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✓ KOUPELNA ZA POUHÉ 3 - 4 DNY
✓ BEZ BOURÁNÍ JÁDRA, PRACHU A ŠPÍNY

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč.
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www.koupelnyza3dny.cz
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DEVÍTKA
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

Historie
Služby

SLOVO STAROSTY
elý svět je na devítce, můžeme
si říci letos v srpnu již poosmé.
Poosmé se totiž v parku Podviní
koná multikulturní festival Barevná
devítka. Jsme rádi, že se právě u nás
ve Vysočanech, jako v jediné pražské
městské části, můžete seznámit s životem etnik a menšin, které žijí mezi
námi nejen zde v Praze 9, ale v celé
České republice.

C

Barevná devítka je příležitostí, při
níž se setkají lidé různých národností žijící v Praze a v Česku. Poznáte
speciﬁka cizí kultury a země, okusíte
její domácí kuchyni a zažijete její atmosféru na vlastní kůži. Představí se
vám kultury a kuchyně různých světadílů, tanečníci a hudebníci z dalekých i blízkých krajin, ochutnáte
tradiční delikatesy nejrůznějších

zemí a zakoupíte výrobky, které jinde
neseženete. Pro děti je připraveno
mnoho workshopů i soutěží včetně
celofestivalové hry „Za hodinu kolem světa“.
Tak na shledanou v Podviní
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

PŘEČTĚTE SI
4–7
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9
10–11
12–13
14–15

Z radnice
Téma měsíce: Barevná devítka
Bezpečnost
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Školství
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Z RADNICE
Zastupitel MČ Praha 9 RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (Strana zelených)

Rád bych rozhodování na radnici více
přiblížil občanům
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.,je zastupitelem
Městské části Praha 9 první volební období.

Pane doktore, proč jste se coby fyzik-meteorolog působící na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha vrhnul na komunální politiku?
Myslím, že všichni neseme do jisté
míry zodpovědnost za stav společnosti kolem nás; za to, jací politici nás reprezentují, a rovněž za to,
jak svou práci vykonávají. K této
zodpovědnosti se můžeme postavit různými způsoby – přirozeně
máme právo si stěžovat na to, jak
vypadá politická scéna, a máme
i možnost ovlivnit složení zastupitelstva v komunálních volbách.
Pokud ale chceme kritizované poměry aktivně měnit, je nutné se zapojit do občanských aktivit anebo přímo do místní politiky. To
byl také hlavní důvod, proč jsem
se rozhodl kandidovat v komunálních volbách – získat větší přehled
o fungování místní správy a osobně ovlivňovat dění v komunální
politice v Praze 9.
Do zastupitelstva Prahy 9 jste se dostal za Stranu zelených. Co vy sám
jste chtěl v Praze 9 prosadit, s jakými cíli jste do politiky vstoupil?
V době, kdy jsem se rozhodl vstoupit do politické strany, jsem byl nespokojený především s neprůhledností politického rozhodování,
mírou arogance a (mnohdy později prokázanými) náznaky všudypřítomné korupce. Vybral jsem si
proto také Stranu zelených, která

se vůči těmto politickým neřestem
jasně vymezuje. Zároveň považuji za důležitou péči o prostředí, ve
kterém žijeme – zejména v současné době, kdy se rozhodujícím faktorem stal krátkodobý ekonomický
přínos, který je možné vyjádřit v penězích. S tím také souvisí vize a cíle,
které se snažím v komunální politice Prahy 9 prosazovat. Rád bych
dění a rozhodování na radnici více
přiblížil občanům tak, aby existovala silnější veřejná kontrola práce
zastupitelů a celého úřadu MČ Praha 9. Rád bych také do rozhodování na radnici vnesl více racionality.
Ideologické tahanice obvyklé v politické debatě považuji sice za přirozené, ale zároveň za trochu hloupé a hlavně neproduktivní. Snažím
se tedy vymezovat proti pletichaření a poukazuji na nutnost konzis-

tentní argumentace s podporou napříč politickým spektrem.
Daří se vám prosazovat vaše cíle,
nebo zjišťujete, že není jednoduché vlastní názory realizovat?
Abych byl upřímný, ze začátku
jsem pociťoval určitou deziluzi
z toho, jak málo mohu ovlivnit. To
se ale časem změnilo. Dnes je mi
jasné, že jsem v komunální politice nováčkem, stále se trochu rozkoukávám a teprve zjišťuji, jaké
možnosti ovlivnit dění na radnici
vlastně mám. Nezřídka se například setkávám s argumentem, že
daná věc není možná (třeba protože to prý nedovoluje zákon anebo
protože by mohlo dojít k překročení pravomocí). Po určité době
ale zjišťuji, že šlo spíše o neochotu věci měnit a že propříště musím

RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
• 33 let, vyrostl v Ostravě, je svobodný. Do Prahy přišel před patnácti
lety studovat fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. „V roce
2005 jsem se přestěhoval do Vysočan, kde se mi hned od začátku
zalíbilo a kde od té doby bydlím,“ říká.
• Po skončení doktorského studia v roce 2006 zůstal pracovat na
MFF UK, kde působí dodnes. Ve svém výzkumu se zabývá fyzikou
atmosféry, analýzou pravidelných oscilací se zaměřením na oblast
stratosféry anebo studiem výstupů klimatických modelů.
• Je autorem více než dvaceti odborných publikacích uveřejněných
v tuzemských a zahraničních vědeckých časopisech. Ve svých
přednáškách se navíc také věnuje roli oceánů, fyzikálnímu popisu
souvisejících dějů a rovněž problematice kvality ovzduší (přednáší
ji na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České
zemědělské univerzity v Praze).

Distribuční místa

Devítky

Nenašli jste ve své schránce měsíčník Devítka? Vzít si ho
můžete na třinácti distribučních místech v Praze 9.

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS
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Clinicum, a. s.
Česká spořitelna Prosek
Divadlo Gong
Domov seniorů
Knihovna Prosek
Mateřská škola
Městská policie
Nádraží Libeň
Paneria
Poliklinika Prosek
Radnice
Second hand Market SAHU s. r. o.
SOŠ stavební a zahradnická

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

být zkrátka lépe připravený.
Na druhou stranu v některých
ohledech jsem byl velmi mile překvapen, s jakou pečlivostí a profesionalitou ke své práci přistupují
někteří moji kolegové ze zastupitelstva i pracovníci úřadu. Příkladem by mohla být oblast životního
prostředí anebo protidrogová problematika.
Působíte v několika komisích
Rady MČ Praha 9. Co v nich považujete za prioritní a na čem v nich
pracujete?
Moje práce v komisích se týká tří
oblastí – prostředí, ve kterém žijeme (komise pro územní rozvoj
a výstavbu a komise životního prostředí a dopravy), prevence a bezpečnost (protidrogová komise
a bezpečnostní komise) a IT problematika spojená s fungováním
úřadu (komise informatiky). V komisích se obecně snažím prosazovat výše uvedené principy otevřenosti a racionálního přístupu. To
znamená snahu o maximální zpřístupnění dění v komisích veřejnosti anebo úsilí o navázání spolupráce s akademickými institucemi.
Aktuálně například plánuji rozpracovat, jakým způsobem by se dala
navázat užší spolupráce s Fakultou
architektury ČVUT pro řešení problematiky územního rozvoje Prahy
9. Zároveň se podařilo začít (do určité míry) zveřejňovat zápisy z jednání komisí Rady MČ Praha 9.
mk

Nemocnice Vysočany, Sokolovská 810
Verneřická 408
Sokolovská 969
Novovysočanská 5005
Mimoňská 645
Kovářská 27
Veltruská 576
Českomoravská 316
Sokolovská 608
Lovosická 440
Sokolovská 324/14
Sokolovská 318
Učňovská 1

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

Kontakty na redakci,
inzerci i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži

Srpen 2012

Z RADNICE

Konec letních
Z červnového
prázdnin se sportem zastupitelstva devítky
Již tradičně čeká žáky základních škol zřizovaných
Městskou částí Praha 9 poslední prázdninový týden
sport. I letos mohou využít bazén relaxačního centra
Infinit v hotelu Step a nabídku Lanového centra Proud.
azén bude klukům a dívkám
k dispozici od pondělí 27. 8.
do pátku 31. 8., vždy od 11 do 14
hodin. Dětem mladším deseti let
doporučujeme přijít v doprovodu
dospělé osoby. Rodiče pak zaplatí
příznivou cenu.
Lanové centrum Proud má pro
děti nachystáno pět překážek a pro
odvážlivce i jeden skok navíc, a to
opět od pondělí 27. 8. do pátku 31.
8., vždy od 13 do 19 hodin. Děti
mladší deseti let mohou do lanového centra pouze v doprovodu
osoby starší 15 let, která je bude
jistit.

B

Ve škole žáci obdrželi orazítkované kartičky, díky nimž mají vstup
volný.
Jak se dostat do relaxačního
centra Inﬁnit:
• od zastávky Balabenka zhruba
pět minut pěšky
• autobusem č. 136 na zastávku
Skloněná
Jak se dostat do Lanového
centra Proud:
• tramvají č. 16 do zastávky
Poliklinika Vysočany a příjemnou
procházkou parkem Podviní
rk

Už podruhé Festival potěšení v Gongu
I letos se, 26. června, uskutečnil Festival potěšení v Gongu a stejně
jako loni nad ním záštitu převzal místostarosta Prahy 9 Adam
Vážanský (na fotograﬁi s organizátorkou festivalu Kateřinou Pechovou
z Paradise studia). Sebe a svou ﬁlozoﬁi v Gongu představily ﬁrmy, jež
svými službami nebo produkty ovlivňují náš životní styl, zdraví, krásu
– například Paradise studio, FitStudio, Masáže Petra Křivancová,
Mary Kay – Eva Měchurová, Cocktail & Music bar Innuendo, řezbář
Text a foto: mk
K. Holub a další.
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Desáté zastupitelstvo Městské části Praha 9
se konalo 26. června.
• Zastupitelé zvolili kandidátku
JUDr. Mgr. Radku Drexlerovou
do funkce přísedící u Obvodního
soudu pro Prahu 9
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí
zprávu k rozboru hospodaření
Městské části Praha 9 za
1. čtvrtletí 2012:
příjmy celkem: 89 994,11 tis. Kč
výdaje celkem: 84 935,31 tis. Kč
výsledek hospodaření:
+ 5 058,80 tis. Kč
Celkové výdaje byly čerpány ve
výši 18,32 % ročního objemu
rozpočtu, příjmy dosáhly výše
22,48 % ročního objemu rozpočtu.
• Zastupitelstvo schválilo prodej
volných bytových jednotek
z majetku MČ Praha 9 v domech

určených k privatizaci:
Bytová jednotka č. 1071/12 v ulici
U Svobodárny, bytová jednotka
č. 1071/30 v ulici U Svobodárny, bytová jednotka č. 871/4
v ulici Čihákově, bytová jednotka
č. 747/13 v ulici Pod Strojírnami,
bytová jednotka č. 511/19 v Bílinské ulici, bytová jednotka č. 514/4
v Bílinské ulici a bytová jednotka
č. 507/15 v Bílinské ulici.
• Zastupitelé schválili ocenění
významných osobností Cenou
Městské části Praha 9.
Ceny Městské části Praha 9
budou slavnostně předány 10.
září v obřadní síni vysočanské
radnice.
mk

Nový automobil pro Středisko
sociálních služeb Prahy 9
Nové osobní auto pro pečovatelskou službu v rámci projektu Sociální automobil převzalo 20. června Středisko
sociálních služeb Praha 9 ve Wellness hotelu Step.
rávě tady se sešli zástupci ﬁrem,
které si zakoupily na karoserii
auta „reklamní plochu“, a díky
nimž tedy projekt pomoci potřebným může být realizován. Nový
Renault Master nyní patří k malé
„ﬂotile aut“ pečovatelské služby
na devítce. „Vozidla jsou v terénu
denně, 365 dní v roce. Rozvážejí
seniorům a zdravotně handicapovaným obědy, nákupy, prádlo
a další potřebné věci,“ konstatovala při slavnostním předání vozidla
ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 9 Michaela Žáčková.
Sociální automobil je projektem
společnosti Kompakt s r. o. Za spoluúčasti ﬁrem a společností, které si
zakoupí reklamní plochu na karoserii, se snaží o vytvoření nebo obnovení vozového parku v ústavech
a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak handicapovaných lidí.
Od roku 1997 s úspěchem předala
již více než 300 automobilů do sociálních ústavů v celé ČR.
Renault Master je třetím vozidlem
z projektu Sociální automobil pro

P

Středisko sociálních služeb MČ
Praha 9. Bylo možno ho pořídit
díky ﬁrmám:
Metrostav a. s.
Rokytka Gardens C1Group, s. r. o.
Best Properties South, a. s.
Arco F.P.S. Pexidr s. r. o.
Aﬁ Europe Czech Republic s. r. o.
Meribel s. r. o.
Lighthouse Services s. r. o.
GTR-DP Praha s. r. o.
Remco spol. s r. o.
Hloubětínský park s. r. o.
ČKD Kompresory a. s.
IKEA Česká republika s. r. o.
Genei s. r. o.
Tommi-holding, spol. s r. o.
IKP Consulting Engineers s. r. o.
Finep CZ a. s.
Chemex s. r. o.
Ekoprav s. r. o.
Pragis a. s.
Schaller Nemovitosti, spol. s r. o.
Norbert Schaller, spol. s r. o.
Altus software s. r. o.
SKD Trade a. s.
CPI Hotels a. s.
AVE CZ a. s.
Sportcentrum Step
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Praha 9 hledá nové možnosti
řešení veřejné dopravy
Městská část Praha 9 spolupracuje s evropskými městy
na hledání nových možností řešení veřejné dopravy jako
partner projektu INVOLVE, ERDF, program INTERREG IV.C.
e spolupráci s dalšími evropskými městy hledá Městská
část Praha 9 inovativní dopravní
řešení, která by odpovídala současným nárokům na životní prostředí, a současně cesty spolupráce s privátním sektorem v oblasti
mobility.
„Projekt z 85 % spoluﬁnancovaný
z ERDF byl zahájen v lednu letošního roku a ukončen bude v prosinci roku 2014. Pracujeme na něm
společně s partnery z dalších deseti
evropských regionů,“ říká Zdeněk
Davídek, radní devítky odpovědný
za využívání ﬁnancí z evropských
fondů, a pokračuje: „Projekt sám
je neinvestiční, cílem je deﬁno-

V

vat tzv. good practices – ověřené
a vyzkoušené postupy dopravních
řešení, které budou následně projednány a vyhodnoceny experty
mezinárodního konsorcia.“

Záchytná parkoviště,
cyklistické zóny pro děti,
spolupráce se soukromníky
A jaké zkušenosti ze zahraničí by
mohly nastartovat nové projekty
na devítce? Z ověřených postupů
mají zástupci Prahy 9 zájem zavést

na území městské části například
systém záchytných parkovišť u stanic metra. V jednání je spolupráce
se společností CENTRO z Velké
Británie, která zabezpečuje propagaci, rozvoj a strategické plánování veřejné dopravy na území West
Midlands. Návštěva představitele
této společnosti v Praze se uskutečnila koncem května.
„Zájem máme také o vytvoření
bezpečných cyklistických zón pro
děti. V současnosti je úspěšně
provozují v italských regionech,“
konstatuje Tomáš Holeček, radní
pro dopravu a životní prostřední
MČ Praha 9. „Rádi bychom rovněž navázali spolupráci se soukro-

mými ﬁrmami. V této oblasti má
bohaté zkušenosti například Madrid, který jsme již v této souvislosti
kontaktovali. Zajímavým řešením
jsou i dopravní informační systémy realizované v řecké Soluni ve
spolupráci města a soukromých
investorů.“

Čím se může
pochlubit Praha 9?
Praha 9 zaujala zahraniční partnery především řešením dopravy do
zdravotnických zařízení midibusy
a pro zahraniční experty připraví
v průběhu příštího roku exkurzi
a prezentaci v Praze.
hk

