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

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

VÝKUP
ZLATA
až 2 500 Kč/g

VÝKUP V SRPNU POUZE
VE DNECH 2, 3, 4 a 9,10,11.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

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

SC-361934/01

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

DEVÍTKA
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

SLOVO STAROSTY

Historie
Služby

PŘEČTĚTE SI
4 – 7 Z radnice
8 – 9 Téma měsíce
10 – 11 Informace
Věřím, že mnozí z vás již využili
slevových kuponů na sportovištích v naší městské části, které
jsme přinesli v červencovém
vydání Devítky. Nebo tak učiní
ještě tento měsíc.
Rovněž jsme vám slíbili, že na
Devítce zmapujeme restaurace, hospůdky, bary, vinárny,
cukrárny… zkrátka místa, kde
se můžete najíst, napít, pobavit
se. Když jsme vás vyzývali ke
spolupráci, abyste nám dali tipy
na svá oblíbená místa, netušili
jsme, jak velký ohlas to vyvolá.
V srpnovém vydání Devítky tedy

P

rázdniny a s nimi doba
letních dovolených se přehouply do své druhé půlky.

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

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
redakcedevitky@praha9.cz
Redakční rada: Předseda: Mgr. Adam
Vážanský, členové: Milan Apeltauer,
Ing. Zdeněk Davídek, Ing. Marek Doležal,
Zuzana Haberlová, Miloslav Hanuš, PaedDr.
Taťjana Horká, Mgr. Tomáš Portlík, Jan
Sládek, MUDr. Michal Mašek, Mgr. Jiří Houdek
Vaše názory, podněty, náměty nebo příspěvky
a fotografie rádi uvítáme na e-mailu:
redakcedevitky@praha9.cz nebo na
poštovní adrese městské části Praha 9.

přinášíme mapu (nejen) letního
osvěžení, kterou jsme společně
s vámi vytvořili.

12 – 13 Nejen pro seniory
15 – 17 Školství
18 – 23	Kultura

Ovšem dobrá zábava vás čeká
také na Harfě – na letní divadelní scéně galerie Harfa. A kdyby
pršelo, přestěhujete se s herci do
Divadla Gong. Vyberte si z nabídky her, které jsou pro letní
večery jako dělané.

21 – 22 Rokytka
24 – 28 Život kolem nás
26 Fotoohlédnutí
28 – 30 Sport

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.
V případě, že vám časopis nedošel do
schránek nebo jste jej obdrželi pozdě, stěžujte
si u svého poštovního doručovatele.

Vydavatel:
Strategic Consulting, s. r. o.,
Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10,
IČ: 25792920, DIČ: CZ25792920
Adresa:
Strategic Consulting, s. r. o.,
Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1
Jednatel společnosti:
Jan Čížek, jan.cizek@ceskydomov.cz
Marketing a inzerce:
Vít Vrbický,
vit.vrbicky@ceskydomov.cz
Tel.: +420 603 786 170

Korektury: Bc. Ing. Gabriela Hegerová
Grafická úprava:
Strategic Consulting, s. r. o.
grafik@ceskydomov.cz
Tisk: Europrint, a. s.,
Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
Distribuce:
Zdarma do každé schránky,
zajišťuje Česká pošta, s. p.
Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit
na tel.: 224 816 821 nebo na e-mailu:
distribuce@ceskydomov.cz
Foto na titulní straně: Marie Kurková
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LETNÍ SCÉNA
HARFA 12.7.–4.9.
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Z RADNICE
Zastupitelka MČ Praha 9 Ing. Dana Balcarová (Pirátská strana – ve volbách v roce 2014 zvolena za Trojkoalici)

Historicky nejvyšší rozpočet na Praze 9
Dana Balcarová, zastupitelka MČ Prahy 9, členka
komise rozpočtové, členka
finančního výboru.

Ing. Dana Balcarová

N

ejvyšší rozpočet ve své historii
naplánovala letos městská část
Prahy 9, předpokládané výdaje
jsou vyšší než půl miliardy korun.
Bilance příjmů a výdajů na rok

2016 je alarmující, více než polovina výdajů je kryta z prodeje
obecních bytů a obecních pozemků. Způsob hospodaření, který
rychle rozpouští obecní majetek,
je nezodpovědný a může přivést
městskou část do nesnází.
Důvod předimenzovaného rozpočtu je nejasný. Množství naplánovaných investičních projektů
přesahuje realizační možnosti
MČ. Velká část investičních projektů navíc nebyla řádně projednána s občany dotčených lokalit,
což zpochybňuje potřebnost daných investic či podobu zadání
projektu. Ukázkou škody, kterou
způsobilo opomenutí diskuse
s občany, je nově zbudovaný park
Balabenka. Někteří obyvatelé lokality nyní nemohou zajet ke svému vchodu autem a nedostane se
k nim ani sanitka, v parku skoro
vymizely travnaté plochy a na sečtení nevhodně umístěných laviček by vám nestačily prsty… Kromě obtíží, které nekvalitní projekt

působí místním obyvatelům, nás
všechny budou dodatečné úpravy
stát nemalé peníze.
Představitelé radnice městské
části Prahy 9, starosta Jan Jarolím a první místostarosta Tomáš
Portlík (oba ODS), se v březnovém radničním periodiku Devítka
pochválili za dobré hospodaření
a snižování běžných výdajů.
V rozpočtu Prahy 9 jsou ale některé běžné výdaje přesunuty do
výdajů kapitálových a zkreslují tak

výši vykazovaných běžných nákladů. Příkladem jsou výdaje na opravy plotů u dětských hřišť nebo revitalizaci záhonů u metra Prosek.
S rozhazovačným rozpočtem na
rok 2016 nesouhlasí tří opoziční
zastupitelé, kteří na Zastupitelstvu MČ Prahy 9 vyslovili své námitky a následně hlasovali proti
jeho přijetí: Dana Balcarová (Pirátská strana), Zuzana Haberlová
(Svobodní) a Jan Sládek (Strana
zelených).

INZERCE

BALET, STREET DANCE,
TANEČNÍ GYMNASTIKA,
AKROBACIE, BREAK DANCE,

Nevíte, kde ve svém okolí nakoupit RYOR? V uvedených prodejnách Vám rádi poradí i objednají Vaše oblíbené přípravky.

SC-361922/01

HERECTVÍ ...

www.ryor.cz

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

KURZY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
V TANEČNÍM CENTRU BACKSTAGE,
VYSOČANY, PRAHA 9

MUDr. Eva Dědicová
Kytlická 779/19 Praha 9 – Prosek
tel.: 727 988 858
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více informací (smluvní pojišťovny,
ordinační hodiny, ceník)
na www.gyned.cz

www.gyned.cz

Přijímáme nové dospělé
i dětské pacientky!

SC-361798/02

SC-361930/01

WWW.CENTRUMBACKSTAGE.CZ
TEL.: 723 177 192
PEŠLOVA 133/10, PRAHA 9

Srpen 2016

Z RADNICE

Ocenění významných
osobností Prahy 9
se uskuteční 8. září

Nástavbu MŠ Veltruská
chce Devítka financovat
z evropských fondů
Zastupitelé Prahy 9 v červnu schválili, aby městská část
podala žádost o finanční podporu projektu nástavby
mateřské školy Veltruská.

H

lavní město Praha, odbor
evropských fondů vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí
o podporu v rámci operačního
programu Praha – pól růstu zaměřeného na investice do vzdělávání, odborného vzdělávání,
včetně odborné přípravy pro
získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

Pro slavnostní akt ocenění významných osobností
Prahy 9 zvolila devátá městská část den, kdy bylo
Praze 9 uděleno právo užívat městský znak.

Specifickým cílem je navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního,
základního a středního vzdělávání
a zařízení pro poskytování péče
o děti do 3 let.
Pro hl. m. Praha a městské části je
určeno 150 mil. Kč s tím, že městské části se na spolufinancování
budou podílet 20 %. Finanční prostředky jsou určeny na vytvoření
nových míst ve stávajících objektech mateřských škol.
red

J

edná se o symbolické vyjádření
samostatnosti a městských práv.
Stalo se tak 10. září 1903. V letošním roce připadne 10. září na sobotu. Proto Rada MČ Praha 9 rozhodla, že se slavnostní akt uskuteční
v obřadní síni vysočanské radnice
ve čtvrtek 8. září 2016 od 15 hodin.

