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II. etapa: 79 % bytů prodáno
volné 2+kk se 150m zahradou

•

úsporné bydlení = energ. náročnost budovy sk. B

•

ve stand. vybavení bytu rekuperace = zdravé větrání

•

modulové bydlení = spojení bytů podle potřeb majitele

•

promyšlené dispozice = bydlení pro aktivní rodiny

•

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

•

projekt oceněný v prestižní soutěži Best of Realty

•

k nastěhování již na podzim 2014

•

pro více informací volejte zdarma 800 340 350

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

SLOVO STAROSTY

PŘEČTĚTE SI

L

etos podesáté můžeme říci,
že celý svět je na devítce.
Podesáté se totiž v parku Podviní koná multikulturní festival
Barevná devítka. Jsme rádi, že
se právě u nás ve Vysočanech
můžete seznámit s životem etnik
a menšin, které žijí mezi námi
nejen zde v Praze 9, ale v celé
České republice.
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
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tradiční delikatesy nejrůznějších
zemí a zakoupíte výrobky, které
jinde neseženete. Tak na shledanou v Podviní.
Zalistujete-li srpnovou Devítkou, najdete více pozvání na
kulturní a sportovní akce, které
pořádá naše městská část. A také
informace dotýkající se každodenního života obyvatel devítky
– příprava komunálních voleb
a voleb do senátu, bourání problematické ubytovny ve Skloněné
a další.
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Z RADNICE
Zastupitel Městské části Praha 9 Tomáš Holeček (ODS)

Komunální politika není anonymní,
politik v obci se neschová
Tomáš Holeček vstoupil
do komunální politiky před
čtyřmi lety, kdy se stal
radním Prahy 9 pro dopravu a životní prostředí. My
jsme ho zastihli při bourání
problematické ubytovny
v Nových Vysočanech, kde
také bydlí.
Demolice problematických ubytoven v Nových Vysočanech, budování psího hřiště na Vysočanském
náměstí a dětského hřiště na Krejcárku v blízkosti Odlehlé… Zdá
se, že se hodně angažujete v místě
bydliště.
Není to nic proti ničemu, jen to
potvrzuje moje slova, že komunální politika není anonymní a komunální politik se před svými voliči
neschová. Znám problémy místa,
kde žiju, a snažím se je řešit. Neříkám, že vidím všechny nedostatky.
Ale lidé mě zastavují na ulici, ptají
se, upozorňují na to, co je trápí.
Takto například nyní řešíme nedostatek parkovacích míst v okolí
Odlehlé ulice vytvořením kolmých
stání. Nebo se obyvatelům Novovysočanské nelíbilo počínání
personálu restaurace Motor ráj,
který dennodenně nechával pytle
s odpadky na chodníku. Ráno je
brali bezdomovci a roztahali po
ulicích. Stále jsme na to provozovatele bezvýsledně upozorňovali,
až nakonec jediným řešením bylo
neprodloužení nájemní smlouvy.
Podobně si lidé stěžovali na ubytovny ve Skloněné, které přitahovaly kriminální živly, chybějící dětské hřiště, chybějící psí hřiště…
Říkáte, že nejste zastáncem „životního prostředí“, ale dáváte
přednost „prostředí pro život“.
Není to jen slovní hříčka?
Když řeknete životní prostředí,
většina lidí si představí zeleň. Jenže není možné jen vytvářet nové
parky a zelené plochy. Kromě toho,

Radní Tomáš Holeček u stání podzemních kontejnerů
na tříděný odpad v Sokolovské ulici
že většinou není kde, i tuto zeleň
lidé využívají – k relaxaci, sportu… A k tomu patří dětská hřiště,
cyklostezky, odpočinkové zóny...,
tedy prostředí pro život. Na devítce se snažíme budovat nové parky,
o tom pravidelně informujeme, ale
také nová dětská hřiště. Máme jich
už více než osmdesát, všechna mají
pískoviště a herní prvky. Postupně
je oplocujeme, aby na ně nemohli
psi nebo se tam nescházeli feťáci. Každé hřiště má svůj provozní
řád, díky čemuž můžeme využívat
městskou policii v případě, že se
na tomto veřejném prostranství
děje něco nepatřičného. Od roku
2011 jsme také vyčlenili jednoho
zaměstnance firmy Hortus – správa zeleně, který se o dětská hřiště
stará. Opravuje rozbité herní prvky, kontroluje pískoviště.
Vraťme se ke spojení „prostředí
pro život“ – v Hrdlořezech si sice
nemohou stěžovat na nedostatek
zeleně, zato obyvatelé ulic jako
Mezitraťová, Pod Hloubětínskou
zastávkou, Nad Potokem, Na Lukách, U Schodů jsou odříznuti od
světa, protože na nejbližší zastávku MHD, Českobrodskou, to mají
daleko. Děláte s tím něco?
Po dvou letech jednání jsem se předběžně dohodl s ROPIDem, že do této
lokality bude v určitých intervalech
zajíždět midibus a odvážet cestující
na tramvaj nebo autobus na Jarov,
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odkud se dostanou na stanici metra
Českomoravská. Doufám, že se tento záměr podaří realizovat ještě letos.
A jak se devítka připravuje na
otevření tunelového komplexu
Blanka? Ten sice odlehčí dopravě
v centru Prahy, ale protože nepokračuje městskými okruhy, hrozí
na Proseku a Střížkově zácpy.
Bohužel jediným dopravním opatřením pražského magistrátu v této
souvislosti je umístění semaforu
na křižovatce ulic Davídkova a Liberecká v Praze 8. V Liberecké
ulici se přitom už dnes ve špičkách
tvoří dlouhé kolony a po otevření
komplexu Blanka hrozí, že řidiči
budou hledat objízdné trasy. Jimi
by se pro auta jedoucí z centra stala ulice Lovosická a pro vozy směřující do centra ulice Litoměřická.
Chceme v nich proto připravit
vlastní dopravní opatření, aby se
tyto obytné aglomerace, v nichž
jsou navíc mateřské, základní
i střední školy, nestaly tranzitním
spojením s pražským centrem.
Co si máme představit pod vlastními dopravními opatřeními?
Počítáme například s novými bezpečnými přechody pro chodce,
zpomalovacími retardéry, jednosměrným provozem a podobně.
O všech těchto možnostech jednáme se zástupci obyvatel obou zmiňovaných ulic. Ve spolupráci s ob-

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

čanským sdružením SOS Střížkov
pak připravujeme hluková měření
na Liberecké a po magistrátu požadujeme vybudování pevných, nikoliv mobilních protihlukových stěn.
Ty bychom chtěli mít také při ulici
Kbelské, kde vyrostly nové domy
v Kytlické ulici. Zkrátka chceme
Proseku i Střížkovu dopravně ulehčit, aby to opravdu bylo místo pro
život. S tím souvisí také výstavba
parkovacího domu u obchodního
centra Billa pro 400 vozů (přípravné práce by měly být zahájeny ještě
letos) nebo parkovací zóny na Proseku, které průběžné vytváříme.
Jedním z vašich záměrů jako radního pro životní prostředí bylo přesunutí kontejnerů na odpad pod zem.
Jak se vám ho podařilo naplnit?
Vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad je typickým
příkladem toho, jak na realizaci
zdánlivě jednoduché věci jedno
volební období nestačí. První podzemní kontejnery na devítce se
nám podařilo vybudovat letos před
pizzerií vedle Divadla Gong. Abychom mohli kontejnery zapustit
do země, potřebujeme pozemek ve
vlastnictví MČ Praha 9 nebo hl. m.
Prahy, na kterém nedojde ke kolizi
s inženýrskými sítěmi, což je obrovský problém, a nemalé finanční prostředky, protože cena stání
se čtyřmi podzemními kontejnery
se v průměru pohybuje kolem 1,5
milionu korun. Snažíme se proto
získat peníze z fondů EU nebo ministerstva životního prostředí.
Podzemní kontejnery v Sokolovské
jste ale vybudovali za 800 tisíc korun...
Podařilo se nám totiž získat nádoby od výrobce zdarma a stání jsme
dělali svépomocí.
A vzniknou v dohledné době ještě
další podzemní kontejnerová stání?
Máme vytipovaných dalších deset
míst. Musíme však o nich jednat
s obyvateli domů, pro které budou
určeny. Podle metodických pokynů magistrátu je totiž nutné za
každé stání podzemních kontejnerů s velkokapacitními nádobami
odstranit dvě povrchová. A tady je
potřeba citlivě zvážit docházkové
vzdálenosti k nim v jednotlivých
mk
lokalitách.

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

Kontakty na redakci,
inzerci i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži
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Z 20. Zastupitelstva MČ Praha 9
Členové zastupitelstva devítky se sešli 24. června 2014.
• Do funkce přísedící k Obvodnímu soudu pro Prahu 9
zastupitelé zvolili Bc. Boženu
Zvolskou
• Rozbor hospodaření
MČ Praha 9 za I. čtvrtletí 2014
Ve schváleném rozpočtu pro rok
2014 byly příjmy stanoveny na
425 748 tis. Kč, rozpočet příjmů
byl upraven na 435 567,40 tis. Kč.

Výdaje pro rok 2014 byly schváleny ve výši 473 349 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl upraven na 482
955,30 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši 300 017 tis. Kč a u kapitálových výdajů na 182 938,30
tis. Kč.
Do schváleného rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky z příjmů minulých let ve výši 47 601

tis. Kč na krytí rozdílu mezi příjmy
a výdaji, financování bylo upraveno na 47 387,90 tis. Kč. V hospodaření za 1. čtvrtletí 2014 skutečné příjmy převyšují realizované
výdaje o 36 205,08 tis. Kč.
• Zastupitelé schválili zvýšení
rozpočtu MČ Praha 9 roku 2014
o převod 100% podílu devítky
na celkové daňové povinnosti
hl. m. Prahy na dani z příjmů
právnických osob za zdaňovací

období roku 2013 ve výši
34 822 tis. Kč.
• Udělení dotace Středisku
sociálních služeb na podporu
financování
Jedná se o dotaci ve výši 374,8 tis.
Kč pro Středisko sociálních služeb
Prahy 9 z grantů hl. m. Prahy v sociální oblasti pro rok 2014 v rámci
Programu J5 – Podpora financování sociálních služeb na úrovni
městských částí.

Hrdlořezy: Nácvik protipovodňového
zásahu na Rokytce
Hasiči musí být připraveni
i na nenadálé povodně
a zvyšování hladin místních toků, jakým je na
devítce říčka Rokytka.

V

červnu to byl rok, co se korytem
Rokytky prohnala padesátiletá voda. Nakonec se vylila v Hrdlořezech a zaplavila ulice Před Mosty,
Za Mosty, U Smetanky, Pod Smetankou, Hrdlořezská a U Schodů.
A právě v ulicích Za Mosty a Před
Mosty podél vodního toku proběhl 26. června 2014 nácvik vý-

Srpen 2014

stavby protipovodňových vaků.
Hasiči z Hasičského záchranného
sboru hl. m. Prahy trénovali výstavbu hráze z velkých gumopryžových vaků, které se napouštějí
vodou. A protože do rozvodněné
říčky mohou uniknout také ropné
látky, cvičili rovněž stavbu norných stěn.
Nácviku byli přítomni i příslušníci
Městské policie Praha a členové
krizového štábu Prahy 9 včetně
starosty Jana Jarolíma a místostarosty pro oblast bezpečnosti Adama Vážanského.
mk
Foto: Linda Urbášková
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Za lepší veřejnou správu v Praze 9
Před rokem zahájil úřad
naší městské části projekt
s názvem Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná
správa Mestské části
Praha 9.

P

rojekt (reg. č. CZ.1.04/4.1.01/
89.00068.) realizuje Městská
část Praha 9 coby příjemce finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
(OP LZZ), prioritní osa 4 Veřejná
správa a veřejné služby, za účelem
posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.
Jak z názvu projektu vyplývá, Úřad
městské části Praha 9 si klade za

cíl zvýšit efektivitu práce úřadu
a jeho vstřícnost vůči objektivním
potřebám obyvatel MČ Praha 9,
včetně vytvoření ucelené strategie
řízení a dalšího směřování úřadu
ve vztahu k veřejnosti.

Jiří Pilař, který je vedoucím a koordinátorem projektu, uvedl:
„Nyní jsme v polovině realizace
projektu a můžeme s jistým uspokojením konstatovat, že postupně
vytváříme prostor ke zkvalitňo-

vání činnosti úřadu. Mimo jiné
jsme vytvořili pozice mentorů,
kteří budou ostatní pracovníky
metodicky vést. Pro větší komfort
spoluobčanů rekonstruujeme dosavadní rezervační systém, aby se
každý mohl předem u pracovníků
úřadu objednat a trávit jen minimální čas čekáním na chodbách
úřadu. Zkrátka se snažíme ještě
více zpříjemnit činnost úřadu vůči
obyvatelům. Věřím, že zavedení
výstupů projektu do praxe úřadu
naplní představu efektivní, kvalitní a srozumitelné veřejné správy
ve smyslu zvýšení spokojenosti
občanů s jejich úřadem.“
mk

Problematická ubytovna
ve Skloněné je minulostí
O odstranění ubytovny ve
Skloněné ulici ve Vysočanech, která patří společnosti INTERFERM s.r.o.,
usilovala Městská část
Praha 9 několik let. Bagry
zbouraly tento po všech
stránkách nevyhovující
objekt v červenci.

U

bytovna byla v katastrofálním
stavu. Měla nevyhovující stavební konstrukci, objekt byl odpojen od vody a částečně od elektrické energie, nebyl tu žádný správce,
který by se o budovu staral. Přesto
tu bydlely i rodiny s dětmi.
Stavební úřad Prahy 9 dlouho vedl
řízení o odstranění této stavby.
Problémem bylo, že vlastník ubytovny s úředníky nekomunikoval,
nereagoval na výzvy, aby zjednal
nápravu a například zajistil připojení vody a elektřiny, nebo přestal
objekt užívat. Po vyčerpání všech
možností tedy další kroky stavebního úřadu směřovaly k nařízení
odstranění objektu. K tomu došlo
3. července 2014.

„Nájemníci“ tu byli
do poslední minuty

Vlastním demoličním pracím
předcházela prohlídka objektu,
kterou prováděli strážníci Měst-

Z bourání ubytovny ve Skloněné ulici
ské policie Praha. Začali v 7.30 hodin a v místnostech našli více než
tři desítky lidí, kteří zde dosud žili.
Mezi nimi i ty, kteří chodí do práce, nebo rodiny s dětmi. „I když
jsme nechali odpojit vodu a elektřinu, samozvaný správce ubytovny bral vodu načerno. Vzhledem
k nepořádku a zápachu, který
v objektu vládl, bylo s podivem, že
tu vůbec mohli lidé žít,“ říká radní
Prahy 9 Tomáš Holeček, který byl
začátku demolice ubytovny přítomen. O dvě a půl hodiny později
byla budova prázdná a stavební
firma mohla začít s rozebíráním
eternitové střechy.
Druhý den ráno, kdy pracovníci
chtěli pokračovat v demolici, se
opakovala situace z předchozího
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dne – strážníci znovu našli v objektu nocležníky.
Bourání se děje na náklady MČ
Praha 9, která je bude vymáhat na
majiteli objektu prostřednictvím
soudního exekutora.

Další problematické objekty
demolice čeká

Demolice čeká i poslední problematickou ubytovnu, která v této
části Nových Vysočan zůstává
z původních pěti. „Nechci předbíhat, ale dobrou zprávou je, že poslední odvolací soud vyhrála naše
městská část a majitel ubytovny
by ji měl odstranit,“ s opatrností
konstatuje místostarosta Prahy 9
Adam Vážanský. Vedou ho k tomu
několik let se vlekoucí soudní spo-

ry, které sice dávají za pravdu devítce, nicméně druhá strana se proti
rozsudkům neustále odvolává.
„Do konce roku by měl zmizet
také problematický objekt bývalé
hygienické stanice Na Vyhlídce
na Střížkově, kam se stahují bezdomovci a kriminální živly, a jednáme s Pražskými službami o odstranění nevyhovující ubytovny
Siesta v ulici Pod Šancemi,“ dodává Adam Vážanský.
Kromě poslední problematické
ubytovny vadí obyvatelům Nových Vysočan v okolí ulic Skloněná
a Odlehlá ještě zdevastované garáže v Odlehlé nad čerpací stanicí,
v nichž se scházejí bezdomovci.
„O jejich likvidaci jednám s Magistrátem hl. m. Prahy,“ říká Tomáš Holeček. „Garáže se totiž
nachází na území Městské části
Praha 3 na pozemcích, které patří
hlavnímu městu. Bohužel některé
z nich jsou dosud pronajaté, takže
je třeba prověřit platnost těchto
nájemních smluv a vypovědět je.“
mk
Foto: lu
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Devítka na kolech – Praha 9 rozjela
projekt dětských cyklovýletů
Projekt EU – INVOLVE, který je realizován v rámci operačního programu INTERREG IV.C a je spolufinancován z ERDF,
byl zahájen 1. ledna 2012 a bude končit 31. prosince 2014. Městská část Praha 9 je jedním z 12 partnerů evropských států. Partneři si navzájem předávají zkušenosti a poté vybrané aktivity realizují ve svých městských částech.