Výběrové řízení na pronájem obecních bytů
Starosta MČ Praha 9 vyhlásil 18. 7. 2012 výběrové řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné za první měsíc
nájemního vztahu bez služeb v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřených MČ Praha 9 (s úhradou dluhu).
Uzávěrka výběrového řízení je dne 21. 8. 2012 v 15.00. Otevírání obálek je stanoveno na 23. 8. 2012 v 8.30
v budově Úřadu MČ Praha 9. Jedná se o tyto byty:
1. Byt čís. 17, v domě č.p. 571,
Vysočanská 43, Praha 9-Prosek
1+3 v VI. podlaží,
podl. plocha 77,66 m2
Nájemné za první měsíc:
minimálně ve výši 50 000 Kč
Každé další nájemné: 80 Kč/m2
Dluh na bytě váznoucí: 245 435 Kč
Předpokládané náklady na opravy:
cca 174 500 Kč
Doba nájmu: neurčitá
2. Byt čís. 21, v domě č.p. 572,
Vysočanská 41, Praha 9-Prosek
1+3 v VIII. podlaží,
podl. plocha 77,66 m2
Nájemné za první měsíc:
minimálně ve výši 50 000 Kč
Každé další nájemné: 80 Kč/m2
Dluh na bytě váznoucí: 300 000 Kč
Předpokládané náklady na opravy:
cca 254 500 Kč
Doba nájmu: neurčitá
3. Byt čís. 14, v domě č.p. 552,
Vysočanská 73, Praha 9-Prosek
1+3 v V. podlaží, podl. pl. 77,66 m2
Nájemné za první měsíc:

minimálně ve výši 50 000 Kč
Každé další nájemné: 80 Kč/m2
Dluh na bytě váznoucí: 92 004 Kč
Předpokládané náklady na opravy:
cca 274 500 Kč
Doba nájmu: neurčitá
4. Byt čís. 5, v domě č.p. 352,
Jablonecká 37, Praha 9-Střížkov
1+3 ve II. podlaží,
podl. plocha 75,64 m2
Nájemné za první měsíc:
minimálně ve výši 50 000 Kč
Každé další nájemné: 80 Kč/m2
Dluh na bytě váznoucí: 463 675 Kč
Byt prošel celkovou rekonstrukcí
(bez ﬁnálních úprav podlah, osazení
vnitřních dveří, kuchyňské linky,
plynového sporáku, osvětlení).
Doba nájmu: neurčitá
5. Byt čís. 21, v domě č.p. 362,
Jablonecká 17, Praha 9-Střížkov
1+1 v VIII. podlaží,
podl. plocha 47,98 m2
Nájemné za první měsíc:
minimálně ve výši 50 000 Kč
Každé další nájemné: 80 Kč/m2
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Dluh na bytě váznoucí: 240 062 Kč
Předpokládané náklady na opravy:
cca 274 500 Kč
Doba nájmu: neurčitá

Dluh na bytě váznoucí: 30 126 Kč
Předpokládané náklady na opravy:
cca 250 000 Kč
Doba nájmu: neurčitá

Prohlídku těchto bytů lze dohodnout
ve ﬁrmě Tommi holding, s. r. o.,
Jablonecká 322/72 v Praze 9,
telefon: 283 880 792, 283 880 840

8. Byt čís. 18, v domě č.p. 781,
Nemocniční 14, Praha 9-Vysočany
1+2 v V. podlaží, podl. pl. 73,96 m2
Nájemné za první měsíc:
minimálně ve výši 50 000 Kč
Každé další nájemné: 80 Kč/m2
Dluh na bytě váznoucí: 389 945 Kč
Předpokládané náklady na opravy:
cca 206 000 Kč (provedena oprava
elektroinstalace a rozvodů plynu
včetně revizních zpráv a zednického
začištění).
Doba nájmu: neurčitá

6. Byt čís. 40, v domě č.p. 1511,
U Svobodárny 18, Praha 9-Libeň
1+1 v VI. nadzemním podlaží,
podl. plocha 29,57 m2
Nájemné za první měsíc:
minimálně ve výši 50 000 Kč
Každé další nájemné: 80 Kč/m2
Dluh na bytě váznoucí: 120 218 Kč
Předpokládané náklady na opravy:
cca 129 500 Kč
Doba nájmu: neurčitá
7. Byt čís. 25, v domě č.p. 758,
Nemocniční 6, Praha 9-Vysočany
1+0 ve III. podlaží, podl. pl. 25,16 m2
Nájemné za první měsíc:
minimálně ve výši 50 000 Kč
Každé další nájemné: 80 Kč/m2

Prohlídku těchto bytů lze dohodnout
ve ﬁrmě Tommi holding, s. r. o.,
U Svobodárny 12/1110 v Praze 9,
telefon: 284 815 049
Podrobné informace podá Odbor
správy majetku Úřadu MČ Praha 9, Jaroslava Blažková,
telefon: 283 091 221.
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Z RADNICE

Územní plán nemusíte jen kritizovat, můžete ho sami ovlivňovat
Podle zákona musí všechny stavby a závažné změny
v území, například zabírání
zelených ploch, odpovídat
platnému územnímu plánu.
Jeho vznik a změny můžete ovlivnit.
bčanská sdružení Prahy 9 svolávají veřejné mítinky proti
zástavbě zeleně a zahušťování stávající výstavby. Je zcela v pořádku,
že se zajímají o dění kolem sebe,
ale kritika v tomto směru na údajnou netečnost radních by měla být
adresná a konkrétní. Protože když
přijde na lámání chleba, ukazuje
se, že kritická slova o nečinnosti
radnice jsou většinou založena na
neznalosti zákona. Navíc mnohé
věci mohou ovlivnit sami občané.
Stačí se jen včas aktivně zapojit
do procesu schvalování územního
plánu, popřípadě jeho změn.
„Územní plán je pro povolování
staveb východiskem. Úřady, tedy
stavební odbory státní správy, nesmějí schválit žádnou stavbu, která
mu neodpovídá. Např. pokud chce
někdo budovat továrnu na zemědělské půdě, musí nejprve projít
dlouhým procesem změny územního plánu, získáním územního
rozhodnutí a nakonec stavebního
povolení,“ vysvětluje místostarosta Prahy 9 odpovědný za územní
rozvoj Marek Doležal a zdůrazňuje: „Pro realizaci každé stavby
tedy investor potřebuje celou řadu
povolení – soulad s územním plánem, vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení. Občané, a
zejména pak občanská sdružení,
se mohou většiny těchto kroků
(správních řízení nebo speciﬁckých úředních procedur) aktivně
účastnit a vznášet své připomínky.“
Přitom platí, že pokud chcete ovlivnit podobu nějaké konkrétní stavby
nebo jiného záměru, je nezbytné
účastnit se aktivně všech kroků povolovacího procesu – tedy sledovat

O

celý proces od územního plánu až
po kolaudaci.

Co je územní plán?
Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by
umožnily další výstavbu a trvale
udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy
životního prostředí, hospodářství
a společenství lidí obývající dané
území. Měl by se snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby
umožnil existenci a přežití i generací příštích.
Územní plán má podobu velké
mapy, kde jsou barevně odlišena
území s různou funkcí – obytné
části, zóny pro průmysl, silnice,
nákupní centra, zelené plochy
apod. Plány se zpracovávají zpravidla na 10 let, takže vždy obsahují
nejen popis stávajícího stavu daného území, ale především jeho předpokládaný rozvoj.
„Územní plán je klíčový dokument pro jakýkoliv stavební rozvoj
lidských sídel a změny v krajině.
Jak jsem již řekl, pro stavby nebo
záměry, které nejsou v souladu s
územním plánem, nesmí žádný
úřad vydat povolení, například
územní rozhodnutí nebo stavební
povolení. Naopak projekty, které
jsou v územním plánu zaneseny,
jsou velmi obtížně odvratitelné,“
shrnuje místostarosta Marek Doležal.
Územní plány schvalují zastupitelstva obcí. V Praze se územní plán
zpracovává pro celé hlavní město a
schvaluje ho Zastupitelstvo hl. m.
Prahy, tedy nikoliv Zastupitelstvo
Městské části Praha 9. Jeho aktuální podoba je veřejně přístupná
(k nahlédnutí na odboru územního rozvoje nebo odboru územního
plánu, na internetových stránkách
hl. m. Prahy).

Změny územního plánu
Podle zákona by měl být územní
plán dlouhodobě platný, aby mohl
poskytovat všem obyvatelům, ma-

jitelům nemovitostí, podnikatelům
i ﬁrmám jistotu. Mění se v okamžiku, kdy se změní podmínky, za
nichž byl schválen. V Praze však
magistrát hlavního města od roku
2000, kdy byl přijat nový územní
plán, ročně projednává několik
stovek jeho změn.
Chcete-li se vyjadřovat ke změnám,
které vyhlašuje Magistrát hl. m.
Prahy, ať už jako občan Prahy, podnikatel, majitel nemovitosti, místní
občanské sdružení apod., je třeba,
abyste sledovali úřední desku (v
budově úřadu nebo na internetu).
Jedině tak se lze včas dozvědět o
připravovaných změnách územního plánu. A chcete-li je ovlivnit, je
nezbytné účastnit se všech kroků
procesu schvalování změn.
V současné době připravuje Magistrát hl. m. Prahy koncept nového
územního plánu hlavního města
Prahy, tzv. metropolitní plán. Ten
by měl vstoupit v platnost v roce
2015.
Postup při projednávání změn je
prakticky totožný jako při schvalování nového územního plánu.
Lze ho stručně shrnout takto:
• Magistrát hl. m. Prahy zveřejní
zadání změn územního plánu
• zadání je po 30 dnů vystaveno
na úřední desce
• do 15 dnů od posledního dne
vystavení je možné podat
připomínky
• Veřejné projednání zadání změn
územního plánu
• Magistrát hl. m. Prahy zveřejní
koncept návrhu změn územního
plánu
• Veřejné projednání konceptu
návrhu změn územního plánu
• do 30 dnů od konání veřejného
projednání je možné podat
připomínky
• Magistrát hl. m. Prahy zveřejní
návrh změn územního plánu
• návrh musí být vystaven po 30
dní na úřední desce
• do 15 dnů od posledního dne
vystavení je možné podat

připomínky
• Návrh změn územního plánu
posoudí nadřízení orgán
• shledá-li nadřízení orgán nedostatky, proces se vrací zpět
• Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválí
změny územního plánu

Jak posílit své šance
na úspěch
Chcete-li se svými připomínkami k
územnímu plánu či jeho změnám
uspět, je třeba, abyste je formulovali jednoznačně a podávali je i písemně ve všech krocích schvalování. Argumenty, které používáte, se
pokuste podepřít fakty, studiemi,
průzkumy apod. Důležitá je i účast
na veřejném projednání územního
plánu a ústní formulace vašich připomínek.
Pamatujte, že čím více lidí podává
námitky k územnímu plánu, tím
vážněji se jimi musí pořizovatel, tedy
Magistrát hl. m. Prahy, zabývat.
A nezapomínejte na podporu samosprávy, protože společný postup má větší šanci na úspěch.
„Konstruktivní iniciativu občanů a
občanských sdružení vítáme,“ říká
za MČ Praha 9 Marek Doležal. „S
občanskými sdruženími jako SOS
Střížkov, Krocan, Záchrana Proseka jsme v pravidelném kontaktu
a společně se snažíme nalézt přijatelná řešení. Podařilo se nám například pozastavit výstavbu domu
v Litvínovské, dlouhodobě usilujeme, aby nedocházelo k nadměrné
zástavbě u stanice metra Střížkov.
Tady je sice možné podle územního
plánu stavět, protože se nejedná o
zelenou plochu, ale plány investora – 80 000 m² zastavěné plochy
– jsou pro nás nepřijatelné. Jednáme s ním proto o případné směně
části pozemků u metra Střížkov za
pozemky na jiném místě Prahy 9,
kam by mohl přemístit podstatnou
část zamýšlené výstavby. Městská
část by pak mohla na získaných pozemcích u metra vybudovat park.“
mk

Vinobraní na farmářských trzích na Proseku
Farmářské trhy před Poliklinikou Prosek se na přelomu srpna a září ponesou v duchu vinobraní.
e dnech 28. a 30. srpna a 4.
a 6. září od 9 do 17 hodin se
farmářské trhy na Proseku zaměří na vinobraní. Nenechte si
ujít ochutnávku burčáku zdarma

V
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a živou hudbu jako doprovodný
program. Zastavit se můžete také
u stánku ze Znojma s rychlokvaškami, ochutnat domácí chléb se
škvarkovým sádlem, staročeský

trdelník a další. Farmářské trhy
v těchto dnech zkrátka přicházejí
se širší nabídkou než obvykle.
A ještě jedna dobrá zpráva: pro
velký zájem občanů i prodejců

zůstává provozní doba i během
prázdnin v původní podobě, tedy
v úterý a ve čtvrtek.
red
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TÉMA MĚSÍCE

Barevná devítka – cesta kolem světa za jediný den
I letos v létě můžete poznat kus světa. Na cestu
po cizokrajných zemích se
vydejte tramvají do vysočanského parku Podviní.
Zde na vás bude čekat
spousta chutí, vůní, barev
a rytmů z mnoha krajin. Multikulturní festival
Barevná devítka se letos
koná již poosmé, v sobotu 25. srpna od 14 hodin
v parku Podviní v Praze 9.
arevná devítka je příležitostí,
při níž se setkají lidé různých
národností žijící v Praze a v Česku. Poznáte speciﬁka cizí kultury
a země, okusíte její domácí kuchyni a zažijete její atmosféru na
vlastní kůži. Představí se vám kultury a kuchyně různých světadílů,
tanečníci a hudebníci z dalekých
i blízkých krajin, ochutnáte tradiční delikatesy z nejrůznějších zemí
a zakoupíte výrobky, které jinde
neseženete. Pro děti je připraveno
mnoho workshopů i soutěží včetně celofestivalové hry Za hodinu
kolem světa. Vstup je zdarma.

B

Program festivalu
– hlavní pódium
Uprostřed parku Podviní vyroste
pódium, na němž vám exotické
krajiny představí svá bohatství.
Uvidíte lví tanec, Shao-lin a Tai-či
z Číny, tradiční zpěv a tanec ze zemí
Afriky, Ruska, Bulharska, Vietnamu, Irska, Moldávie nebo Pákis-

Chutě a vůně světa

Barevná devítka
Park Podviní
Sobota, 25. srpna, 14–22 hodin
Pořadatel: Městská část Praha 9
tánu. Zajímavou částí programu
bude tradiční hrdelní zpěv interpretů z Mongolska a místní hudba
i tanec, bollywoodský, orientální či
lady latin tanec nebo zhudebněné
ruské básně z 18. století.

Hudební hvězdy
Hvězdami hlavního programu
letos budou hned dvě kapely.
Kubánská sedmičlenná skupina
SON CALIENTE rozbalí své dynamické latinskoamerické rytmy
ve stylu samby, rumby, bosa novy,

cha-chy i mamba. Nikoli náhodou
se jejímu frontmanovi přezdívá
James Brown z Kuby, při hudbě
těchto muzikantů si skvěle zatančíte. Festivalovou zábavu nakonec zdokonalí skupina ALVIK,
kosmopolitní elektro-jazzová formace, jejíž vystoupení mísí jazz,
hiphop, drum´n´bass a delikátní
písňovou formu a vytváří z hudby
jedno velké dobrodružství.

Etnotržiště a workshopy
pro všechny
Barevná devítka přiváží poklady
z celého světa a vy si je můžete
koupit nebo se naučit sami vyrábět tradiční předměty. Odvezete si
např. bubínky z Angoly či africké
fair trade výrobky, ručně vázané
panenky a koberce z Afghánistánu, prohlédnete si fotograﬁe dětí
z Keni a Guineje, naučíte se bojovému umění s čínskou školou,
uvidíte japonské kaligraﬁe, knihy
a kimona, zkusíte si také origami,
můžete si natisknout svá trička
v dílně s depronovými tiskátky
nebo v tibetské dílně. Svou činnost
představí velvyslanectví a kulturní
instituty Bulharska, Jihoafrické republiky, Ruska a Japonska
a také neziskové organizace, které
se zabývají problematikou migrace, integrace a rozvojové činnosti.
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Jak chutnají dálky? Na festivalu
můžete okusit pokrmy z domácí
kuchyně mnoha zemí jako Angola,
Arménie, Afghánistán, Čína, Gruzie, Pákistán, Rusko, Vietnam.
Ochutnat a odnést si můžete víno
z Bulharska či Moldávie anebo
také čaj v čajovně na louce a fair
trade kávu z různých částí světa.