Zastupitelé Prahy 9 na svém
zasedání zároveň souhlasili
s návrhem zastupitele Miloslava Hanuše, aby byla zesnulému
zastupiteli Pavlu Baudysovi udělena Cena městské části Praha 9
in memoriam namísto čestného
red
občanství.

Slib zastupitelů Prahy 9
Na 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 v červnu
složil slib nový zastupitel Ing. Antonín Polanský (ČSSD).

Zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 9 se ve druhém pololetí roku
2016 konají 20. září a 29. listopadu.

I

ng. Antonín Polanský převzal mandát po zesnulém Pavlu Baudysovi.
Dále pak znovu složili slib ti členové zastupitelstva, kteří nebyli přítomni
na minulém zasedání, kdy zastupitelé znovu skládali slib. Podle rozsudku
Nejvyššího soudu ČR totiž znění slibu z roku 2014 nebylo zcela v souladu
red
s ustanovením § 50 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze.

INZERCE

ŽALUZIE – SÍTĚ PROTI HMYZU

- NONSTOP na tel.č.:

739 939 734

Lukáš Chudoba, www.prahazaluzie.eu

vedle Freestyle Kolbenka

tel.: 799 512 789
www.CerpadlaBezStarosti.cz

ZAVÁDĚCÍ CENY – SLEVA 10%
Srpen 2016

SC-361578/07

Odborné poradenství
Široký sortiment
Montáž a servis

KOLBENOVA 985/11A
PRAHA 9 – VYSOČANY

SC-361859/04

Čerpadla na čistou vodu
Kalová čerpadla
Domácí vodárny
Oběhová čerpadla
Ruční a benzínové pumpy
Vysokotlaké čističe
Příslušenství a náhradní díly
Potřeby pro zavlažování

Ě O
V N
O E
N VŘ
E
T

O

S P E C I A L I ZOVA N Á
P R O D E J N A Č E R PA D E L

SC-361867/04

-

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

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
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Park Podkovářská rozšiřuje zeleň ve Vysočanech
Ve Vysočanech u Podkovářské ulice vyrůstá na pozemcích městské části Praha 9 park Podkovářská, který buduje
společnost FINEP. Více nám o projektu řekl Ing. Pavel Rejchrt, předseda představenstva.
Co vybudování parku a jeho následná údržba pro vaši firmu znamená?
Samozřejmě, že se jedná o vyvolané investice ve prospěch veřejného
prostoru, ale uvedenou investici
bereme jako součást rozvojového
území, kde dlouhodobě působíme.
Rekultivace je přínosem daného
území, která zvelebí současný zanedbaný vzhled a přispívá k celko-

vému zvýšení komfortu místních
rezidentů a návštěvníků.

Na Střížkově
u Liberecké by
mohlo vyrůst
parkoviště P+R

Výběrové řízení na
pronájem obecních bytů

Zaparkovat na Střížkově
není jednoduché. Situaci by však mohlo zlepšit
zřízení parkoviště P+R.
Proto také zastupitelé na
svém zasedání 21. června souhlasili s tím, aby
Praha 9 požádala o svěření
pozemků na Střížkově
z vlastnictví hl. m. Prahy
do své správy.

N

a základě výzvy náměstka primátorky hl. m. Prahy Petra
Dolínka, aby městské části našly na
svém území vhodné lokality pro zřízení parkovišť P+R, našla MČ Praha 9 k tomuto účelu vhodné území
na Střížkově mezi ulicemi Lovosická, Vysočanská a Liberecká. Jedná
se o volné, nezastavěné pozemky,
které jsou ve vlastnictví nebo podílovém spoluvlastnictví hl. m. Prahy.
Návrh počítá s vybudováním parkoviště P+R s kapacitou 141 parkovacích stání a umožňuje také bezkolizní výjezd záchranné služby.
V návaznosti na výzvu hl. m.
Prahy a konkrétní návrh umístění parkoviště P+R, který má již
Praha 9 zpracovaný, požádala
o svěření dotčených pozemků
z vlastnictví hlavního města Prahy do své správy. Navazuje tak
na dlouhodobé, několikaleté úsilí
o svěření pozemků, resp. jejich
podílů v této lokalitě na Střížkově
a dnes zároveň deklaruje jejich
red
konkrétní využití.

6

Co všechno v parku bude a kdy
bude dokončen?
V první fázi, kterou jsme dokončili
v červnu, jsme rekultivovali zeleň, vybudovali mlatové cestičky,
drobnou architekturu (lavičky,
koše) a dětské hřiště.
V druhé fázi probíhá instalace

modulárního objektu pro správce parku s malým bufetem a půjčovnou pro návštěvníky přilehlé
cyklostezky. Dokončení předpokládáme v průběhu letošního
podzimu.
Jak hodnotíte spolupráci s Prahou 9?
Spolupráci s MČ Praha 9 hodnotí naše společnost pouze kladně

s tím, že se podle našeho názoru
jedná o jednu z nejlépe fungujících MČ v rámci Prahy. Při realizační části jsem se zúčastnil
jednání s místostarosty Markem
Doležalem a Adamem Vážanským
a v každém jejich kroku se jednalo
o systematické a operativní řešení
pro zlepšení životní úrovně obyvatel MČ Prahy 9, zde konkrétně
mk
oblasti Vysočany-Harfa.

Městská část Praha 9 vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecních bytů
za 1. smluvní nájemné, a to podle Zásad pro pronajímání bytů za smluvní nájemné
za první měsíc nájemního vztahu bez služeb v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy
svěřených MČ Praha 9 formou výběrového řízení.

Z

nění těchto Zásad je k dispozici na internetových stránkách
MČ Praha 9 a na oddělení bytovém
Odboru správy majetku Úřadu
MČ Praha 9.

za smluvní nájemné za první měsíc nájemního vztahu bez služeb
v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy – svěřených MČ Praha 9 dne
1. srpna 2016.

Na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 9 konaném dne 11. února
2014 byl schválen prodej všech
bytů MČ Praha 9 jejich oprávněným nájemcům a určeno pořadí
jednotlivých skupin domů, tak jak
budou nabízeny k prodeji v průběhu let 2015 až 2018. Vítěz výběrového řízení na pronájem bytu se
tedy úhradou prvního smluvního
nájemného a uzavřením nájemní
smlouvy k bytu stane oprávněným nájemcem s právem koupit
předmětnou bytovou jednotku za
stejnou zvýhodněnou cenu jako
ostatní oprávnění nájemci v příslušném roce (úhrada prvního
smluvního nájemného v žádném
případě nemá vliv na jakékoli snížení zvýhodněné kupní ceny pro
oprávněné nájemce). Dle Zásad je
minimální výše smluvního nájmu
za první měsíc nájemního vztahu
u jednotlivých bytů stanovena individuálně podle stavu, velikosti
bytu a dluhu na bytě váznoucím,
roku prodeje příslušného bytu
a ceny, za kterou bude prodán
oprávněnému nájemci.

Uzávěrka výběrového řízení je dne
5. září 2016 v 16.00 hodin. Otevírání obálek je stanoveno na 9. září
2016 v 9.00 hodin v budově Úřadu
MČ Praha 9.

Starosta MČ Praha 9 vyhlásil výběrové řízení na pronájem bytů

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Jedná se o tyto byty:
1. Byt č. 3 o velikosti 1+1 v domě
č. p. 386, Na Vyhlídce 3, podl. pl.
30,40 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného za první měsíc nájmu (včetně dluhu na bytě váznoucím):
340 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za
první měsíc nájmu, odpovídající
výši dluhu na bytě váznoucím,
uhradí budoucí vítěz formou dohody o přistoupení k dluhu)
2. Byt č. 23 o velikosti 2+1 v domě
č. p. 459, U Vysočanského pivovaru 17, podl. pl. 72,65 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného za první měsíc nájmu (včetně dluhu na bytě váznoucím):
700 000 Kč

Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za
první měsíc nájmu, odpovídající
výši dluhu na bytě váznoucím,
uhradí budoucí vítěz formou dohody o přistoupení k dluhu)
Prohlídku těchto bytů lze dohodnout ve firmě Tommi holding s.r.o.,
U Svobodárny 12/1110 v Praze 9,
telefon: 284 815 049.
3. Byt č. 15 o velikosti 3+1 v domě
č. p. 548, Vysočanská 81, podl. pl.
77,36 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného za první měsíc nájmu (včetně dluhu na bytě váznoucím):
700 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za
první měsíc nájmu, odpovídající
výši dluhu na bytě váznoucím,
uhradí budoucí vítěz formou dohody o přistoupení k dluhu)
Prohlídku tohoto bytu lze dohodnout ve firmě Tommi holding s.r.o.,
Jablonecká 322/72, v Praze 9, telefon: 283 880 792.
Podrobné informace podá Odbor správy majetku Úřadu MČ
Praha 9, J. Blažková, telefon:
283 091 221.
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Tři roky od povodní není Praha zcela
připravena na velkou vodu na Rokytce
Starostové deseti pražských městských částí a Říčan podepsali 22. června 2016 u Rokytky memorandum
o vzájemné spolupráci ohledně protipovodňových opatření v povodí této říčky.