J

edním z cílů projektu je snížit
využívání osobní automobilové dopravy. Podmínkou projektu
je aktivní zapojení veřejné správy
i široké veřejnosti ve spolupráci
s privátním sektorem.
Od španělského partnera převzala
Praha 9 aktivitu, která se týká environmentální výchovy dětí v dopravě. Realizování této aktivity
znamená pořádání cyklovýletů
pro děti z Městské části Praha 9.
ZŠ a MŠ Na Balabence si tuto aktivitu vyzkoušela a děti společně
vyrazily na kolech do pražské zoo.
Městská část Praha 9 v posledním srpnovém týdnu připravuje
pro děti školou povinné další dva
cyklovýlety. Bude to v úterý 26. 8.
2014 a ve čtvrtek 28. 8. 2014.
Děti musí být na výlet přihlášeny
na e-mail: femiakovam@praha9.
cz, kde uvedou své nacionále, věk,
kontakt na zákonného zástupce
a termín výletu. Povinné je s sebou
mít potvrzení ze servisu o seřízení kola, kopii zdravotní kartičky,
cyklistickou přilbu a lahev s pitím
a svačinu. Čtvrteční výlet bude
zakončen společným opékáním
buřtů na dopravním hřišti na Proseku. Přijďte si vyzvednout své
ratolesti a pobavit se, rozloučit se

Na kolech do pražské zoo
s prázdninami a přivítat nový školní rok. Podrobné informace o výletu sledujte na www.praha9.cz.

Jak si první cyklovýlet
užily děti ze Základní školy
Na Balabence

18. června jsme před koncem
školního roku vyrazili na výlet na
kolech. Někteří spolužáci jeli na

koloběžkách, proto jsme zvolili
trasu, kterou zvládli i oni. Naším
cílem byla pražská zoo. Odjížděli jsme od školy v 8 hodin a žáci
z ostatních tříd se divili, kam jedeme a že vůbec na kolech. Myslíme
si, že nám trošku i záviděli.
Naše cesta vedla po velice pěkné
cyklostezce podél Rokytky. Převedli jsme kola přes velkou křižovatku na nám. Dr. Václava Holého

a pokračovali k soutoku Rokytky
a Vltavy. V pravidelných intervalech jsme kontrovali rozestupy
a kondici našich koloběžkářů. Cyklostezka dále vedla podél Vltavy
pod most Barikádníků do Troje.
U trojského kajakářského kanálu
jsme se zastavili na svačinu. Měli
jsme štěstí, zrovna probíhaly kajakářské závody s mezinárodní
účastí. Napjatě jsme sledovali obratnost a sílu závodníků.
Pak už nám do zoo zbývala jen
chvilka. Cesta nám trvala něco přes
hodinu. Kola jsme po příjezdu nechali na jižním parkovišti, zamkli
a vydali se do zoo. Těžko říct, která
zvířata se nám líbila nejvíc. Rozhodně nás upoutali velemloci, nový
pavilon slonů a tradičně tučňáci.
Od zoo jsme odjížděli po dvanácté hodině. Vraceli jsme se stejnou
trasou a ke škole jsme dorazili podle plánu v 13 hodin. Výlet se nám
podařil, nikdo nepíchl kolo ani
z kola nespadl. Těšíme se, že příští
školní rok vyrazíme znovu.
Třída 6.A

Máte své jízdní kolo evidované na policii?
Městská policie hl. m. Prahy nabízí evidenci jízdních kol jako bezplatnou službu občanům.

C

ílem evidence jízdních kol je
chránit majetek občanů, zlepšit pátrání po odcizených kolech,
snížit počet jejich krádeží a nalezená nebo zajištěná kola vrátit
majitelům.
Jak přihlásit jízdní kolo
do evidence:
Dostavte se s jízdním kolem, občanským průkazem a dokladem o koupi
jízdního kola na místně příslušné
obvodní ředitelství městské policie.
Po zaevidování jízdního kola strážníkem MP obdržíte na místě zdarma evidenční průkaz jízdního kola
a samolepku „Kolo je v evidenci

Srpen 2014

Městské policie hl. m. Prahy“.
Co dělat v případě krádeže nebo
ztráty jízdního kola:
Dostavte se s evidenčním průkazem jízdního kola na nejbližší oddělení Policie České republiky, kde
nahlásíte krádež nebo ztrátu jízdního kola, a poté událost oznamte
na příslušném obvodním ředitelství městské policie.
Co dělat v případě prodeje nebo
změny majitele jízdního kola:
Nahlaste na příslušném obvodním ředitelství Městské policie hl.
m. Prahy potřebné údaje a v evi-

denčním průkazu jízdního kola
strážník provede záznam o změně.
Kam se obrátit na městskou
policii v Praze 9:
Evidenci jízdních kol provádí Obvodní ředitelství Městské policie
Praha 9-Prosek, Veltruská 576,
tel.: 222 02 5588, 5589.
Centrální registr jízdních kol
Centrální registr jízdních kol
obsahuje jízdní kola, která byla
zaevidována u Městské policie
hl. m. Prahy. V případě odcizení
nebo ztráty evidovaného jízdního
kola nahlaste tuto skutečnost na

služebnu městské policie. Následně bude jízdní kolo zaevidováno
v centrálním registru odcizených
kol. Tento registr je využíván příslušníky Policie ČR při pátrání po
odcizených věcech (např. při kontrolách bazarů).
V případě, že máte zájem prověřit původ jízdního kola, využijte
webových stránek městské policie
- http://www.mppraha.cz/evidence-kol/. Do volného pole vložte
výrobní číslo jízdního kola a stiskněte HLEDAT. Registr odcizených
jízdních kol obsahuje pouze ta odcizená kola, které byla v evidenci
Městské policie hl. m. Prahy.
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Volby do Zastupitelstva Městské části Praha 9,
Zastupitelstva hl. m. Prahy a do Senátu Parlamentu ČR
Prezident republiky vyhlásil
svým rozhodnutím publikovaným dne 20. 6. 2014 ve
Sbírce zákonů č. 112/2014
Sb. volby do zastupitelstev
obcí a do jedné třetiny
Senátu Parlamentu České
republiky.

V

Městské části Praha 9 proběhnou ve dnech 10.–11.
října 2014 volby do Zastupitelstva
Městské části Praha 9, Zastupitelstva hlavního města Prahy a ve
volebním obvodu č. 24 i volby do
Senátu Parlamentu ČR. To znamená, že do Senátu Parlamentu
ČR budou v Městské části Praha
9 volit občané s trvalým pobytem
na území Městské části Praha 9
kromě občanů hlášených k trvalému pobytu v katastrech Praha
9-Hrdlořezy, Hloubětín a Malešice.
Tato oblast spadá do volebního
obvodu č. 26 a senátní volby zde
proběhly v roce 2012.

Při volbách do zastupitelstev obcí
není možné hlasovat nikde jinde
než v místě trvalého pobytu, proto se nevydávají voličské průkazy.
Při volbách do Senátu ČR je použití voličských průkazů omezeno
volebním obvodem. V praxi to znamená, že např. volič s trvalým pobytem na Proseku může na vydaný
voličský průkaz hlasovat v rámci
senátního volebního obvodu č. 24,
tj. např. ve Vysočanech.
Počet a umístění volebních místností zůstávají stejné jako v letošních květnových volbách do
Evropského parlamentu. V zářijovém čísle Devítky přineseme seznam všech volebních místností,
včetně seznamu domů, které do
toho kterého okrsku patří, a další
důležité informace k nadcházejícím volbám.
Na všechny vaše případné dotazy
rádi odpoví J. Červenková (tel.:
283 091 124) nebo Mgr. Sýkora
(tel.: 283 091 314).
Mgr. Pavel Sýkora
vedoucí OOS

do volebního obvodu č.
3 patří k. ú. Vysočany
a bude se zde volit 13
členů zastupitelstva.
Bližší
specifikace
volebních obvodů je
k dispozici na úřední
desce Úřadu MČ Praha 9.
Právo volit do Zastupitelstva MČ
Praha 9 a Zastupitelstva hl. m.
Prahy má občan Městské části
Praha 9 (státní občan České republiky), který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let a je v den
voleb přihlášen k trvalému pobytu
na území městské části. Pokud se
jedná o občana jiného státu s platným trvalým pobytem na území
Městské části Praha 9, kterému
právo volit přiznává mezinárodní
úmluva, jíž je Česká republika vázána a jež byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv, a který je
na vlastní žádost zapsán do dodatku seznamu voličů, má právo
volit do Zastupitelstva Městské
části Praha 9 a do Zastupitelstva
hl. m. Prahy.

Pro volby do Zastupitelstva Městské části
Praha 9 a pro volby
do Senátu Parlamentu ČR je Úřad
Městské části Praha
9 registračním místem
pro podávání a registraci
kandidátních listin. Kandidátní
listiny lze podávat v kanceláři č.
19 paní Červenkové, lhůta pro podávání kandidátních listin končí
dne 5. 8. 2014 v 16:00 hodin. Po
přezkoumání a případném odstranění nedostatků na kandidátních listinách bude rozhodnuto
o jejich registraci ve lhůtě do 22.,
resp. 23. 8. 2014.
Pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 9 byly vytvořeny tři
volební obvody a stanoven počet
členů budoucího zastupitelstva na
33 členů. Stručně se dá napsat, že
volební obvod č. 1 zahrnuje k. ú.
Prosek a volit se zde bude 11 členů
zastupitelstva, ve volebním obvodu č. 2 se bude volit 9 členů zastupitelstva a patří sem k. ú. Střížkov,
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Ad Vita

se včas!

Ad Vita

centrum aktivního života

Ceník služeb denního centra volnočasových a relaxačních

činností
– základní a doplňkové služby
centrum aktivního
života
služby centra je m ožno hradit form ou paušálu nebo hodinovou sazbou!
PrahaZákladní
9–Vysočany
Základní cena – paušál v Kč:

nabízí volnou kapacitu k trávení času
všem, kteří nechtějí nebo nemohou
trávit čas osamoceně zejména však
seniorům či jinak znevýhodněným.
Naše centrum je plnohodnotnou
alternativou k denním
stacionářům.
Služby zajišťuje profesionální tým
v rodinné atmosféře.
Více na www.ad-vita.cz
tel.: +420 702 073 763
e-mail: bartova@ad-vita.cz
týdenní

2.700,-

denní

600,-

¾ denní (tj. 9 hod.)

500,-

½ denní (tj. 6 hod.)

400,-

¼ denní (tj. 3 hod.)

250,-

Základní cena – hodinová sazba v Kč:
1 hod. (i každá započatá)

100,-

20.5.2014 10:47:11

25,30,-

salát velký

50,-

moučník

30,-

hlavní jídlo

70,-

obědové menu (polévka, hlavní jídlo,
malý salát nebo moučník)

115,-

pečivo samotné dle velikosti – 1 ks

5 – 20,-

pečivo obložené dle velikosti – 1 ks

25 – 45,-

Pozn.

SC-340993/01

polévka

salát malý

SC-340862/02

Cena – doplňkové služby v Kč:

SC-340176/05

4samostatné jesličkové oddělení
Prázdninová
4dvě školkové třídy
školička
4kvalitní pedagogický tým
pro děti
do 8 let
4zkušený zdravotnický personál
4vzdělávací program dle požadavků MŠMT
4respekt k individuálním potřebám dětí
4bezpečné prostředí splňující hygienické normy
4přívětivá rodinná atmosféra
4www.skolka-jesle.cz, tel. 734 600 222

www.letniscenaharfa.cz

SC-332250/17

Novinky od září 2014

100 Kč
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V Prosecké ulici vzniká azylový dům
V posledních týdnech se i na devítce hlasitě diskutuje o záměru Městské části Praha 8 opravit dům v ulici Prosecká
30, který by měl sloužit jako azylový dům a nízkoprahové denní centrum. Na podrobnosti projektu jsme se proto
zeptali Ing. Markéty Adamové, radní MČ Praha 8 pro sociální oblast, protidrogovou prevenci a evropské fondy.
Paní radní, jaké jsou plány s domem v Prosecké ulici čp. 30?
Na začátku července letošního
roku měla být zahájena rekonstrukce chátrajícího bytového
domu v ulici Prosecká 30, která
potrvá necelých pět měsíců. Po
jejím skončení bude objekt sloužit
jako azylový dům a nízkoprahové
denní centrum. Předpokládáme,
že se tak stane v zimě 2014 či začátkem roku 2015, pokud stavba
bude dokončena ve smluveném
termínu. Avšak započetí prací
hned od počátku komplikuje probíhající rekonstrukce kanalizace
v této ulici započetí prací, proto se
s rekonstrukcí v červenci nezačalo
a nedovedeme zatím přesně říci,
kdy práce začnou.
Jaká bude konečná podoba azylového domu?
Stavebními úpravami bude zprovozněno 17 bytových jednotek 1+1

pro přibližně 37 klientů. Nízkoprahové denní centrum je navrženo pro 20–30 osob denně a bude
umístěno v přízemí domu. Klienti
do něj budou vcházet ze zadní části
domu, tak aby se eliminovala možnost tvorby front před domem.
Komu bude azylový dům sloužit?
Azylový dům zajišťuje ubytování
osobám, které jsou v tíživé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení.
V případě domu v Prosecké ulici se
bude jednat především o seniory či
stárnoucí osoby. Dobu pro ubytování by měl uživatel využít k nalezení cesty, jak nezůstat závislý na
pomoci sociální služby. Ubytování v azylovém domě nezastupuje
levné komerční ubytování, ale je
určeno lidem, kteří jsou ochotni
pracovat na zlepšení své sociální
situace, respektují individuálně
nastavený plán, pravidla soužití
v domě apod. Služba je provozo-

vána podle zákona o sociálních
službách (zákon č. 108/2006 Sb.).
Komu bude určeno nízkoprahové
denní centrum?
V nízkoprahovém denním centru
budou mít potřební lidé možnost
základní hygieny, stravy, převlečení a základního ošetření a také
získání odborné sociální pomoci.
Všechny služby (kromě sociální pomoci) budou zpoplatněny
symbolickou, motivační částkou.
I tato služba musí být poskytována
v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., který stanovuje přesné podmínky provozování služby.
Jaký bude režim azylového domu
a denního centra?
Azylový dům bude pravděpodobně provozovat Arcidiecézní charita Praha. O chod se budou starat
vyškolení sociální pracovníci,
kteří umí řešit nepříjemné situace

a zároveň dohlíží na dodržování
pravidel. Tím je například absolutní zákaz alkoholu či drog, podnapilé osoby nejsou do domu vůbec
vpuštěny. Toto zařízení není určené tzv. zjevným bezdomovcům,
kteří jsou často závislí na alkoholu
či drogách.
Jak bude zajištěna bezpečnost
v okolí domu?
Po zahájení provozu obou sociálních služeb bude ve zvýšené míře
okolí domu monitorovat městská
policie. Dalším krokem ke snížení pocitu nebezpečí pro obyvatele
z okolí je především terénní sociální služba, tedy sociální pracovníci,
kteří budou v přilehlých lokalitách
(především lesoparky a prostranství, okolí zastávek MHD) oslovovat klienty nízkoprahového denního centra a snažit se je přimět
využívat nabízených sociálních
mk
služeb.
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zelených zaparkovaPražské
Vaši zastupitelé:

Pronájem garáží na Proseku
Pronájem garáží na Proseku

Internetové centrum Prosek
Internetové centrum Prosek

Internetové centrum Prosek

PRO PRAHU 9

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

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

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

Možnost objednání:
Senátor
Kladívko
MožnostTomáš
objednání:
tel.:
+420Tomáš
737 250Kladívko
258
Senátor
tel.: +420 737 250 258
Senátorské dny:
každé
pondělí
od 15.00 – 18.00
Senátorské
dny:
každé pondělí od 15.00 – 18.00
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DEVÍTKA ––MAGAZÍN
MAGAZÍN MĚSTSKÉ
MĚSTSKÉČÁSTI
ČÁSTIPRAHA
PRAHA9 9
10 DEVÍTKA

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

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

Mobilní sběr nebezpečných odpadů v r. 2014

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

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

Září

Trasa A
19. 8., 16. 9., 30. 9. a 18. 11.
1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji
15:00–15:20
2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou)
15:30–15:50
3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
16:00–16:20
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
16:40–17:00
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
17:10–17:30
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U Nové školy
17:50–18:10
7. U Smetanky (u potravin Lidl)
18:30–18:50

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

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

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

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

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

INZERCE

SC-332400/31

1. 9.
2. 9.

INZERCE

Fénix slaví

s dětmi

Poslední červnový týden ožilo
vysočanské Nákupní centrum Fénix
řadou předprázdninových dětských
aktivit. Spoustu zábavy, smíchu
a nadšení malým návštěvníkům
poskytovala po celý týden herní
konzole xBox Kinect, stejně jako
malování obrázků dle nálady
a fantazie za malé sladké odměny
u nového Infostánku.