Cesta kolem světa
za hodinu
Také letos se pro děti připravuje
celofestivalová soutěž Za hodinu
kolem světa. Děti v ní procestují
svět, v každé zemi se dozví něco
nového o cizích kulturách, krajích a tradicích a mohou si odnést
krásné dárky.
Vstup na akci je pro všechny návštěvníky zdarma!
Sledujte aktuální informace na internetu nebo Facebooku akce.
www.barevnadevitka.cz
lš

Kde je park
Podviní?
Praha 9, Vysočany
(ohraničen ulicemi
Podvinný mlýn a Rubeška)
Poliklinika

Doprava
metro "B" Českomoravská
tram. 16, autobus 151,
Vysočany
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BEZPEČNOST

Senioři, pozor na zloděje a podvodníky!
V poslední době policisté opět zaznamenávají častější bezohledné zneužívání důvěřivosti a bezbrannosti seniorů.
Zloději a podvodníci vymýšlejí stále nové a nové způsoby, jak se vetřít do jejich blízkosti a okrást je nebo podvést.
olicisté z Místního oddělení
Policie ČR Prosek řešili v dubnu letošního roku krádež, při níž
muž a žena vzali z kabelky 77leté
ženy plastikové pouzdro s 10 928
korunami. Oslovili ji ve vestibulu
domu v Dvoudílné ulici a předstírali, že jí nesou přeplatek tisíc korun ze sociálních dávek. Zlodějka
nutila seniorku, aby jí podepsala papíry o předání. Ta sice odmítla a chtěla, aby jí dvojice předložila
nějaký průkaz, ale muž strčil ruku
do její kabelky a odcizil hotovost.
Podobně se podvodníci vydávají za
pracovníky plynárny, energetických
závodů, instalatéry... Pražští policisté nedávno řešili případ, kdy u staré paní zazvonil neznámý muž s tím,
že vytopila sousedy pod sebou a že se
musí podívat do jejího bytu, odkud
voda uniká. Paní muže do bytu pustila a ten ji následně zaúkoloval ohledně pomoci při opravě sifonu v kuchyni. Přitom využil její nepozornosti
a odcizil jí z peněženky 500 Kč. Vymluvil se, že jde koupit lepidlo, a odešel. Paní se šla po delším čekání zeptat sousedů, co jim provedla, ale
sousedé o ničem nevěděli. Poté staré
paní došlo, co se stalo, a po návratu
do svého bytu zjistila odcizení peněz.
Jindy zazvonil u starého pána neznámý muž, který chtěl vpustit do bytu
pod záminkou výměny oken v celém
domě. V nestřeženém okamžiku odcizil starému pánovi z bundy, kterou
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měl na věšáku v chodbě, peněženku
s ﬁnanční hotovostí a občanským
průkazem. Tuto skutečnost senior
zjistil a následně oznámil policii až
následující den.
Další ze lstí, které podvodníci nejčastěji používají, jsou telefonáty
pod různými záminkami. V červnu
volal ženě (ročník narození 1924)
bydlící na Krocínce dosud neznámý pachatel a vydával se za jejího
syna. Chtěl půjčit 60 000 korun,
pro něž si poslal svou údajnou přítelkyni Martinu. Mladé ženě bylo
kolem 25 let, měřila asi 160 centimetrů a měla černé vlasy po ramena. Jí seniorka peníze dala, ovšem
jak se později ukázalo, syn jí o peníze nikdy nevolal.
Podobný případ řeší také policisté z Vysočan. Šestasedmdesátiletá
žena, které se rovněž ozval po telefonu údajný syn s prosbou o půjčení peněz, protože mu někdo ukradl auto
a mobil, však měla o něco větší štěstí.
Sto třicet tisíc korun, jež chtěla vybrat
z banky a pomoci tak synovi, jí v České spořitelně odmítli vyplatit okamžitě s tím, že hotovost bude mít připravenu až následující den. Přišla tak
„jen“ o 9000 tisíc korun. Tuto částku
měla doma a předala ji „synovu kamarádovi“ čekajícímu před domem.

Rady, jak těmto
případům předcházet:
• Neotvírejte automaticky dveře,

nevíte-li, kdo je za nimi. Pořiďte
si panoramatické kukátko, které
vám umožní si návštěvníka prohlédnout. Na dveřích používejte
bezpečnostní řetízek.
• Buďte opatrní, nevěřte každému,
kdo vás za dveřmi požádá o pomoc. To, že vás někdo oslovuje
jménem, ještě neznamená, že vás
zná. Mohl si to přečíst například
na štítku na dveřích.
• Na dveřích je vhodné mít na jmenovce mužské jméno nebo příjmení v množném čísle (např.
Novákovi) – hlavně tehdy, když
v bytě žije samotná žena.
• V případě návštěvy pracovníka
vodáren, plynáren či poskytovatele elektřiny se o takové návštěvě dozvíte včas od správce domu,
případně z domovní nástěnky.
Tento pracovník se musí prokázat průkazem, který jej opravňuje tuto činnost vykonávat, a vše si
můžete ověřit telefonicky u ﬁrmy,
která jej zaměstnává!
• Pokud očekáváte opraváře, řemeslníka, který je předem ohlášen, doporučujeme, abyste doma
nebyli sami.
• Pokud vás navštíví podomní prodejce zboží či služeb, jednejte
s ním raději na chodbě před svým
bytem. Nepouštějte prodejce do
bytu! Nerozhodujte se ukvapeně,
požádejte o čas na rozmyšlenou,
zaslání nabídky poštou.

• Doma nemějte více peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud
nemáte zabudovaný trezor. Peníze
si raději uložte na účet a cennosti
do bezpečnostní schránky v bance. Policisté doporučují své cenné
věci vyfotografovat, při jejich případném odcizení vám jejich fotograﬁe usnadní identiﬁkaci.

Prevence zajímá
jen aktivní seniory
„Případů okradení či podvedení seniorů je ve srovnání s jinými druhy kriminality relativně málo. Naše
společnost však velmi citlivě vnímá
případy, kde je ublíženo těm, kteří mají ztíženou možnost se bránit
a nebezpečí předvídat. To jsou také
důvody, proč i naše městská část
podporuje aktivity zaměřující se
právě na tyto rizikové skupiny. Například spoluorganizovala již dva
ročníky Senior akademie, cyklu
přednášek o tom, jak se nestat obětí zlodějů a podvodníků nebo jak se
bránit, když už se stanete obětí nejrůznějších trestných činů,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 Adam
Vážanský zodpovědný za oblast
bezpečnosti. „Bohužel Senior akademií či jiných preventivních akcí
pořádaných ve spolupráci s Policií ČR či Městskou policií Praha
se však účastní jen aktivní senioři.
Dostat tyto informace k těm zbývamk
jícím bývá obtížné.“

INZERCE

PROJEKT „ZPĚT DO PRÁCE“ – POMOC LIDEM BEZ DOMOVA

projekt integrace o.p.s.

Nalézt lidem bez přístřeší a ohroženým bezdomovectvím nové pracovní uplatnění a zlepšit jejich
pozici na volném trhu práce je cílem projektu s názvem „Zpět do práce“. Projekt je zaměřený pouze
na osoby na území hl. m. Prahy. S ﬁnanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy a Evropského
sociálního fondu Evropské unie ho realizuje Projekt Integrace o.p.s.

Projekt Integrace o.p.s. je organizace primárně pomáhající zdravotně
a mentálně postiženým občanům
v jejich resocializaci.
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Dalším krokem je zprostředkování krátkodobých
či jednorázových pracovních
příležitostí. Součástí je taktéž
rekvaliﬁ kace klienta.
„Zázemí projektu je
v tzv. Job klubu, kde probíhají i konkrétní školicí aktivity,
jako je trénink klíčových
a pracovních dovedností,“
řekl Mgr. Petr Knop, ředitel
společnosti Projekt Integrace.
Job klub (Moskevská 1464/61,
Praha 10) je pro klienty ote-

vřený od pondělí do pátku,
vždy od devíti do dvou hodin.
„Jedná se o nízkoprahový
prostor, kde je k dispozici
komfortní zázemí včetně
internetu a pevné linky,“
dodává Knop. Projekt, který
končí 31. srpna 2013, využilo
do začátku června již přes
900 osob.
Více na webových stránkách
společnosti:
http://projektintegrace.cz/

V současné době organizace
zaměstnává více než 30 občanů
se zdravotním nebo mentálním
postižením.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
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SC-321286/03

Cílovou skupinou projektu
jsou osoby bez přístřeší zjevní a potenciální bezdomovci , kdy společnými charakteristikami jsou zejména
dlouhodobá nezaměstnanost,
nízká kvaliﬁ kace, snížené
příležitosti na trhu práce, záznam v rejstříku tresu, či jiná
nepříznivá sociální situace.
V úvodní fázi probíhá aktivní
vyhledávání potenciálních
účastníků a zmapování
jejich individuálních potřeb.

Předmětem hlavní činnosti je především vzdělávání a zaměstnávání
těchto osob v chráněných tréninkových dílnách na Praze 10.
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Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské
Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností Měření
dodávek plynu, a. s., a Úřadem MČ Praha 9 nabízí odběratelům zemního plynu
službu mobilní obchodní kancelář,
jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské
mohou vyřídit záležitosti související
s odběrem zemního plynu bez návštěvy
kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Termíny přistavení:
15. 8. 2012 od 14.30 do 17.00 hod.
20. 9. 2012 od 8.00 do 11.00 hod.
25. 10. 2012 od 12.00 do 14.30 hod.
20. 11. 2012 od 8.00 do 11.00 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter
označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném na parkovišti

Velkoobjemové
kontejnery

za Úřadem MČ, Sokolovská 324/14.
Mobilní kancelář poskytuje zejména
následující služby:
• zahájení, převod a ukončení odběru
zemního plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména atd.)
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
• informace k otázkám souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít
i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel.: 267 175 174
a 267 175 202, www.ppas.cz

Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů
je o letních prázdninách přerušena. Rozpis na další
měsíce bude včas zveřejněn na stránkách Devítky,
na úřední desce a na webových stránkách úřadu.

Internetové centrum Prosek
Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500
(vchod z Litoměřické ul.), 190 00 Praha 9
Tel.: +420 602 283 283 / e-mail: info@icprosek.cz

Kontejnery občanského sdružení
Diakonie Broumov
Stanoviště:
Jablonecká (v bývalém obchodním
centru u Prosecké ul.)
Poliklinika Prosek
Verneřická (u pošty)
Vysočanská (prostřední zastávka
autobusu)
Poliklinika Vysočany
Novovysočanská – U Nové školy
Podkovářská – Jana Přibíka
Náměstí OSN – Prouzova (u parku)
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
Klíčovská (náměstíčko)

Schůzku lze domluvit
telefonicky nebo e-mailem.

e-mail: praha9@veciverejne.cz,
tel.: 602 219 190,

Klub zastupitelů MČ Praha 9
Poslanecké dny:
každou první středu v měsíci
Praha 9, Jablonecká 322,
od 14.00 do 16.00.
Telefon: +420
200
+420283
286881
028
061

Potřebujete parkovat na
Proseku a nemáte kde?
Samostatné uzavíratelné garáže
(nikoliv garážová stání) jsou
k pronájmu v garážích v Lovosické ulici na Proseku. Za garáž
zájemci (nemusí mít trvalé bydliště na „devítce“) zaplatí měsíční nájem 1200 Kč. Termín
prohlídky si lze domluvit na tel.:
776 616 616 - Milan Tuček.

Dětskou pohotovost pro
„devítku“ zajišťuje ve všední
dny, v sobotu, neděli a v době
svátků Fakultní nemocnice
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
-Libeň.
Ordinační hodiny LSPP pro
děti ve FN Bulovka:
Pondělí - pátek:
16.00 – 7.00
Sobota a neděle: nepřetržitě
Telefon:

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

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

Praha 9

Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro,

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

Telefon i fax:
+420 283 891 989

Senátorské dny:
každé pondělí od 15.00 – 18.00

10 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení – dámské,
pánské, dětské
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony
Látky – minimálně 1 m²
Domácí potřeby: nádobí bílé i černé,
skleničky – nepoškozené
Peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – nepoškozená

Pronájem garáží na Proseku

Dětská pohotovost
ve FN Bulovka

Praha 9

Pískovcová – Prosecká

Uzavíratelné garáže
v Lovosické
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LSPP)
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
Provozovatel LSPP: Poliklinika
Prosek, Lovosická 440/40,
Praha 9
DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
hod - 6.00 hod, o víkendech
a svátcích od 19.00 hod.
posledního pracovního dne do
6.00 hod. prvního pracovního
dne.
Tel.: +420 286 881 518

283 842 224
266 084 220

Praha 9
Vaši zastupitelé:
Strana zelených
VašiZdeněk
zastupitelé:
Ing.
Davídek
tel.: 283 091 328
Ing. Zdeněk
Davídek
e-mail:
davidekz@p9.mepnet.cz
Tel.: 283
091
328 Ph.D.
RNDr.
Petr
Pišoft,
e-mail:
e-mail:petr@pisoft.cz
davidekz@p9.mepnet.cz
MUDr.
RNDr. Jan
PetrTrnka,
Pišoft,Ph.D.
Ph.D.
e-mail:
e-mail:jantrnka@centrum.cz
petr@pisoft.cz
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
Můžete
navštívit 29. srpna
e-mail: nás
jantrnka@centrum.cz
od 18.00 na radnici Prahy 9.

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 723, Praha 9-Prosek
Telefon: +420 283 882 131
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub
zastupitelů
zazaČSSD
ČSSD
děkuje
Klub
Klubzastupitelů
zastupitelůza
ČSSDděkuje
přeje
všem
spoluobčanům
za
pomoc
všemspoluobčanům
spoluobčanůmza
krásné
všem
pomoc
při
řešení problémů
problémů
podnětů
a slunečné
prázdniny.
Další
při
řešení
aapodnětů
se
zastupiteli
Milanem
vvsetkání
rámci
Prahy
9.
Setkání
sezastuzasturámci Prahy 9. Setkání se
Apeltauerem
aApeltauerem
Miloslavem
piteli
Milanem
piteli
Pavlem
Baudysem
a Leošem
Hanušem
opět
uskuteční
aPaclíkem
Miloslavem
Hanušem
se uskuseseuskuteční
v úterý
až v úterý
11. září
od 16.00
teční
13.
března
od
do 17.30.
19. června od 16.0016.00
do 17.30.
do 17.30 hodin.

Srpen 2012

TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

Pomoc sociálně vyloučeným osobám při hledání zaměstnání
Ve Středisku křesťanské pomoci Praha 9-Horní Počernice skončil projekt ﬁnancovaný
Evropským sociálním fondem, Státním rozpočtem ČR a Hlavním městem Praha s názvem
Zaměstnání pro uživatele azylového domu a další znevýhodněné osoby.
ednalo se o projekt, který probíhal od března 2010 do února
2012. Šlo o pomoc sociálně vyloučeným osobám na území Prahy při jejich návratu na pracovní
trh. Uživateli byli klienti Azylového domu Střediska křesťanské
pomoci Horní Počernice a další
osoby z Městských částí Praha 9,
Praha 14 a Praha 20, kteří byli
nezaměstnaní, nezaměstnaností ohrožení a při vstupu na trh
práce znevýhodnění z důvodu
příslušnosti k některé z následujících skupin: příslušníci etnických
menšin, osoby z odlišného sociokulturního prostředí, osoby ohrožené závislostmi, osoby po výkonu
trestu, imigranti, oběti domácího
násilí a mladí lidé do 26 let věku
opouštějící ústavní zařízení nebo
vyrůstající bez rodin.

