůj
vítězný pokřik a pak se spontánně vykoupali. Praga podobným
způsobem slavila naposled v roce
1992 tehdejší poslední federální
mistrovský titul.
„Tehdy jsem byl nejmladší. Bylo
mi osmnáct. Nyní jsem byl naopak
druhý nejstarší. Prostě jsem chodící historie pragováckého ragby,“
pochlubil se veterán finálového
utkání Václav Zelenka, který je jediný držitelem tří posledních zlatých kovů z let 1992, 2002 a 2014.

Jak se to všechno semlelo

Jak asi víte, Praha 9 je jedinou
pražskou částí, kde svá hřiště mají
hned dva ragbyové kluby: Praga
a Sparta. Jejich celky mužů navíc
hrají v extralize a v roce 2014 se
k tomu ještě zrovna přihodilo, že
se obvodním rivalům velmi dařilo
i po sportovní stránce.
Praga skončila po základní části první a Sparta druhá a pořadí

Televizní kamery na ragbyovém
hřišti Pragy byly poprvé
v historii klubu

Kapitán Pragy Petr Čížek má nad hlavou mistrovský štít.
Na zemi leží Pohár Prahy 9, který Čížek převzal dříve
na předních místech po čtrnácti
kolech jim oběma umožnilo, že
v semifinále oba celky hostily své
soupeře doma. Sparta se do finále
probojovala přes výhru nad Slavií
42:12 a Praga postoupila po výhře nad Říčany 35:6. Finále se tak
hrálo druhou červnovou sobotu
na trávníku mezi bývalým továrním areálem automobilky Praga
a Rokytkou.

Finále se hrálo
v úžasné atmosféře

Asi tisícovka diváků kolem trávníku
fandila střídavě hráčům obou týmů.
V hledišti finálový zápas sledovali
domácí pamětníci jako například
Eduard Krützner starší a Bruno
Kudrna, kteří několik titulů získali
nejdříve coby hráči Pragy a poté
i jako trenéři. Nejstarší z ragbyových mistrů Pragy byl čtyřiaosmdesátiletý Jan Král. Vybojoval titul naposled v roce 1969, ale poté byl déle
než dvacet let koučem juniorů, kteří
se zasloužili později u mužů o další

Radostný pokřik ragbistů Pragy zazněl i v korytě Rokytky
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šňůru zlatých medailí.
„I nyní mám na hřišti želízko
v ohni z rodiny, a to vnuka Michala Nováka, který hraje mlynáře
a docela mu to jde,“ poznamenal
vysočanský patriot Jan Král.
Z tábora pamětníků hostů zavzpomínal na tradiční derby Václav Horáček. Bývalý hráč a trenér
Spartu koučoval i v roce 1998, kdy
se borci v rudých dresech stali mistry Česka, a to v přímém souboji
právě s Pragou.

Ragbyovými mistry ČR
jsou hráči Pragy Praha

Podařilo se jim zvítězit ve finále
play-off nad Spartou Praha 23:10.
Ve 129. vzájemném ligovém utkání prokázali vítězové svoji jarní neporazitelnost.
Praga se ujala vedení trestným kopem svého kapitána Petra Čížka,
jenže sparťan Pavel Vokrouhlík
vyrovnal stejným způsobem. Kapitán Sparty Vokrouhlík byl i koncovým hráčem akce, z které v 28.
minutě padla pětka Sparty. Sparta rázem po proměněném kopu
vedla 10:3. Těsně před koncem
prvního poločasu však borci Pragy
stačili vyrovnat. Po akci roje položil důležitou pětku rváček Pragy
Jiří Frank. Po pětce následný kop
proměnil Petr Čížek a tím oba celky měly srovnané skóre.
Po změně stran neuplynuly ani tři
minuty hry a Praga již vedla. Z rojníků se v brankovišti coby poslední dotkl míče opět Jiří Frank a kop
po pětce opět proměnil Petr Čížek.
Pak už za Pragu bodoval z dálky
jen kapitán Pragy Petr Čížek. Pro-

měnil tentokrát dva trestné kopy,
a rozhodl tak o vítězství týmu
Pragy, která se ve své sedmdesátileté historii pošestnácté stala mistrem republiky.

Konečné pořadí
mistrovství ČR 2014:

1. Praga Praha, 2. Sparta Praha,
3. Slavia Praha, 4. Říčany, 5. Tatra Smíchov, 6. Vyškov, 7. Dragon
Brno, 8. Bystrc Brno. V novém
ročníku nahradí Bystrc tým Sokol
Mariánské Hory.