FNX-PR
Devitka v2.indd
Srpen
2014

1

soutěží se zúčastnilo více než 280 dětí, které si
začátek léta užily společně s rodiči i prarodiči.
Rušné odpoledne s Fénixem pokračovalo
v některých rodinách i po příchodu domů:
zapojily se do facebookové fotosoutěže svými
fotografiemi i kolážemi. Na autory nejlepších
z nich čekalo pět zajímavých cen: rakletovač,
vouchery do Sportisima a M2 Shoes, balíčky
od dm drogerie a Yves Rocher. Pokud se jim
podařilo fotografie vložit do půlnoci, získali
navíc obrázky plyšových medvídků a omalovánky.
Fénix chystá nové akce i na konec prázdnin
v srpnu, aby dětem i rodičům zpříjemnil

a usnadnil příchod nového školního roku.
Obchodníci připravují zboží za akční ceny
na výbavu do školy, zákazníci se mohou těšit
i na září, kdy pro ně budou připraveny odměny a dárky za nákupy.
Více se dozvíte na FB stránce Nákupního
centra Fénix: https://www.facebook.com/
nakupnicentrumfenix
Těšíme se na vás!

SC-340883/01

Začátek prázdnin a poslední den školy oslavily děti akcí Vysvědčení. Zdarma si zkoušely
skákací hrad, trampolínu a malování na chodník, především děvčátka si užívala malování
na tvář.
Každou hodinu byl odstartován slalomový
závod na koloběžkách o zmrzlinu Frutissimo.
Tři závodníci s celkově nejlepšími časy si
odnesli domů koloběžky, na kterých závodili
a dostali k nim navíc chrániče a přilbu pro
opravdu bezpečné prázdninové jízdy.
Fénix nezapomínal ani na občerstvení.
Po celé odpoledne děti ochutnávaly domácí
jahodovou limonádu a sušenky. Připravených

13:53
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Vysočanská „V“
Všem našim seniorům přejeme krásné slunné dny plné
pohody, hodně zdravého vzduchu a zdraví po celou dobu
prázdnin. Sejdeme se opět na akcích v měsíci září.
Připomínáme:
Stále máte možnost navštěvovat bazén v hotelu Duo za 60 korun a solnou jeskyni, kde získáte slevu na
vstupném při předložení občanského
průkazu s vyznačeným trvalým
pobytem v MČ Praha 9 v působnosti
úřadu Sokolovská 14.
Doporučujeme:
9. ročník senátního Kulturního
léta – zdarma
Každý čtvrtek v 17 hodin až do
26. září 2014 kulturní vystoupení
různého zaměření podle krajových
zvyklostí – areál Valdštejnské zahrady (stanice metra Malostranská).
13 a. 14. září
Vysočanská pouť u Rokytky
15. září 2014 v 10 a 11 hodin
Senát
Prohlídka s průvodcem historických
místností a prostor Senátu pro
dvakrát padesát zájemců. Při větším
počtu zájemců bude domluven další
návštěvní termín.
Zájemci se osobně napíší do
seznamu Senátu v Galerii Prahy 9
od 1. 9. – 11. 9. 2014 v době jejího
otevření, tj. 10.00-19.00. 15. 9. sraz
na nádvoří Senátu s R. Píchovou
15 minut před začátkem prohlídky.
Zdarma

17. a 18. září 2014
Konopiště
Dvoudenní výlet vlakem (nocleh
v pokojích 1/1, jídlo večeře +
snídaně + oběd) do přírodního
hotelu v areálu konopišťské obory.
Program: ornitologická přednáška,
večer s hudbou, vycházka, kultura,
sport, relaxace… Kapacita 90
míst. Cena 290 korun. Přihlášky
přijímáme 9. září 2014 v Galerii 9,
Sokolovská 14 od 10.00 do obsazení
kapacity.
19. září 2014 v 9.00
Olympiáda seniorů
Olympiáda seniorů ve Vinoři – reprezentují zástupci seniorů z MČ Praha
9 a hrajeme se sedmi družstvy
o vítězství. Vybraní sportovci mají
sraz v 8.15 v recepci úřadu.
21. září 2014
Prosecký podzim
Tradiční akce v parku Přátelství
na Proseku.
27. a 28. září 2014
Prosecká pouť na starém Proseku
30. září 2014 ve 14.00
Divadlo Gong
„Jen pro ten dnešní den...“
hudební odpoledne v Divadle Gong,
které vás vezme za srdce. Přijďte si
zavzpomínat na své mládí. Zdarma
do naplnění sálu. Vstup od 13.30.

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

T

radici naše městská část zachovává, mění se však podmínky,
za nichž akt probíhá. Zájem o vítání občánků – dětí narozených od
1. ledna 2013 – musí jejich rodiče
projevit sami. To znamená, že je
třeba podat přihlášku. Lze tak
učinit v podatelně Úřadu Městské
části Praha 9, Sokolovská 14/324,
nebo prostřednictvím e-mailu
na adresu: pichovar@praha9.cz.
Více na www.praha9.cz.
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Pokračujeme v efektivní
a adresné pomoci těm,
kteří to opravdu potřebují
Projekt s názvem Začleňování osob na trh práce, který
realizuje Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice,
úspěšně běží již osmnáct měsíců.

C

ílem tohoto projektu, který je
spolufinancovaný Evropskou
unií, je zvýšení akceschopnosti
lidí, kteří dlouhodobě nemohou
najít zaměstnání z důvodu příslušnosti k etnické menšině, či
z toho důvodu, že mají záznam
v rejstříku trestů. Uživatelé této
sociální služby (také z Prahy 9),
kteří jsou v současné době zapojeni do projektu, jsou v našem
středisku zaměstnáni na pracovní
smlouvu. Součástí pracovní doby
je kromě různých stavebních, zahradnických a úklidových prací
i vzdělávání, které si klade za cíl
rozvoj tzv. pracovních kompetencí a snaží se rozvinout schopnosti
a dovednosti potřebné k dalšímu
uplatnění klientů na pracovním
trhu. V sociální části projektu je
uživatelům poskytována základní
právní a sociální pomoc při řešení
jejich problémů (např. problémy s bydlením, řešení nepříznivé
finanční situace, komunikace
s úřady atp.).
Individuálním přístupem spojeným se vzděláváním a přípravou

na získání a udržení si zaměstnání
projekt pomohl celé řadě lidí nejen přechodně vyřešit jejich nezaměstnanost, ale i možnost se něčemu naučit a hlavně získat a udržet
si práci do budoucna. Máme za
sebou úspěšné klienty, kteří si po
absolvování několika měsíců v našem projektu a získání rekvalifikace našli stálé pracovní místo a také
jsme odvedli kus dobré práce při
pracích na opravách zdejšího azylového domu.
V současné době lidé v projektu
nastupují rekvalifikační kurzy například na instalaci sádrokartonu,
řidičské průkazy skupiny B, rekvalifikační kurzy pro pracovníky
ostrahy atd. O náš projekt je z řad
potenciálních uchazečů stále velký zájem a předpokládá se do konce projektu v prosinci 2014 nástup
a podpora ještě několika dalších
osob, kterým pomůžeme získat
další zaměstnání.
Jan Pech, sociální pracovník
Miloš Jaroš, vedoucí
podporovaného zaměstnání
Petr Marván, pracovní trenér

Jubilanti
80 let
Trauta Svobodová
Josef Hájek
Věra Kuklíková
Zdenka Svinková
Pavla Vacková
Ing. Pavel Kavan
Josef Červíček
Josef Špirit
Miloslava Placáková
Ján Mucha
Eva Benáčková
Alžběta Lovászová

Karla Bínová
Stanislav Maryška
Jaroslav Šáda
Jan Tyle

85 let
Věra Brožová
Ludmila Hulváková
František Prchal
Zdeňka Krotilová

91 let
Bedřiška Koseková
František Spálovský
Jiřina Brázdová
Bedřiška Koseková

90 let
Zdeňka Ondrášková
Miroslav Valenta
František Říha
Olga Merhautová

92 let
Anna Bydžovská
Jaroslava Rákosníková
Vlasta Kepková
93 let
Vilemína Hübnerová
Alois Štál
Bohumil Konečný
94 let
Marta Střihavková
Břetislav Vejvoda
97 let
Helena Marešová
Blahopřejeme!

Srpen 2014
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Společenské, aktivizační centrum pro seniory
Středisko sociálních služeb Městské části
Praha 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286
582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
Letní, prázdninový program:

Počítačový kurz –
pro začátečníky
12:00–13:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
20. 8. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Celodenní výlet na zámek –
Brandýs nad Labem /BUS MHD/.
Sraz u metra „C“ Ládví v 8:00 hodin.
8:00–16:00

13. 8. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní pétanque kurz
10:00–11:00
Grilování, posezení na zahradě
v Harrachovské
13:30–15:00

1.8. 2014 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat na
tel.: 725 387 048)
14:00–18:00
4. 8. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30

raha 9, uplynulý
5. 8. 2014 – úterý
diska, na
Zdravotní
namenal
i náš cvičení pro seniory 8:00–9:00

6. 8. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
vní služby,
7. 8. 2014 – čtvrtek

Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
mplikovaly
který vyloučil
8. 8. 2014 – pátek
o státních
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat na
spolupráci
tel.: 725 387 048)
14:00–18:00
11. 8. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Vycházka – fitness stezka Rokytka
9:30–12:30
Dílna pro šikovné ručičky – výroba
dekorací z přírodnin
13:30–15:00

14. 8. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Letní ping-pong na zahradě 9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00

21. 8. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Letní ping-pong na zahradě 9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00
Trénink paměti
11:30–12:30

15. 8. 2014 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Komentovaná vycházka s průvodkyní –
Královská cesta, 2. část
9:00–12:00
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

22. 8. 2014 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Pétanque turnaj – týmy Harrachovská
(soutěž o ceny)
10:00–11:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

18. 8. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Vycházka – Klášter Pražského
Jezulátka – prohlídka muzea,
zdarma
9:00–13:00
Dílna pro šikovné ručičky – výroba
náramků, paměťový drát 13:30–15:00

25. 8. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní pétanque kurz
10:00–11:00
Dílna pro šikovné ručičky – výroba
náramků, paměťový drát 13:30–15:00

19. 8. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:00–9:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Letní ping-pong na zahradě 9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00–11:00
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat)
9:00–12:00

12. 8. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:00–9:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Počítačový kurz –
pro začátečníky
12:00–13:00

26. 8. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:00–9:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Letní ping-pong na zahradě 9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00–11:00
Počítačový kurz – pro začátečníky
12:00–13:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance
16:00–18:00
27. 8. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Vycházka – podél Vltavy a psí útulek
Troja – prohlídka
9:00–13:00
(psí pamlsky vítány
28. 8. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Letní ping-pong na zahradě 9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00–11:00
Trénink paměti
11:30–12:30
29. 8. 2014 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Posezení na zahradě s občerstvením
(i vlastní výroby) – rozloučení
s prázdninami – fotky, pohledy, suvenýry
z dovolené, lázní, chalupy vítány
10:00–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

Jóga proti bolestem v zádech
pro všechny věkové kategorie

Od 15. září 2014. Praha 9-Prosek, Harrachovská 422/2
Info: 777 301 797, www. kurzyjogy.cz

INZERCE

Nápoj zdarma

KOnTrOLY a ČiŠTĚnÍ KOMÍnŮ DLe
naŘÍzenÍ vLÁDY Č. 91/2010 sb.
revize PLYnOvÝCH zaŘÍzenÍ,
TLaKOvÝCH nÁDOB sTaBiLnÍCH,
ODBOrnÉ PrOHLÍDKY KOTeLen
servis KOTLŮ, sPrÁva a PrOvOzOvÁnÍ TePeLnÝCH zDrOJŮ
TOPenÁŘsKÉ
a insTaLaTÉrsKÉ PrÁCe
aUTOrizOvanÉ eMisnÍ
MĚŘenÍ KOTLŮ

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

Kopečková
zmrzlina
v nabídce!

Krytý plavecký bazén 20x6 m
Společná a privátní sauna

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

Fitness, ricochet, biliard, masáže, kosmetické studio
Cvičební lekce, osobní tréninky, aqua-aerobic
SC-340623/13

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

Bowlingové centrum - 12 / 4 dětské

s TÍMTO inzerÁTeM 10% SLEVA!
SC-340480/05

1

SPORTCENTRUM DUO

Dětské party, Firemní večírky
Individuální či skupinové plavecké kurzy
Bowlingové lekce pro dospělé i děti

www.ceskydomov.cz
Srpen 2014

SPORTCENTRUM DUO
Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9
T: +420 266 133 803, E: sportcentrum@hotelduo.cz, W: www.janhotels.cz
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SC-331248/11

Plavání SENIORŮ 60min / 60Kč
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ŠKOLSTVÍ

Výlet do Polska
Žáci 8. a 9. ročníků ZŠ Litvínovská 600 se ve dnech 17.–18. června 2014
zúčastnili tematického zájezdu do Polska.

P

o dlouhé cestě autobusem jsme byli okouzleni krásou historického města Krakova
s jeho dominantou – hradem Wawel. Po procházce městem jsme přejeli k solným dolům
ve Věličce. Sestoupili jsme neuvěřitelných více
než 600 schodů do podzemí. Po náročném programu jsme se ubytovali v příjemném krakovském hotelu.
Druhý den následovala cesta temnou minulostí 2. světové války. Vyprávění o hrůzách

spáchaných nacisty, jakož i hmatatelné důkazy – pozůstatky po
zemřelých v koncentračním táboře Osvětim a Březinka – byly
natolik působivé, že
někteří
nezadrželi
slzy dojetí, jiní jen
těžko zvládli celou
prohlídku.

Přestože se nám na zájezdu líbilo,
těšili jsme se domů, protože 16
hodin strávených v autobusu bylo
opravdu vyčerpávajících.
Text a foto: Petra Kolářová
a Eva Veličková

Jak vybrat správný kroužek?
Nabídka zájmového vzdělávání v dnešní době je velice pestrá a široká. Jak vybrat pro vaše dítko to nejlepší?
Neexistuje žádný univerzální návod, každé dítě je individualita a je potřeba k němu tak přistupovat.
Máme pro vás několik tipů, které by vám mohly rozhodování alespoň trošku usnadnit.

1.

Vyberte činnost, která dítě
baví. Možná netouží být
gymnastkou, i když maminka si to
v dětství přála. Ptejte se ho. Vypozorujte, k čemu má vlohy a jak se
projevuje jeho temperament.
2. Některé dítě zvládne tři kroužky, pro jiné je jeden až dost. Začněte raději u méně aktivit a jejich
počet postupně navyšujte. Ideální
je zvolit jeden kroužek pohybový,
druhý naopak klidnější.
3. Dejte pozor, abyste dítě nezahltili. Potřebuje také volný čas
samo pro sebe, kdy si samo zvolí
činnost, která je pro něj aktuálně přitažlivá. Přebíhání z jedno-

ho kroužku do druhého je nejen
únavné, ale dítě se také postupně
přestává v obsahu orientovat.
4. Vybírejte kroužky, kde si dítě
může první lekci zdarma vyzkoušet. Klidně navštivte hodinu s ním,
ať ji můžete doma prodiskutovat
a pomoci mu rozhodnout se. Navštivte takových lekcí více, ať máte
z čeho vybírat – je to služba pro vás.
5. Potom už ale nechejte dítě
v kroužku samotné. Zvládne tak
lépe navázat kontakty s vrstevníky a respektovat novou autoritu
– lektora.
6. V dobrém kroužku by se dítě
mělo naučit dovednosti z oboru,

ale také si zlepšit klíčové kompetence (např. zlepšení komunikace,
logického myšlení…). Požadujte
informace o tom, co vše kroužek
dítěti přinese. Prioritou by měly
být příjemně strávené chvíle a pozitivní zážitky – to vám poodkryje
zkušební lekce.
7. Osobně pohovořte s lektorem.
Takový kontakt vám podá dobrou
informaci o úrovni kroužku. Během školního roku se ptejte, jak se
dítěti daří.
8. Podle zákona musejí mít všichni
lektoři ve školských zařízeních od
ledna 2015 kurz pedagogiky. Většina těch stávajících již by měla

být proškolena. Zeptejte se na to,
lektor s pedagogickým vzděláním
může být velké plus.
9. Kromě toho, jaká je cena kroužku, si zjistěte také další náklady.
Co je v ceně kroužku? A kolik peněz vás to bude stát navíc?
10. Vnímejte celkovou atmosféru
organizace, kam hodláte své dítě
přihlásit. Je vám příjemná? První
dojem přece dělá hodně.
Přejeme vám šťastnou ruku při
výběru. Kroužky Domu dětí a mládeže Praha 9 naleznete na www.
ddmpraha9.cz. Těšíme se na děti,
mládež i dospělé.
Tým DDM Praha 9

Přijďte se potěšit zlatými šperky
Od 1. do 4. září 2014 se v Galerii 9 ve vysočanské
radnici představí Zlatnické středisko praktického
vyučování Solunka, které zajišťuje výuku tříletého
učebního oboru zlatník a klenotník. Unikátní výstava
oslavuje dvacetiletou existenci Solunky.

S

olunka je jediným pokračovatelem dnes již zrušeného
Střediska praktického vyučování
při DUV Soluna, jednoho z nejstarších výrobních družstev, založeného po druhé světové válce.
Od roku 2000 sídlí Solunka v budově Středního odborného učiliště služeb v Novovysočanské ulici
č. 501/5 v Praze 9. V prostorách
této státní školy vybudovala pro
účely výuky kompletně vybavené
zlatnické dílny. Vlastní výuka má

dvě části – praktické vyučování
a teoretické vyučování, která se
pravidelně po týdnu střídají. Pro
praktickou výuku jsou k dispozici
tři dílny, které odpovídají moderním standardům výuky, a vytvářejí
tak příznivé prostředí pro výuku
budoucích zlatníků.
Od svého založení prošlo Solunkou mnoho absolventů, průměrný počet v třetích ročnících je
15 žáků. Část z nich odchází do
zahraničí, kde jsou pro své ručně
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vyráběné šperky velmi ceněni,
někteří pokračují v tradici svých
rodičů ve zlatnických dílnách po
celé České republice a na Slovensku, někteří si zařídí vlastní ateliér.
Část absolventů pokračuje v dalším vzdělávání a dokonce i studiem na vysoké škole.