J

Projekt nabízel:
1. zlepšení orientace v požadavcích
a nabídce trhu práce
2. rozvoj a prohloubení dovedností
potřebných k nalezení a udržení
si pracovního místa

3. odstranění osobních překážek,
které brání v získání a udržení
si pracovního místa
4. nalezení vhodného pracovního
místa pro ty, kdo si již osvojili
a rozvinuli potřebné dovednosti
a překonali překážky pro vstup
na trh práce
Uživatelé byli rozděleni
do dvou skupin:
1. uživatelé, jejichž cílem je nalézt
a udržet si zaměstnání – byli
následně zapojeni do pracovního
tréninku a vzdělávacího cyklu.
2. uživatelé, jejichž cílem je zlepšení
orientace v možnostech a požadavcích trhu práce (např. ženy na
mateřské, které nemohou pracovat nyní, ale o práci se budou
ucházet v budoucnu).
Počet podpořených osob:
212 osob absolvovalo počáteční
diagnostický pohovor.
• 56 uživatelů plnilo svůj individuální plán.
• 178 uživatelů absolvovalo
vzdělávání ve třech oblastech:

pracovně právní, sociálně právní
a základní dovednosti práce na
PC a s internetem se zaměřením
na hledání práce.
112 osob bylo podpořeno úspěšně.
• 100 uživatelů ze skupiny 2.
absolvovalo všechny vzdělávací
semináře
• 12 uživatelů ze skupiny 1. získalo
v rámci projektu zaměstnání, ve
kterém absolvovali minimálně
3 měsíce.
Jeden příběh za všechny
Stanislav – znevýhodnění na trhu
práce: nejisté bytové podmínky,
příslušnost k etnické menšině.
Pan Stanislav vyrůstal v dětském
domově. Původně je vyučený železobetonář. V době realizace projektu bydlel v Azylovém domě Střediska se svou manželkou a čtyřmi
dětmi, vlastní bydlení rodina neměla. Pracoval v úklidové servisní
ﬁrmě jako čistič vlakových vozů.
Do práce docházel vždy včas a pracoval rád, ovšem v důsledku požití
alkoholu na pracovišti byl propuš-

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA KULTURNÍ PROGRAMY

VSTUPY NA
AA
AKC
AKCE VOLNÉ
WWW.PRAHA9.CZ

těn. Zaevidoval se na Úřad práce.
Pracovní poradce mu nabídl účast
v projektu a pan Stanislav nastoupil do tréninkového zaměstnání ve
Středisku. Poradce s ním také důkladně probral jeho situaci a společně si stanovili individuální plán,
podle kterého postupovali, aby pan
Stanislav nalezl novou práci co
nejdříve. Pan Stanislav absolvoval
pracovně právní a sociálně právní
semináře a docházel také do kurzu
vzdělávání v základech dovedností
na PC zaměřeném na budoucí samostatnost v hledání práce přes
internet. Pracovní poradce s ním
také nacvičoval a konzultoval, jak
hledat práci a sestavit životopis.
Po měsíci hledání pracovního
uplatnění pan Stanislav nastoupil
do stavební ﬁrmy jako pomocný
dělník.
mk
Tento projekt financoval
Operační program Praha – Adaptabilita

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU:
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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Domácí hospic
funguje i v Praze
Nikdy nevíme, kdy se do takové situace můžeme dostat:
někdo z našich blízkých vážně onemocní, standardní
možnosti léčby budou vyčerpány a my nechceme,
aby prožil poslední týdny či dny života v anonymním
prostředí nemocnice. Zároveň se však bojíme, že
bychom se o něj nezvládli postarat sami. Jak ošetřit
proleženiny? Jak zajistit infuzi? Co dělat v případě,
že bude mít bolesti?
o vzoru zahraničních zkušeností však už i v Praze existuje řešení: služba domácí hospic,
která nevyléčitelně nemocným
lidem umožňuje prožít konec
života důstojně v domácím prostředí v kruhu blízkých, a to pod
dohledem lékaře a s pomocí zdravotních sester.
„Náš tým rodině pomáhá ve všech
situacích, které poslední dny života provázejí. Zajistíme, aby měl
klient doma kvalitní postel, infuzní
stojan či další pomůcky, pomůžeme s vyřízením administrativy a ve
spolupráci s rodinou se o pacienta
staráme několik hodin denně nebo
podle potřeby,“ vysvětluje princip
Domácího hospice Most k domovu jeho zakladatel Jiří Kabát.
Klienty domácího hospice jsou
většinou onkologičtí pacienti
v terminálním stadiu onemocnění. „Podmínkou pro přijetí klienta
do péče domácího hospice je také
spolupráce rodiny. Naše sestřičky
jsou sice u klienta každý den a přijedou podle potřeby, ale péče závisí i na rodině. Ta například připravuje jídlo nebo dbá na podávání
léků,“ vysvětluje Marek Brožek,
vedoucí lékař hospice.
Právě v dohledu lékaře nad klientem je Domácí hospic Most k domovu výjimečný. „Náš lékař-specialista klienta vždy na začátku
vyšetří a spolu se sestrou sestaví
ošetřovatelský plán. Smyslem

P

této paliativní péče není smrt
přiblížit ani oddálit, ale zmírnit
utrpění a bolesti klienta,“ dodává
Jiří Kabát.
Péči zajišťuje tým zkušených a milých zdravotních sester. „Lidé se
smrti bojí, přitom je to přirozená
součást života. Snažíme se proto
být klientovi i rodině oporou. Na
konci nám pak pozůstalí často
říkají, že se zpočátku báli, jak vše
bude probíhat, ale jsou rádi, že
dokázali svému bližnímu zajistit
klidný konec života,“ říká vrchní
sestra Domácího hospice Most
k domovu Romana Vejmělková.
Prozatím klient nebo jeho rodina
platí vstupní poplatek 2000 Kč,
který zahrnuje koordinaci léčby,
konzultace lékaře a úpravu medikace pro celou dobu péče (v blízké budoucnosti možná bude
pojišťovna hradit i péči lékaře,
poplatek by se neplatil). Pokud
je třeba další návštěva lékaře,
stojí 1500 Kč. Ve většině případů
probíhá u pacientů v terminálním
stadiu pouze jedna nebo dvě návštěvy. Činnost ošetřovatelského
personálu je hrazena ze zdravotního pojištění, pacient za ni tudíž
neplatí žádné poplatky. První návštěva sociálního pracovníka, při
které zajišťuje základní sociální
poradenství, je zdarma. Podrobnější informace najdete na www.
mostkdomovu.cz.
hv

ilustrační foto

12 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Jubilanti
80 let
Jaroslava Pochopová
Milada Kratochvílová
Zdenka Knappová
Gustav Paderta
Vlasta Spáčilová
Květuše Jaklová
Stanislav Souček
Josef Štajner
Josef Kešnar
Božena Došlá
Eva Svobodová
Zdeněk Maršík
Bohumil Šnajdr
Ing. Zdeněk Lhotka
Miloslav Stuna
Anežka Vorudová
Libuše Davidová
Anežka Virusová
Květoslav Barešová

85 let

91 let

Ludmila Pohunková
Božena Knapová
Marie Davídková
Vladislav Linhart
Otilie Linhartová
Jiřina Žižkovská
Julia Batochová
Marie Burešová
Hana Škvorová
Vladislav Káva
Věra Šmídová
Jiřina Štrbová
Marie Sokolíková

Ludmila Podleská
Růžena Věnečková
Miluše Goldová
Zdeněk Broušek
Květoslav Hejdová

92 let
Marie Krbcová
Anna Hrdá
František Novotný

95 let
Anna Pokorová

98 let

90 let
Marie Beneiterová
Vlasta Kebková

Božena Vlháčková

Blahopřejeme!

V této rubrice jsou zveřejňována pouze jména jubilantů, kteří k tomu dali písemný souhlas.

Malý seriál o sociálních službách (17. díl)

Sociální a návazné služby
pro děti, mládež a rodiny
Dosavadní díly našeho Malého seriálu o sociálních službách tak
trochu opomíjely skupinu dětí, mládeže a rodiny. Pojďme si tedy
nyní představit některé z místních organizací pro ně určených.
Klub Harﬁca, Harrachovská 422,
Praha 9, tel.: 723 520 415
Nízkoprahový klub pro děti a
mládež od 12 do 20 let. Otevřeno
vždy v úterý až pátek mezi 15.00
a 19.00.
Proxima Sociale, o. s., působí
v lokalitách Vysočany a Prosek vždy
ve středu a čtvrtek odpoledne,
tel.: 775 610 001
Organizace provádí terénní sociální práci neboli streetwork, která
spočívá ve vyhledávání ohrožených
dětí a mládeže ve věku 13 až 19
let v jejich přirozeném prostředí (na
ulici) a v následném poskytování
sociálních služeb (poradenství,
doprovod do institucí, situační
a krizová intervence).
Pedagogicko-psychologická
poradna pro Prahu 3 a 9, U Nové
školy 871, Praha 9, tel.: 266 312
530, 266 310 939
Poradna nabízí odbornou psychologickou a speciálněpedagogickou
pomoc dětem, mládeži a rodičům.
Zahrnuje například řešení rodinných
a vztahových problémů, výchovných
a výukových obtíží, posuzování
školní zralosti, kariérové poradenství apod.
Středisko výchovné péče Klíčov,
Čakovická 783/51, Praha 9,
tel.: 286 887 075
Středisko poskytuje preventivně vý-

chovnou péči dětem a mladistvým
s poruchami chování. Jeho cílem
je diagnostika a náprava výchovných problémů nebo negativních
projevů chování. Středisko zahrnuje
ambulantní oddělení, celodenní
oddělení a také pobytové (internátní) oddělení.
Kulturní a mateřské centrum
Knoﬂík, budova ZŠ Na Balabence,
Praha 9, tel.: 605 806 230
Místo pro setkávání dětí i dospělých. Nabízí hudební, taneční,
výtvarné, jazykové kroužky a řadu
dalších aktivit.
Zajíček na koni, o. s., Kontaktní
centrum: Sokolovská 195, Praha 9,
tel.: 731 009 645
Poskytuje pomoc s organizováním
volnočasových aktivit dětí a mladistvých ze znevýhodněných skupin
obyvatel (tělesný, mentální, kombinovaný či sociokulturní handicap)
se zaměřením na integraci. Zajišťuje výlety, jízdy na koních, tábory,
víkendové pobyty, dále poradenství,
hlídání dětí apod.
V závěru je nutno připomenout,
že některé organizace mohou
mít přes letní prázdniny omezený
provoz, proto je vhodné informovat
se na možnost návštěvy nejprve
telefonicky.

Věra Barešová
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Společenské centrum pro seniory Prahy 9 v srpnu
Společenské centrum pro seniory Prahy 9 (Klub seniorů Prosek), Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,
www.ssspraha9.cz, mobil: 724 905 785.

2. 8. 2012 – čtvrtek
Speciální cvičení s prvky jógy - od
8.00 do 9.00
Vycházka do Zoologické zahrady
– od 10.00 do 15.00 (sejdeme se
na autobusové zastávce č. 112,
stanice metra Nádraží Holešovice)
3. 8. 2012 – pátek
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Vycházka s trekkingovými holemi
(Nordic Walking) – od 10.00 do
14.00 (sejdeme se na autobusové
zastávce č. 112, stanice metra
Nádraží Holešovice)
6. 8. 2012 – pondělí
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 9.00 do 10.00
Bazar pro seniory
Deskové hry pro osoby se ZTP
a seniory – od 10.00 do 12.00
Cvičení Tai chi – pro seniory
(1. skupina) – od 13.00 do 14.00
Cvičení Tai chi – pro seniory
(2. skupina) – od 14.00 do 15.00
7. 8. 2012 – úterý
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 9.00 do 10.00
Bazar pro seniory
– od 10.00 do 12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé
vč. Čajovny – od 13.00 do 16.00.
Tréninky paměti; Rožnění na grilu.
Angličtina pro seniory
– lektorka od 17.00 do 18.00
8. 8. 2012 – středa
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Výlet do Úval – od 10.10 do 16.00.
Celodenní turistický výlet (sejdeme
se na nádraží Praha-Libeň před
pokladnou)
9. 8. 2012 – čtvrtek
Speciální cvičení s prvky jógy
– od 8.00 do 9.00

Srpen 2012

Vycházka do Botanické zahrady
– Skleník Fata Morgana od 10.00
do 15.00 (sejdeme se na autobusové zastávce č. 112, stanice metra
Nádraží Holešovice)
10. 8. 2012 – pátek
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Vycházka s trekkingovými holemi
(Nordic Walking) – od 10.00 do
14.00 (sejdeme se na autobusové
zastávce č. 112, stanice metra
Nádraží Holešovice)
13. 8. 2012 – pondělí
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 9.00 do 10.00
Bazar pro seniory
Deskové hry pro osoby se ZTP
a seniory – od 10.00 do 12.00
Cvičení Tai chi pro seniory
(1. skupina) – od 13.00 do 14.00
Cvičení Tai chi pro seniory
(2. skupina) – od 14.00 do 15.00
14. 8. 2012 – úterý
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 9.00 do 10.00
Bazar pro seniory
– od 10.00 do 12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé
vč. Čajovny – od 13.00 do 16.00.
Tréninky paměti; Rožnění na grilu.
Angličtina pro seniory – lektorka od
17.00 do 18.00
15. 8. 2012 – středa
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Turistický výlet do Roztok u Prahy – od 10.30 do 16.00 (sejdeme
se v 10.30 hodin na Masarykově
nádraží u pokladen)

zastávce č. 112, stanice metra
Nádraží Holešovice)
20. 8. 2012 – pondělí
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 9.00 do 10.00
Bazar pro seniory
Deskové hry pro osoby se ZTP
a seniory – od 10.00 do 11.00
Cvičení Tai chi pro seniory
(1. skupina) – od 13.00 do 14.00
Cvičení Tai chi pro seniory
(2. skupina) – od 14.00 do 15.00
21. 8. 2012 – úterý
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 9.00 do 10.00
Bazar pro seniory – od 10.00
do 12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé
vč. Čajovny – od 13.00 do 16.00.
Tréninky paměti; Rožnění na grilu
Angličtina pro seniory
– lektorka od 17.00 do 18.00
22. 8. 2012 – středa
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Turistický výlet do Klánovického
lesa – od 10.10 do 15.30 a z Úval
vláčkem zpět (sejdeme se na nádraží Praha-Libeň před pokladnou)
Angličtina pro seniory
– lektorka od 17.00 do 18.00
23. 8. 2012 – čtvrtek
Speciální cvičení s prvky jógy
– od 8.00 do 9.00
Turistický výlet do Brandýsa
nad Labem - od 10.00 do 16.00
(sejdeme se na zastávce autobusu
č. 385, při východu z metra stanice
Letňany)

16. 8. 2012 – čtvrtek
Speciální cvičení s prvky jógy
– od 8.00 do 9.00
Návštěva Muzea čokolády
– od 10.00 do 15.00 (sejdeme se
v Celetné ulici č. 10, Praha 1,
před vchodem)

24. 8. 2012 – pátek
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Vycházka s trekkingovými holemi
(Nordic Walking) – od 10.00 do
14.00 (sejdeme se na autobusové
zastávce č. 112, stanice metra
Nádraží Holešovice)

17. 8. 2012 – pátek
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Vycházka s trekkingovými holemi
(Nordic Walking) – od 10.00 do
14.00 (sejdeme se na autobusové

27. 8. 2012 - pondělí
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 9.00 do 10.00
Bazar pro seniory

Deskové hry pro osoby se
zdravotním postižením a seniory
– od 10.00 do 12.00
Cvičení Tai chi pro seniory
(1. skupina) – od 13.00 do 14.00
Cvičení Tai chi pro seniory
(2. skupina) – od 14.00 do 15.00
28. 8. 2012 – úterý
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 9.00 do 10.00
Bazar pro seniory
– od 10.00 do 12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé
vč. Čajovny – od 13.00 do 16.00.
Tréninky paměti; Rožnění na grilu
Angličtina pro seniory
– lektorka od 17.00 do 18.00
29. 8. 2012 – středa
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Turistický výlet do Chval
– od 10.00 do 16.00 (sejdeme se
na konečné stanici metra Černý
Most u východu)
30. 8. 2012 – čtvrtek
Speciální cvičení s prvky jógy
– od 8.00 do 9.00
Toulky Prahou – od 10.00 do
15.00 (sejdeme se na autobusové
zastávce č. 112, stanice metra
Nádraží Holešovice)
31. 8. 2012 – pátek
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Vycházka s trekkingovými holemi
(Nordic Walking) – od 10.00 do
14.00 (sejdeme se na autobusové
zastávce č. 112, stanice metra
Nádraží Holešovice)
Zájemci o služby:
• výuku francouzského jazyka pro
začátečníky (od září 2012),
• o masérku pro seniory,
• o bazar – prodej nového oblečení
pro seniorky za nízkou cenu,
hlaste se co nejdříve na adrese
Harrachovská 422/2, Prosek
(mobil: 724 905 785)
INZERCE
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1.8. 2012 – středa
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Výlet do Ctěnic na zámek s procházkou do Vinoře – od 10.30 do
16.00. Celodenní turistický výlet
(sejdeme se na zastávce autobusu
č. 302, u stanice metra Letňany)
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Co se v přípravné třídě naučíš, v první
co všechno se děti
třídě jako když najdeš aneb
v přípravkách za rok naučily
V přípravných třídách
v ZŠ Novoborská právě začal poslední týden školního
roku. Do třídy 0.A proto
vcházím s nezbytnou dávkou zvědavosti zjistit, do
jaké míry se právě jejich
celoroční docházka promítla v celkové adaptabilitě na
nové prostředí a nároky. Do
začátku „vyučování“ zbývá
pár minut, většina žáčků
už je ve své třídě, působí
uvolněně, shlukují se ve
skupince a cosi důležitého probírají. „Dobrý den,
děti.“ „Dobrý den, paní
učitelko!“ Jeden z posledních předprázdninových
dnů právě začíná.
rostřídají se všichni. A pěkně
nahlas dokazují, že znají např.
čísla od nuly do stovky, umějí číslice napsat na tabuli, hbitě počítají
do deseti, určí základní geometrické tvary. Stejně tak pracují
s písmenky abecedy, rozlišují krátká a dlouhá slova, jednotlivé slabiky, bez problému vyjmenují dny
v týdnu, měsíce a rok, orientují se
v pohybu ručiček na hodinách. Potom se shromáždí před tabulí a za
hudebního doprovodu paní učitelky předvedou půvabné pásmo
říkanek a písniček, které s vervou
doprovázejí i vlastními pohybovými etudami. Nakonec ještě určují

P

Už umíme psát
názvy barev a různých předmětů kolem sebe, na které jim paní
učitelka ukáže. Jenže tentokrát
v angličtině a zcela správně. No
tedy, nemůžu si nevybavit vlastní,
mnohem pozdější začátky jazykových kurzů.