V

roce 2013 se v červnu relativně malá říčka Rokytka stala
zdrojem velkých problémů při
povodních v Praze, hlavně v Hrdlořezech, Vysočanech a Libni
a také pod Hostivařskou přehradou. V Říčanech starostové představili poradci ministra životního
prostředí Petru Kalašovi projekty,
pro které je v následujících letech
nutné zajistit finanční podporu.
„Jde především o vytvoření rozlivových zón, suchých poldrů
a úprav ve volné krajině, jako je
výsadba mezí, remízků a tvorba malých vodních ploch,“ říká
starosta Prahy 9 Jan Jarolím. Jak
Praha, tak Říčany mají k dispozici
návrhové studie těchto opatření,
zároveň společně hledají zdroje na
realizaci projektů.

Protipovodňová opatření
je třeba koordinovat

„Potřebujeme, aby pražský magistrát, vedení Středočeského kraje
a ministerstva stále vnímaly menší
pražské toky jako velmi rizikové.
Na Vltavě jsou zábrany, kaskáda
přehrad. Na Rokytce nebo Botiči
ale voda napáchala v pražských
ulicích také stamilionové škody
a to nebyla ani padesátiletá povodeň,“ říká iniciátor memoranda
Roman Petrus, starosta městské
části Praha 8 a dodává: „Jsme na
povodeň připravenější, ale opravdu účinná opatření se teprve navrhují. A rozhodně v tom potřebujeme koordinovanou pomoc.“
Odborníci nyní navrhují několik
suchých poldrů, které by dokázaly

Starostové deseti pražských městských částí a Říčan při podpisu memoranda o vzájemné spolupráci
při realizaci protipovodňových opatření
zastavit až padesátiletou povodeň.
Jeden z nich by se mohl nacházet
mezi městem Říčany a městskou
částí Kolovraty na Říčanském potoce. Další mezi Nedvězím a Královicemi. Navrhuje se také výstavba nových rybníků a nádrží na
Rokytce. Starostové si také uvědomují, že v okolí toků – zejména
v záplavových zónách, je potřeba
velmi pečlivě zvážit výstavbu nových objektů zvláště v dosud nezastavěném území.
„Z tohoto pohledu bedlivě sledujeme přípravu Metropolitního plánu
či územního plánu Říčan. Je jisté,
že povodeň přijde a je důležité stát
za tím, že voda musí dostat prostor.
Rádi bychom iniciovali kupříkladu
pilotní projekt úprav zemědělské

krajiny s důrazem na hospodaření
s vodou s cílem zadržet co nejvíce
vody v krajině,“ říkají starostové.

Setkání u opraveného
Mlýnského rybníka

Starostové také spolupracují
s magistrátem hlavního města
Praha a odborníky na vytvoření
nového systému přenosu informací o srážkách a průtoku na menších tocích v Praze. Jsou iniciátorem společných cvičení. Důležitá
je také spolupráce na údržbě toků.
Po podpisu memoranda se starostové zúčastnili setkání na hrázi
nově zrekonstruovaného Mlýnského rybníka v Říčanech.
„Jsem rád, že jsme dnes mohli
ukázat opravený Mlýnský rybník,

který se při povodních málem
protrhl. Jeho hráz pak musely
bagry následně provizorně snížit.
Sluší se poděkovat Ministerstvu
životního prostředí i pražskému
magistrátu za podporu, nicméně
v přípravě na velkou vodu je potřeba udělat ještě mnoho práce,“ říká
starosta Říčan Vladimír Kořen.
Mlýnský rybník prošel celkovou
rekonstrukcí. Opravená a zpevněná je hráz, z rybníka bylo vyvezeno 70 000 kubíků bahna. Zcela
nový je koncept přelivu, který
bude bez zásahu člověka tlumit
povodňovou vlnu. Celkové investiční náklady skončily pod hranicí
40 milionů korun, přičemž více
než 18 miliony přispělo Ministerstvo životního prostředí.
red

Mlýnský rybník
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Bližší informace na tel.: 267 175 174
a 267 175 202, www.ppas.cz
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INFORMACE

Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
sické ulici
na Proseku.
ZaLitvínovská
garáž 500
Adresa: Internetové
centrum
Prosek, ZŠ
zájemci (nemusí
mítPraha
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(vchod z Litoměřické
ul.), 190 00
9 bydTel.: +420 602
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na283
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entrum
Prosek
Senátní kancelář

trum pro občany
Prahy 9
senátorka Ing. Zuzana Baudyšová
m Prosek, ZŠ Litvínovská 500
190 00 Praha 9
mail: info@icprosek.cz

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste
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Praha 9 – Vysočany
kontakt: jandobes01@seznam.cz
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Jednání s paní senátorkou
„devítku“dětí
zajišťuje
ve všední
vých
občánků,
tedy
nově
narozených
ve
věku
zhruba
po předchozí domluvě.
Praha 9
dny, v sobotu,
neděli a v době
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Dětská pohotovost
čtyř až sedmi měsíců (nejpozději
do jednoho roku dítěte).
svátků Fakultní nemocnice
POMOCI
(LSPP)
Klub
zastupitelů
MČ
Praha
9
ve FN Bulovka
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
Schůzku lze domluvit
radici naše městskáNA
částÚZEMÍ
zacho- PRAHY
mená,
-Libeň.že9je třeba podat přihlášku.
telefonicky nebo e-mailem.

T

vává, mění
se však podmínky,
Poslanecké
dny:

Lze tak učinit na podatelně Úřadu
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ASEKOL a. s.
Tel.: 283 091 328
Regionální kancelář TOP 09
Praha 9
Možnost objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
Regionální kancelář TOP 09 Oblastní kancelář ODS Praha 9
Senátor Tomáš Kladívko
www.facebook.com/
sídlí
na adrese:
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Oblastní
kancelář ODS Praha 9
Praha
9 – Praha 9 /TOP 09
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737 250 258 ENVIRONMENTÁLNÍHO
CERTIFIKÁT
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Senátorské dny:
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Praha
9 Praha 9,
Adresa: OVV
ČSSD
Jablonecká
723,
Praha 9-Prosek
Strana zelených
Telefon: +420 283 882 131
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
10 DEVÍTKA
Vaši zastupitelé:
Hnutí– MAGAZÍN
ZA ROK 2015 JSTE ZAJISTILI SBĚR 25,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

tel.: 602 262 686

ha 9

a9

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

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub zastupitelů za ČSSD děkuje spoluobčanům za podněty a názory. Zároveň vám přeje
radostné a slunečné prázdniny. Setkání se
zastupiteli Bc. Jaroslavem Čermákem a Miloslavem Hanušem chystáme na polovinu září.

pro Prahu

Ing. Zdeněk Davídek
Tel.: 283 091 328
Zdeněk
Davídek
Možnost objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
e-mail: davidekz@praha9.cz
Senátor Tomáš Kladívko
tel.: 602 643RNDr.
472 Petr Pišoft, Ph.D.
tel.: +420 737 250 258
e-mail: petr@pisoft.cz
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
Senátorské dny:
Mgr.
Ing.
Aleš
Doležal
e-mail: jantrnka@centrum.cz
Trojkoalice
každé
pondělí od 15.00 – 18.00
dolezala@praha9.cz
Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

STSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 0,11 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin

Březen 2012

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

INZERCE V ČASOPISU

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

všem spoluobčanům za pomoc
při řešení problémů a podnětů
v rámci Prahy 9. Setkání
se zastuSnížení produkce
Úspory ropy **
nebezpečného odpadu
piteli
Milanem
Apeltauerem
43,07 l
o 0,48 t
a Miloslavem Hanušem se uskuteční 13. března od 16.00 do 17.30.
0,61 MWh

0,01 t

*

Vít Vrbický

Úspory
elektrické
Klub
zastupitelů za ČSSD
Úsporyděkuje
vody *
energie
2,32 m3

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
32 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
634 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

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

INFORMACE
Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu 2016

Velkoobjemové kontejnery

Praha 9 – trasa A

Září

16. 8. – Út
13. 9. – Út
27. 9. – Út

5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
6. křiž. ul. Vysočanské nám. – U Nové školy
7. U Smetanky (u potravin Lidl)

Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů je v srpnu přerušena

17:10–17:30
17:50–18:10
18:30–18:50

Praha 9 – trasa A
19. 11. – So

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

Praha 9 – trasa B
29. 10. – So

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

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

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

3. 9.
5. 9.
6. 9.
10. 9.
12. 9.
13. 9.
17. 9.
19. 9.
20. 9.
24. 9.
26. 9.
27. 9.