Výstava

Na výstavě Solunka prezentuje
šperky, které charakterizují průřez
dvaceti lety její existence. Budou
zde dominovat především závěrečné práce žáků 3. ročníků, které se
skládají z grafického návrhu, vypracování pracovního postupu pro
jeho výrobu a vlastní realizace soupravy. Tu většinou tvoří náhrdelník,
prsten a náušnice nebo brož či ná-

ramek. Na výstavě dále naleznete
i jednotlivé výrobky, které charakterizují umělecké a řemeslné nadání žáků. Solunka prezentuje práce
svých žáků na výstavách se zahraniční účastí, kde žáci každoročně
získávají ocenění a obsazují přední
místa v pořádaných soutěžích.
V místě konání výstavy bude pro
prvních 100 návštěvníků připraven dárek v podobě volné vstupenky na mezinárodní výstavu HODINY A KLENOTY 2014, která se
uskuteční na začátku října 2014
v Praze.

Srpen 2014

OSOBNOST

Tram 8, aneb po stopách jedné
z nejzajímavějších tramvajových linek Prahy
K devítce vždycky patřila osmička. Tedy k Městské části Praha 9 tramvaj číslo 8. Od začátku letošního roku
ji už sice ve vozovně Hloubětín nenajdete, ale připomene ji výstava fotografií herce a režiséra Ondřeje Kepky,
který se fotografováním na této tramvajové lince zabýval od roku 2012.

„T

ramvaj č. 8 jezdila na devítce spolu s trojkou, patnáctkou a devatenáctkou,“ vzpomíná
místostarosta Prahy 9 Marek
Doležal, který je zároveň členem
dozorčí rady Dopravního podniku
Praha, a dodává: „Ještě koncem
loňského roku vás svezla mezi Sta-

rým Hloubětínem (vozovna Hloubětín) a Podbabou. Celá její trasa
bez smyčky měřila 13 786 metrů,
z toho třetina vedla územím Prahy
9. Tramvaj celou trasu projela za
42 minut. A třebaže už osmičku
na devítce neuvidíte, nostalgicky
cítíme, že je naše.“

Tram 8 právě vyjíždí…
Ondřeje Kepku většina zná jako herce, režiséra,
scenáristu nebo moderátora, už méně jako fotografa.
O důvod více, proč mu položit několik otázek.
Ondřeji, co pro vás znamená fotografování?
Karel Čapek kdysi říkával, že je ve
fotografii „vzdělaný laik“. Myslím, že to platí přesně i pro mě. Focení – to byl a je dodnes pro mne
velký koníček. Čím dál více se ale
profesionalizuje. Při focení relaxuji a to si jako profesionální herec
či režisér nemohu dovolit.
Na září připravujete výstavu fotografií s ústředním tématem tramvaje č. 8. Na jaké obrázky se můžeme těšit?
Ze studií režie jsem vychovaný jako vypravěč příběhů, takže
především by to měl být „Příběh
tramvaje číslo 8“. Série urbanisticko-sociálních fotografií, které
by vyprávěly o každodenním životě, o běžném dni, který my všichni
zažíváme. Fotografie by měly být
o každém z nás – o našich pro-

blémech, radostech a starostech,
kvůli kterým se každý den přemísťujeme odněkud někam a zase
zpátky.
Na jaké trati jste fotografoval? Od
ledna letošního roku jezdí osmička jinak.
Začal jsem už v roce 2012, takže to
je kombinace tratí. Mám dokonce i výluky a staveniště, třeba na
Dejvickém náměstí. Samozřejmě
i nový úsek v Praze 9. Zachycuji
celou trať z Podbaby až do Hloubětína. Také se snažím, aby na fotografiích byla všechna čtyři roční
období v denní i noční verzi.
Proč právě tramvaj č. 8?
Je to velmi iracionální a osobní.
Kdysi vznikly první fotografie
jen tak, měl jsem náhodou u sebe
foťák. Mám rád číslo 8 – pro jeho
harmonii a estetickou noblesu

a snad je to i moje šťastné číslo.
Pak už k tomu přišlo „rácio“ a uvědomil jsem si, jak je linka číslo 8
zajímavá a kudy projíždí. Na její
trati jsou místa opuštěná i turisticky přeplněná, chudá i bohatá.
Která fotka z tramvaje č. 8 je vašemu srdci nejbližší?
Pravděpodobně odraz dívky sedící
v noci uvnitř opuštěné tramvaje.
Vznikla náhodou. Nevím, kdo to
je. Asi už ji nikdy nespatřím. Možná, že dívka jela od přítele domů,
nebo z divadla, kina? Nevím…
Uvažujete o knize z těchto fotografií, takové, jaká vznikla z vašich fotek zachycujících umělce
na kánoích na Vltavě v knížce
Kumštýři na vodě?
Ano. Uvažuji o knize, výstavě
a ještě o multimediálním projektu,
kde bych rád fotografie rozhýbal
pomocí speciální techniky a vytvořil kompozici se zajímavými ruchy
a zvuky natočenými na této trati.

Fotografie Ondřeje Kepky, kterou můžete vidět na připravované výstavě
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Nejraději mám atmosféru krajiny
– třeba za deště nebo v mlze. Ve
své poslední knize Soukromé album jsem pár takových fotografií
uveřejnil.
Fotografujete ještě dnes na kinofilmy, nebo používáte už jen digitální fotoaparát?
Mám velmi moderní techniku,
ale také nově koupený starý středoformátový filmový fotoaparát.
Zrovna pro tento projekt se mně
výborně hodil. Fotografie na velký
formát mají jinou hloubku ostrosti
– dokážu tak lépe například neostrostí oddělit tramvaj od okolí.
Děkuji za rozhovor
Marie Kurková
Foto Ondřeje Kepky:
Alena Matůšová

Fotografujete známé lidi v jejich
soukromí, divadelní představení,
krajiny… Na co nejraději zaměřujete objektiv?
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Fénix je do

A co v
Informace o akcích najdete na

www.ncfenix.cz

školy připravený.

vaše děti?
Nemusíte se obávat, že školákům po návratu z prázdnin bude něco
scházet v aktovce. Protože nyní ve Fénixu nakoupíte za skvělé ceny nejen
veškeré školní potřeby, ale i dětské oblečení, sportovní vybavení a knihy.
výrobky z naší lékárny. Tak se stavte ve Fénixu.

SC-340146/08-09

Anebo můžete své děti nechat výhodně ostříhat či posílit jejich imunitu

KULTURA

Protančete s našimi kursy
školní rok 2014/2015
...v divadle Gong a jeho
sesterských prostorách
v Obecním domě
v Jandově ulici č. 4.
UMĚNÍ:

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

HERECKÉ KURSY

Divadlo Gong připravilo již 5. ročník hereckých kursů pro zájemce
o divadelní umění.
Divadelní kurs
pro děti PIMPRLATA:
od 6 do 9 let, 1x týdně 1 hodina
(60 min.), 1x za 14 dní 1 hodina
hudební průpravy, 1x měsíčně
(místo hodiny herectví) pohybová
průprava.

Kurs tvořivou formou her všestranně rozvíjí osobnost dítěte. Umožňuje objevit a rozvinout umělecký
talent. Děti se naučí základní jevištní řeč, pohyb, tanec, zpěv.
Po absolvování kursu mohou děti
pokračovat v hereckých kursech
v Divadle Gong, případně v dalších pěveckých nebo výtvarných
kursech.
Divadelní kurs pro děti
FANTOMOVÉ DIVADLA:
od 10 do 14 let, 1x týdně 2 hodiny
(2x 45 min.), 1x za 14 dní 1 hodina hudební průpravy, 1x měsíčně
(místo hodiny herectví) pohybová
průprava.
Kurs se zaměřuje na rozvoj představivosti, fantazie, slovní zásoby,
správné mluvy, empatie a komunikace. Rozvíjí i pohybové dovednosti, jako jsou základy baletu či
vnímání hudby spojené s improvizací. Tento kurs doporučujeme
také všem zájemcům o studium
na středních uměleckých školách
jako průpravu k přijímacím a talentovým zkouškám.
Divadelní kurs pro dospělé
od 15 do 99 let je letos koncipován
jako 3měsíční seminář (1x týdně
4 hodiny, 1x za 14 dní 1 hodina
hudební průpravy). Doporučujeme tento kurs všem začínajícím

divadelníkům, ale především
je vhodný pro adepty studia na
uměleckých školách divadelního
zaměření, které by měl tento kurs
k přijímacím zkouškám připravit.
Dětské herecké kursy začínají
v září a budou zakončeny divadelním představením nebo pásmem

v červnu 2015 v Divadle Gong. Herecký kurs pro dospělé začíná v listopadu a trvá do přijímacích zkoušek na umělecké školy (polovina
ledna), druhý seminář bude znovu
otevřen v případě zájmu v březnu.
• cena za pololetí 1250 Kč pro
děti PIMPRLATA
• cena za pololetí 2500 Kč pro

SC-340973/02
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KULTURA
děti FANTOMOVÉ DIVADLA
• cena za seminář 1800 Kč
vč. DPH pro dospělé

ku a jiné vývojové obtíže
• je vhodný pro děti s narušenou
komunikační schopností
• umožňuje snazší nástup
do základní školy
• cena za rok 3200 Kč
(32 lekcí 1x týdně)

JAZYKOVÉ KURSY

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

abychom vám nabídli ve stejném čase i program pro vaše
ratolesti

TEMATICKÉ VÍKENDY

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

VÝTVARNÉ KURSY

Keramika
• pro děti i dospělé, začátečníky
i pokročilé
• odborné vedení zajištěno, možnost točení na kruhu
• vlastní pec
• cena za lekci (2 hodiny) pro
předškolní děti 120 Kč, školní
děti 140 Kč, dospělí 200 Kč
vč. DPH

Konverzace v německém jazyce
• individuální výuka s možností
společných konverzačních hod.
• kursy jsou vhodné pro dospělé
• pro dospělé 370 Kč vč. DPH individuální 60minutová hodina

SPORT

Ruční práce
• kursy jsou vhodné pro všechny,
kdo mají šikovné ruce, fantazii
a chuť se něco nového naučit
• nabízíme různé druhy technik:
candy bags, quilling, patchwork, Tilda, fimo, šperky
z pogů, scrapbooking,
recy-věci atd.
• kursy jsou pořádány nárazově, termíny najdete na www.
divadlogong.cz
• kursy jsou organizovány tak,

Služby logopedického asistenta
• procvičování vyvozování hlásek
• vhodné pro děti i dospělé
• pro děti 100 Kč individuální
45minutová hodina
• pro dospělé 200 Kč vč. DPH individuální 45minutová hodina
Trénink jazykových
dovedností podle Elkonina
• kurs je určen pro děti, které
mají odloženou školní docház-

Adam Eva

Judo pro děti
• pro děti, začátečníky i pokročilé
• cena za pololetí 1500 Kč
Jóga pro děti
• pro rodiče s dětmi
ve věku 4–7 let
• pro děti 8–15 let
• cena za lekci 60 Kč
Jóga pro dospělé
• pro dospělé, začátečníky, mírně
pokročilé a pokročilé

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

Divadlo
BROADWAY
Hrají:

Martin PÍSAŘÍK
Markéta PROCHÁZKOVÁ
Josef VOJTEK
Josef LAUFER
Ladislav FREJ
Michaela DOLINOVÁ
Michal SLANÝ
Michaela HORKÁ
Tomáš TRAPL
Dita HOŘÍNKOVÁ

Ondřej Havelka a jeh
o MELODY MAKERS
zcela
ROZVRKOČENÍ z pís
ní Jaroslava Ježka a
pánů V+W

a další

Halina PAWLOWSKÁ, Hudba: Bohouš JOSEF
Boris PRALOVSZKÝ, Režie: Zdeněk ZELENKA

VSTUPENKY JIŽ V PRODEJI
Divadlo Broadway, Na Příkopě 31, Praha 1
+ 420 225 113 310, 199,
pokladna tel.: +420 225 113 311, obchodní oddělení
z/program
online prodej vstupenek na www.divadlo-broadway.c
a v obvyklých předprodejích
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jako
celek
pod
úhlem
nûkolika
‰ím
partiím
kfiídového
mofie.
Ve
vzdálenosti
František
Vocel,
61letý,
slouží
37 let,
májiÏ
ustastupÀÛ
sklání
k severu,
tedy
hlub200
aÏ 600
m smûrem
od
okraje
plo‰iny
se
setnov.partiím
dekret
gubernia.
‰ím
kfiídového
mofie.mocnou
Ve vzdálenosti
káváme
s aÏod
ãtrnáct
metrÛ
polo200
aÏ
m odškoldozorcem.
okraje
jiÏ set2. Kdo
je600
místním
hou
bûlohorsk˘ch
opuk,plo‰iny
která sesejinak
na
káváme
splo‰iny
aÏ ãtrnáct
metrÛ
mocnou
polookrajích
vyskytuje
jen
v úlomcích.
Antonín Hladík,
panský
zahradník.
hou
bûlohorsk˘ch
která
se jinak
na
Kfiídové
podloÏí
jeopuk,
tvofieno
jílovitû
zvût3. Je-li
zde
ustanoven
pomocník,
jeho
jméno,
okrajích
plo‰iny
vyskytuje
jen
úlomcích.
ral˘m
ordovikem
letenského
avlibeÀského
stáří, pilnost.
V kolika
třídách
vyučují
se žáci,
Kfiídové
podloÏí
je tvofieno
jílovitû zvûtsouvrství.
Podle
v˘sledkÛ
detailního
vrtzda společně,
či odděleně.
ral˘m ordovikem letenského a libeÀského
souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-
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Hrdlořezská
škola
Jeskynû
na Proseku
Jeskynû
(1.
díl) na Proseku
V ulici Pod Táborem, po pravé straně ve
(1. díl)