A jsme v béčku
Po přestávce zamířím vedle do
třídy 0.B. Tady mně druhý přípravný ročník bez varování předvede úvodní anglickou konverzaci
s paní učitelkou, kdy všichni bez
problému reagují na základní kontaktní fráze. Poté se společně usadí
na koberci a v promyšleném a postupném střídání obrázků s nejrůznějšími výjevy, včetně jejich
zakrývání a následného označení,

Umíme počítat
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určují jejich obsah. Opět anglicky.
A také tady se potom postupně vystřídají u tabule, píší, už zase česky,
naučená slova a povídají si o nich.
Ale to už se blíží čas na svačinu
a děcka v soutěžních dvojicích ještě předvádějí svou znalost sčítání
a odčítání. A jen tak mimochodem
mě také seznámí s možnostmi,
jakými způsoby se dá na prstech
obou rukou nebo prostřednictvím
tečkovaných obrázků znázornit to
samé číslo.

Od září už sedm tříd
Individuální přístup, vhodně zvolené vzdělávací a další aktivity
a nepochybně i nadšení a zápal
pro práci u obou učitelek ukázaly,
jak je právě v přípravných třídách

možné výrazně zlepšit komunikativní a sociální dovednosti a návyky dítěte, rozvíjet jeho jemnou
motoriku i časovou a prostorovou
orientaci.
„Dobře víme, že ne každé dítě je
v šesti letech připravené nastoupit
do základní školy. Proto jsme přesvědčeni, že právě přípravná třída
pomůže tam, kde mateřská škola
už pomoci nemůže. Mám velkou
radost,“ přiznává radní pro školství Zuzana Kučerová a pokračuje: „Zkušenosti z prvních dvou
přípravných tříd naše očekávání
naplnily. Navíc letos v září můžeme na devítce nabídnout v našich
ZŠ celkem již sedm takových přípravných tříd.“
Jitka Fišerová

Zasloužená relaxace
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Přípravné třídy
v ZŠ Litvínovská 500
Najděte si svou Cestičku do školy

Také ZŠ Litvínovská 600
otevře v září přípravnou třídu
ZŠ Litvínovská 600 probíhají
v průběhu léta stavební úpravy, výmalby, rekonstrukce toalet
a nákup hraček, učebnic a didaktických pomůcek pro novou přípravnou třídu, která v září 2012
přivítá první žáčky.
Ne každé dítě je připravené v šesti
letech do základní školy nastoupit.
Ať se jedná o sociální nevyzrálost,
problémy s udržením pozornosti,
hyperaktivitu, logopedické obtíže
či prostou potřebu ukotvení kul-

V

turně-sociálních a hygienických
návyků, je přípravná třída základní školy tím správným místem,
kde hledat pomoc.
Malý počet dětí ve třídě (max. 15
dětí), individuální přístup, stravování a školní družina, postupné
zapojování do komunikace s žáky
prvního stupně a bezplatná docházka, to vše v rámci přípravy na
školní docházku nabízí v Praze 9
přípravné třídy.
red

Návrhy a realizace dekorací stěn jsou prací Kristýny Cílkové

Také v ZŠ Litvínovská 500 se od letošního září otevírají
dvě přípravné třídy. Zpracovaný a schválený je Školní
vzdělávací program pro přípravné třídy Cestička do školy.
d letošního května se budují
v přízemí školy dvě učebny
a jedna herna, dětská šatnička
a kabinet pro vyučující.
Na jaře proběhly stavební úpravy,
rekonstrukce elektrických rozvodů, v současné době se dokončuje
dekorace stěn, jejíž návrh a realizaci provedla bývalá žákyně MgA.
Kristýna Cílková, absolventka vý-

O

Kreativní
mateřské
školy 2012
Mateřská škola Veltruská
a společnost Dodavatelský
servis s. r. o. si vás dovolují
pozvat 9. 10. 2012 od 10.00
do 18.00 hodin a 10. 10. 2012
od 9.00 do 18.00 hodin
v areálu Mateřské školy
Veltruská, Praha 9-Prosek,
Veltruská 560
na prodejní výstavu
hraček, didaktických pomůcek,
výtvarného materiálu a knih pro
děti předškolního věku, dále
vybavení pro mateřské školy,
školní družiny a dětské kluby.
Další informace na www.
kreativnimaterskeskoly.cz
(vstup na prodejní výstavu
zdarma)
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tvarné akademie. Krásný a funkční nábytek pro předškoláky čeká
na vybalení a rozmístění, didaktické pomůcky, hračky a hry již
jsou připravené pro budoucí malé
školáčky.
Více o přípravných třídách na
http://www.praha9.cz/pripravne-tridy-u-zakladnich-skol.html.
red

Úpravy v ZŠ Litvínovská 600 jsou v plném proudu

Nová ředitelka v MŠ U Nové školy
Do funkce ředitelky Mateřské školy U Nové školy 637 na devítce byla
od 1. srpna letošního roku jmenována Mgr. Miroslava Karásková.

Vodní svět s TEREZOU
6. a 7. třídy ze ZŠ Litvínovská 600 s organizací TEREZA navštívily jednotlivě Prokopské
údolí s tématem Vodní svět. Název TEREZA je vlastně zkratka TERÉnní ZÁkladna,
kterou organizace měla v Prokopském údolí.
raz s lektorkami byl vždy na
Smíchovském nádraží, odkud
jsme se vydali motoráčkem do Holyně, kde naše poznávání Prokopského údolí začalo.
Na úvod jsme si připomněli pravidla, jak se chovat v chráněné
oblasti, a vyrazili poznávat tamní
rostliny a živočichy.
Dostali jsme dopis od „kamaráda“
blešivce potočního žijícího v Dalejském potoce, který nám popsal
radosti s kamarády, ale také jaké to
je, pokud dojde ke znečištění vody.
Podle klíče jsme poznávali rostliny
a některé se nám podařilo i najít.
Obdivovali jsme uložení hornin,
zamýšleli jsme se, jaký dopad má
a může mít zastavění údolí obyt-

S

nými domy nebo chatami. Voda
v Dalejském potoce měla 15 °C
– škoda, plánovali jsme totiž, že
při objevování těch nejmenších
obyvatel potoka se budeme brodit
potokem – nevyšlo to, a tak jsme
alespoň z břehu zvedali kameny
a síťkou se snažili ulovit schovávající se živočichy a pomocí klíče určovat, co jsou zač. Pak jsme je zase
pustili zpět do jejich domova.
Prokopské údolí je oázou klidu
a přírody uprostřed Prahy. Exkurze tam trvala něco kolem tří hodin
a byla shrnutím i doplněním a oživením látky zeměpisu a přírodopisu ze 6. ročníku.
Text a foto:
Hana Štěpánková
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DOPRAVA

Pražskou MHD čekají od září velké změny
Veřejnou dopravu v hlavním městě čekají od září
rozsáhlé změny. Dojde ke
zrušení několika tramvajových linek a redukována bude i síť autobusů.
Zároveň s tím vznikne síť
páteřních linek s kratšími
intervaly. Provoz metra ani
železnice se měnit nebude.
ílem optimalizace linek povrchové veřejné dopravy je vznik
tzv. sítě metropolitních linek. Vzorem byly úspěšně provedené optimalizace ve městech Berlín, Hamburk nebo Mnichov v posledním
desetiletí.

C

Tramvaje
V tramvajové síti dochází především k těmto změnám:
• omezení nabízené kapacity na
tramvajových tratích do Ďáblic,
k Vozovně Kobylisy, v ulici Trojská a v ulici Zenklova
• reorganizace tramvajové dopravy ve východní části Prahy (sjednocení nástupní hrany v terminálu Želivského ve směru
na Palmovku při zrušení málo
využívaného spojení Strašnice
– Vysočany a zavedení nového
spojení Vysočany – Vinohrady;
snížení nabízené kapacity na
tramvajových tratích v ulici Černokostelecká a Koněvova)
• optimalizace oblasti Holešovic
(omezení provozu tramvajových linek na Libeňském mostě
a okolo Pražské tržnice, vznik
nového rychlého spojení oblasti
Ortenova náměstí na Náměstí
Republiky i Václavské náměstí)
• posílení úseků s překračováním
kapacity (oblast Žižkova, Letné,
Karlína)
• dílčí omezení na tramvajových
tratích do Modřan (pouze večer a o víkendu) a na Barrandov
(pouze v ranní špičce pracovního dne)
• nové přímé spojení z Letné
přes Malou Stranu do oblasti
Smíchova, propojení Náměstí
Republiky s uzlem Malostranská (požadavek Městské části
Praha 1)
• zatraktivnění spojení z oblasti
Braníka a Podolí na Václavské
náměstí jako alternativa k silně

zatížené lince metra C (v kombinaci s návaznými autobusovými linkami, viz autobusy)
a také k velmi zatíženému úseku metra B
• posílení oblasti Nuslí, Albertova
(propojení areálu ČVUT) a nové
přímé rychlé spojení ze Spořilova na Karlovo náměstí a Národní
třídu jako alternativa k metru C
a také k silně vytížené tramvajové trati v Bělehradské ulici
Páteřní tramvajové spoje, mezi
které budou patřit linky 3, 9, 11,
17 a 22, budou mít ve špičce interval čtyři minuty. Tři z nich ale
už nyní takové intervaly nabízejí.
Mimo špičku budou jezdit po pěti
minutách, o víkendu každých 7,5
až deset minut.
Kromě páteřních linek vznikají
také páteřní svazky linek, kdy v určitém úseku dvě společně jedoucí
linky mají vzájemně koordinovány intervaly a jízdní řád tak, aby
dohromady měly srovnatelnou
nabídku spojů jako páteřní linka.
Těmito svazky jsou linky 1+25,
5+26, 10+16 a 12+20.

Nová metropolitní
síť autobusů
Celkem 38 autobusových linek
bude nově zařazeno mezi takzvané metrobusy, které budou mít ve
špičce interval šest až osm minut.
Mimo špičku pak budou jezdit
každých 15 až 20 minut. Některé
linky už v těchto intervalech v současnosti jezdí.
Na metrobusy budou nasazeny
především kloubové vozy. Mezi
metrobusy budou patřit mimo
jiné spoje číslo 119, 136, 177, 180
či 197.
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Největší nárůsty přitom zaznamenaly tzv. tangenciální linky – ty
spojují především okrajové části
města a nabízejí určitou „zkratku“
těm cestujícím, pro které je cesta
přes centrum nevýhodná.

Změny autobusů na
severovýchodě Prahy
V severovýchodní části Prahy
proběhla hlavní část optimalizace
linek v roce 2008 spolu s prodloužením linky metra C do Letňan,
proto nyní dochází jen k dílčím
úpravám, případně k vyhodnocení
realizovaných úprav. V severovýchodní části Prahy tvoří síť metrobusů linky 102, 112, 136, 140,
144, 158, 177, 183, 195 a 200.
Vzhledem k nízkému využití linky
152 večer a o víkendu je její provoz
omezen na pracovní den do cca 20
hodin, v oblasti Bohnic nabízejí
dostatečnou kapacitu a intervaly
ostatní linky, do Čimic je o víkendu rozšířen provoz linky 183. Na
základě přepravních průzkumů
dochází k prohloubení koordinace intervalů linek 102, 144 a 200
s ostatními linkami v oblasti Bohnic. Zároveň je na základě požadavků městských částí Praha 8
a Praha-Ďáblice v pracovní den
i o víkendu rozšířen provoz linky
202, která je ze Kbel prodloužena
na Černý Most.
Linka 185 je vedena i ve směru do
centra přes terminál Letňany, v úseku Letňany – Palmovka je v provozu
jen polovina spojů ve špičkách pracovního dne (v tomto úseku nabízí
dostatečnou kapacitu linka 140).
I přes určité omezení spojů na lince
185 dochází díky lepší koordinaci
s linkou 302 ke zkrácení intervalů
v úseku Kbely – Letňany.

S ohledem na nízké využití linky
186 v úseku Satalice – Kbely je tato
linka zkrácena do trasy Hloubětínská – Satalice, což zároveň nabízí
rychlejší spojení do centra s přestupem na metro B v Hloubětíně.
Úsek Nádraží Holešovice – Letňany – Bakovská je zajištěn novou
linkou 201, spojení Černý Most
– Satalice – Kbely – Avia Letňany
zajišťuje prodloužená linka 202
v odpovídajících provozních parametrech. Pro spojení ze Satalic
k metru C je možno využít stávající rychlé spojení linkou 269 do
Letňan nebo vlaky S3 na Hlavní
nádraží.
K nové síti metropolitních linek se
ještě budou moci vyjadřovat městské části. Koncem roku město Praha systém vyhodnotí a případně
od ledna upraví.

Se změnami Praha 9
nesouhlasí
„K návrhu dopravních opatření
souvisejících se zavedením metropolitní sítě linek Pražské integrované dopravy, které schválila
Rada hl. m. Prahy, se bohužel
Městská část Praha 9 nemohla vyjádřit,“ konstatuje radní pro dopravu a životní prostředí Prahy 9
Tomáš Holeček. „Řada změn nám
připadá nesmyslných. Například
tramvaj číslo 3 – kromě toho, že
historicky patří do Vysočan – je
dosud jakousi páteřní linkou spojující Hloubětín a Vysočany s centrem Prahy. Její trasa na devítce
vede Poděbradskou ulicí, která se
v posledních letech raketově rozvíjí a vzhledem k počtu lidí, kteří
zde dnes žijí, je současný stav spojů městské hromadné dopravy,
jejich intervaly i počet zastávek již
zcela nevyhovující. S Magistrátem
hl. m. Prahy jednáme o rozšíření
stanic MHD. Například v první
etapě rekonstrukce tramvajové trati v Poděbradské vznikne
v oblasti Nové Harfy nová tramvajová zastávka. Nová dopravní
opatření v souvislosti se zaváděním metropolitní sítě linek PID,
tak jak jsou prozatím schválena,
jsou podle našeho názoru krokem
vzad a budeme usilovat o takové
změny, které i obyvatelům Prahy
9 přinesou avizované zkvalitnění
cestování městskou hromadnou
dopravou.“
Text a ilustrační foto: mk
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CESTOVÁNÍ
PR

Prázdniny s chutí čerstvého mléka a čokolády v kraji Mozarta
Představte si, že si jen tak
lenošíte na čerstvém horském vzduchu se stéblem
voňavé trávy na rtech
a štíty Alp za zády. Z dálky se ozývá bučení krav
a v nedaleké salaši vyrábí
z jejich mléka místní hospodář lahodný sýr. Sen?
Nikoliv. Léto v Salcbursku,
ideálná dovolená.

Salzburk – město Mozarta,
hudby, historie a tradic

H

TIP: Cestu do centra této destinace si nespletete. Ze Salcburku zamíříte po A10 ve směru na
Bischofshofen a během 40 minut
jste v srdci turistického ráje Salcburska.

Dovolená s chutí
místních specialit
Už dávno odzvonilo časům, kdy si
chudí Češi vozili do zahraničí vlastní jídlo. Oblast Hochkönig nabízí
celou řadu jedinečných místních
specialit za příjemné ceny. Byl by
hřích je neochutnat. Na gastrono-
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mickou vycházku vám doporučujeme vydat se po cestě zvané Via
culinaria.
Tras je tady celkem sedm, klikatí se mezi pastvinami, po pár kilometrech vždy turisty zavedou do
některé ze speciálních certiﬁkovaných hospůdek. 184 podniků nabízí nevšední kulinářský zážitek
především milovníkům ryb, piva,
sýrů, šnapsu, masa nebo cukrářských výrobků (více na www.viaculinaria.com/cz/).
TIP: Lahůdky, které se dají ochutnat cestou po salcburských pastvinách, posbíráte cestou i do originální kuchařky. Na pastvinách
dostanou turisté v každé salaši
recept včetně tipů na přípravu od
samotných obyvatel salaše. Nabídka zahrnuje studené pochoutky jako sýr naložený v oleji, odvážná hlavní jídla, ke kterým patří
i noky s roztaveným sýrem, selské vepřové pečené s bramborami a ředkvičkovým salátem
nebo oblíbené borůvkové knedlíky. S každou túrou sbírka receptů vzrůstá a nakonec z ní vznikne
malá kuchařská kniha. Kartičky
s recepty jsou spojeny koženým
řemínkem a doplněny mapkou ze
dřeva. Na druhou stranu kartiček

se dají zaznamenávat poznámky
o nejhezčích vzpomínkách z výletů, tím se stává z kuchařky osobní cestovní deník.