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

K Lipám x Chrastavská
Měšická x Novoborská
Jablonecká x Šluknovská
Lihovarská u č. 11
Bílinská x Litvínovská
Skloněná u č. 8
Hrdlořezská u č. p. 64/43
Kopečná x Nad Šestikopy
Prouzova
Prosecká 119
Teplická x Litoměřická – roh proti domům
Kovanecká x Podvinný mlýn
Nad Krocínkou x Obvodová
Pokorného x Jahodnická
Veltruská x Litvínovská
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Vysočanská 113/243
Pod Krocínkou proti č. 55
Před Mosty x Za Mosty
K Moravině (v úseku U Školičky–Sokolovská)
Vysočanské nám. x Prokopka
Stoupající – parkoviště u hřbitova
Pešlova x Paříkova

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

Internetové centrum Prosek
Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500
(vchod z Litoměřické ul.), 190 00 Praha 9
Tel.: +420 725 590 684 / e-mail: info@icprosek.cz

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

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek: 8:30–17:00 hod.
sobota: 8:30–15:00 hod.

Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů.
Jedná se o nadstandardní placenou službu. Odvoz je možno si objednat
u provozovatelů sběrných dvorů hl. m. Prahy. Odvézt je možné veškerý
odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města
Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za
ujeté kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické
osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze
pneumatiky (od 25 Kč za kus) a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna).

Srpen 2016

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

Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské
Pražská plynárenská, a. s., ve
spolupráci s dceřinou společností
Pražská plynárenská Servis
distribuce, a. s., a úřadem MČ
Praha 9 nabízí odběratelům zemního
plynu službu tzv. mobilní obchodní
kancelář, jejímž prostřednictvím
si stávající i potenciální zákazníci
Pražské plynárenské mohou vyřídit
záležitosti související s odběrem
zemního plynu bez návštěvy
kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Termíny přistavení:
23. 8. 2016 od 12.00 do 14.30 hod.
26. 9. 2016 od 14.30 do 17.00 hod.
1. 11. 2016 od 8.00 do 11.00 hod.
7. 12. 2016 od 10.30 do 13.30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna
v dodávkovém automobilu Fiat
Ducato, označeném logem Pražské

plynárenské, a. s., zaparkovaném na
parkovišti za úřadem MČ Praha 9,
Sokolovská 14/324.
Mobilní kancelář poskytuje
zejména tyto služby:
• zahájení, převod a ukončení
odběru zemního plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména atd.)
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
• informace k otázkám souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na tel.: 267 175 174
a 267 175 202, www.ppas.cz
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Středisko sociálních služeb
MČ Praha 9 se transformovalo
na právní formu ústavu
Okřídlené rčení, že „o peníze jde až v první řadě“,
platí i v sociální oblasti. To byl také hlavní důvod, proč
zastupitelé Prahy 9 na svém 10. zasedání 21. června
schválili transformaci příspěvkové organizace Střediska
sociálních služeb Městské části Praha 9 na právní
formu ústavu a zároveň schválili zakládací listinu
ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú.

K

transformaci městská část
přistoupila proto, že středisko sociálních služeb coby
příspěvková organizace mělo
omezené možnosti čerpání finančních prostředků z doplňkové činnosti i financování od
jiných subjektů podílejících se
na financování činnosti neziskových organizací. V současné
době MČ Praha 9 je ze zákona
povinna finančně zajišťovat chod
příspěvkové organizace, kterou
zřídila, a to na bázi „vyrovnaného rozpočtu“. Financovala tedy
středisko ze svého rozpočtu.

Po schválené transformaci zůstává městská část Praha 9 i nadále jediným zakladatelem Střediska sociálních služeb Praha 9
s určitými kontrolními mechanismy. Zachovají se možnosti financování z veřejného rozpočtu,
ale budou minimalizovány nevýhody, které jsou spojeny s právní
formou příspěvkové organizace,
k nimž patří již zmiňované značné omezené čerpání dalších finančních prostředků. Středisko
sociálních služeb nyní tedy může
své aktivity financovat z více
red
možných fondů.

Jubilanti
80 let
Libuše Hejlková
Libuše Svobodová
Zdeněk Weidenthaler
Vlastimil Goldschmied
Ludvík Koumar
Pavel Kára
Otto Winzberger
Ladislav Macák
Prokop Janoušek
Růžena Votrubcová
Aleš Frabša
Stanislav Šilhán
Jaroslav Křížek
Růžena Trepešová
Drahomíra Kajznerová
Ladislav Červený
Milan Krčmář
85 let
Jiří Ludvíček
Jaroslav Rydval
Jaroslav Kašpar
Zdeňka Ryčlová
Oldřich Matouš
Anna Kopsová
Olga Müllerová
Růžena Průšová
Daniela Haklová
Jan Svatoněk
Břetislav Sedlák

89 let
Marie Majerová
90 let
Vladimír Střihavka
Emilie Fryčová
Eva Gruberová
Alois Chomát
Zdeněk Kučera
Viktor Vyšín
91 let
Vlastimil Krejča
Ladislav Kudrna
92 let
Olga Merhousová
Jan Jonáš
Miroslav Valenta
František Říha
Libuše Ruhlandová
Žofia Kalapošová
Věra Lonská
93 let
Václav Cabrnoch
Vlasta Kocourková
Bedřiška Koseková
95 let
Květoslava Hejdová
Alois Štál

Miluše Goldová
96 let
Břetislav Vejvoda
100 let
Anna Hanzlíčková
102 let
Božena Vlháčková
Společnou cestou...
Zlatou svatbu – 50 let
společného života –
na vysočanské radnici
za přítomnosti rodin
oslavili 15. července
2016 manželé Ing.
Zdenka Vošvrdová
a Prof. Ing. Miloslav
Vošvrda, CSc.,
z Litvínovské ulice
na Proseku.
Zlatou svatbu oslavili
27. července 2016
manželé Hana a Josef
Šimonovi z Litvínovské
ulice na Proseku na
vysočanské radnici.
Blahopřejeme!

POZOR NA NĚ!

!

CHŇAPAVKA BATOHOVÁ
Hmatus tlumokae
Místo výskytu
• Místa s vysokou koncentrací
osob – náměstí, trhy, úzké
uličky, tramvaje, autobusy,
metro, zastávky a nástupiště.

Způsob obživy
• Natlačí se na svou oběť,
rozepne její batoh,
ze kterého krade cenné věci.
• Loví ve skupině.

Prevence
• Na rizikových místech je lépe
mít batoh v ruce nebo na hrudi.
• Cenné věci mějte při sobě.