Profesor
Petrbok,
směru odJaroslav
křižovatky
dříve kter˘
zvanéjiÏ
U pfied
Barosmdesáti
lety burcoval
odborníky
a místborky, je dům
čp. 55, bývalá
hrdlořezská
Profesor
Jaroslav
Petrbok,proseck˘ch
kter˘ jiÏ pfied
ní
patrioty
ke zpfiístupnûní
jesškola
z roku
1898. Co zřízení
hrdlořezosmdesáti
lety burcoval
odborníky
a místkyní
vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏe usmívat.
ské školy
předcházelo?
ní
patrioty
kenaplÀuje.
zpfiístupnûní proseck˘ch jesJeho
vize se
kyní vefiejnosti, se koneãnû mÛÏe usmívat.
V Hrdlořezích
bylo tenkrát málo přes 500 obyJeho
vize sezákladÛ
naplÀuje.
Pfii kopání
k nové ‰kolní budovû
vatel a ze zdejších dětí chodily od 19. století
na
Proseku ãp. 92, které na nûkterém mísdvě
třetiny
do
hloubětínské
a třetina
do
Pfii
kopání
základÛ
novéškoly
‰kolní
budovû
tû
velmi
hluboké
jsou,k bylo
shledáno,
Ïe zde
kyjské
školy.rozsáhl˘
na
Proseku
ãp. 92, které
nûkterém mísb˘val
dosti
lom,na
v pozdûj‰ích
dotû
velmi
hlubokéVjsou,
bylonalezen
shledáno,
Ïe zde
bách
zavezen˘.
násypu
hrníãek
b˘val
dosti
rozsáhl˘gro‰i
lom,zvíme?
vdoby
pozdûj‰ích
doCo‰esti
o hloubětínské
škole
se
stfiíbrn˘mi
krále Vlabách
zavezen˘.
násypu
nalezen
hrníãek
dislava
z údaj
poãátku
16.1733
století.
pískovnû
Nejstarší
zV
roku
uvádíVučitele
Víta
se
‰esti
stfiíbrn˘mi
gro‰i
z doby
krále
Vlapfii
libeÀské
silniciNásledovali
vybrány
jsou
dlouhé,
Františka
Nováka.
Jan
Čenský,
dislava
z poãátku
16. století.
pískovnû
zFrantišek
ãásti zasypané
chodby,
které se V
táhnou
hluStreisl,
Jan Budínský,
Josef Vlach
pfii libeÀské
silnici vybrány
jsouBájilo
dlouhé,
boko
pozemky
nadhloubětínští
silnicí.
se,
a Jan pod
Pečený.
Poslední
učitelé,
zÏe
ãásti
které
se
táhnou
hlupr˘zasypané
vedou aÏchodby,
pod kostel.
Bylo
pr˘
v nich
kteří do roku 1898 učilinad
i hrdlořezské
děti, byli
boko
pozemky
silnicí. Bájilo
se,
sly‰et
ipod
varhany
v kostele
hráti...
Josef
Jan
Hrubý.
Ïe
pr˘Pečený
vedouaaÏ
pod
kostel. Bylo pr˘ v nich
V roce
1848 chodilo
sly‰et
iProseck˘ch
varhany
v kostele
hráti...
Okraj
skaldoa hloubětínské
ãásti dal‰íchškoly
kfiítřináct žáků.
Škola
se nejdříve
nacházela
v dodov˘ch
plo‰in
je vlastnû
systém
star˘ch
loOkraj
Proseck˘ch
ãásti
dal‰ích
kfiíminikálním
domku
askal
od a
roku
1827
v budově
mÛ
a lÛmkÛ.
Zpoãátku
byly
tûÏeny
skalky
dov˘ch
jecoÏ
vlastnû
systém
lokřižovnického
Vyučování
bylo
celona
okrajiplo‰in
svahÛ,dvora.
nikomu
pfiíli‰star˘ch
nevadilo,
mÛ
a lÛmkÛ.
byly
tûÏeny
skalky
ale
pozdûji
se Zpoãátku
lomy
pfiiblíÏily
k polnostem.
roční,
původně
šest hodin
denně.
Asi od
roku
na
svahÛ,
coÏ
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
V1830
téokraji
chvíli
zaãali
majitelé
polí,
zahrad
a vise zavádí
polodenní
vyučování,
pro
menší
ale pozdûji se lomy pfiiblíÏily k polnostem.
nic
ukrajování
pozemkÛ
dětiprotestovat
dopoledne a proti
pro větší
odpoledne.
PrázdniV
chvíli
zaãali majitelé
polí,
zahrad
a vianyté
tûÏba
zdánlivû
Lépe
fieãeno,
byly dvakrát
do skonãila.
roka po osmi
dnech,
o Vánic
protestovat
proti
ukrajování
pozemkÛ
pfiesunula
se pod
zem.
Peruck˘
pískovec
nocích
a zdánlivû
o Velikonocích.
SlaviloLépe
se také hodně
aje
tûÏba
skonãila.
nejmûkãí
v místech,
kde podlefieãeno,
puklin
církevních svátků, kdy se nevyučovalo, ale byla
pfiesunula
se
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
zatéká
voda.
Tam
je
moÏné
jej
kopat
‰pipovinná
návštěva
kostela.
je
nejmûkãí
v místech,
kde
puklin
ãákem.
Generace
pískafiÛ
takpodle
nejménû
od
Za 1798
dítě
seaÏplatilo
pět krejcarů
týdně.
zatéká
voda.
Tam učiteli
jedo
moÏné
jej druhé
kopat
‰piroku
témûfi
poãátku
svûãákem.
Generace
pískafiÛ
takprázdninách
nejménû
od
To byla
součást
jeho
platu.puklin
O
se
tové
války
razily
podél
chodbice
1798
aÏ
témûfi
do poãátku
svûučiteli
neplatilo,
předpokládalo
se,druhé
že si písvyaroku
vyváÏely
z nich
hroudy
mûkkého
tové
války
razily
podél
puklin
chodbice
kovce,
které
nechaly
naDalší
de‰ti
rozpadnout.
dělá na
polních
pracích.
příjem
měl za
a vyváÏely z nich hroudy mûkkého písV
podzemí
vznikl
nepfiehledn˘
labyrint
hraní
a
zpívání
v
kostele
a
při
pohřbech,
za
kovce,
které nechaly
navlastnû
de‰ti
rozpadnout.
chodbiãek
jenÏ
kopírovaly
koledování aa sálÛ,
novoročné.
Mimo peněžní
příV podzemípomûry
vznikl nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
podobaly
jem dostával i naturáliea –velice
pšenici,sežito,
ječmen,
chodbiãek a sálÛ, jenÏ vlastnû kopírovaly
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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nem, takÏe dnes funguje jako trámec
zpevÀující okraj svahu.
nem,
takÏe dnes
jako trámec
Velmi dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum provedla
v rozpevÀující
okraj svahu.
ce 1992 jeskyÀáfiská
skupina SPEA, která noVelmi
dÛleÏit˘celou
nov˘ v˘zkum
v rovû zmapovala
Moãálkuprovedla
a odváÏila
se
ce
SPEA,
která
nopfii1992
tomjeskyÀáfiská
do znaãnûskupina
rizikov˘ch
míst
v závavû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
pfii
tom-do
znaãnû
rizikov˘ch(1965,
míst varchiv
závatfií map
mapy
Interprojektu
lech
voln˘mi balvany.
Právûsituací,
kombinací
âSS)mezi
s vynesenou
povrchovou
ãástfií
map - mapy Interprojektu
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového tahu
podzemí
âSS)
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãásod Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleoloti
dokumentace
polygonového
podzemí
gické
mapy (zhotovené
ov‰emtahu
pomocí
pásod
Hrdliãky
detailnízískat
speleoloma Ladislava
a kompasu)
- byloa moÏné
poProsecký
rybník,
jak už ho
gické
mapy
(zhotovené
ov‰em
pomocí
pásmûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
oneznáte
situaci
v Moãálce
ma
a kompasu)
- bylo IImoÏné
získat poa Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nemûrnû
pfiesnou
pfiedstavuvypravěč.
o situaci vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu,
se odDědeček
byl
výborný
Nejstarší
aráÏí
Americe
I. Amerika
IIněho
pfiedstavuje
nei na pfiesnosti
jejího
V roce 1995
vzpomínky,
které jsem
od plánu.
vyslechl,
byly
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu, coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchoo převážení korunovačních klenotů z Vídně do
ráÏí
i
na
pfiesnosti
jejího
plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
Prahy.
Ač mu bylo tenkrát
deset let, vzpomínku
provedl
Vojífi
vchoV˘voj poVladimír
roce 2000
sezabezpeãení
ubíral cestou
zena tu událost si pamatoval až do pozdního věku
dÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfií(zemřel
krátce
před
okupací
v rocedomkÛ,
1939).
V˘voj
po
2000
se ubíral
cestouazestupnûní
aroce
v˘stavbu
rodinn˘ch
to
Druhá
vzpomínka,
o kterou„Poddolováno“
seplánÛ
rád se
jména
neustále
opakovan˘ch
nasvými
zpfiíi na
místech,
kde
cedule
stupnûní
adělil,
v˘stavbu
rodinn˘ch
a to
posluchači
byla
o položení
základního
zakazovala
vstup.
Firmû
PragisdomkÛ,
se
s nemail˘m
na úsilím,
místech,
cedule
„Poddolováno“
alekde
velice
profesionálnû,
podakamene
ke stavbě
Národního
divadla v Praze.
zakazovala
se sševcovnemafiiloroku
‰achtou
lokalizovanou
pÛOd
1872vstup.
žil
již vFirmû
Praze, Pragis
kdenedaleko
se učil
l˘m
úsilím,
aleZde
velice
podavodní
jámy nad
Amerikou
I zpožár
60. letNárodnínafárat
skému
řemeslu.
ho profesionálnû,
zastihl
fiilo
‰achtouprojít
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
systém
Amerika
Moãálho
divadla.aJako
mnoho
Pražanů
i on -přihlížel
vodní
jámy nad
I z 60. let nafárat
ka. Jednalo
se Amerikou
o velice napínavou
akci,
marnému zápasu hasičů, kteří se sem sjížděli
podzemí
a
projít
systém
Amerika
MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
i ze vzdálenějších míst, ale svůj zápas o záchraka.
Jednalo
se
o
velice
napínavou
nebo
vÛbec Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,akci,
taknu
vnitřkuse
divadla
prohráli.
Byl‰tûrãívelký
protoÏe
existující
plány
mûly
nedokonalé
Ïe hořícího
pfii proráÏce
v˘‰kovû
drÏela
nedostatek
vody.
nebo
vÛbec
Ïádné
zamûfiení,
takkové polohy
mezi v˘‰kové
peruck˘m
a korycanVzpomínal
taky na
elektrické
osvícení
Ïe
pfiisouvrstvím
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
a první
‰tolu
hnala
napÛl
do
kové
polohy
apokorycanPrahy.
Tvořily
jemezi
pouhéperuck˘m
dva
stranách
neznáma.
V podzemí
sestojany
sami mÛÏete
pfiesk˘m
souvrstvím
a ãi‰tolu
hnala
do
svûdãit,
jak pfiesnû
moÏná
situaStaroměstské
radnice,
ale
lidé
se‰Èastnû
nanapÛl
to chodili
V podzemí
se sami
mÛÏete
pfiecidaleka
odhadla.
zneznáma.
dívat.
A na Jubilejní
výstavu
a také
na
svûdãit,
jak pfiesnû se
ãivýstavu
moÏná
‰Èastnû
situaJedno odpoledne
u nás stavili
kolegopozdější
Národopisnou
měl
hodně
paci
vé odhadla.
z Pragisu,
Ïe narazili
silnû zfiícené
mátek
– vstupenky,
pohledy,na
reklamy.
Nejvíce
Jedno
odpoledne
se u nás stavili
kolegoa opadající
staré podzemní
chodby
a poho zaujala Křižíkova světelná fontána…
vé
z
Pragisu,
Ïe
narazili
silnû
zfiícené
tfiebovali
by zjistit,
oã se na
jedná.
Jako
souakromá
opadající
staré podzemní
poosoba-expert
jsem mûlchodby
zvlá‰tní,a nejAtfiebovali
dnes? by zjistit, oã se jedná. Jako souspí‰
protizákonn˘ status, Ïe jsem mohl lézt
Dnešní
vzpomínání,
které
prožívám
mezi
kromá
osoba-expert
jsem
mûl zvlá‰tní,
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam
točleny
horvlastivědného
klubu
a meziÏe
spoluobyvateli
ve
spí‰
protizákonn˘
status,
jsem
mohlotevlézt
níkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
ifiené
do ãerstvû
stafiin,
kam
to horvysočanském
domově
taky
často
zastafiinyobjeven˘ch
kaÏdouseniorů,
chvíli
opadávaly
kaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevčínáme
Jóóó,
to byloprobûhnout
tenkrát,
když…
meny, úslovím:
bylo
nutné
poãkat,
do
fiené
stafiinybyly
kaÏdou
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
míst achvíli
zaa chvíli
jsem
… housky
vypečené
křupaly,
kdyžbyl
se
byloI.nutné
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
A
Moãálka
a Amerika
takkdyž
byzmeny,
uzenářských
obchodů
linula
libá vůně,
bezpeãnûj‰ích
míst a za chvíli jsem byl
ly kradlo
propojeny!
se
a přepadávalo jen v noci, když strážv Americe I. A Moãálka a Amerika tak byníci nosili šavle, když v tramvaji byli průvodčí
ly propojeny!
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Pomocník
Tomáš Vocel,
24letý, jest
pilný. Žáci
ného
prÛzkumu
v nedalek˘ch
LetÀanech,
vyučují se v jedné
světnici
učí seQuidem
pohromadě.
provádûného
krátce
po aválce
Zárubou,
kfiídové
podloÏí
nerovné.
Jakchovy4. Kolik je žáků
do školy
schopných
a kolik
pl˘vá
dících.ze stovek geologick˘ch vrtÛ, proveden˘ch
pfii projektování
sídli‰tû,99.
objevují
Do školyzde
schopných
je 144, chodících
se
v
nûm
údolní
deprese
a
paleokoryta
5. Kdy začíná zimní a kdy letní běh.
zahloubená
aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vyŠkolní vyučování je po celý rok nepřetržitě,
plnûná pfieplaven˘mi jíly.
dokud děti do školy chodí.
Nerovnosti
tehdej‰ího povrchu fungují
6. Jaknepropustná
dlouho trvají prázdniny.
jako
bariéra pro vody proMají trvat
čtyři neděle, však
bývají delší,
ježto
sakující
pískovcov˘m
souvrstvím.
Na konaž pojílÛ
žních
děti do
školy
posílají.
takt
a rodiče
pískovcÛ
jsou
vázány
drobné
7. Koná-li se
zkouška atfieba
kdy. u vysoãanské esprameny
vyvûrající
takády,
StfiíÏkovské
ãi varybníãku
Zkouškave
bývá
mezi rokemulici
častěji,
sice vždy,
pod
kanalizaãní
‰tole v ulikdyžKundratkou.
některý váženýVhost
do školy zavítá.
ci
Kundratkou
bylvodkryt
silnû
zjílo8. Nad
Chodí-li
děti a kolikrát
roce ke sv.
zpovědi.
vatûl˘
povrch
Dvakrát
ročně. podloÏního ordovického
souvrství,
kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
9. Kde jsou děti přítomny službám Božím ve
kaolinického jílu pfiímo pfiecházel do pednech nedělních.
ruckého
souvrství svrchní kfiídy, aniÏ ‰lo urV neděli
a ve svátek
buď doma v kostele
farním
ãit
hranici
mezi zvûtralinov˘m
plá‰tûm
aneb
v
kostele
komendátním
v
Počernicích.
a pfieplaven˘mi jíly.
10. Jsou-lisedimentace
v neděli hodinyzaãíná
opakovací.
Kfiídová
peruck˘mi
Jsou, ale žáků
bývá
málo, někdy
vrstvami;
ty jsou
vyvinuty
jakožádný.
‰edé, uhelné
nebo jako
na‰edlé jílovité
11. jílovce,
Kolik chudých
žákůmûkké,
je ve škole.
pískovce
o promûnlivé mocnosti od nû15.
kolika
do dvou
metrÛ.
Na zatu12. Je-lidecimetrÛ
při škole kniha
nařízení,
do které
to
polohu
bylo
vázáno
jiÏ
popsané
dob˘pisují se došlá nařízení a jiné pamětihodné
vání
kfiídového uhlí v oblasti mezi Klíãovem
události.
a kbelsk˘m leti‰tûm, ale podobn˘ geoloKniha nařízení jest ve škole uložena.
gick˘
v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
13. Kolik činí
školníusazování
plat za jedno
dítě za týden,
Prostfiedí
v dobû
peruck˘ch
vrsmaximum,
minimum.
tev
je nutné
si pfiedstavit jako ploché záMaximum
školního pobfieÏí,
platu za které
jedno je
dítěv niÏčiní
zemí
nedalekého
týdně 3 polohách
kr., minimum 1tvofieno
kr.
‰ích
mûlk˘mi
sladkovodními
brakick˘mi
moãály po14. V jakém stavu ajest
budova školní.
rostl˘mi
hustou
subtropickou
vegetací,
ve
Školní budova
jest
jinak v dobrém
stavu, ale
které
objevují
napfiíklad
mangrovy.
Ve
strop se
v učebně
a dvéře
jsou děravé
a rámy
vy‰‰ích
polohách
v oknech
shnilé. (coÏ je podle dosavadních
odkryvÛ
právû oblast pod ulicí Na Vy15. Zpívají-li se před vyučováním aneb i jindy
hlídce) je moãálovit˘ v˘voj redukován nekatechické písně.
bo
se vÛbec nevyskytuje a na ordovické
Před i po vyučování
takové
písněpfiechodové
se zpívají.
podloÏí
nasedají po
tenké
16.
Je-li
ve
škole
katalog,
kniha
cti
a kniha hanvrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
by a zákony školní.
tmelem.
Katalog,
cti a hanby a pískovce,
školní zákony
Právû
na kniha
tyto „sladkovodní“
jak
se
dfiíve
naz˘valy,
je vázána hlavní ãást projsou
ve škole
uchovány.
seckého
a to něco
v pásuk sahajícím
od
17. Má-lipodzemí,
učitel ještě
připomenutí
Kundratky
aÏ do hloubûtínsk˘ch Hutí. Bía k oznámení.
lé
perucké
dosahují
mocnosti
P. učitel
prosípískovce
nejpokorněji
o nějaký
skromný
ãtyfi
aÏ ‰esti metrÛ a mohou pfiedstavovat
příspěvek ku svému živobytí.