Mezi jamkami
po zeleném trávníčku
Okolo vás se rozprostírají nádherné scenérie, tvář vám hladí jemný
horský vánek a hudbu cvrčků občas přeruší ťuknutí odpalovaného
golfového míčku. A že se vám odpal nepovedl? Nevadí. Na dopadající míček možná ani nedohlédnete, protože vás zaujme místní
příroda. Takový je golf na hřištích
Golf Alpin.
Okolo Salzburgu je na 60 hotelů
pro golﬁsty. Lehce se tedy může
stát, že budete odpalovat na úpatí ledovce nebo z vysokohorské bažiny. Začátečníci se naučí v golfových školách a akademiích
správně zacházet s holemi a bílým míčkem. Ti, kteří mají s golfem zkušenosti, si zde mohou zdokonalit techniku hry.
TIP: V květnu 2012 otevřela
v St. Johann-Alpendorf své brány
návštěvníkům devítijamkové golfové hřiště a devítijamková cvičná louka.

Srdcem tohoto kraje je barokní
město Salcburg, rodiště Wolfganga Amadea Mozarta. Město je dějištěm asi čtyř tisíc kulturních akcí
ročně. Proto se mu také přezdívá
Jeviště světa. Nejznámější z nich je
Salcburský festival vážné hudby.
Salcburg je plný překrásné architektury. Největší skvosty nejlépe
poznáte, když se vydáte po některé
z prohlídkových tras. Nejznámější vede od Zámku Mirabel kolem
Zemského divadla a Domu Mozartových rodičů, přes řeku Salzach po
mostě Makartsteg. Znají ho hlavně
mladí lidé. Zamilované páry na zábradlí mostu připevňují visací zámky a tím si pojišťují svou lásku.
Dominantou Salzburgu je historická Pevnost Hohen Salcburg
a pohled na ni vás provází po celou dobu vyhlídkové trasy. Ta vede
kolem Mozartova rodného domu,
okolo Staré radnice, přes Rezidenci sídelních knížecích arcibiskupů,
Mozartovo náměstí, Salcburgský
chrám a jeden z nejstarších hřbitovů světa – Hřbitov sv. Petra.
Salzburg není jen historie a architektura. Je to také regionální
kuchyně a nepřeberné množství
kavárniček, odkud je pohled na
město ještě příjemnější.
A jakápak by to byla návštěva Salzburgu, kdybyste si k dobré kávě
nedali nejproslulejší místní zákusek – Mozartovy koule. Ty pravé se
dělají ručně a dostanete je jen tady.
TIP: Salzburg je známý také svým
pivem. Místní pivovarnictví má
600letou tradici a po celém městě fungují desítky rodinných pivovarů. Nejznámější značkou je asi
Salcburgský Stiegl. Pivovar byl
založen již v roce 1492.

PR
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ory a louky, to je místní příroda. Na Salcbursku se nachází přes 550 horských pastvin, procházky po stezkách mezi nimi jsou
tou nejlepší meditací pro všechny,
kteří si chtějí odpočinout od města
a utíkají na venkov. Horské klima
je příjemné i v prázdninových měsících, kdy jinde v nížinách panují
nepříjemná vedra.
Region Hochkönig se nachází pod
stejnojmenným horským masivem, který se tyčí do výšky bezmála tří tisíc metrů nad mořem.
Tři vesnice – Maria Alm, Dienten,
a Mühlbach se krčí v malebném
údolí pod skalnatými obry. Oblast
je protkána 340 km turistických
stezek a cyklotras všech stupňů
obtížnosti.
Krajině dodávají speciﬁcký ráz
všudypřítomné pastviny. Na nekonečných hektarech se pase dobytek a vzduchem se nese konejšivá vůně bylinek. Některé pastviny
jsou přístupné pro dětské kočárky
a dá se na ně snadno přijet po lesních cestách. Na pastvinách čekají
na děti zvířata k pohlazení, prolézačky z přírodních materiálů, koupání. Dětské stezky doprovází různé příběhy. Na některé pastviny
vedou i stezky pro horská kola, na
jiných se konají kulturní akce.

Nádherný výhled na jezero Fuschlsee si vychutnáte z nového
devítijamkového hřiště Golfclub
Waldhof.
Přímo před branami Mozartova
města Salzburku se nachází jeden
z nejstarších klubů Rakouska, Golf
& Country Club Salzburg. Se svými
více než dvě stě let starými stromy představuje toto devítijamkové
zařízení opravdový hřeb mezi rakouskými golfovými hřišti.
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KULTURA

Galerie 9
Sokolovská 324/14
Praha 9

Jan Kronus:
Groteskní destiláty

Otevřeno v pondělí až čtvrtek od 10
do 19 hodin, vstup volný. Objednávky hromadných návštěv na tel. 236
041 292, objednávky komentovaných prohlídek na tel. 737 540 969.

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř

Stejnojmennou výstavu
přináší Galerie 9 od
2. srpna do 4. září.
iž v době studia – ve spolupráci
se spolužákem Petrem Zvoníčkem – se utváří jeho celoživotní
tvůrčí téma s názvem Groteskní
destiláty. Obecné zásady Groteskních destilátů jsou deﬁnovány
Petrem Zvoníčkem již koncem šedesátých let v manifestu Postblitismu a později dále rozvíjeny – v devadesátých letech pak doplněny

J

Jan Kronus
• 14. 9.1947 v Měcholupech
v okrese Louny.
• Žije a pracuje v Praze.
Absolvent studia výtvarné
výchovy (1965–1969)
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v
Praze (žák profesorů Cyrila
Boudy, Karla Lidického,
Miroslava Míčka a Martina
Salcmana).

Třináctá komnata, olej
tématem Imaginární optograﬁe.
V průběhu let vznikají práce a projekty Jana Kronuse v různých oblastech uměleckých aktivit. Vedle
kreseb, olejů a graﬁky jsou to
i plastiky ze dřeva a kamene, různé
objekty, malovaný nábytek, texty
a fotograﬁe. V použití výtvarných
technik převládá olejomalba na
plátně. Velice často ve své práci využívá také kresbu perem, případně i v kombinaci s jinou graﬁckou
technikou. Přes různé tematické
„výlety“ (cyklus krajin, abstraktní
kompozice) dominuje jeho tvorbě

Malí hudebníci
rozezněli Balabenku
Závěrečný koncert Hudební školy Yamaha Knoflík
pod širým nebem se konal ve středu 20. června.
a hřišti Na Balabence se sešli
žáčci všech oborů, lektorky
všech poboček, rodiče, přátelé
Knoﬂíku, kamarádi. Jak se již stává tradicí, nevyhnuly se nám kapky deště, přesto ale koncert byl,
vlastně také tradičně.
Koncert je milým setkáním, hudební oslavou celého knoﬂíkového
roku, života na Balabence, ukázkou toho, jak nám „rostou“ žáčci.
Vždyť Robátka z prvních koncertů
Knoﬂíku hrála nyní na keyboardy,
ﬂétny… S radostí se přidaly i děti
z knoﬂíkových školiček, se kterými
jsme se loučili. Na cestu do velké
školky jim hráli společně slavnost-

N

ní fanfáry malí keyboardisté.
Byl to moc fajn knoﬂíkový rok.
Na všech pobočkách se sešli milí
rodiče i pilní žáčci. Byť jsme se
loučili, nový rok je v plném proudu, chystají se rozvrhy, tisknou
letáky, objednávají pomůcky
a chystají se nové obory pro malé
i větší (kytary, ﬂétny, pop zpěv…)
i osvědčené programy již od věku
čtyř měsíců.
Na shledanou v září, v novém knoflíkovém Yamaha roce 2012/2013.
Více informací naleznete na www.
yamahaknoﬂik.webnode.cz nebo
na www.kmcknoﬂik.cz.
Eliška Kasinová
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ﬁgurální vyjádření. Pro všechna
tvůrčí období pak je zcela typický
symbol ženy, stále znovu a znovu
podrobovaný laskavé „destilaci“...
Se zobrazovanou skutečností ale
zachází volně – vše je vždy podřízeno nosné myšlence a původnímu záměru, nikoli kalkulaci pro
možná následná vylepšení. Tvůrčí
smysl má proto jen zase další nová
„destilace“ tématu.
Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
ek

Knihovny
Prahy 9
o prázdninách
Knihovna Prosek
Měšická 3/806
Praha 9-Prosek
tel.: 286 881 064
Otevírací doba:
pondělí: 13–19 hod.
úterý: 9–16 hod.
středa: 12–19 hod.
čtvrtek: 12–19 hod.
pátek: 9–16 hod.
Knihovna Vysočany
Zbuzkova 34/285
Praha 9-Vysočany
tel.: 283 893 593
Otevírací doba:
pondělí: 13–19 hod.
středa: 12–19 hod.
pátek: 9–16 hod.

Dílna je určena pro všechny
věkové kategorie, tvoříme
zde pro radost, zábavu, štěstí,
harmonii, uklidnění. Za krátkou
dobu můžete z obyčejných
věcí vytvořit neobyčejné, na
chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo. Vždy ve
středu od 17 do 19 hodin.
O prázdninách…
8., 15., a 22. srpna
Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
15. srpna
Program bude uzpůsoben momentálnímu rozhodnutí účastníků, vždy bude k nabídce:
• ﬁlcování/mokrá i suchá
metoda
• práce s ﬁlcem/šití
• drátkování/inspirace
výstavou
• korálkování
• práce s papírem/vitráže/
papírový věnec
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat.

Pohádky
Na Dvorečku
ečku
Na oblíbené
Pohádky na
Dvorečku
můžete vyrazitt
se svými dětmii
také v srpnu.
Představení
se uskuteční
v Jandově 4
v Praze 9-Vysočanech
vždy od 16.00.
22. 8.
O kohoutkovi a slepičce
Malé divadélko Praha
29. 8.
Jak šel pejsek do školy
Divadélko Romaneto

Srpen 2012

KULTURA

ME ve fotbale
EURO 2012

Zámecký areál Ctěnice
otevřel své brány
Muzeum hlavního města Prahy zahajuje činnost v zámeckém areálu Ctěnice, Praha 9-Vinoř, Bohdanečská 1.

ečerníček Chaloupka na vršku
a jiné pohádky z ateliéru Šárky
Váchové.
Výstava připomíná lidové obyčeje
i kouzlo lidového řemesla, venkovský život v 19. století plynoucí
měsíc po měsíci v souladu s měnící
se přírodou. Vernisáž se uskuteční
v sobotu 25. srpna ve 14 hodin na
zámku v prvním patře.

V

Poutavá expozice nabídne 150 originálních loutek a dekorace z více
než 25 českých pohádek. Malé
i odrostlejší návštěvníky provede
historií a vývojem animovaných
pohádek, které u nás mají dlouhou
a úspěšnou tradici, připraveno je
promítání ﬁlmů a tvořivý workshop, ve kterém si děti budou moci
vyzkoušet malování a výrobu loutek, animaci a další pozoruhodné
činnosti spojené s ﬁlmem a loutkami. „Rádi bychom představili
loutkářské umění z bezprostřední
blízkosti, pozvali návštěvníky do
světa fantazie a kouzelných příběhů. Připomeneme večerníček

Chaloupka na vršku, Vánoční koledy, seriál Kostičky, Pinocchio,
Paní Bída a další oblíbené tituly.
Svým zaměřením a pojetím je tato
výstava vskutku ojedinělá, koncipovaná tak, aby zaujala, pobavila
a přilákala rodiny s dětmi, mateřské a základní školy i širokou
veřejnost,“ konstatuje autorka
výstavy Jana Sommerová, která
v předcházejících letech realizovala úspěšné výstavy Jak se oblékají
pohádky a Česká ﬁlmová loutka.
Výstava trvá do 3. února 2013.
Více na www.muzeumprahy.cz.
red

ednu z prvních jedinečných publikací, které připomínají nejdůležitější góly a události EURO
2012, převzali od Nakladatelství
Olympia fotbalisté SK Praga Vysočany. V knize najdete kompletní
servis od kvaliﬁkace až po výsledky. Její cena je 449 Kč, k dostání je
v síti knihkupectví, na internetových stránkách www.iolympia.cz
nebo v prodejně Olympia Vaníčkova 2, Praha 6-Strahov.
red

J

22. Svatováclavská pouť na Proseku

3. Vysočanská pouť

Výzva pro stánkaře
a ostatní prodejce

... se koná 1. a 2. září ve Vysočanech, Kovanecké ulici
– bývalé škvárové hřiště před parkem Podviní. Doprava:
metro B, stanice Českomoravská.

22. Svatováclavská pouť na Proseku se koná 22. a 23. září 2012.
Registrace k prodeji začíná od 13. srpna, vždy od pondělí do pátku
od 9.00 do 15.30, tel.: 773 564 885, 608 221 355.
Všechny informace vám sdělí ﬁrma REBE Consulting s. r. o.
Pouze tradiční pouťové zboží a občerstvení!

Foto: Vladimíra Marianovská
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Program na pódiu:
sobota 1. září
14.00 FIAKR spolek emeritních
umělců pražských, originální
hudební těleso, které osobitým
způsobem interpretuje staropražské
a české lidové písničky
14.40 O Karkulce
– Divadélko VYSMÁTO – loutkové
divadlo Aleše Bílka
15.30 FIAKR
16.15 WALDA MATUŠKA revival
– přijďte zavzpomínat na legendu
české hudební scény

Pouťové atrakce
Občerstvení
Vysočanskou pouť pořádá Městská
část Praha 9 ve spolupráci s ﬁrmou
Helfer a synové.
Změna programu vyhrazena.
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Folkové Podviní 2012

O tom, že se devátý ročník folkového festivalu skutečně
vydařil, hovoří fotografie lépe než jakákoli slova.

aneb když slunce a múzy tančí na strunách
svatý Petr stál při nás. Sluníčko udělalo výjimku a jako
malý zázrak, jen pro toto odpoledne a večer, nahradilo nekonečné mraky a nemilosrdně padající
vodu. A o spojení krásného počasí
s krásnou hudbou se už postarali
umělci nad jiné povolaní: TLUPA
TLAP, Vašek KOUBEK, Martina
TRCHOVÁ a TRIO, PETR KALANDRA MEMORY BAND.
A závěrečnou zlatou tečku letošního ročníku se stala skupina NEZMAŘI. Její společné vystoupení
s legendou trampské písně Mikim
RYVOLOU naplnilo kamenné
hradiště neopakovatelnou atmosférou. Lidé stáli těsně kolem pó-

I

dia a zpívalo se nejen u mikrofonů, ale i všude kolem. Magickým
prostorem hradiště letěly k nebi
evergreeny Hoboes i další písně
bratří Ryvolů. Wabi i ostatní trempové u nebeských ohňů, drhli nepochybně své kytáry a banja spolu
s námi, jen o pár tónů a pater výš.
Co více si přát, co více psát o tomto krásném večeru? Desátý ročník
Folkového Podviní máme ještě
daleko před sebou, ale kouzelnější
konec devátého je těžké si představit. Na viděnou za rok, přátelé!
dr. Otto Sepl
Foto: Konstantin a Otto
Celá fotogalerie na
www.podvini.cz

Dětský den
Sokola
na Proseku
Sokolové na Proseku připravili
ve středu 6. června dětský den.
Malé děti s rodiči si hrály na zahradě, předškoláci a starší děti závodili
na koloběžkách. Text a foto: om
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 # "" 6
od Rokytky až k Jandově ulici, Freyovy uli :"       "
ce
okolí, dnešního
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švýcarské továrně
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na vícefázové
generátory
Oerlikon
se do vlasti
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vybavení
v
Praze
používa "    & " 
#  

 ##"proud.)
& 
#

lo stejnosměrný
Po dvou
letech,
kdy

#?
$
&vyrábět
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 #<
= &"
sočanech
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na na chléb ve Vysočanech. Fungovala až do
)*>#" !& 
roku 1994.