V případě výskytu: ☎ 158

Tento materiál byl pořízen z finančních prostředků poskytnutých hlavním městem Prahou na prevenci kriminality.
Pozor_Smatralka_A4_s.indd 2
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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:
Dovolená od 4. do 15. 8. 2016

1. 8. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
raha 9, 10:00–11:00
uplynulý
Letní dílnička – provlékaný náramek
diska, na
namenal
i náš
13:30–15:00

2. 8. 2016 – úterý
vní služby,
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Kadeřnice, suchý střih (100 Kč)
mplikovaly
– nutno objednat
9:00–14:00
který vyloučil
Letní
pétanque
kurz
9:00–10:00
o státních
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00
Cvičení na židlích pro seniory
spolupráci
a osoby se ZTP
14:00–15:00
3. 8. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00
Grilování, posezení na zahradě
v Harrachovské13:30–15:00
4. 8. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Dovolená
5. 8. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Dovolená

Vycházka – přírodní rezervace
Šárecké údolí: Džbán, Dívčí skok,
Želivka…Sraz v Centru pro seniory
v 9:00. nebo na konečné tram. 26
v 10:00 9:00 – 15:00
18. 8. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00
Letní trénink paměti 13:30–14:30

8. 8. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Dovolená
9. 8. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Dovolená

19. 8. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Karty – společenské hry9:30–12:00
Vycházka Prahou – Malostranský
hřbitov, Valdštejnská zahrada
9:30–13:00

10. 8. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Dovolená
11. 8. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Dovolená

22. 8. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00
Letní dílnička – dekorativní nápis,
písmeno… drát + vlna
13:30–15:00

12. 8. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Dovolená
15. 8. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Dovolená

23. 8. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00

16. 8. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00

24. 8. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Pétanque turnaj – týmy
Harrachovská, pro seniory, které
baví pohyb a hra
9:00–10:30

17. 8. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30

25. 8. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00
Letní trénink paměti 13:30–14:30
26. 8. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Celodenní výlet na zámek Dobříš
– české „Versailles“, prohlídka
zámku 80 Kč, zahrady zdarma. Sraz
v Centru pro seniory v 7:30 nebo
Smíchovské nádraží v 8:15, bus
č. 317/60 Kč, nad 70 let zdarma
7:30–16:30
29. 8. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00
Letní dílnička – dekorace z vlny
a špejlí13:30–15:00
30. 8. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží,
180 Kč (nutno objednat) 9:00–14.00
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
31. 8. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:30–9:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00
Posezení na zahradě s občerstvením
(i vlastní výroby) – rozloučení
s prázdninami – fotky, pohledy,
suvenýry z dovolené, lázní,
chalupy… vítány
13:30–15:00

INZERCE

PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT

Albina Kashkarova | tel.: 774 849 270

Vyberte si realitního
makléře, který se
na tyto lokality
specializuje.
Ve vašem sousedství
jsem již několik bytů
prodala.

- KURZY VANIČKOVÁNÍ - individuální plavání od 2 měsíců věku
- PLAVÁNÍ V BAZÉNU – od 6 měsíců až do 6 let
- AQUAAEROBIC A CVIČENÍ VE VODĚ (vhodné i pro seniory)
- CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT S RODIČI - pro děti od 2 měsíců
- JÓGA pro děi od 4 do 7 let
- VÝTVARNÉ TVOŘENÍ PRO DĚTI od 3 let

PRONAJATO

Aqua aerobic a Cv

PRODÁNO

PRODÁNO
PRODÁNO
PRONAJATO

PRONAJATO

Klub rodičů a dětí Amálka z.s.,
Novovysočanská 163/25, Praha 9
Tel.: 603 891 469, 774 275 525
e-mail: praha@amalka.info

PRODÁNO

www.re-max.cz/albinakashkarova

SC-361797/02

Přemýšlíte o prodeji
svého bytu na
Proseku nebo
Střížkově?

JSME NA AUTOBUSOVÉ LINCE 109, 136
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www.amalka.info

certifikovaný realitní makléř RE/MAX Alfa
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Havárie stoky na Vysočanské komplikuje dopravu
Prudký liják v úterý
26. července vpodvečer
způsobil to, že došlo ke
zborcení stoky a následnému propadu vozovky
na Vysočanské estakádě
v úrovni zastávky autobusu
Nad Jetelkou.

Ř

idičům, kteří tu častěji projíždí, okamžitě vytanula na mysli havárie stoky v Prosecké ulici
v srpnu 2012, která vyústila v destrukci vozovky, a povodňové lijáky v červnu 2013, kdy došlo k dalším výrazným poškozením stoky.
Ta byla takového rázu, že v rámci
zachování bezpečnosti nad ní musel být omezen provoz do doby odstranění závad. Což bylo dalších
několik měsíců.

Situace na Vysočanské

Vysočanská estakáda byla uzavřena od Vysočan až po ulici Nad
Flajšnerkou. Prudký proud vody
způsobil, že se zbortilo několik
metrů stoky a vznikla kaverna.
Jde o zděnou stoku vejčitého tvaru
o velikosti DN 1400/800 (mm).
Bezprostřední nebezpečí dalších
propadů nehrozí.
Na opravě na Vysočanské se začalo intenzivně pracovat ráno 27.
července. Podle informací z Pražských vodovodů a kanalizací bylo
nejdříve provedeno zabezpečení
kaverny, dále průzkumné práce - na místě byl georadar, který
mapoval statiku okolního terénu
a stok. Po průzkumu bude vypracován projekt na sanaci havárie.
Pak teprve se bude moci blíže určit
termín ukončení uzavírky, a jak
dlouho bude oprava trvat. První
odhady hovoří o šesti měsících.
Už dnes je zřejmé, že škody půjdou do desítek milionů korun.
„Dnes odpoledne byla díra téměř
zasypána. Oprava komunikace je

Propad o velikosti 4x8 metrů způsobila stejně jako v srpnu 2012 po přívalových srážkách havárie kanalizační stoky
v gesci Pražských vodovodů a kanalizací, Pražské vodohospodářské společnosti a Technické správy
komunikací Praha, na něž vyvíjíme
maximální tlak, aby alespoň do
konce prázdnin, dokud je doprava
klidnější, byla část estakády obousměrně zprovozněna. Rovněž úzce
spolupracujeme s odborem dopravní agendy Magistrátu hl. m. Prahy
a dopravní policií ČR,“ řekl nám ve
středu 27. července místostarosta
Prahy 9 Tomáš Portlík a pokračoval: „Paradoxem propadu vozovky
na Vysočanské je fakt, že příští rok
měla proběhnout rekonstrukce kanalizace. Ta by neměla tak fatální
dopady na dopravu v Praze 9, jakou
teď bude mít oprava komunikace.“

Objížďky

V době uzávěrky srpnového vydání Devítky bylo odvádění odpadních vod kanalizací ve Vysočanské
ulici přesměrováno a zajišťovaly
ho boční stoky.
V prvních dnech po havárii byly
objízdné trasy pro autobusy ze
směru Střížkov - Prosecká, Čakovická, Ke Klíčovu, Jandova a dále
po původní trase. Ze směru Letňan jezdily autobusy Proseckou,
Vysočanskou, Nad Krocínkou,
Letňanskou, Ke Klíčovu, Jandovou
a dále po původní trase. Z Vysočan
jsou objízdné trasy totožné. „Po

Přijďte otevřít
nový park Na Balabence

dohodě s Pražskými službami jsme
usilovali, aby dopravně-inženýrské
opatření bylo koncipováno tak, že
informační tabule o neprůjezdnosti Vysočanské ulice budou osazeny
s předstihem před omezením, aby
řidiči zůstávali na hlavních tazích
– Liberecké, Kbelské, Spojovací
a podobně,“ dodává Tomáš Portlík.

Proč dochází
k propadům silnic?

Dlužno dodat, že propadům vozovek se dá jen těžko zabránit,

zvláště když leží na písku, navážce
a nestabilním podloží (což je i případ Vysočanské či Prosecké ulice)
a pod ní vede jednotná kanalizace
(odvádí odpadní i dešťovou vodu).
Velké přívalové deště rychle vyplaví takovouto zeminu a vytvoří
kavernu. Fakt, že se během propadu ve Vysočanské nikomu nic
nestalo, je velkým štěstím. O situaci budeme dále informovat.
Aktuální zprávy najdete na
facebooku Praha 9 – dobrá adresa
mk
a www.praha9.cz.

Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9-Střížkov, spojovatelka: 266 010 111

Den zdraví - 15. září 2016

Poliklinika Prosek a.s. pořádá s finanční podporou Magistrátu hl. m.
Prahy, pod záštitou radního MHMP pro oblast zdravotnictví R. Lacka,
radní Městské části Praha 9 T. Horké a ve spolupráci s oblastním
spolkem ČČK Praha 9 tradiční Den zdraví.
Den zdraví se koná 15. září od 9,00 do 16,00 hodin na prostranství před
poliklinikou.
Odborníci především z prosecké polikliniky jsou připraveni Vám poradit, ať už máte
zdravotní problémy, nebo byste se v rámci prevence chtěli dozvědět, co pro udržení či
zlepšení svého zdraví můžete udělat.
Podstoupit můžete i interní vyšetření, jako například měření krevního tlaku, měření
hladiny cukru v krvi při diabetologickém vyšetření, měření cholesterolu nebo kožní
vyšetření.
V jakých oblastech vám odborníci při Dnu zdraví na prosecké poliklinice ještě
poradí?
 Interna a Domácí péče – změříme TK a cholesterol
 Diabetologie – i cukrovce lze předejít, když víte jak
 Kardiologie – Obezitologie – zdravý životní styl
 Kožní – nechte si zkontrolovat znaménka
 Lékárna – v čem vám může pomoci lékárník
 První pomoc – co by měl každý vědět, připomenou pracovníci ČČK a ZZS HMP
 Liga proti rakovině – jak správně postupovat při samovyšetření prsu
 Rehabilitace a pomoc při bolestech
 Dentální hygiena – jak správně pečovat o zuby
 Pediatrie - očkování, dětská výživa
 Protetika – s protetickými pomůckami a jejich využitím seznámí společnost Metis
 Poradna pro odvykání kouření a drogová problematika

První školní den, 1. září bude spojen se slavnostním otevřením
parku Na Balabence v Praze 9.
Od 8 do 11 hodin tu budou připraveny soutěže pro děti. Zájemci mohou
zhlédnout ukázky bojových umění chanbara a taekwondo. K dobré
pohodě zahraje kapela Petra Soviče. A možná přijde i klaun Ferda.
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ScioŠkola připravuje děti na spokojený život
v moderním světě. V září se otevírá i na Praze 9
Ondřej Šteffl, ředitel společnosti Scio, je zastáncem
vzdělávání pro budoucnost.
Proto v roce 1990 založil
první soukromé gymnázium u nás (PORG) a v roce
1995 založil společnost
Scio, která se významně
podílí na přijímacím řízení
na vysoké a střední školy.
V posledních letech se
také ve větší míře věnuje
rozvoji dovedností u dětí
a jejich vzdělávání. Společnost Scio založila loni první
základní školu – ScioŠkolu,
letos k ní přibudou 3 další,
jedna z nich bude i na Praze 9. A právě o ScioŠkolách jsme si s Ondřejem
Štefflem povídali.

Od září otevíráte další školy a jedna z nich bude i na Praze 9. Bude
tato škola něčím specifická?
ScioŠkoly mají vymezený určitý
rámec, ve kterém se všechny budou pohybovat. Například v tom,
že se opíráme o vědecké poznatky, které opakovně potvrzují, že
všechny děti mají vrozenou potřebu objevovat své okolí a s tím
spojenou schopnost se učit. Proto
je v dětství tak rychlé tempo jejich
rozvoje. Nikdo jim nemusí říkat,
aby se naučily chodit, mluvit nebo
spoustu dalších věcí. Mají pro to
vnitřní motivaci, a tak se vše učí
obrovskou rychlostí. Na principu
vnitřní motivace funguje i naše
škola. Takových východisek máme
stanoveno pochopitelně víc. Každá škola si pak navíc hledá vlastní
cestu fungování, aby reagovala na
konkrétní potřeby dětí.
Jaké jsou zkušenosti z první školy
na Praze 11, která již rok funguje?
Zkušenosti jsou skvělé. Děti jsou
různé a my to respektujeme. To je
mimochodem jedna z dalších zásad ScioŠkol. Myslím, že to nejdůležitější je, že děti do školy chodí
rády. Nejvíc mě pak těší, že pokud
mají rodiče ještě nějaké další dítě,
které do ScioŠkoly nechodí, tak ho
tam od příštího roku hlásí. A protože sourozenci mají přednost, tak
vlastně pro příští rok už v Praze na
Chodově prakticky nemáme volná
místa. Když vás někdo pochválí,
je to fajn, ale nemusí to tak moc

znamenat. Ale když se někdo po
roce zkušeností rozhodne do školy
dát své další dítě, znamená to, že
je opravdu spokojený. Poptávka
po tomto typu vzdělávání je velká,
právě proto jsme se rozhodli otevřít další školu v Praze.

I výkon, úspěch a peníze jsou
hodnoty, a pro mnoho lidí jsou ty
hlavní. Nejsou ale měřítkem spokojenosti. My proto preferujeme
jiné hodnoty, kterými jsou svoboda, morálka, otevřenost, optimismus, aktivita, odvaha. Těmi se
ve ScioŠkolách řídíme. Chceme,
aby svět byl lepším místem pro
život, vychováváme tedy děti, aby
se na tom aktivně podílely a aby
chovaly respekt k druhým a životu jako takovému. Soustředíme
se na to, aby děti našly to, co je
skutečně baví, v čem jsou dobré,
a to rozvíjely.

Říkáte, že připravujete děti pro
život v 21. století. Co přesně to
znamená?
Jak bude vypadat svět za 10, 20
nebo 50 let, kdy dnešní děti budou
dospělé, to vlastně vůbec nevíme.
Takže je těžké říci, co by vlastně
měly umět. Co ale víme je, že se
svět bude dál měnit, a nejspíš stále
rychleji. A tak děti chceme připravit na změny. Chceme, aby děti
na každou změnu hleděly jako na
příležitost naučit se něco nového.
Proto patří mezi hlavní cíle ScioŠkol studijní autonomie – chuť
a schopnost se učit.

ScioŠkola na Praze 9 začne fungovat od září. Můžete nám říci,
kde přesně, jak staré děti do školy
přijímáte a zda mají rodiče ještě
možnost své děti přihlásit?
ScioŠkola bude sídlit na adrese
Pod Táborem 300/7. V prvním
roce přijímáme děti do 1. – 7. třídy
s tím, že děti budou moci na škole pokračovat až do třídy deváté.
Zápisy do ScioŠkoly probíhají
formou pohovoru s rodiči a dítětem a termíny máme vypsány do
konce srpna. Možná ještě přidáme pár termínů v září. Přestoupit z jiné školy na ScioŠkolu lze
kdykoliv, bez ohledu na to, kde je
dítě nyní zapsané. V budově školy
budeme realizovat také Odpolední
ScioŠkolu, což je ucelený vzdělávací program, kterého se mohou
účastnit i děti, které do ScioŠkoly
nechodí.

Vaše škola se hodně zaměřuje na
naplňování hodnot, proč si myslíte, že je to v době, kdy se mnoho
lidí soustředí na výkon, důležité?

Další informace o ScioŠkolách
a podrobné informace o tom,
jak přihlásit děti, naleznete na
www.scioskoly.cz.

SC-361932/01

Co vás vedlo k založení ScioŠkoly?
To rozhodnutí zrálo dlouho, nejen v mé hlavě, ale v celém Scio.
O vzdělávání a učení toho víme
čím dál víc, hodně o tom mluvíme a píšeme. Až lidé začali říkat:
„Ukažte, jak se to má dělat v praxi.“ Navíc roste poptávka po školách, kde je větší důraz na rozvoj
osobnosti, studijní autonomii,
kritické myšlení, adaptabilitu,
větší zodpovědnost, ale hlavně na
to, aby škola děti naučila vše, co
budou potřebovat pro život v současné společnosti. A tak jsme
v září 2015 otevřeli první ScioŠkolu. Školu, kde naplňujeme
reálně vše, co víme z nejnovějších

poznatků o vzdělávání, ale také
to, co jsme zjistili za dobu našeho
více než 20letého působení v oblasti vzdělávání.

Srpen 2016
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Dopad novely školského zákona
na děti v mateřských školách
„Tak nám schválili
42. novelu školského
zákona, paní Müllerová,“
jak by asi řekl dobrý voják
Švejk, kdyby se toho dožil.
To číslo není omyl – skutečně žijeme v zemi, kde
je zákon o školství od roku
2005 měněn v průměru
3 a půlkrát do roka, tedy
častěji než jízdní řády
pražské MHD.

Z

a stejnou dobu se na postu
ministra školství vystřídalo
11 lidí, tedy co rok, to nový ministr. Asi je to nakažlivé, ale každý se
hned zatouží zapsat tučným písmem do dějin, takže po dosednutí
do ministerské sesličky se začnou
nápady na historické změny jen
líhnout. A když si k tomu přidáme
i podobně potentní Sněmovnu,
dějí se rázem věci.
Poslední obzvlášť vydařený krok
představuje zavedení povinného
roku mateřské školy před nástupem do 1. třídy základní školy. Tím
konečně staneme mezi vzorovými

státy jako Bulharsko, Maďarsko,
či Řecko, zatímco premianti všech
mezinárodních žebříčků porovnávajících kvalitu vzdělávání (Finsko
a Švédsko) jsou úplní tmáři – povinně nahánějí své dětičky do škol
až od 7 let. Mimochodem: Finsko
jako dlouholetá světová jednička
má dokonce druhou nejnižší účast
na předškolním vzdělávání v rámci celé EU.