Škola pro Hrdlořezy a Malešice
TûÏba
Rezavé
korycanské
pískovce
byly aveMalevûtV roce 1898
byla pro obce
Hrdlořezy
‰ím
jako
více
ménû kvašice mûfiítku
postavenatûÏeny
škola. O
škole
se ãi
v Hrdlořezích
litní
pravdûpodobnû
jiÏ od
začalokámen
uvažovat
v devadesátých letech
19.stfiestodovûku,
ale
s
jistotou
nejménû
od
roku
letí, kdy zde začal stoupat počet obyvatel. Škola
1695,
kdy jsou na historické mapû Prosese postavila, ale obyvatel, a tím i dětí, přibývalo
ka zakresleny dva velké lomy ve svahu po
a škola již nepostačovala. Proto se v roce 1912
obou
stranách prosecké návsi. Podle nápřistavělo
další
patro.
A na
průčelí budovy
lezu
mincí
byly
lomy
zaloÏeny
zfiejmûbyly
jiÏ
zaznamenány
letopočty:
1898 a pomûrnû
1912. Prvpoãátkem
16.dva
století.
Podobné,
ní je rok dostavby
školy a druhý
připomíná její
rozsáhlé
lomy pokraãují
pfies Hloubûtín
do
zvýšení oa patro.
Dálemísta
jste sina
tu okrajích
mohli přečíst
Vinofie
na dal‰í
kfiídov˘ch
plo‰in
praÏskéosobností
oblasti - –
v Praze
8
osm jmen
významných
českých
aučitelů,
9 napfiíklad
âertovû
vr‰ku. Nûkteré
vědců a na
politiků:
Komenský,
Svoboda,
podzemní
chodby,Jungmann,
napfiíkladPalacký,
v Krocínce
Vinařický, Lindner,
Presl
ãi
v Americe
I, pokraãovaly
men‰ím
a Purkyně.
Heslo
nad vchodemvdo
budovy mûhlá-

Učitel,
který vyplnil
tentotak
dotazník,
trpěl plicjak
pláÏov˘
sediment,
pfieplavené
váním
neduhem.
K ruce měl vpomocníka
Tomáté
písky
sedimentované
tûsném sousedství
pobfieÏní
še Vocela.
Školalinie.
byla vlhká a malá pro značný
Tyto
jsou
mûkké,sedět
nepočet perucké
dětí, kterépískovce
musely při
vyučování
jsou
vyuÏitelné
jako
stavební
kámen
a na
na zemi
a často byly
nemocné.
Rodiče
se proto
vzduchu
rychle
rozpadají.
zdráhali jese
dopomûrnû
školy posílat.
K liknavosti
doMen‰í
kusy se podle na‰ich pokusÛ rozcházky přispívala i velká chudoba a polní práce.
padnou jiÏ bûhem nûkolika mûsícÛ, naV roce 1876 přešel do Kyjí vysočanský učitel
pfiíklad
pfies zimu. Jejich písek je v‰ak velJosef
Augusta
na vytfiídûn˘,
místo řídícího
učitele.
Založil
mi ãist˘,
dobfie
pÛsobí
dobr˘m
školní kroniku.
V ní se nachází
jeho na
zápis,
že
estetick˘m
dojmem.
Proto ibyly
fiadû
do školy
nastoupila
8. září ãi
1877
jako rozpadlé
výpomocmíst
perucké
pískovce
jejich
ná učitelka
do I. třídyjako
Eliška
Tylová, dcera
Joderiváty
vyuÏívány
slévárenské
písky,
‰tukové
pískyTyla.
nebo
pro
v˘robu abrazních
sefa Kajetána
Dále
zapsal:
ãisticích
prostfiedkÛ.
Sedimentace
peruc„Za dob,
kdy lavice na
polo prázdny
jsou,
k˘ch
pískovcÛ
je na
stfiedoãesk˘ch
přemýšlívám
o tom,
jak fiadû
vykonávání
povinnoslokalit
(typick˘
je vzali,
tfiebajest
Hostibejk
Kratí, jež jsme
na sebe
trudné a unamálup)
zakonãena
‰tûrãíkovou
polohou,
ktehavé. Mnoho se žádá na učiteli svědomitém.
rá ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
Rodičové žádají hodných, poslušných dítek,
nástup
nové, mohutnûj‰í mofiské záplavy.
hospodářové
mravných
čeledínů,
Tato
‰tûrãíková
polohaajevěrných
velmi dobfie
vyobec
dobrých
dělníků,
rozumných
hospodářů,
vinuta na fiadû míst v proseckém podzemí,
pokojných
a snášenlivých
sousedů,
blaho
ale
také napfiíklad
v lomu
poblíÏ oprosecsvých
dítek pečujících manželů, stát poslušké
vyhlídky.
V˘‰e
hrubozrnné,
ných,poloÏené
věrných apískovce
statných jsou
občanů
a Bůh věrménû
homogenní,
ãasto ‰ikmo
ných, upřímných
a zbožných
ctitelů.zvrstvené
Žel, že ze
azdejších
mají charakteristickou
narezlou
barvu.
občanů nikdo do školy
nepřichází,
aby
¤adíme
je
k
tzv.
korycansk˘m
vrstvám
pose o našem působení přesvědčil. A přeci a
škola
vaÏujeme
je za sediment mûlkého mofie,
má být střediskem celé obce, malých i dospěve kterém hrály dÛleÏitou roli pfiíbfieÏní
lých. Jak blaze škole, kde i dospělí na školu
proudy, jejichÏ smûry se bûhem dal‰ího v˘nezapomínají
kdykoliva jim
jejich
voje
pobfieÏí amûnily
tímzaměstnání
ovlivÀovaly
zrdovolí,sloÏení
do školypískovcÛ
rádi přicházejí.“
nitost
a smûry jejich vnitfiučitel J. Augusta působil v Kyjích 26 let.
ní Řídící
laminace.

ve zámûr vybudovat Severní Mûsto pfiinábyly
tenkrát
‰í To
novou
obsáhlou
vlnučasy!
zájmu o zdej‰í
podzemí. Pozornost je je‰tû oÏivena propadem na Krocínce a na Kundratce v roce
1965
i petfiínsk˘m
sesuvem
ve stejném
Rád
se vracím
k besedám
u mého
dědy
roce.
Objevují
se
znaãnû
zveliãené
– narodil se v roce 1857 – kdy sepovûssešlo
ti
o poddolování celého Proseka a chodpár jeho přátel a vzpomínalo se a vzpobách táhnoucích se aÏ na Jen‰tejn a do Stamínalo.
ré
Boleslavi.
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Nejčastěji to byly vzpomínky na vojnu. Tím
PrÛzkum
mysleli prosecké
bitvu u Sadové
v roce
1866.
Dědovi
Podél
plo‰iny
byly
velmi
nábylo tenkrát
devět
let.asiVzpomínal,
jak vzdápřišli
kladnû
vrtány
clony
metr od sebe
vojáci k vrtÛ
nim ado
vesnice bylo
v podhůří
Orlických
len˘ch
‰achtou
otevfieno
podzemí
Ameriky
Odtud dál odvedli.
smûrovala
hor a u
jeho
otce, asiI.třicetiletého,
Ne
prÛzkumná
aÏ podél
Na Vydo armády, ale‰tola
aby vozil
kámenulice
na opevňováhlídce.
Tato
grandiózní
akce vnebyla
niní Hradce
Králové.
Bylo to někdy
roce 1865,
kdy
souhrnnû
vyhodnocena,
ãást
materinecelý rok před tou bitvou, kde proti sobě stáli
álÛ byla staÏena jako tajná a postupnû se
Němci a Rakušané. Historici ji nazývali bitvou
poztrácela. Moãálka byla mapována doNěmců s Němci, ale ve skutečnosti při ní na
konce
nûkolikrát, ale vût‰ina map je dnes
obou stranách Jen
umírali
příslušníci
slovanských
nedostupná.
díky
‰Èastné náhodû
bynárodů
– Češitéto
a Poláci.
Nejvíce,
jako lidé
z veslo
autorovi
práce
pfiedáno
nûkolik
nice, dobov˘ch
při nich litovali
utrpení koní.
Koně byli
listÛ
map Moãálky
a Krocínky
od
pro venkovského
člověka největším
pokladem.
utajeného,
ale v˘znamného
podzemního
badatele
kter˘ lépe
jako než
geŘíkalo se Ladislava
o nich, že sHrdliãky,
nimi zacházeli
ofyzik
Hitlerovû
Orlím
s vlastníproslul
ženou a akcemi
dětmi. U vvojáků
byli sice
koně
hnízdû,
podzemí
hradu, na
Vynepostradatelní,
alePraÏského
vůbec je nešetřili.
Dřeli
‰ehradû,
jinzrovna takKarl‰tejnû,
jako vojáci ve
do ·tûchovicích
úmoru, a kdyži pod
de, a Proseku se v 60. letech intenzivnû vûjejich „péčí“ zahynuli, šlo vojsko do vesnic zanoval.
bírat nové koně. A vybírali si jen ty nejsilnější.
Hlavním
problémem v˘stavby Proseka neTaky
vzpomínalichodby,
na vojáky.
tenbyly
podzemní
aleSloužilo
ãetné se
lÛmky
osm let.dvû
Přísnost
a kázeň
byla veliká.
akrát
nejménû
drobné
cihelny,
které Ale
byvojáci
bojovaliprvní
bez nadšení.
ly
jiÏ bûhem
republiky zaváÏeny odsv˘ch Geologick˘ch vycházkách po praÏ- padky, takÏe hrozilo selektivní sesedání
ském okolí (1897). Dále jej uvádí A. Ji- základÛ. Proto byla valná ãást sídli‰tû nároutek (1927) v knize Obec Prosek. Ve kladnû postavena na ro‰tech a pol‰táfiích
20. letech nav‰tûvuje podzemní prostory ze zhutnûného ‰tûrku. V 60. aÏ 80. letech
v Hloubûtínû Popelka Bilianová a Jaro- bylo prosecké podzemí pomûrnû dobfie znáslav Petrbok, kter˘ se ze své funkce kon- mo jeskyÀáfiÛm a místním obyvatelÛm,
zervátora pfiimlouvá jiÏ poãátkem 20. let zejména hochÛm, na jejichÏ vzpomínky je
minulého století za jejich památkovou moÏné dodnes ãasto narazit.
ochranu a zpfiístupnûní. Poté publikuje prv- âást podzemí Moãálky a celá Krocínka
ní, byÈ struãn˘ vûdeck˘ popis nejprve zná- byly je‰tû v 60. letech vylity betonem. Po
m˘ geograf Josef Kunsk˘ aÏ v roce 1940 a po neustál˘ch propadech kanalizace bylo v lenûm Václav Král v roce 1958. Mezitím se tech 1987 aÏ 1989 pfiikroãeno k raÏbû
podzemím zab˘vá nûkolik novinov˘ch 270 m dlouhé kanalizaãní ‰toly táhnoucí
zpráv, napfiíklad v roce 1909 mûlo b˘t v jed- se pod ulicí Nad Kundratkou. ·tola byla
néKdo
chodbû,
odpovídající
na návrh
autora
ruãnû,štamgasty
aby nedoz našich podle
dědů bypopisu
neznal vyhlášenou
restauraci
„U Jardy“,
jak raÏena
byla místními
Americe
I, restaurace
objeveno skladi‰tû
Tepr- Někdy
nazývání
JaroslavalupiãÛ.
Obermajera.
tu prý
veselo
až příliš…
cházelo
k bývalo
otfiesÛm,
a posléze
vylita beto-

salo: „Životem k umění. Uměním k životu.“
Ve zdejší škole působil před první světovou
válkou řídící učitel a později ředitel Augustin
Hobzík. Byl to velký znalec místních dějin,
obecní kronikář a autor prvního zpracování dějin Hrdlořez. Jeho zásluhou se prováděl v Hrdlořezích rozsáhlý archeologický výzkum pod
vedením významného archeologa, přednosty
prehistorického oddělení Národního muzea,
profesora Karlovy univerzity PhDr. Josefa Ladislava Píče. Ten vedl nejen zdejší výzkum, ale
chodil besedovat s žáky hrdlořezské školy a seProsecké
- Moãálka obce. Byl skvělý vypraznamovalskály
je s minulostí
věč. Seznamoval žáky se starými, již zanikajícífiítku
i do korycanského
souvrství.Pocházel
Na komi řemesly.
Měl k tomu předpoklady.
rycanské
pískovce
nasedají
zelené
glauz mlynářské rodiny ve Mšeně, kde měl jeho
konitické jílovce a páskované souvrství jíotec větrný mlýn. Ten byl i cílem vlastivědných
lovcÛ téÏ zvané „kanafas“. Bûlohorské
vycházek,
profesor
pořádalpolohy
nejen pro
opuky
se které
objevují
jakoPíč
souvislé
aÏ
hrdlořezskénûkolik
žáky, aledesítek
i pro jejich
rodiče.
nejménû
metrÛ
od okraHobzíka
– na
Kronika
jÛ Práce
plo‰in.Augustina
Ve star˘ch
lomech
územíobce
SeHrdlořezyMûsta
– je uložena
v Archivu
města
Prahy.
verního
se vesmûs
tûÏila
opuka.
K
Proseku práce
se mÛÏe
zápis Píče
neurCeloživotní
prof.vztahovat
Josefa Ladislava
je
ãitû
lokalizovan˘
k ·ilbochu,
tj. keNárodního
Ztracené
deponována
v pravěkém
oddělení
vartû
Libní
Prosekem,
a datovan˘
muzea.mezi
Vizitka
jehoa výzkumů,
kterou
byla inrokem
1795.
Îádn˘
dfiívûj‰í
údaj
není
stalace Expozice českého pravěku ve
třech
sáznám,
i
kdyÏ
men‰í
ãást
chodbic
mÛÏe
b˘t
lech Národního muzea, musela být nařízením
star‰í.
za okupace v roce 1941 zrušena.
TûÏba na Proseku probíhala bûhem celése tito dva
muži, kteří
zachránili skonãidoklady
hoSnad
19. století
a podle
pamûtníkÛ
o minulosti
Hrdlořez,
dočkají
dodatečného
ocela
aÏ po první
svûtové
válce,
kdy jiÏ nebynění
tím, žea budou
po nichspí‰
pojmenovány
nové
la
v˘razná
poskytovala
pfiíleÏitostnou
ulice, které
zde vyrůstají.
Vždyť Hrdlořezy
přepráci
místním
nezamûstnan˘m.
Prosecké
podzemí
struãnû
zmiÀuje
Filip Prahy
Poãta9.ve
stávají být jen
„okrajovou“
částí území

KULTURA

Poslední Půlnoc v Podviní
aneb 15 let rockového festivalu
PODVINÍ 2014, open air
festival, se koná 11. září
2014 od 16.30 hodin ve
vysočanském přírodním
parku Podviní. Vstup volný.

B

ude to už popatnácté, co se
v našem vysočanském přírodním parku Podviní sejdou ti, kteří
rádi tančí v trochu jiných rytmech
a na jinou hudbu, než je běžně ku
slyšení z vln komerčních rádií a televize. Na rockový festival PODVINÍ, který už léta patří ke kulturní
tradici a životu Prahy 9, se sjíždějí
příznivci alternativní scény nejen
z celé Prahy, ale i z jejího širokého
a dalekého okolí. A proč? Protože
festival je opravdu trochu jiný než
valná většina všech ostatních festivalů, kde se točí dokolečka stále
jen ta samá jména a milionkrát
převařený a provařený program,
který vlastně můžete vidět i kdykoli a kdekoli jinde. Přijďte raději
ochutnat z trochu jiného soudku
a hlavně přijďte s námi oslavit těch
pěkných patnáct let festivalu –
bude to stát za to!
Letošní ročník otevře plzeňská kapela LAKUNA – akordeon, bendžo,
kytara, housle, basa, bicí a svérázná zpěvačka, obklopená ostřílenými muzikanty z kapel Ponožky
pana Semtamťuka, Pod Černý
vrch... Hudba ne nepodobná směru Radůza či Traband. Je jasné, že
o téhle kapele bude do budoucna
nepochybně slyšet. Nenechte si
je utéct, neb vězte, že by to byla
opravdu škoda!
Poté se na scéně zjeví legendární
básník podzemí J. H. Krchovský
se svou kapelou KRCH OFF. Kapela
právě chystá své druhé album, a je
tedy jasné, že uslyšíme nejen staré
hity jako Procházka urnovým hájem, Neděle smrtná či Kyselina,

KRÁSNÉ NOVÉ STROJE

Srpen 2014

BBP – podzemní orchestr
ale i zbrusu nové kusy z připravovaného CD. Texty Krchovského
zhudebnilo mimo PPU a Mejly
Hlavsy i nemálo dalších hudebníků a kapel a patří už ke skutečné
klasice žánru. Kdo nezná verše
Krchovského, snad ani neví, co je
život, natož co přijde po něm.
Třetí kapelou letošního PODVINÍ
nebude nikdo jiný než legendární KRÁSNÉ NOVÉ STROJE! Šílený výtvarník, dirigent a strojník
Stanislav Diviš roztáčí své krásné a nové stroje na plné obrátky
a přitom tančí svůj bizarní tanec
vloček. Kultovní kapela 80. let neztratila nic ze svého nenapodobitelného půvabu a nezáleží, budete-li na ně tančit na svých či cizích
nohou, ale jedno je jisté – budete
tančit! Evergreeny jako Felície,
Cíchy, Tanec vloček či Palmovka
rozhýbou nohy i mrtvým sochám,
natož méně odolným jedincům.
Vzhůru na parket, přátelé!
Předposlední kapelou večera bude
BBP – podzemní orchestr. Podivné
hudební těleso, které patří k tomuto festivalu stejně jako postava
krysaře svolávajícího svůj věrný
„lid“ na jeho půvabném plakátu. Čtrnáctihlavá saň z podzemí
předloží vašim zrakům i slechům
pěknou porci písní, které uslyšíte
tak maximálně na vlnách Radia 1.
V nástrojovém obsazení nechybí
viola, flétna, kaprova pila, klarinet, saxofon, různá železa a dřeva,
metalofon... ale koneckonců ani
běžnější až klasické beatové nástroje. Veselé taneční kusy i ponuré, pomalé valčíky, jak se sluší na
tomto podvinném plese. A lehce

J. H. Krchovský & KRCH OFF
plastický sound tohoto orchestru
bude křehkou předzvěstí toho, co
přijde poté.
Závěr večera v Podviní už bude patřit kultovní kapele Mejly Hlavsy
PŮLNOC! Mejla založil tuto kapelu
v roce 1988 poté, co pochopil, že
za stávajícího politického režimu
si s PPU už nikdy v Čechách veřejně nezahraje. Nakonec se v ní
objevilo pět členů z poslední sestavy Plastiků (která bohužel nikdy nevystoupila) – M. Hlavsa, J.
Janíček, J. Kabeš, T. Schilla a překvapivě i zpěvačka Michaela (Pohanková-Němcová). Temný dívčí
vokál à la Nico ve spojení s Mejlovou hudbou vytvářel něco vskutku
magického. Půlnoci se kupodivu
ještě před listopadem 89 podařilo
i vycestovat na turné do USA a po
revoluci, v roce 1991, dokonce
natáčí v New Yorku své druhé oficiální album City of Hysteria. Po
dotočení americké desky dochází
k personálním změnám a kapela
se zhruba po dalších dvou letech
hraní rozpadá.
Mezitím dochází ke vzniku a zániku kapely FICTION, ale hlavně
v roce 1997 i k jedinečnému vystoupení PPU v původní sestavě,
včetně z kanadského exilu se vrátivšího saxofonisty Vráti Brabence,
a to pro Chartu 77 a Václava Havla. Plastici nakonec obnovují činnost a dokonce chystají písně pro
novou desku, když 5. 1. 2001 Mejla Hlavsa v nedožitých 50 letech
umírá. Nejen pro českou beatovou
scénu dochází ke zcela zásadní
a nenahraditelné ztrátě.
K desátému výročí mimozem-

ského bytí Milana Mejly Hlavsy
se díky vydavateli Mr. Lábusovi
a jeho nakladatelství Guerilla Records podaří dát dohromady kapelu PŮLNOC, a to téměř v původním složení, aby zahrála na křtu
2CD archivních živých nahrávek
Kniha noci. Kapela se po nadšeném přijetí rozhodla, že bude
ještě nějaký čas vystupovat, aby
vzdala zaslouženou poctu svému
zesnulému zakladateli. A protože
se už na začátku svého malého
comebacku členové domluvili,
že budou hrát toliko a výhradně
původní půlnoční Mejlovy písně,
bylo dopředu jasné, že nic nového už bohužel nevznikne a kapela
musí někdy skončit. A nám je tedy
velkou ctí, že poslední koncert obnovené kapely PŮLNOC se uskuteční právě tady, na závěr festivalu
PODVINÍ 2014. Buďte u toho,
dr. Otto Sepl
přátelé!
Foto: Konstantin,
Otto, Hux M. Jiřičný
www.podvini.cz
PS.: Pojízdná prodejna POLÍ PĚT
(www.polipet.cz) s alternativní
hudbou a literaturou, kterou jinde
nenajdete, bude samozřejmě rovněž
přítomna.