  #   #!
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!
& 0 ( X  & #  
v koncentračních
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    &    
našeho
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s karlínskou Daňkovou strojírnou (Českomoravská-Kolben-Daněk, a. s.).
Z Holešovic se v roce 1923 přestěhovala do
Vysočan továrna Aero, která si tu postavila
vlastní sídlo. V továrně se vyráběla zprvu jen
dřevěná letadla, pak částečně oplechovaná
a v závěru její existence v padesátých letech minulého století trupy a některé části proudových
stíhaček. Vyráběla se zde vojenská, sportovní i
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Aero, kterou
 &!
 domků

" &
E
&F"
vedle

0
postavilo
město. Hned
kolonie
Za Aero

ŽIVOT KOLEM NÁS

Senioři slavili začátek léta maratonem
Již 3. Letní slavnosti nejen pro seniory se konaly páteční odpoledne 22. června v zahradě Domova seniorů v ulici
Novovysočanská a následující sobotu až do noci ve vysočanském parku Podviní.
řed čtyřmi lety jsem potkala
mladého nadšeného muzikanta, který mě zaujal tím, že hrál
dechovku zadarmo pro seniory.
A tenhle šikovný mladý muž se nabídl, že s námi bude spolupracovat.
Od té doby pořádáme Letní slavnosti pro seniory, letos již 3. ročník,“ říká Michaela Žáčková, ředitelka Střediska sociálních služeb
Prahy 9. Středisko je spolu s Nadačním fondem Veselý senior významným partnerem akce a oním
mladým muzikantem je pořadatel
Petr Sovič, který se svou Žižkovankou po oba dny také vystupoval.
V pátek hrála Žižkovanka jen se
Senior Dixielandem Praha na improvizovaném pódiu pod altánem
domova seniorů, v sobotu se už
od jedenácti hodin rozjel maraton
zábavy a umění naplno. Kromě
Žižkovanky Petra Soviče vystoupili mimo jiné také mažoretky z TJ
Sokol Prosek, Walda Matuška (revival), Meduňky s country tanci,

„P

vokální skupina Skety či Golden
Big Band Prague a Martin Pisařík.
Nechyběla módní přehlídka seniorek z klubu Prosek a přítomným
zazpíval i Martin Maxa.
„Rok od roku se jedná o větší
akci… V letošním roce jsme si
poprvé vyzkoušeli pořádání akce
v parku. Park Podvinný mlýn je
krásně upravený, láká k návštěvě.

Pódium, které jsme ráno stavěli,
vzbuzovalo pozitivní reakce a již
v dopoledních hodinách se pomalu začali scházet diváci,“ doplňuje
Michaela Žáčková.
Na slavnostech jste našli altán Veselého seniora se soutěží o fotoaparát,
sanitku se zdravotníky ochotnými
pomoci i poradit, ale i holiče, malování obličejů či výrobu šperků.

Jen slibovaná legenda české dechovky Josef Zíma opět nemohla
přijít – umělci zemřela manželka, herečka Eva Klepáčová.
A na poslední chvíli se omluvila
i Radka Fišarová, nesehnala hlídání pro svého potomka. Všechny programy byly bezbariérové
a zdarma.
Text a foto: mh
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ŽIVOT KOLEM NÁS

Cantoria-Praha okouzlila v severní Itálii celý svět
Každá žena zná své přednosti a ví, čím druhé okouzlit. Když však dámy z pěveckého sboru Cantoria-Praha nasadí
svou nejmocnější „zbraň“ – rozeznějí zlato v hrdle, otočí se za nimi celý svět. Potvrdilo se to i na mezinárodním
festivalu sborového zpěvu Alta Pusteria, který se koncem června konal v severní Itálii.
ednoho z největších pěveckých
sborových festivalů světa se
letos zúčastnilo na devět desítek
souborů z Evropy, Asie, Ameriky.
Cantoria-Praha na něj odjížděla
s novými tvářemi, obnoveným repertoárem, novými plány a očekáváním. Výsledek? „Sklidily jsme
velký úspěch a navázaly spoustu
kontaktů,“ usmívá se sbormistryně a umělecká vedoucí sboru Mgr.
Jaroslava Halamová.
Původně komorní sbor zaměřující
se především na úpravy lidových
písní (Dvořák, Smetana, Suchoň,
Trojan, Lýsek, Malát, Kulínský….)
nebo díla Brahmse, Mozarta, Myslivečka, Michny, Händela, Foerstera má dnes všestranný repertoár. Od staré hudby až k současným
autorům včetně spirituálů, operních sborů, muzikálových písní a
již tradičních úprav lidových písní.
Není tedy divu, že se jako jeden z
mála pěveckých sborů na festivalu
představil hned ve třech kategori-

J

Seznamte se: Cantoria-Praha

ích – duchovní hudba, lidové písně a populární hudba.
Šíře repertoáru, precizní provedení okořeněné zápalem a nadšením
pro zpěv, to všechno zvedalo posluchače ze židlí a nutilo organizátory k pozváním. „Rádi by nás
viděli například ve Vídni, Itálii,
Izraeli, ale uvidíme, co nám dovolí
naše ﬁnanční možnosti,“ konstatuje Jaroslava Halamová.
Nenechte si ani vy ujít vystoupení ženského pěveckého sboru
Cantoria-Praha. Nový repertoár
představí doma – v divadle Gong –
17. září.
mk, Foto: Cantoria-Praha

• Ženský pěvecký sbor Cantoria-Praha vznikl jako občanské sdružení na konci roku 1985. Sbormistryní a uměleckou vedoucí je
Mgr. Jaroslava Halamová, která sbor pod záštitou oddělení kultury
Městské části Praha 9 založila.
• Sborem za dobu jeho trvání prošlo mnoho desítek zpěvaček všech
věkových kategorií. V současné době se počet kmenových členek
ustálil přibližně na čtyřiceti. Korepetitorkou a dlouhodobou klavíristkou sboru je Helena Svatoňová.
• Cantoria-Praha je zvána k účinkování při nejrůznějších příležitostech. Zpívá při slavnostních akcích, účinkovala při ﬁlmovém
natáčení a účastní se pravidelně mnoha pěveckých soutěží i
přehlídek národních i mezinárodních (Pražské svátky písní, Festival
sborového umění Jihlava, účast na cyklu koncertů v pražském
Hlaholu, Pražské dny sborového zpěvu, Festival amatérských pěveckých sborů Svitavy, mezinárodní soutěžní festival Svátky písní
Olomouc, Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Verona, soutěžní
festival Praga Cantat).
• V posledních letech navštívila Cantoria-Praha na pozvání spřáteleného sboru Lichtenrader Chor Berlín, zúčastnila se mezinárodního
soutěžního festivalu Sopoty v Polsku, Cantate Budweis, mezinárodního festivalu adventních písní v Budapešti a série koncertů
v českých a moravských městech.
• K tradici sboru patří každoroční vystoupení a vánoční koncerty
v pražských koncertních síních a kostelech.
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Pražské mažoretky
S Tělovýchovnou jednotou Sokol Vysočany jsou už neodmyslitelně spojeny Pražské mažoretky. A končící letošní
sezona 2011/2012 pro ně byla velmi úspěšná.
Pražské PIDI mažoretky
Čtrnáct malých holčiček ve věku
do 7 let uzavřelo už svoji druhou
sezonu. V tomto školním roce
nacvičily dvě krásné sestavy Slon
a Šmoulové.
Zúčastnily se pěti soutěží s těmito
úspěchy: Děti v akci – 6. místo,
Jarní pohár – 3. místo, Oblastní kolo Národního šampionátu
– 3. místo a titul II. vicemistr oblasti, Benešovská mažoretka –
1. místo a společně se skupinou
MINI putovní pohár za nejlepší
choreograﬁe, Chodovská beruška
– 3. místo.
Kromě soutěží se představily na
těchto vystoupeních: Den České
obce sokolské, dětský den v Podvinném mlýně, FIJO Cheb, Sokolský průvod Prahou.
V srpnu je čeká jejich první mažoretkové soustředění.
Trenérky skupiny: Jana Lochmanová, Karolína Oehmová, Kateřina Vacátková.

Pražské BABY mažoretky
Mají v letošním roce hodně nováčků. V počtu 23 mažoretek ve věku
7 až 10 let vystupují na různých
kulturních a společenských akcích
v Praze a okolí. Účastní se řady
soutěží a festivalů.
Ze soutěží se mohou pochlubit těmito úspěchy: O Pohár ze zámku Kolína - 4. místo, Děti v akci - 3. místo,
Chodovské berušky – 2. místo.

Národní šampionát mažoretek –
sólo/duo: v letošním roce nás holčičky reprezentovaly opravdu na
výbornou. Anička Žižková – mistr ČR, Anička Žižková + Adélka
Šišková – vicemistr ČR, Vaneska
Rajchartová + Janička Bacsová
4. místo na mistrovství Čech.
Národní šampionát mažoretek skupina mažoretky vybojovaly tituly: mistr oblasti 2012, II. vicemistr
Čech 2012 a na mistrovství ČR se
umístily na krásném 7. místě.
Trenérky skupiny: Světla Jarošová
a Soňa Purmová.

Pražské MINI mažoretky
Už nejsou žádné mini, ale jsou to
krásné malé slečny ve věku 10 až
13 let. Tento tým navštěvuje 25
mažoretek. Děvčata vystupují na
různých společenských akcích,
festivalech a účastní se řady soutěží včetně Národního šampionátu
mažoretek.
Ze soutěží se mohou pochlubit
úspěchy: O Pohár ze zámku Kolína
– 2. místo, Děti v akci – 1. místo,
Jarní pohár – 4. místo, Benešovská mažoretka – 2. místo (společně se skupinou PIDI získala
děvčata putovní pohár za nejlepší
choreograﬁe).
Národní šampionát mažoretek –
sóla: Klára Faltusová – 4. místo,
Barbora Pulchartová 7. místo na
mistrovství Čech. Národní šampionát ve twirlingu, mistrovství

Pražské MINI mažoretky

Pražské PIDI mažoretky
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Pražské PRINCESS mažoretky

Pražské TOP mažoretky
ČR: Daniela Kopřivová – 4. místo
v disciplíně rytmické taneční sólo.
Národní šampionát mažoretek –
skupina: vicemistr oblasti 2012,
II. vicemistr Čech 2012, I. Vicemistr ČR 2012 a nominace na mistrovství Evropy, které se uskuteční
v říjnu letošního roku.
Trenérky skupiny: Zuzana Jedličková a Adéla Kadlecová

Pražské PRINCESS
mažoretky
To jsou už zkušené slečny ve věku
13 až 16 let. Tuto skupinu navštěvuje v letošním roce patnáct dívek,
které vystupují pro širokou veřejnost a účastní se i řady soutěží.
Mohou se pochlubit těmito úspěchy:
Soutěže – skupina: O Pohár ze
zámku v Kolíně – 2. místo, Děti
v akci – 2. místo.
Sóla/dua byla také úspěšná: O Pohár ze zámku v Kolíně - Denisa
Rajchartová 1. místo, Romana
a Liběna Řápkovy – 2. místo.

Národní šampionát ve twirlingu,
mistrovství ČR: Romana a Liběna
Řápkovy – 4. místo v disciplíně
rytmické duo.
Národní šampionát mažoretek –
sólo: Denisa Rajchartová vybojovala titul II. vicemistr ČR 2012.
Národní šampionát mažoretek –
skupina: Oblastní kolo – 4. místo,
Zemské ﬁnále – 4. místo, MČR
– 3. místo a titul II. vicemistr ČR
2012.
Trenérky skupiny: Světla Jarošová, Soňa Purmová.

Pražské TOP mažoretky
Slečny, které do této skupiny chodí, už nejsou žádnými nováčky.
Toto těleso vzniklo jako reprezentační skupina celého týmu Pražských mažoretek. Jedná se o mažoretky ve věku 13 až 25 let, které
jsou buď aktivními mažoretkami
v jiných podskupinách, nebo jsou
členkami pouze zde.
Dívky se zaměřují na vystoupení
pro širokou veřejnost, tuzemské
i zahraniční festivaly, soutěžní přehlídky. Spolupracují s několika dechovými orchestry, se kterými nacvičují zajímavé show programy.
Mohou se pochlubit: Belgie –
1. místo (show parade, mezinárodní přehlídka), Štětí – 2. místo.
Mažoretky se nyní připravují na
zájezd do Francie a čeká je turné
po Německu.
Trenérky skupiny: Denisa Břízová,
Blanka Musilová.
Chtěli byste i vy být součástí
tohoto týmu? Přijďte na nábor,
který se uskuteční 3. září 2012 od
18 hodin v TJ Sokol Vysočany.
Bližší informace o nás najdete
na webových stránkách
www.prazskemazoretky.cz
Text a foto: bm
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BK Prosek
vede děti ke
sportu
áte zájem o aktivní vyplnění
volného času vašeho dítěte?
Chtěli byste umožnit všestranný
rozvoj jeho osobnosti? Chcete,
aby získalo důležité návyky do
života cestou sportovně zaměřených aktivit? Schází vašemu potomkovi správný týmový duch?
Nebo chcete, aby se jenom bavilo?
Přijďte spolu s ním na informační
schůzku do sportovní haly SK Prosek, Lovosická 559.
Schůzky se budou konat celé září
vždy ve středu od 17.00 hodin.
Těší se na vás trenéři, kteří mají
dlouholeté zkušenosti s mládežnickým sportem.
Bližší informace na tel.: 774 636
043. O naší práci se můžete více
dozvědět také na internetových
stránkách www.bkprosek.cz nebo
www.akademiemicovychher.cz.

M

Basketbalový klub
Jsme součástí občanského sdružení SK PROSEK Praha se sídlem
Lovosická 559, Praha 9. V basketbalovém světě jsme známí pod
názvem BK PROSEK. Náš klub
čítá zhruba 200 členů, z toho je
150 dětí od těch nejmenších až po
ženské složky. Naše družstva se
pravidelně umisťují na předních
místech v žákovských kategoriích
(festivaly) i v celostátních soutěžích řízených Českou basketbalovou federací. Naše ženy hrají
III. ligu.
Michal Tahotný,
předseda BK Prosek

Ragbisté Pragy jsou mistry
České republiky v sedmičkách
Ragbistům Pragy se podařilo potřetí v řadě vybojovat
mistrovský titul v ragby
o sedmi hráčích, když ve
finále porazili v domácím
prostředí Spartu 24:19.
řikrát se spolu utkaly Sparta
a Praga ve ﬁnále kvaliﬁkačních
turnajů a třikrát vyhrála Sparta.
Počtvrté se oba týmy potkaly ve
ﬁnálovém turnaji sedmičkového
šampionátu. Tentokrát však vyhráli ragbisté pořadatelského ﬁnálového turnaje Pragy nad Spartou 24:19.
„Utkání bylo hodné ﬁnále. Oba
týmy byly vyrovnané a mohl vyhrát každý z nich,“ poznamenal
k šampionátu místopředseda České rugbyové unie David Frydrych,
z jehož rukou také převzal kapitán
Pragy Petr Čížek pohár pro vítěze.
Ještě minutu před koncem byl stav
ﬁnále 19:19 a nakonec při poslední
akci se po vyhraném mlýně vydal
neohroženě do brankoviště Sparty
šestatřicetiletý hráč Pragy Pavel
Syrový a položil rozhodující pětku.
„Nechtěl jsem, aby se prodlužovalo, to už by málokdo vydržel,“
přiznal po utkání úspěšný hráč
mistrovského týmu Pavel Syrový.
„Vystřídali jsme během sedmičkového šampionátu a pěti turnajů
celkem 19 hráčů. Jsem spokojený,
neboť obhájit titul je těžší než jej
vyhrát poprvé. Navíc Sparta byla
hodně silná a výhra ve ﬁnále byla
i otázkou štěstí. Vyhrát mohla stejně tak i Sparta, které nevyšly její
šance,“ řekl po turnaji kouč mistrů
Pragy Eduard Krützner mladší.

T

Ragbistům Pragy se podařilo potřetí v řadě vybojovat mistrovský titul
v ragby o sedmi hráčích

Třetí Dragon Brno
O třetí místo se utkání prodlužovalo a v nastaveném čase vyhráli
borci Dragonu Brno 26:21 nad
Tatrou Smíchov. Překvapivě dobře
se dařilo ragbistům Přelouče, kteří
v boji o páté místo zdolali Vyškov
27:19.
Mistrovství sedmiček se hrálo první červencový čtvrtek v Praze na
hřišti Pragy ve Vysočanech a po
šesti hodinách a dvaceti utkáních
bylo jasno. Praga je mistrem v ragbyových sedmičkách pro rok 2012
stejně jako předtím byla už v roce
2011 a 2010.
Ragby v sedmi je olympijský sport.
Tato hra se šišatým míčem bude už
v roce 2016 součástí programu na
olympijských hrách.

Zrcadlo výsledků
Finále:
Praga – Sparta 24:19 (12:19)
O třetí místo:
Dragon Brno – Tatra Smíchov 26:21
po prodloužení
O páté místo:
Přelouč – Vyškov 27:19
O sedmé místo:
Olomouc – Havířov 30:0

Pořadí
1. Praga, 2. Sparta, 3. Dragon Brno,
4. Tatra Smíchov, 5. Přelouč,
6. Vyškov, 7. Olomouc, 6. Havířov.