Co přinese zavedení
povinného roku mateřské
školy před nástupem do
první třídy ZŠ našim dětem
a jejich rodičům?
1. Bude fakticky zlikvidováno právo rodičů na výběr mateřské školy. Zákon totiž zavádí spádovost
po vzoru základních škol. Právo
na výběr školky sice teoreticky
trvá, ale prakticky si musí každý
uchazeč počkat, až se dostane na
všechny děti „spádové“, nově dokonce od dvou let věku! Přeloženo
do lidské řeči: jinam než do spádové školky to ani nezkoušejte...
2. Bude méně míst pro děti, které
mateřskou školu potřebují nejvíce.

Jak totiž vědí vývojoví psychologové
desítky let, zásadní pozitivní dopady
předškolního vzdělávání na vývoj
dítěte má období mezi třetím a pátým rokem života, doba následující
po dosažení 5 let už jen minimálně.
Právě ti nejstarší ovšem „povinně“
zaberou místa těm ostatním.
3. Mnoho rodičů nebude ani dlouho po prázdninách tušit, zda bude
jejich dítě přijato do MŠ, nebo ne.
Důvodem je zákonem geniálně
sjednocený termín přijímání do
mateřských škol až na období od
2. do 16. května (dosud si jej mohla MŠ po dohodě se zřizovatelem
stanovit libovolně – obvykle tak
o dva měsíce dříve). Vládní legislativci zjevně chyběli při probírání
správního řádu: když si totiž nasčítáme všechny lhůty ve správním řízení (včetně odvolání), dostaneme se až kamsi na počátek
listopadu.
4. Možnost individuálního předškolního vzdělávání. Pokud rodiče
dítěte využijí této povinné „nedocházky“, bude mateřinka předškoláčka přezkušovat z „úrovně
osvojování očekávaných výstupů

v jednotlivých oblastech“. Tedy jestli umí namalovat kravičku, zazpívat
písničku, papat lžicí a umýt si občas
ručičky? Jenže hlavním profitem
předškolního vzdělávání je z 90 %
to, co si dítě odnese v oblasti socializace a interpersonálních dovedností! Můžeme být tedy na sebe
oprávněně hrdi, protože se staneme
zase jednou světovým unikátem:
pionýry socializace „na samotce“...

Takže si to zrekapitulujme:

Povinnou docházku do MŠ v posledním roce před nástupem do
základní školy zavedeme navzdory
tomu, že:
• není prokázána žádná souvislost mezi jejím zavedením
a úrovní vzdělání v té které zemi
• efektivita předškolního vzdělávání v období mezi třetím a pátým rokem věku je nesrovnatelně vyšší než po pátém roce
• míst pro děti, které by předškolní vzdělávání potřebovaly
nejvíce (tedy děti 3 až 5leté), zákonitě silně ubude ve prospěch
těch, které to již potřebují daleko méně. V této souvislosti se
mi vybavuje citát z jedné z nesmrtelných her Járy Cimrmana:
„Tomu říkám obchod!“ Anebo
také slova nebožky babičky: „To
máte za to, že se nemodlíte...“
Martin Odehnal,
vedoucí odboru školství Praha 9

Návštěva ze Singapuru v MŠ Novoborská
Víte, kde se nachází Singapur? A jaké ovoce, jenž je
velmi chutné, ale zároveň
i velmi zapáchající, tam
pěstují? Děti z mateřské
školy Novoborská v Praze 9 to už vše vědí. A to
díky návštěvě, která do
naší školy z této vzdálené
země přiletěla.

N

a přelomu května a června letošního roku se v naší mateřské
škole na pět týdnů „zabydlela“ Xiaoxuan neboli Matilda, jak si čínská
studentka ze Singapuru anglicky
říká. Bylo to díky projektu EDISON
Little, který umožňuje zahraničním
studentům navštívit Českou republiku, a naše mateřská škola se ho
letos zúčastnila již podruhé.

Děti „cestovaly“ s Matildou

Ve všech třídách, do kterých Matilda zavítala, jsme společně Singa-
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pur vyhledávali na mapě a globusu. Zjistili jsme, že je to proti naší
zemi malý stát, tedy spíše velké
město, a je to ostrov. Zajímavá
byla pro děti informace, že zatímco u nás máme čtyři roční období,
v Singapuru mají pouze léto, stálé
teploty kolem 25°C a často jim
prší. Tedy i Vánoce slaví v létě, což
si děti neuměly moc představit…
Překvapivé bylo naopak zjištění, že
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v našich dvou zemích žije několik
shodných zvířat, jako např. veverka, zajíc, mravenec, divoké prase,
labuť nebo myš. Zároveň jsme si
ale mohli procvičit i anglické názvy
zvířat, která od nás známe pouze
ze zoo nebo žijí v moři. Angličtinu
si děti procvičovaly i při vyjmenovávání barev z české a singapurské
vlajky, vyjmenovávání ovoce a zeleniny, které u nás rostou, pokou-

šely se říkat, co mají rády nebo kde
byly o víkendu. Děti chtěly Matildě
sdělovat mnohem více informací,
což ovšem nebylo jednoduché, jak
sami zjistily. Ovšem děti se dokážou domluvit i bez znalosti jazyka,
což se ukázalo i nyní.
Matilda, ačkoli studuje ekonomii,
měla k dětem velmi blízko. Byla
velmi vstřícná a vždy se snažila
dětem porozumět a pochopit je, co
jí asi chtějí říci. Navíc nám přiblížila svou zem – Singapur, a jelikož
byla čínské národnosti, tak také
mnohé čínské zvyklosti, tradice,
jídlo nebo písmo. A do všech tříd
přivezla malé dárky v podobě čínských amuletů pro štěstí.
A nezbývá, než se těšit, odkud
k nám příští školní rok přijede
text a foto:
nový kamarád…
 Markéta Pokorná, MŠ Novoborská
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ZŠ Na Balabence má namalováno!
Šest vybraných obrázků žáků ZŠ Na Balabence poputuje v září do Paříže na výstavu v budově UNESCO.

M

ístostarosta Prahy 9 Marek
Doležal na konci školního
roku opět navštívil ZŠ Na Balabence spolu s Petrem Ivanovem,
ředitelem festivalu Architecture
Week Praha. Žáci 3. A již měli
dokončeny své obrázky památek
Prahy 9, které budou prezentovat
městskou část na výstavě v budově
UNESCO v Paříži od 5. do 9. září
2016. Za své krásné obrázky dostaly děti sladkou odměnu.
Všechny obrázky, které děti namalovaly v rámci projektu Hravý architekt, budou k vidění ve vstupní
hale nové budovy radnice MČ Praha 9 ve Vysočanech, Sokolovská
14/324 od 15. do 30. září 2016.

Karin Májová, 9 let, a Barbora
Pauková, 9 let: Kostel sv. Václava

Regina Marxová, 8 let, a Kristína
Vohanková, 9 let: Kostel sv. Václava

Dorian Krejnický, 10 let:
Kostel sv. Václava

Sára Klánová, 9 let, a Jasmína
Šejblová, 9 let: Kostel sv. Václava

Vojtěch Rosol, 9 let:
Viadukt u Hořejšího rybníka

Eliška Šilhavá, 9 let:
Kostel sv. Václava

Centrum volného času Praha 9 a Montessori školka a jesle
Centrum volného času (CVČ) Praha 9 poskytuje stabilní zázemí pro nejrůznější volnočasové aktivity již dvanáct let,
během kterých neustále rozvíjí svou činnost tak, aby obyvatelům městské části Prosek a přilehlých oblastí byla
poskytnuta možnost trávit volný čas smysluplně a v příjemném prostředí.

Z

Pohybové aktivity

pestré nabídky aktivit, kroužků a služeb si zde může vybrat
téměř každý, od dětí až po dospělé.

Jesle a školka

„Významnou součástí CVČ jsou
Montessori školka a jesle, kde
děti od 18 měsíců do 6 let najdou
podnětné a připravené prostředí,
které podporuje jejich harmonický
rozvoj a formování jejich osobnosti formou metody Montessori. Ta
je založena na individuálním přístupu k dítěti jako rovnocennému
partnerovi dospělých,“ vysvětluje
ředitelka Centra volného času Simona Vacková a dodává: „U dětí
předškolního věku pak velmi dbá-
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CVČ – Montessori školka
me na přípravu do školy, aby pro
ně i jejich rodiče byl ten přechodný
krok co možná nejméně náročný.
Za zmínku určitě ještě stojí i zapojení naší školky a jeslí do projektu
EU Operační program Zaměstnanost, díky kterému si můžeme
dovolit poskytovat výrazně nižší školkovné, než bývá obvyklé
u ostatních předškolních zařízení
tohoto typu. Dokonce jsou v něm
zahrnuty i jiné kroužky, které děti
mají v odpoledních hodinách ve
školce např. výuka angličtiny, dramatický a výtvarný kroužek nebo
jóga,“ připomíná ještě Simona
Vacková.