Ohlasy po utkání

Eduard Krützner, trenér Pragy:
„Finále každopádně hrály dva
nejlepší české týmy a Praga jej
vyhrála, neboť měla lepší fyzičku
a dobře jsme i ke konci prostřídali
hráče v roji. Mám radost, že nás na
jaře nikdo neporazil a jen ve finále jsme nedali tradiční čtyři a více
pětek jako v ostatních zápasech.“
Antonín Brabec, trenér Sparty:
„Prohra je pro nás zklamání. Praga však byla lepší. Těžko jsme
soupeře bránili a zejména v roji
byli hráči Pragy k neudržení. Náš
cíl na začátku soutěže byl dostat
se do finále a to se nám nakonec
povedlo.“
Adam Vážanský, místostarosta Prahy 9: „Moc si vážíme, že
se finále hrálo zrovna v Praze 9
a že aktéry finále byli ještě k tomu
právě ragbisté z našeho obvodu
Sparty a Pragy. Myslím si, že titul Pragovce právem patří. Vím,
že na jaře 2014 neprohrála, a na
utkáních, která jsem viděl, předváděla pěkné ragby. Bylo pro mne
ctí, že jsem za radnici Prahy 9
mohl Pragovce ještě před převzetím zlatých medailí předat pohár,
který naše radnice tradičně věnuje
vítězi tohoto derby.“ Text a foto:
Petr Skála, Českéragby.cz
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Známe vítěze Sportovních her mládeže Prahy 9
Skok daleký
chlapci (6.–7. tř.): Luboš Kudrlička
Špitálská
dívky (6.–7. tř.): Kateřina Tichá
Gymnázium Českolipská
chlapci (8.–9. tř.): Marian Jelen
Balabenka
dívky (8.–9. tř.): Markéta
Vařečková, Litvínovská 500

Tradiční Sportovní hry
mládeže, kterých se
zúčastnili žáci základních
škol Prahy 9, uspořádala
devátá městská část
16. a 17. června 2014.
Přinášíme jména vítězů
v jednotlivých kategoriích.
Mladší žáci a žákyně 2.–5.třída:
50 m
chlapci (2.–3. tř.): Sebastián Diviš
Balabenka
dívky (2.–3. tř.): Adéla Hornofová
Litvínovská 600
chlapci (4.–5. tř.): Lukáš Veselý
Novoborská
dívky (4.–5. tř.): Vendula
Neubergová, Balabenka
400 m
chlapci (4.–5. tř.): Janis Mach
Litvínovská 600
dívky (4.–5. tř.): Zuzana Pajtašová
Litvínovská 500
Skok daleký
chlapci: Matěj Procházka
Novoborská
dívky: Andrea Kochanová
Litvínovská 600

Koule
chlapci: Vít Helus, Novoborská
dívky: Veronika Domingyezová
Litvínovská 500
Přetah lanem
družstva (2.–3. tř.): ZŠ Novoborská
Florbal
dívky: Aneta Fryčová
Litvínovská 600
chlapci: Tobiáš Průša, Novoborská
Malá kopaná
chlapci: Universum
Stolní tenis
chlapci: Petr Koubovský, Balabenka
dívky: Veronika Kánová, Universum

Starší žáci a žákyně 6.–9. třída:
60 m
chlapci (6.–7. tř.): Jakub Král
Universum
dívky (6.–7. tř.): Barbora
Formánková, Špitálská
chlapci (8.–9. tř.): Jonáš Plichta
Litvínovská 600
dívky (8.–9. tř.): Anna Jiráňová
Novoborská
800 m
chlapci (6.–7. tř.): Radek Dynybyl
Novoborská
dívky (6.–7. tř.): Tereza Březinová
Litvínovská 500
chlapci (8.–9. tř.): Michal Švec
Litvínovská 500
dívky (8.–9. tř.): Eliška Svobodová
Universum

Hod medicinbalem
chlapci (6.–7. tř.): Martin Špelina
Novoborská
dívky (6.–7. tř.): Anna Fozsterová
Špitálská
Vrh koulí
chlapci (8.–9. tř.): Filip Uhlíř
Balabenka
dívky (8.–9. tř.): Šárka Vášová
Novoborská
Florbal
smíšená družstva: Litvínovská 500
Malá kopaná
chlapci: Balabenka
Stolní tenis
chlapci: Filip Černota, Balabenka
dívky: Erika Čapková,
Gymnázium Českolipská
foto: lu

Jeden z největších fotbalových talentů
Ladislav Přáda vyrůstal ve Vysočanech
„Býval kanonýrem, který měl talent na to, aby se stal
ještě excelentnějším střelcem než slávista Pepi Bican.
Svůj mimořádný fotbalový talent bohužel promarnil. Ke
smůle jeho i naší kopané,“ řekl na křtu knihy Nešťastná
fotbalová legenda zachycující život Ladislava Přády jeho
bratr Josef Přáda, díky němuž kniha vznikla.