Text a foto: Petr Skála,
Prvnizpravy.cz

Atletika Knoﬂík zakončila sezonu s reprezentantem Josefem Prorokem
Atletická přípravka při Kulturním a mateřském centru Knoflík Atletika Knoflík završila
sportovní sezonu se svým patronem, překážkářem Josefem Prorokem, kterému budou
držet atleťátka palce i na OH v Londýně. Těšit se můžeme po letní sezoně na „olympijskou“ besedu s ním, trénink či Josefovu patronaci knoflíkových atletických závodů.
hlédneme-li se, malá atleťátka
z Knoﬂíku stihla za tuto sezonu mnohé: pravidelný tréninkový
režim pod vedením skvělých trenérek, kde je hlavním cílem všestrannost dětí, radost z pohybu, správné
atletické a sportovní návyky, ale

O

také hra. Vždyť Atletika Knoﬂík je
součástí Atletiky pro děti, programu, kde je atletika hrou, součástí
Atletického svazu ČR. Malí atleti si
také vyzkoušeli své první soustředění v Nýřanech, zažili první velké
závody na krásném oválu v Podvi-
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ní To dáme 2012!, kde jim zněla
i hymna. Rozdáno bylo bezmála
300 medailí, v jedné ze soutěží nejmladších si zasportovali i rodiče.
Knoﬂíkový atletický rok se povedl, děkujeme za spolupráci především Atletickému klubu Sparta

Praha a Atletice pro děti. Dík patří
Městské části Praha 9 a Základní škole Balabenka za možnost
trénovat na hřišti na Balabence.
Velká pochvala a poklona ale patří
hlavně malým atleťátkům za píli,
výdrž a radost z pohybu a rodičům
dětí za pohodu, radost, podporu
i pomoc při závodech.
Těšíme se na novou sezonu
spolu s vámi. Atletika Knoﬂík
víc info: www.kmcknoﬂik.cz či
ek
dita@frankl.cz
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20. letní soustředění Školy Taekwon-do Dan-Gun
Již podvacáté se členové prosecké Školy Taekwon-do Dan-Gun sešli v Horním Bradle u Seče na jubilejním letním
soustředění. Jako každý rok se jim na dva týdny stalo útočištěm rekreační středisko Tesla.
oustředění probíhalo ve dvou
turnusech. První byl určen pro
děti a druhý pro mládež a dospělé. Děti ve věku 6 až 12 let cvičily
taekwon-do jedenkrát denně v dopoledních hodinách a odpoledne
hrály bodované hry do celotýdenní
hry. Dospělí trénovali dvakrát denně. Děti během dne procvičovaly
nejenom korejské bojové umění
taekwon-do, ale užily si i mnoho
her a soutěží.
Součástí dětského soustředění
byly pod vedením vedoucích dva
organizované poznávací výlety.
Děti navštívily punkevní jeskyně spolu s Macochou a na druhý
výlet vyrazily do překrásného
skanzenu Veselý kopec. Dětské
soustředění je již mnoho let připraveno tak, aby si členové přivezli do Prahy mnoho nových
zážitků a dovedností. Naučí se
například vázat různé typy uzlů,
skládat papírové origami, znát
druhy stromů, zvířat, ovládat
základy zdravovědy. Na závěr
soustředění děti dostaly mnoho

S

Z letního soustředění Školy Taekwon-do Dan-Gun
dárků včetně účastnických cen
a pohárů pro nejlepší.
Pro dospělé sportovce byl program soustředění zaměřen na
zdokonalování jejich technických
dovedností v taekwondu a zlepšení jejich fyzické kondice. Pod vedením trenérů pravidelně pilovali

techniky. V rámci fyzické přípravy
se běh prokládal různými cvičeními, nechybělo ani posilování. Ve
volném čase se relaxovalo u bazénu v areálu nebo dalšími sporty. Po
trénincích nikdy nechyběl společný fotbálek a aktivní odpočinek.
Během celého pobytu přálo

taekwondistům krásné počasí
nejen pro cvičení, ale i pro hry ve
vodě a v lese. Letošní soustředění
bylo co do počtu účastníků rekordní. Přes 90 taekwondistů ve sportovním středisku strávilo prázdninové chvíle plné slunce a pohody.
Pro příští rok 2013 má prosecká
škola novinku. Připravuje letní
soustředění nejenom pro své členy, ale i pro všechny děti, které si
chtějí toto bojové umění vyzkoušet. Soustředění bude vedeno jako
tábor s tréninky taekwonda, budou se ho moct zúčastnit všichni,
i když nemají žádnou zkušenost
s jiným sportem nebo bojovým
uměním. Nebude opět chybět celotýdenní soutěž, hry, výlety...
Nový nábor do prosecké Školy
Taekwon-do Dan-gun proběhne
dne 12. září od 17.00 do 19.00
v prostorách vestibulu Gymnázia
Litoměřická 726, Praha 9-Prosek.
Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách http://dangun.taekwondo.cz.
Text a foto: pp

Děti budou na Proseku skotačit již podruhé!
Společnost Snow For Fun, provozující Ski a Bike Centrum
na Proseku, pořádá již 2. ročník dětských cyklistických
závodů – Prosecké skotačení 2012.
kce se uskuteční v neděli 9. září 2012 od 11.00 v areálu Skicentra
Snow For Fun na Proseku, v těsné blízkosti bobové dráhy. Na programu budou cyklistické závody, kterých se mohou zúčastnit děti všech
věkových kategorií, včetně těch na odrážedlech.
Děti se dále mohou těšit na bohatý doprovodný program – překážkovou
cyklodráhu, lanový park, skákací hrad a další. Všichni účastníci mohou
vyhrát atraktivní ceny – dětské kolo Scott nebo pobyty v rakouských či
italských Alpách. Pro dospělé je připraveno testování kol značky Scott,
k vidění bude i bike bmx exhibice.
Pro příchozí bude také základní servis kola zdarma. Přihlaste se včas –
na první čekají zajímavé dárky. Více informací, včetně registračního formuláře hledejte na www.snow4fun.cz.
red

A
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Sportovní hry pro žáky základních škol a gymnázií na devítce
Městská část Praha 9 organizuje každoročně před koncem školního roku pro žáky základních škol a gymnázií
regionální turnaj – Sportovní hry MČ Praha 9. V tomto dnes již tradičním turnaji soutěží na 900 žáků našich škol.
urnaj se konal 5. a 6. června ve sportovním areálu ZŠ Novoborská
na Proseku. Zhruba 300 žáků prvního stupně základních škol soutěžilo v atletických disciplínách a míčových hrách 5. června. Žáci druhého
stupně základních škol a gymnázií obsadili sportoviště 6. června. red

T

Přehled vítězů:
Mladší žáci (žákyně) 2.–5. třída
50 m
chlapci (2.–3. tř.)
dívky (2.–3. tř.)
chlapci (4.–5. tř.)
dívky (4.–5. tř.)
200 m
chlapci (2.–3. tř.)
dívky (2.–3. tř.)
500 m
chlapci (4.–5. tř.)
dívky (4.–5. tř.)
Skok daleký
chlapci
dívky
Překážková dráha
družstva (2.–3. tř.)
Vybíjená – dívky

Matěj Procházka – 8,1 s
Barbora Vlčková – 9,1 s
Martin Kareš – 7,7 s
Roman Isaev – 7,7 s
Kateřina Hakrová – 8,2 s

Novoborská
Novoborská
Novoborská
Litvínovská 500
Novoborská

Adam Stupka – 35,90 s
Nikola Havlínová – 38,9 s

Univerzum
Novoborská

Jan Kovařík – 1.44,8 min.
Agáta Svobodová – 1.46,7 min.

Novoborská
Univerzum

Matěj Černík – 3,96 m
Martina Vorlíčková – 3,26 m

Litvínovská 500
Novoborská

Starší žáci (žákyně) 6–9. třída:
60 m
chlapci (6.–7. tř.)
dívky (6.–7. tř.)
chlapci (8.–9. tř.)
dívky (8.–9. tř.)
800 m
chlapci (6.–7. tř.)
dívky (6.–7. tř.)
chlapci (8.–9. tř.)
dívky (8.–9. tř.)
Skok daleký
chlapci (6.–7. tř.)
dívky (6.–7. tř.)
chlapci (8.–9. tř.)
dívky (8.–9. tř.)
Hod medicinbalem
chlapci (6.–7. tř.)
dívky (6.–7. tř.)
Vrh koulí
chlapci (8.–9. tř.)
dívky (8.–9. tř.)
Streetbal dívky

Samuel Schejbal – 8,3 s
Nela Šoltysová – 9,3 s
Tereza Kývalová – 9,3 s
Lukáš Veselý – 7,7 s
Adriana Kennes – 8,8 s

Balabenka
Gymnázium Českolipská
Gymnázium Litoměřická
Balabenka
Balabenka

Antonín Semerád – 2:39,9 min.
Eliška Svobodová – 2:54,4 min.
Marek Difko – 2:26,9 min.
Anna Zimovjanová – 2:51,9 min.

Gymnázium Českolipská
Univerzum
Litvínovská 500
Gymnázium Českolipská

Jakub Vlček – 4,42 m
Markéta Vařečková – 3,95 m
Viktor Bergmann – 5,28 m
Anna Nečinová – 5,03 m

Novoborská
Litvínovská 500
Gymnázium Litoměřická
Novoborská

Ondra Houdek – 10,73 m
Veronika Javůrková – 9,00 m

Univerzum
Novoborská

Radek Hofman – 12,15 m
Markéta Lišková – 9,43 m

Gymnázium Českolipská
Novoborská

Gymnázium Litoměřická

ZŠ Novoborská – 3:20,10 min.
Volejbal – družstva

Gymnázium Českolipská

ZŠ Špitálská
Malá kopaná – chlapci

Malá kopaná – chlapci

ZŠ Na Balabence

ZŠ Univerzum

Turnaj O pohár starosty Prahy 9 Na hřišti v Hrdlořezech se bojovalo
V rámci fotbalového turnajového dopoledne 24. června
na Pragovce se uskutečnily dva turnaje – O pohár
starosty Prahy 9 a turnaj Praga Cup.
a trávníku mohli diváci povzbuzovat celkem 96 dětí ve
věku 7 až 12 let.
Turnaj O pohár starosty Prahy 9
byl určen pro kategorii starší přípravka. A kteří z mladých fotbalistů byli nejúspěšnější?
1. FK Bohemians Praha
2. TJ Březiněves

N

3. SK Praga Vysočany
4. Spartak Kbely
V turnaji Praga Cup změřily síly
mladší přípravky. A výsledek?
1. SK Praga Vysočany
2. FK Bohemians Praha
3. TJ Březiněves
4. Spartak Kbely
Text a foto: pk

O pohár Městské části Praha 9

TJ Spartak Hrdlořezy ve spolupráci s Městskou částí Praha
9 uspořádal 23. června v areálu Na Břežance v Hrdlořezech
už III. ročník turnaje O pohár Městské části Praha 9.

urnaje se zúčastnilo celkem
sedm týmů, za které nastoupilo
68 dětí (65 chlapců a 3 děvčata).
Na dvou hřištích bylo odehráno 21 utkání, ve kterých padlo
89 branek (průměr 4,24 branky na
zápas), pouze jedno utkání skončilo bez branek.
Všechny týmy obdržely za celkové
umístění pamětní poháry, diplomy
a tašky po okraj naplněné všemi
možnými dobrotami, které děti milují a trenérům se z nich ježí vlasy.
Všichni hráči a trenéři týmů na prvním až třetím místě byli navíc odměněni zlatými, stříbrnými a bronzový-

T

Starší přípravka SK Praga Vysočany
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mi medailemi. Individuálně ocenění
(nejlepší střelec, brankař a hráč) si
na památku odnesli sošky.
Rád bych poděkoval všem, kterým
za tři roky pořádání Poháru Městské části Praha 9 tato akce něco
říká a přirostla jim k srdci. Měření sil dětí se snažíme, i díky podpoře Prahy 9, dělat trochu jinak,
než je to obvyklé jinde, a snad se
nám to daří, i když se pořád učíme
a zkoušíme chodit cestami dosud
neprobádanými a občas i pořádně
zarostlými.
Vladimír Liška, trenér mládeže
TJ Spartak Hrdlořezy

Srpen 2012

INZERCE
NOVÉ LOKALITY

soutěž
o nejvtipnější
letní fotku

BEZ HYPOTÉKY
DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

• Nemusíte bance prokazovat bonitu – žádné daňové přiznání,
žádné potvrzení o příjmu

1. – 31. 8. 2012

• Byt si můžete převést do osobního vlastnictví
• Nový byt si můžete pořídit v jakémkoliv věku
• Výjimečné ceny
• Nyní i v lokalitách Prosek, Barrandov, Hostivař

Informace o soutěži na:

SC-320966/08

800 500 506

SC-320857/12

www.galerie-fenix.cz

více info na ﬁnep.cz
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Vít Vrbický | tel.: 603 786 170 | e-mail: vit.vrbicky@ceskydomov.cz
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INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hodinový manžel – váš pomocník
v domácnosti. Tel.: 736 140 942
VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU
AKCE 30% NA: OHRANĚNÉ DÍLCE DLE
PŘÁNÍ, VÝBĚR Z 300 DEKORŮ, LAMINO,
MASIV, SMRK A BUK, OSB. www.
kovaninabytkove.cz
M: 776 334 190
PLYNAŘ – INSTALATÉR – TOPENÁŘ
– montáž a oprava rozvodů,
plynospotřebičů a plynové revize. Tel.:
603 937 032. Vladimír Tymeš
STĚHOVÁNÍ BYTŮ, PIANIN, VYKLÍZENÍ
BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ, ZAPŮJČENÍ BAL.
MATER. TEL.: 602 253 777
Knihy a knižní pozůstalost koupím
i odvezu. Tel.: 286 891 400

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ
STROMŮ. Realizace a údržba zahrad.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561
Stropní sušák prádla, montáž na
míru. Tel.: 602 273 584
PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ I LAKÝRNICKÉ
PRÁCE + ŠTUKOVÁNÍ, STĚRKOVÁNÍ.
TEL.: 606 227 390, E-MAIL:
JSAIFRT@SEZNAM.CZ
Koupím byt, rodinný, činžovní dům,
vilku, pozemek i jinou nemovitost
kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu,
na velikosti ani vlastnictví nezáleží,
i za odstupné – nájemní, družstevní,
i nečlen družstva, služební, podnikový
apod. Nechám čas na vystěhování,
uhradím za vás dluhy na nájmu,

exekuce, atd., vyřídím i právně velmi
komplikované případy, stáhnu soudní
výpověď, žalobu, věcná břemena,
podílové spoluvlastnictví atd. Koupím i
byt neoprávněně obsazený nežádoucím
nájemníkem, příp. dám náhradní byt či
domeček mimo Prahu a doplatek apod.
Platím v hotovosti, záloha možná ihned.
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013
KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY –
www.nastrom.cz, rizikové kácení, řez
stromů. Tel.: 604 81 06 63, P. Nestarec
DiS., 776 191 307, Ing. Krajinová
Kurzy AJ za 400Kč/měsíčně!
Učí rodilí mluvčí - budoucí učitelé.
14:30 - 17:15; min. 16.hod. měsíčně.
www.twp.cz 283 893 145
jobs@teﬂworldwideprague.com
TEFL Worldwide

www.hodinovymanzeljano.cz
Drobné a větší opravy a řemeslné práce
v domácnosti. Precizně.
Tel.: 775 507 600
Malířské a lakýrnické práce, dodání
a montáže okenních žaluzií.
Čistě kvalitně za rozumné ceny
V. Kovanda, tel.: 723 022 892
vacl.kov@centrum.cz
Pravidelná cvičení tchaj-ťi od 6.
září 2012 v 17:30 v tělocvičně MŠ
Sokolovská 182, PH 8 info a přihlášky
www.tanart.cz
Koupím byt na Praze 9. Osobní či
družstevní vlastnictví. Případný dluh,
exekuci či jiný závazek vyřeším. Platím
ihned. Solidní jednání. 775 68 80 57

KUPON NA OBJEDNÁNÍ ŘÁDKOVÉ INZERCE
Text vyplňujte čitelně hůlkovým písmem, každý znak včetně interpunkčních znamének pište do jednotlivých políček

celkem znaků:

x 3,60 Kč

Kč celkem:

počet vydání:

název společnosti/jméno a příjmení:
IČO/r.č.:
sídlo/adresa:
telefon:

e-mail:

datum:

podpis objednatele:
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celkem bez DPH:

1 řádek = 30 zanků

+20% DPH:

počet znaků

x 3,60 Kč

Kč za řádek

celkem vč. DPH:

Možnosti doručení kuponu do kanceláře vydavatele:
• osobně – každý všední den od 9:00 do 15:00
na adrese Strategic Consulting, Na Poříčí 8, Praha 1
• manažerovi inzerce Devítky (po telefonické domluvě)
• elektronicky – naskenované a odeslané do mailu: devitka@ceskydomov.cz
• faxem – na číslo 224 816 818
• korespondenčně – na adresu kanceláře vydavatele
Strategic Consulting, Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1
Po obdržení inzerce bude obratem vystavená faktura na celkovou částku a následně odeslaná na vyplněný e-mail. Řádková inzerce bude zveřejněna v prvním vydání (v případě
více vydání od vydání) s uzávěrkou po datu uhrazení řádkové inzerce objednatelem.
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