PŮLNOC
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Galerie 9: Alena Dostálová – Hry linií a barev
Galerie 9 pořádá od 5. do
28. srpna 2014 výstavu děl
významné představitelky
českého výtvarného umění,
akademické malířky Aleny
Dostálové. Kurátory výstavy jsou Eva Kořánová
a Longin Wdowiak, syn
Aleny Dostálové.
Galerie 9, vysočanská radnice,
Sokolovská 14/324, Praha 9,
tel.: 236 041 292, www.galerie9.cz.
Otevřeno pondělí až čtvrtek
od 10 do 19 hodin. Vstup volný.

G

alerie 9 pořádá v srpnu výstavu
děl významné představitelky
českého výtvarného umění, akademické malířky Aleny Dostálové
(1932–2011). Její tvorba je nejširší tuzemské veřejnosti známa
především ve spojení s osobitými
kreslenými vtipy pro humoristicko-satirický týdeník Dikobraz,
díky nimž bývá považována za
první dámu českého kresleného
humoru, či z rozsáhlého díla knižních ilustrací. V zahraničí se proslavila a je ceněna především jako
malířka vyznačující se originálním
stylem, neobyčejnou žánrovou
pestrostí a kombinacemi technik.
Její díla jsou součástí mnoha veřejných a soukromých sbírek.
„Sama nevím, zda jsem kreslící
malířka, nebo malující kreslířka,“
prohlásila o sobě. Šíři i hloubku jejího díla, stylový rejstřík
a nenapodobitelně kultivovaný
a elegantní rukopis lze po právu
a zaslouženě srovnávat s tvorbou
Pabla Picassa, Alfonse Muchy
nebo Františka Kupky.
Alena Dostálová se narodila v Praze jako jediné dítě moravským
rodičům, o něž v dospívání přišla.
Kreslila od dětství. Vystudovala
Školu uměleckých řemesel v Brně
a pražskou VŠUP v ateliéru monumentální tvorby Aloise Fišárka.

Z cest
Během svého života realizovala více než třicet samostatných
výstav v Evropě a ve Spojených
státech. Kromě zmíněného Dikobrazu dlouhodobě spolupracovala například s časopisy 100+1,
Reportér, Žena a móda, Vlasta,
ČS žena, Voják, Politika, Květy,
Szpilki a Pardon. Její dílo zahrnuje
práci pro kreslený film, reklamu,
módní návrhářství, grafiku, sklomalby, básně, reportáže i odbornou publicistiku.
Od šedesátých let publikovala po
čtyři dekády půvabné vtipy, jež do
povědomí čtenářů vstoupily zejména díky nebývalé vynalézavosti
věnované ošacení jejich ženských
protagonistek, „ženušek Aleny
Dostálové“. Ostatně příležitostně
se věnovala také kostýmnímu návrhářství a scénografii.
„Je nikoliv ojedinělým paradoxem,
že v předchozí umělecky nesvobodné éře býval umělec doma známý něčím jiným, než kde ležel jeho
nejsilnější kreativní potenciál, za
který sklízel vavříny v zahraničí,“
napsal o Aleně Dostálové magazín E15. Její volná tvorba, která je
vedle autorčina legendárního kresleného humoru na výstavě především zastoupena, zatím do širšího
tuzemského povědomí dostatečně
nepronikla. Současná výstava,
čtvrtá a zatím nejrozsáhlejší od
autorčina úmrtí, je rovněž krokem

Půjčovna gentlemanů
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k vyrovnání tohoto dluhu.
Doma známá a oblíbená většinou
jen jako karikaturistka, sklízela
skutečný úspěch a řadu prestižních ocenění ve světě. Vystavovala
především ve Spojených státech,
Polsku, Itálii a dalších zemích,
kam jezdila na pracovní pobyty.
Ty doma proměňovala v impresivní reportáže v magazínu Květy
a na plátně expresivně zachycené
momentky např. z běžného života
Američanů včetně původních indiánů či výjevy z anglického hrabství Cornwall, Turecka a Sýrie.
Další z jejích výtvarných domén
byly rozměrné figurální koláže
pohádkových postav kombinující
malbu, textilie a bižuterii – cyklus,
který autorka sama pojmenovala
Pohádky pro dospělé, se vyznačuje nenapodobitelnou syntézou
vlivů umění vrcholné gotiky, secese a moderny. Se stejnou vášní se
věnovala po celý svůj tvůrčí život
obrazům květinových zátiší.
Retrospektiva díla Aleny Dostálové by pro ty z vás, kteří je dosud
znají jen málo anebo vůbec, mohla
být neobyčejným objevem a jedinečným zážitkem.
Foto: Jiřina Břicháčková

Adam a Eva

Autoportrét

Alena Dostálová
Narodila se a žila v Praze
(1932–2011).
Studovala Vyšší
uměleckoprůmyslovou školu
v Brně u profesorů Hrbka
a Laciny a později VŠUP v Praze
u profesora Fišárka.
Od roku 1956 se autorsky
pravidelně účastnila svazových
výstav v Praze i mimo Prahu.
Třicet samostatných výstav:
Praha, Olomouc, Jablonec
nad Nisou, Most, Litvínov,
Domažlice, Varšava, Lublin,
Londýn, Kolín nad Rýnem,
Freiburg, v USA Atlanta
(Georgia), Princenton (New
Jersey), Knoxville (Tennessee).
Od svých 25 let samostatně
spolupracovala s tiskem:
Dikobraz, Reportér, 100+1,
Vlasta, Květy, ČS žena, Svět
práce, Mladá fronta, Magazín
Co vás zajímá, Politika, Domov,
Žena a móda, Ahoj, Zápisník,
Voják, Astro a další.
Vytvořila četné knižní
ilustrace, pracovala pro televizi
a kreslený film.
Studijní cesty: Rakousko, Itálie,
Německo, Polsko, balkánské
země, Francie, Španělsko,
Holandsko, Belgie, Švýcarsko,
USA (cesty do severních, jižních
a západních států), Mexiko,
Rusko, Kanada, Anglie, Turecko
a Sýrie.
V roce 2011 byl založen
Nadační ústav Aleny Dostálové.
Jeho posláním je péče o dílo
jmenované malířky a rovněž
podpora mladých začínajících
výtvarnic.
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Přijďte na pohádky

Prosecká zastaveníčka
v parku Přátelství

Na dvorečku

V. ročník Proseckých zastaveníček pořádá Městská část Praha 9
v parku Přátelství na Proseku po celé prázdniny.

Pohádkový dvoreček – letní cyklus pohádek pro
nejmenší – pokračuje v srpnu a září. Na malou letní
scénu ve Vysočanech v Jandově ulici č. 4 můžete
přijít vždy ve středu od 16 hodin.

Komorní koncerty se konají vždy od 18.00 poblíž pizzerie
(u metra C Prosek). Vstup volný.

13. 8. Povídání o sluníčku – Divadlo Matěje Kopeckého

5. 8. DUO PER DUE
19. 8. TRIO IUVENTA

20. 8. Hra na pejska a kočičku – Divadlo matky Vackové

12. 8. TRIO BOEMA
26. 8. BRASS COLLEGIUM

27. 8. Jak Tonda léčil rohatou princeznu – Divadlo Androméda
3. 9. Jak šel pejsek do školy – Divadélko Romaneto

Svatováclavská pouť
na Proseku se blíží

10. 9. Táta, máma a já – Divadlo Bořivoj

24. ročník tradiční Svatováclavské pouti v Praze 9
se koná 27. a 28. září 2014.

Výzva pro stánkaře
a ostatní prodejce!
Registrace k prodeji začíná 11. srpna, pondělí až čtvrtek od 9
do 15.30 hodin na tel.: 773 143 961, 725 309 664.
Všechny potřebné informace sdělí firma REBE Consulting, s. r. o.
Jarmark na Svatováclavské pouti je určen pouze pro prodejce
tradičního pouťového zboží a občerstvení!

30. 8.

BAREVNÁ

DEVÍTKA
Park Podviní
Vysočany

3. 9.

PODVEČERNÍ

4. 9.
HARFANDĚNÍ
BENEFIČNÍ BĚH

ŠPACÍR

Galerie Harfa

z Hrdlořez
do Vysočan

21. 9.

PROSECKÝ

PODZIM
Park Přátelství
Prosek

26.–28. 9.

VYSOČANSKÉ

VINOBRANÍ
vinice Máchalka

6. 9.

GOLDEN9

SWINGOVÝ

FESTIVAL

11. 9.

PODVINÍ

2014
Park Podviní
Vysočany

Park Přátelství

27.–28. 9.
SVATOVÁCLAVSKÁ

POUŤ NA

PROSEKU

okolí kostela sv. Václava

MĚSTSKÁ ČÁST

PRAHA 9
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
KULTURNÍ PROGRAMY

VSTUPY NA AKCE VOLNÉ

WWW.PRAHA9.CZ
4,1x2,5m.indd 1
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Druhý ročník Harfandění bude opět pomáhat
Ve čtvrtek 4. září 2014 se bude konat druhý ročník
benefičního běhu Harfandění. Výtěžek tentokrát poputuje
na pomoc dětem z Klokánku.

P

řijďte s celou rodinou od 14 hodin do Galerie Harfa a vyběhněte na pomoc těm, kteří to potřebují nejvíce. Děti z Klokánku díky
vám za každé kolo, které můžete
uběhnout nebo jen obejít, získají
od Galerie Harfa 100 Kč. Zúčast-

nit se mohou opravdu všichni od
dětí až po seniory.
V rámci tohoto charitativního odpoledne proběhne na střeše Galerie Harfa navíc také festival volnočasových aktivit, kde se budou
prezentovat dětské kroužky z Pra-

hy 9 a blízkého okolí. Děti i rodiče
tak budou mít skvělou příležitost,
jak se seznámit s různými aktivitami. To rodičům může pomoci při
rozhodování, do jakého kroužku
své ratolesti v novém školním roce
zapíšou.
„Jsme rádi, že letošní akci opět
podpoří spousta partnerů, mezi
nimi i MČ Praha 9. Navíc se snažíme minimalizovat náklady – např.
využitím loňských registračních

formulářů, startovních čísel apod.
Na akci se tedy setkáte s materiály s označením 1. ročník místo 2.
ročník, ale vzhledem k tomu, že se
jedná o benefiční akci, myslíme si,
že je důležité spíš to, kolik peněz
se pro děti vyběhá nebo vychodí,“ říká Silvie Soukalová, marketingová manažerka Lighthouse
Group.
Proto neváhejte přiběhnout ukázat své velké dobré srdce!

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

Partneři:

Hlavní partneři:

vedle

areny

Mediální
partner:

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

Českomoravská

zdarma

Harfandeni2_inzerat 190x130_tisk.indd 1

www.galerieharfa.cz
7/17/2014 4:24:25 PM

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

Knihovna Vysočany, Zbuzkova
34/285, Praha 9-Vysočany,
tel.: 283 893 593
Po13:00–19:00
ÚtZavřeno
St12:00–19:00
ČtZavřeno
Pá9:00–16:00
So, Ne
Zavřeno
Týká se období 7. 7.–31. 8. 2014
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Od 28. 7. do 10. 8. jsou z provozních důvodů uzavřeny všechny
pobočky i Ústřední knihovna (ÚK).
Po dobu uzavírky je v ÚK zachována
informační telefonní služba a služba
vracení výpůjček (v režimu letní
provozní doby). Možné je i vracení
do biblioboxu na Opatově, kde bude
zajištěna nepřetržitá služba.
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KRÁL VÍN České republiky 2014
bude vyhlášen ve Vysočanech
Celorepublikový vinařský projekt KRÁL VÍN České
republiky, jehož základem je jedna z největších soutěží
vín u nás, vyhlásí poprvé ve své devítileté historii
výsledky soutěže v Praze.

H

ostitelem slavnostního večera bude Městská část Praha 9
a místem setkání nejlepších vinařů České republiky se 29. srpna
2014 stane Clarion Congress Hotel Prague. Morální záštitu převzal
a slavnostní večer zahájí starosta
Městské části Praha 9 Ing. Jan Jarolím.
Soutěže KRÁL VÍN České republiky se v letošním roce zúčastní té-

měř 130 vinařství s více než 1000
soutěžních vzorků. Odborná porota, jejímiž členy mohou být výhradně licencovaní degustátoři,
bude vína hodnotit během druhého srpnového týdne v Clarion
Congress Hotel Prague pod vedením ředitele soutěže Branka Černého. Zasednou v ní v paritním
zastoupení vinaři, enologové,
sommelieři a pedagogové z Vi-

Program Letní scény
v srpnu:
4. 8. od 20.00
Dívčí válka
5. 8. od 20.00
Monology vagíny
6. 8. od 20.00
Tělo
7. 8. od 20.00
Tři v háji
11. 8. od 20.00
Hledám milence. Zn: Spěchá!
12. 8. od 20.00
Svaté neřesti
13. 8. od 20.00
Táta
14. 8. od 20.00
Decibely lásky
18. 8. od 20.00
Dívčí válka
19. 8. od 20.00
Tři v háji
20. 8. od 20.00
Halina Pawlowská:
Strašná nádhera
21. 8. od 20.00
Láska na tři
25. 8. od 20.00
Decibely lásky
26. 8. od 20.30
Z. Izer: Furtluftdurch Tour
27. 8. od 20.00
Svaté neřesti
28. 8. od 20.30
Táta

Srpen 2014

VÍN České republiky 2014 a prodejní výstava grafik nejen s vinařskou tematikou předního českého
výtvarníka, ilustrátora a grafika
Jiřího Slívy.
Milovníci vín si mohou koupit
jednu z 50 vstupenek na www.
kralvin.cz nebo v předprodejní síti
www.ticketstream.cz.
Ti, kteří nebudou mít štěstí nebo
se rozhodnou pozdě, nemusí zoufat. KRÁL VÍN České republiky
přiveze nejlepší vína ještě jednou.
29. listopadu 2014 na to samé
místo, tedy do Clarion Congress
Hotel Prague, na KRÁLOVSKÝ
KOŠT pro veřejnost.

Knoflík zve návštěvníky
všech generací

Letní scéna
Harfa 2014
Do 28. srpna 2014 vždy od
pondělí do čtvrtka můžete
jít do divadla do obchodního
centra Harfa (stanice metra
Českomoravská).

nařské a vinohradnické fakulty
Mendelovy univerzity Brno. Vína
budou rozdělena do 8 soutěžních
kategorií, v každé z nich bude
vyhlášen Vítěz kategorie. Jedno
jediné, víno s nejvyšším počtem
získaných bodů ze 100 možných,
se pak stane CHAMPIONEM –
KRÁLEM VÍN České republiky
2014.
Součástí slavnostního večera 29.
srpna bude nejen vyhlášení výsledků, kterého se zúčastní nejlepší vinaři, žurnalisté, partneři
projektu a pozvaní hosté, ale i degustace 600 nejlepších vín, raut,
křest zbrusu nové knihy KRÁL

Kulturní a rodinné centrum Knoflík žije i přes léto.