K

nihu Jiřího Macků pokřtil
v květnu Josef Masopust –
bývalý československý fotbalový
hráč a trenér, který v roce 1962 obdržel významnou cenu Zlatý míč
pro nejlepšího evropského fotbalistu, a Ing. Pavel Sedláček.
Josef Masopust na Ladislava Přádu vzpomíná jako na fotbalistu
s mimořádným talentem: „Hrával
buď vysunutého středního útočníka, nebo levou spojku. Vždy na
špici útoku. Brilantní zakončování
akcí bylo jeho nejsilnější stránkou.
Byl ale také skvělý driblér a dokázal s míčem dělat zázraky. Přitom
sám do poslední chvíle nevěděl, co
s ním udělá. Jeho přeskakovačky

Červenec 2014

byly až neuvěřitelné. Kdysi jsem
mu řekl, že si jednou nohy zaplete jako vánočku. A on na to, že se
není čeho bát, protože on má nohy
ohebné. Takže se mu zase vrátí
zpátky…“

Nezapomenutelná postava
českého fotbalu
Ladislav Přáda vyrůstal ve Vysočanech.
S fotbalem však začal
na severu Čech v Trnovanech u Teplic,
kde se o něj v padesátých letech starala
babička. Pak prošel
libereckými
kluby

Knihu o Ladislavu Přádovi
pokřtili Josef Masopust
a Ing. Pavel Sedláček
ČSSZ a Slavojem, v roce 1954 narukoval na vojnu do ÚDA Praha,
kde se hlásil už jako ligový kanonýr.
Čich na góly pak prokazoval i ve
vojenském týmu. V jeho dresu odehrál tři ligové ročníky. V tom prvním
se zapsal do střelecké
bilance pěti brankami.
V dalším už nastřílel
17 branek – stejně jako
Zdeněk Nehoda o čtyřiadvacet let později. Jenže Nehoda to dokázal
v třiceti mistrovských
zápasech, kdežto Přádovi jich stačilo pouhých

dvaadvacet. V roce 1956 se Dukla
stala mistrem ligy a Přáda jí k tomu
pomohl tuctem gólů.
Trenér Karel Kolský měl s Přádou
nekonečnou trpělivost. Opakovaně mu odpouštěl jeho opilecké
průšvihy, dával mu šance. Nakonec Ladislav ze Strahova odešel
do RH Brno a hned tam nastřílel
dalších osm ligových gólů. Ještě
předtím podstoupil protialkoholní léčení. I když se zdálo, že si ze
všech svých předchozích malérů
vzal poučení, pít nepřestal. Ani
když končil svou kariéru v Hradci
Králové, Kutné Hoře a Příbrami.

Přehled největších
fotbalových úspěchů:

• 1953–1956: jedenáct reprezentačních utkání, pět branek
• 1955: sedmnáct ligových branek
(ÚDA Praha)
• 1956: mistr Československa, dvanáct ligových branek (Dukla Praha)
• 41 ligových branek (ÚDA, Dukla
Foto: mk
Praha – 29 branek)
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FAFV

NABÍZÍME PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM PRO DĚTI
SE ZAMĚŘENÍM
NA VŠESPORTOVNÍ
AKTIVITY, FOTBAL,
PLAVÁNÍ A ZÁBAVU.

Fotbalová Akademie Františka Veselého

TÝDENNÍ CYKLUS:

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

TERMÍNY:

7. 7. - 11. 7.
4. 8. - 8. 8.

CENA ZA TÝDEN:

21. 7. - 25. 7. 2014
18. 8. - 22. 8. 2014

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

Věk 6-10 let 2 190,-Kč
Věk 10-15 let 2 390,-Kč
Minimální účast na týden
15 dětí, maximální 30 dětí.

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

INZERCE

Kopečková
zmrzlina

ZUBNÍ ORDINACE

na prodej
v ul. Bílinská

Roháčova 109

Realitní makléř z Proseka

Albina KASHKAROVA

nabízí výcvik všech skupin:
B (7500 Kč), A (5900 Kč), A2 (5500 Kč),
A1 (4500 Kč), C (12000 Kč)

ZAVOLEJTE MI

SC-340905/01

SC-340480/04

pro více info

774 849 270

WWW.BYDLIMENAPROSEKU.CZ

Otevírací doba Út a Čt 15–18 hod.

Tel.: 776 600 600

Bc. Alexandra Klozová

fyzioterapeutka

inzerat_44x30_cerven2014.indd 1

• terapeutická práce s dotekem
• fyzioterapie • reflexní terapie
• biodynamické masáže

08.06.14 17:50

veškeré opravy a instalace
čištění odpadů a kanalizace

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

SC-340735/02

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

SC-340675/03

NEPŘETRŽITĚ

603 42 19 68, 283 88 13 75

www.ceskydomov.cz
SC-340954/01

www.autoskolahanus.cz, tel.: 603 42 53 13
hanus.autoskola@seznam.cz
Adresa: Praha 9–Hloubětín, Poděbradská 56,
Nehvizdy, Družstevní 347

výcvik AM, A1, A2, A, B, B automat,
BE, C, CE a D

30

SC-340760/02

Akreditované školící středisko

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ
SC-332529/05

SC-340636/03

• (práce s tělem v rámci body-psychoterapie)

Liblická 5, Praha 9 - Hloubětín
www.telo-duse-energie.cz
tel.: 732 18 62 14
email: alex.kloz@centrum.cz

INSTALATÉR
TOPENÁŘ
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SC-340287/05

Prosek, Střížkov
a okolí rozvoz zdarma.
Tel.: 775 008 011
www.pizzapaoloprosek.cz

Sokolovská 304
Soukromá zubní ordinace
„Vysočanská
poliklinika“
Mudr. Zuzana Střelcová
OZNAMUJE
ve Vysočanské poliklinice
OTEVŘENÍ
ORDINACE
oznamuje
příjem
nových pacientů.
A Smlouvy
PŘÍJEMsPACIENTŮ
pojišťovnami.
tel.: 266
006006
189189
tel.: 266

Autoškola Žižkov

Byt 3+1

MUDr. Zuzana Střelcová

v nabídce!

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Beranových 130, Praha 9-Letňany
Do této provozovny
přijmu kadeřnice na ŽL
Kristýna Beránková, tel.: 774 833 531
crisstyl@crisstyl.cz

SC-340788/01

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

zve na den otevřených dveří
14. 7. 2014 od 12:00 hod.

SC-340820/01

Objednej si 2 velké pizzy
a dostaneš 1,5 l Pepsi
zdarma!

SC-340919/01

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

Nápoj zdarma

Nové kadeřnictví Crisstyl

SC-340861/01

OPRAVY A PRODEJ

Pronajmu garáž
na Proseku, ulice
U Voborníků 451/6.
Volejte pana Svobodu
na tel.: 212 231 809

SC-340855/01

ŠICÍ STROJE

INZERCE

generální partner

uvádí

l et n í
shakespearovské
slavnosti
2014

Předplatné
na novou
sezonu
je v prodeji
www.predplatnend.cz

| 2. 7. – 23. 7. |

SC-340389/20

www.shakespeare.cz | www.ticketportal.cz

SC-321029/13

sen noCi
svatoJÁnské

Touha jménem Einodis
30. 6. - 10. 7.
a 14. 7. - 17. 7. 2014

2014
Degustace 600 nejlepších vín
soutěže Král vín České republiky

N O V Ý

R O D I N N Ý

SC-340654/81

Manželé
Prof.Dr. Dadja Altenburg-Kohl
& Daniel Pešta
mecenáši

Z Á Š TITA
S TA ROS TA M ĚS T S KÉ Č Á S TI PR A H A 9 ING . JA N JA ROLÍM

29/8/2014, 18:00–24:00

M U Z I K Á L

C L A R I O N

Zdeněk BARTÁK
Alena a Jan PIXOVI

C O N G R E S S

H O T E L

P R A G U E

V ceně 1 500 Kč pro 1 osobu:
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
KRÁL VÍN České republiky 2014
Neomezená degustace 600 nejlepších vín
Bufetový raut
ČESK É R EPUBLIKY

2014

2O14
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snehova_kralovna_inzerce_92x63.indd 1

SC-340654/82

Divadle HYBERNIA od 2O. září

SC-322206/93

Na motivy pohádky H. CH. Andersena , režie: Lumír OLŠOVSKÝ
v titulní roli: Dagmar PATRASOVÁ, Mahulena BOČANOVÁ

v

Předprodej vstupenek:

www.kralvin.cz
www.ticketstream.cz

5/27/2014 6:02:40 PM
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Fénix vám přináší letní

30. 6. – 31. 7.
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SC-340146/07

se f
Jaký? Staňte

Informace o akcích najdete také na

www.ncfenix.cz