V

e vysočanském Knoflíku v budově ZŠ Balabenka je knoflíková školička, která má otevřeno
pro děti „své“ i jednorázově. Vše se
chystá také na provoz od září, kdy
se v Knoflíku ve Vysočanech stejně
jako na Proseku rozběhnou školičky (ve Vysočanech a v jesličkách
v Českolipské na Proseku), kurzy,
kroužky, tréninky a celoroční programy pro všechny generace.
Knoflík v Jablonecké 724/6 na
Proseku zve po celé léto na prázdninový provoz, kdy si mohou
návštěvníci všech generací přijít
zacvičit, zazpívat, tvořit, kavárna
je otevřena od úterý do čtvrtka či
podle aktuálního provozu.
Vše se ale především chystá na
nový knoflíkový rok, ve Vysočanech i na Proseku, pod kopcem
i na kopci. Rozvrh se plní hodinami stálými, ale i novinkami,
chystají se programy pravidelné
i jednorázové, pro všechny generace. Vše najdou návštěvníci v kalendáři akcí a na webu Knoflíku
www.centrumknoflik.cz
Knoflíková nabídka
od září 2014/15:
• Atletika Knoflík, Cvičení pro děti
s rodiči, které je opravdu hrou,

hodiny pro malé minisportovce
• Hudební škola Yamaha - obory
pro děti i dospělé, kurzy elektrické
i klasické kytary, flétny, zpěvu,
keyboardu, obory předškolní
• Cvičení a tanec pro maminky,
s hlídáním dopolední, ale i večerní
hodiny, Fitmami
• Jazyková škola Keytone, angličtina
pro nejmenší i větší a velké, čeština
pro cizince a další jazyky
• Tvoření všeho druhu, včetně
keramiky a šicího klubu
• Pondělní i víkendové kurzy Klubu
lidové tvorby Praha
• Hrátky s češtinou, preventivní
zábavný program pro předškoláky
Na hlavičku!, doučování
• Masáže, aromaterapie…
• Akce jednorázové, tvořivé i sportovní pro všechny generace, autorská čtení, výtvarné dílny, chystá se
tančírna…
• …a mnohé další
Nabídka a pozvání opravdu pro
všechny generace. Třeba jen
k zastavení a potkání v knoflíkové
kavárně v Jablonecké ulici, kde
vás přivítají milí kavárníci Katka
a Robert, ale i králík Školník, slečna
ježková Sněženka, morče Bob a křeček Košiláček.

Program na dny nejbližší:
• 1.–5. 9. Nekupuj Knoflíka v pytli,
aneb týden otevřených dveří
• Zápis již nyní na info@centrumknoflik.cz či v týdnu otevřených
dveří 1.–5. 9., v kavárně v Jablonecké 724/6 9–18 hodin
• parková hra „Co všechno jde
s knoflíkem?!“ – 2. 9. od 15 hodin
v parku Přátelství, 10. 9. od 16 hodin
v parku Podviní
• každý poslední víkend v měsíci
Košilková knoflíková noc, aneb
o děti se postaráme, vy si milí rodičové udělejte program sami
• každý druhý pátek v měsíci Tančírna! – pro všechny a pro radost
• od září do prosince každou druhou
neděli turnaj ve hře Kubb – Turnaj
čtyř parků
• 20. 9. Zažít město jinak v Knoflíku
v Jablonecké 724/6
• 17. 9. od 19 hodin autorské čtení
Kolik spisovatelů se vejde do Knoflíku – Jan Vodňanský
Vše další na www.centrumknoflik.cz
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O pohár MČ Praha 9 – 5. ročník
Fotbalový turnaj pro hráče
ročníku 2002 a mladší
(hráčky 2001 a mladší) již
popáté pořádala Městská
část Praha 9 ve spolupráci
s TJ Spartak Hrdlořezy
v jeho areálu.

A

kci slavnostně zahájil a několika větami účastníky pozdravil místostarosta Prahy 9 a zároveň jeden z otců tohoto skvělého
klání mladých fotbalistů, Adam
Vážanský.
Na skvěle připraveném trávníku se
během dne utkalo systémem každý s každým celkem 6 týmů (Spartak Hrdlořezy, Čechie Dubeč,
Čechie Smíchov, Avia Čakovice,
Bohemians 1905 a Kostelec nad
Černými lesy), za které nastoupilo 76 dětí (75 chlapců a 1 děvče).
Na hřišti rozměrů pro mladší žáky
a hře 7+1 bylo s přispěním rozhodčího PFS pana Lysenka odehráno dohromady 15 utkání. Pad-

lo v nich 61 branek (průměr přes 4
branky na zápas).
Všechny týmy při slavnostním vyhlášení turnaje obdržely za celkové
umístění pamětní poháry, diplomy
a fotbalové míče Adidas. První tři
týmy (1. Bohemians, 2. Dubeč, 3.
Smíchov) byly navíc dekorovány
medailemi. Individuálně ocenění –

nejmladší hráč – Michal Moureček
(Spartak Hrdlořezy), nejlepší střelec
– Ondřej Novosad (Čechie Dubeč),
nejlepší brankař – Jiří Klímek (Kostelec nad Černými lesy) a nejlepší
hráč – Vladimír Liška (Spartak Hrdlořezy) si na památku odnesli sošky.
Dětem i trenérům zúčastněných
týmů připravila během turnaje

občerstvení zdarma klubová restaurace v areálu. Za všechny, kteří měli letošní ročník organizačně
„na triku“, vzkazuji opět velké
díky Městské části Praha 9. Bez
její podpory bychom tolik radosti
rozdávat nemohli.
Vladimír Liška, hlavní trenér
mládeže TJ Spartak Hrdlořezy

SPARTAK HRDLOŘEZY
BŘEŽANKA

www.spartakhrdlorezy.cz

klubová restaurace

MY JSME SPARTAK!

CHCEŠ BÝT JEDNÍM Z NÁS?
TJ Spartak Hrdlořezy ve svém středu rád přivítá
nové hráčky a hráče ročníků 2002-2009.
Přijďte si, ať už jste ve fotbale úplnými nováčky nebo jste již někde hráli,
vyzkoušet trénovat v naší velké partě a to každé pondělí a čtvrtek vždy
17:00 - 18:30 na hřiště TJ Spartak Hrdlořezy - Před Mosty 1, Praha 9.
Přibalte si sportovní obuv na ven i do tělocvičny a samozřejmě dobrou náladu.
Nezávazně si vše zkusíte, okouknete si své potencionální spoluhráče, kolegyně a
kolegy rodiče nebo dokonce naše trenérky a trenéry :) Navíc nemusíte mít strach,
že z Vás bude někdo tahat peníze hned na prvním tréninku. Všechny výše uvedené
ročníky trénují v jeden čas na celé ploše fotbalového hřiště. Samozřejmě odděleně
podle věku a úrovně fotbalových schopností.
Členský příspěvek na kalendářní rok pro malého (malou) fotbalist(k)u činí 2500 Kč.

Kontakty na trenéry:
Liška Vladimír, foxir@centrum.cz, 604848594
Musil Jiří, jirikmusil@volny.cz, 604869752
Další info na http://mladez.spartakhrdlorezy.cz/
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Prosecké skotačení 2014
Pod patronací MČ Praha 9
se koná již 4. ročník Proseckého skotačení.

D

ětské cyklistické závody na
Proseku se odehrají ve Skicentru Prosek a jeho okolí 7. září
2014. Začátek akce je v 11 hodin,
závody startují ve 13 hodin.
První sto přihlášených účastníků
závodů obdrží tričko s logem závodů, první padesát přihlášených
získá jednu jízdu na bobové dráze

Veřejné
tréninky

s o. s. Devítka
v pohybu
Protáhnout a posílit celé tělo
si při veřejných trénincích
organizovaných o. s. Devítka
v pohybu pod širým nebem
mohou začátečníci i aktivní
sportovci.

zdarma. Každý účastník získá nápoj a drobné dárky od sponzorů.
Program:
10:00–12:30 prezence – nenechá-

Mladí fotbalisté Pragovky si po loňském úspěšném
vystoupení na mezinárodním turnaji ve francouzském
Charmes i letos zopakovali svou účast a obhájili čtvrtou
příčku. I když k medailím bylo asi blíže než vloni.

P

o výborných výkonech v základní skupině šli naši mladíci
do čtvrtfinále z druhého místa,
kde narazili na houževnaté Angličany z předměstí Londýna Barnes
Eagles. Po řadě nevyužitých šancí

úterý
18.00 Kalistenika (Podviní)
18.00 Trénink jízdy na kole
středa
09.30 Maminky s dětmi
(Rokytka)
18.00 Funkční trénink
(Rokytka)
18.00 Funkční trénink
(Prosek)
18.00 Nordic walking
(Rokytka)
19.00 Jóga a Pilates
(Rokytka)
čtvrtek
18.00 Kalistenika (Rokytka)

Přehled veřejných tréninků je
orientační, tréninky se vypisují
na každý týden zvlášť.
Pro účast na tréninku je třeba
se nejprve přihlásit a následně
rezervovat místo na www.
devitkavpohybu.cz

Srpen 2014

Doprovodný program:
workshop Škola kola
Josefa Dresslera
skákací hrad + trampolína (vstup
ZDARMA), bazén (v případě vysokých teplot) atd.
testování kol zn. SCOTT
bezplatný základní servis kol
doprovodné soutěže o drobné ceny
prezentace Policie ČR
Více na www.bike.snow4fun.cz

Praga ve Francii opět čtvrtá

pondělí
09.30 Maminky s dětmi
(Rokytka)
18.00 Funkční trénink
(Rokytka)

pátek
09.30 Maminky s dětmi
(Prosek)

vejte prezenci na poslední chvíli.
Počet startujících je omezen
11:00–12:30 překážková cyklodráha
(také po závodech)
13:00–15:30 dětské cyklozávody

12:30 a 14:30 Trial show Josefa
Dresslera (dvojnásobný mistr světa,
mistr Evropy, vítěz Světového halového poháru, mistr Asie a dvacetinásobný mistr republiky v biketrialu)

Mladí Pragováci ve Francii

skončilo utkání bezbrankovou
remízou, v penaltovém rozstřelu však byla Pragovka šťastnější
a zamířila do semifinále. Zde ji
čekal velmi tvrdě hrající belgický
klub RRC Boitsfort. Větší fotba-

lovost českých hráčů se bohužel
neprosadila ani v tomto utkání,
a tak došlo opět na penalty. V nich
byl tentokrát šťastnější soupeř,
a tak nezbylo než bojovat o třetí
místo s vítězem loňského ročníku
francouzským SC Marly. Po vyrovnaném průběhu však utkání
v normální hrací době skončilo
remízou 1:1 a opět se rozhodovalo
v penaltové loterii. A štěstí se opět
přiklonilo k soupeři…
Před začátkem turnaje
by Pragovky brala čtvrté místo všemi deseti.
Na jeho konci však
bylo z tohoto umístění trošičku zklamání.
Vedle „bramborové“
medaile si pragovácké
naděje odvezly domů
i cenu pro nejlepšího
gólmana turnaje, kterou získal Stanislav
Benda.
Kromě prokázané fotbalovosti byla velkou
devizou našeho týmu
bojovnost a odhodlanost poprat se o výsledek. A proto ani nepřekvapilo, že z Francie se
odjíždělo s vírou, že za
rok už si medaili určitě
prg
odvezeme!

Pojďte s námi na špacír
Podvečerní špacír z Hrdlořez do Vysočan, který pořádá MČ Praha 9, se koná 3. září 2014.
Start je od 16 do 18 hodin v Hrdlořezech u zastávky autobusu Pod Táborem, cíl v restauraci na hřišti
TJ Praga Vysočany. Tak ať vás boty netlačí.

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

29

SPORT

22. letní tábor Školy Taekwon-do Dan-Gun
V letošním roce prosecký oddíl Škola Taekwon-do Dan-Gun s historií od roku 1991 otevřel letní tábor i pro nečleny
oddílu, a tak se na něj mohlo přihlásit i mnoho dětí, které s tímto korejským bojovým uměním nemají žádné zkušenosti.

T

ak jako v minulosti se letní tábor konal v Horním Bradle nedaleko Sečské přehrady na břehu
řeky Chrudimky. Probíhal ve dvou
turnusech. První turnus byl určen
pro děti a druhý pro mládež a dospělé. Vedoucí na prvním turnusu
připravili dětem ve věku 6–14 let
týden plný zábavy, sportu a her.
Členové oddílu cvičili jedenkrát
denně v dopoledních hodinách
Taekwon-do. Nečlenové si mohli
vybrat, kterému sportu se budou
věnovat. Odpoledne všechny děti
hrály bodované hry do celotýdenní
hry. Součástí dětského soustře-

dění byl pod vedením vedoucích
organizovaný poznávací výlet do
Litomyšle, chráněné památky
UNESCO. Dětské soustředění je
již mnoho let připraveno tak, aby
si účastníci přivezli do Prahy mnoho nových zážitků a dovedností.
Na závěr soustředění děti dostaly
mnoho dárků včetně cen a pohárů
pro nejlepší.
Dospělí na druhém turnusu trénovali dvakrát denně. Pro dospělé
sportovce byl program zaměřen na
zdokonalování jejich technických
dovedností v taekwondu a zlepšení fyzické kondice. Pod vedením

Z 22. letního tábora Školy Taekwondo Dan-gun
trenérů pilovali pravidelně techniky. V rámci fyzické přípravy se běh
prokládal různými cvičeními, nechybělo ani posilování. Ve volném
čase se relaxovalo u bazénu v areálu, případně v moderním nově
postaveném wellness. Soustředění bylo zakončeno zkouškami na
vyšší technické stupně.
Letošní soustředění bylo co do počtu účastníků opět rekordní. Více
než 90 účastníků ve sportovním
středisku strávilo prázdninové

chvíle plné slunce a pohody. Někteří z nich, co nejsou členy oddílu, se chtějí v září přihlásit do této
školy, a věnovat se tak i dál cvičení
taekwonda.
Nový nábor do prosecké Školy
Taekwondo Dan-gun proběhne
dne 10. září 2014 v čase od 17.00
do 19.00 v prostorách vestibulu
Gymnázia Litoměřická 726 Praha 9–Prosek. Bližší informace lze
nalézt na internetových stránkách
www.dangun.taekwondo.cz.

INZERCE
C

FA J. MACHÁČ

CM

MY

SC-340975/01

CY

CMY

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

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

ŠICÍ STROJE

OPRAVY A PRODEJ

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

SC-340992/01

Y

SC-340714/02

M

K

Autoškola Žižkov
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Zavolejte mi:

774 849 270

WWW.BYDLIMENAPROSEKU.CZ

tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: pavar11@seznam.cz

KOUPÍM starý nábytek

SC-340820/02

SC-340954/02

SC-340861/02

dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz

15.07.14 22:23

TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace
44x30
čištění odpadů a kanalizace
SC-340017/02

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

NA PROSEKU?

KOUPÍM starý nábytek
inzerat_44x30_cerven2014.indd 2
INSTALATÉR

SC-332529/06

SC-340735/03

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

30

Tel.: 776 600 600

Albina
KASHKAROVA

POTŘEBUJETE PRODAT BYT

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

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

Otevírací doba Út a Čt 15–18 hod.

Realitní makléř z Proseka

REZERVOVÁNO

nabízí výcvik všech skupin:
B (7500 Kč), A (5900 Kč), A2 (5500 Kč),
A1 (4500 Kč), C (12000 Kč)
SC-340905/02

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

Byt 3+1

Roháčova 109

NEPŘETRŽITĚ

603 42 19 68, 283 88 13 75

Srpen 2014

SC-340287/06

ZUBNÍ ORDINACE

MUDr. Zuzana Střelcová

INZERCE

2014
Degustace 600 nejlepších vín
soutěže Král vín České republiky

29/8/2014, 18:00–24:00
C L A R I O N

C O N G R E S S

H O T E L

P R A G U E

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

2014

Předprodej vstupenek:

SC-340976/13

SC-330252/44

www.kralvin.cz
www.ticketstream.cz

generální partner

uvádí

letn í
shakespearovské
slavnosti 2014

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

PRAHA
21. 7. – 26. 7. | 05. 8. – 10. 8.
BRNO
29. 7. – 30. 7.
BRATISLAVA 01. 8. – 03. 8.

Srpen 2014

www.shakespeare.cz | www.ticketportal.cz
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SC-321029/16

SC-340389/22

riCharD iii.
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NOVÁ SHOW NA LEDĚ PRO CELOU RODINU

ˇ EJ ,
JEN POCK
ZAJI´CI!
20.9. PRAHA

Tipsport arena, 14:00 a 18:00
ÚČINKUJÍ:
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M. NESVADBA A T. VERNER
SCÉN ÁŘ: A. KO TĚ NO ČK IN

WWW.JEN-POCKEJ-ZAJICI.CZ

Velká letní akce
ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mti new york uvádí muzikál

BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS´

Vstupenk y za supe
na T ICK E T-A

r ceny

RT.cz

OD 12. PROSINCE 2014 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · d. šinkorová · p. KOLÁŘ
R. VOJTEK · j. langmajer · p. vítek · i. chýlková · p. kotvald
j. KRETSCHMEROVÁ · h. holišová · m. nosková · s. křováková
T. matonoha · b. slezáček · M. foret · A DALŠÍ...

Glanc

DARK STYLE
Agency
Generální partner

producenti

ČESERKZEÁ
V

SC-340976/12

WWW.MAMMAMIAMUZIKAL.CZ

KONEČNĚ

mediální partneři