Co se týká možností pohybových
aktivit v rámci CVČ, je zde organizovaný například program Play Wisely, což jsou lekce pohybového cvičení rodičů s dětmi od 5 měsíců do
5 let. Cvičení formou Play Wisely je
založeno na přirozené schopnosti
učení a pohybu dítěte, při němž se
rozvíjí mozková činnost dítěte spolu s hrubou i jemnou motorikou.
Zázemí má v Centru volného času
také taneční skupina HDC, která se
orientuje na téměř všechny druhy

tance. Připojit se mohou všichni od
3 let až po dospělé, kteří mají zájem
o kreativní taneční vyžití.
V areálu CVČ je také k dispozici
hřiště s umělým povrchem, vhodné k různým druhům sportovních
činností, zatímco nejmenší tu najdou hřiště dětské. Pravidelně jsou
zde pořádány akce pro širokou
veřejnost např. Den dětí, pro které jsou prostory a zázemí centra
ideální. Více na www.centrumvolnehocasu.cz
foto: CVČ – Montessori školka
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Martin Patřičný: Jak se dělá kniha
Historická budova vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9,
tel.: 236 041 292, www.galerie9.cz.
Otevřeno od pondělí do čtvrtka od
10 do 19 hodin, vstup volný.

„Jak se dělá kniha“
je název výstavy, která
se koná v Galerii 9 od
9. srpna do 1. září 2016.
Vystavuje výtvarník, autor
knih a vypravěč Martin
Patřičný.

M

artin Patřičný, výtvarník,
autor knih a vypravěč, se
narodil v roce 1955 v Praze. Řemeslu se vyučil u svého strýce,
prošel několik středních škol
a maturoval na gymnaziu. Za totality pracoval v dělnických profesích a od roku 1989 se plně věnuje
výtvarné práci se dřevem.
Byl spoluautorem scénáře a průvodcem šestadvacetidílného TV
dokumentu Kus dřeva ze stromu
(2008–14). V roce 2000 vyhlásil
s Václavem Větvičkou a Hanou Hegerovou Den stromů. Uspořádal
přes sto výstav v tuzemsku a dlouhou řadu v zahraničí, pravidelně

vystavuje na Světě knihy a pro For
Arch připravil dvě rozsáhlé výstavy
o dřevě. Od roku 1998 uspořádal
více než sto „Dřevěných večerů“ –
diskusních i hraných s poezií a živou hudbou, a je autorem knih Pracujeme se dřevem, Dřevo krásných
stromů, Jako v nebi, Všecky krásy
dřeva, Patřičná čítanka aj. Více na
www.patricny.com
Když Patřičný chodil do blízkého
gymnázia, psalo se gymnasium,

bylo to za totality, ještě před Chartou 77, a náměstí se jmenovalo
„Lidových milicí“.
Opravdu.
„Navzdory normalizačnímu příkrovu (a plno knih bylo obtížné
sehnat, protože byly zakázané, na
indexu) jsem tu zažil snad nejvíc
hádek o smyslu života, o povaze
umění, večerů poesie, debat o knihách – kde to sakra je? Zmizelo to
jak pochcané rohy a sliny a nápisy křídou pod novými omítkami
a sklem,“ píše autor…

V první části výstavy se něco (i nevážně) dozvíte o knižní práci v zákulisí, co se děje, než se vám kniha
dostane do ruky – kromě práce
s textem tu najdete třeba ilustrace,
návrh obálky… A žádnou teorii,
jen skutečnost! A jestlipak víte, co
je pro knihu nejdůležitější?
Instalaci doplní více než 10 „dřevěných knih“ autorských, nejen
vtipných, a obrazy inspirované
knihou. Jejich autor (Patřičnou
čítanku znáte? Ne? Vaše škoda!)
je očividně knihou jako takovou
zaujatý, přestože tvrdí, že po roce
2000 už nepřišlo v knihách nic nového a že dnes, kdy vychází nejvíc
knih, je vlastně knihám už konec,
zvoní jim zvonec, jak mj. kdysi
předpovídal M. Kundera v Knize
smíchu a zapomnění.
Druhá část nabídne výběr z volné
tvorby autora. To, co teď vidíte na
fotografiích, uvidíte ve skutečné
velikosti a budete si na to moci
sáhnout.
Jak pravila stálá návštěvnice Galerie 9: „V srpnu bude Patřičný? No
to se těším! Dělá krásný věci, ale je
děsnej samorost. No jo, samorost.
To ale asi musí být, když dělá se
dřevem, ne?“
Ano. Zvláštní výstava zvláštního
pána. Může být něco lepšího?

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř!
V dílně v Galerii 9 můžete za
krátkou dobu z obyčejných věcí
vytvořit neobyčejné, na chvilku
se odreagovat od denního
shonu a ještě si odnést vlastní
umělecké dílo.
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat. Kapacita je ale
omezena provozními možnostmi. Kurs probíhá přímo ve
výstavních prostorách.
Program dílen probíhá vždy ve
středu od 17 do 19 hodin.
Program dílen:
10. 8. korálkový šperk
/našívání na filc
17. 8. korálky a drátky/brož
24. 8. korálkový náhrdelník
31. 8. potisk textilu

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
17. 8. relaxační kreslení
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Kursy v Gongu 2016–2017
HERECKÉ KURSY

Divadlo Gong připravilo již 7. ročník hereckých kursů pro zájemce
o divadelní umění.
Divadelní kurs pro děti
PIMPRLATA
Kurs je vhodný pro děti od 6 do
9 let.
Skladba kursu: 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
Kurs je vhodný pro děti od 10 do
14 let.
Skladba kursu: 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. Od 2. pololetí se
začíná v rámci kursu pracovat na
konkrétním divadelním představení. Tento kurs doporučujeme
také všem zájemcům o studium
na středních uměleckých školách
jako průpravu k přijímacím a talentovým zkouškám.
Divadelní hodiny
pro starší a pokročilé
Kurs je určen pro všechny fanoušky divadelního umění ve věku 55
a více let, kteří si chtějí splnit v životě přání a stát se hercem nebo
herečkou.
Skladba kursu: 1x týdně 2 hodiny
(2x 45 min.), 1x za 14 dní 1 hodina hudební průpravy, dle potřeby
pohybová průprava.
Kurs je zaměřen na základy hereckého řemesla, dialogy, pantomimu, jsou v něm průběžně absolvována praktická cvičení, procvičuje
se paměť.

Srpen 2016

Herecké kursy začínají v 2. polovině září a budou zakončeny v červnu 2017 divadelním představením
nebo pásmem v Divadle Gong.
Cena za 1. pololetí pro děti: PIMPRLATA 1250 Kč, FANTOMOVÉ
DIVADLA 2500 Kč
Cena za 1. pololetí pro dospělé
55+: 1720 Kč vč. DPH.

SPORTOVNÍ KURSY

Judo pro děti
Kurs je vhodný pro děti, začátečníky i pokročilé.
Cena za 1. pololetí: 1500 Kč
Jóga pro děti
Kurs je vhodný pro rodiče s dětmi
ve věku 4–7 let a pro děti 8–15 let.
Cena za lekci: 70 Kč
Jóga pro dospělé
Kurs je vhodný pro dospělé, začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.
Cena za lekci: 100 Kč vč. DPH, senioři 90 Kč vč. DPH
Pohybová výchova
Kurs je vhodný pro děti ve věku
4–6 let. Je zaměřen na základy pohybové a taneční průpravy.
Cena za 1. pololetí: 1100 Kč
Cvičení maminek s dětmi
Společné cvičení rodičů s dětmi,
vhodné pro děti od 2 let.
Cena za lekci: 100 Kč
Cvičení pro ženy
Aerobik, cvičení na trampolínách.
Cena za lekci: 100 Kč vč. DPH,
možnost zakoupení permanentek.
Hooping
Kursy jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé. Jedná se o kurs cvičení s obručí.
Cena za 10 lekcí: začátečníci 1500 Kč vč. DPH, pokročilí
2000 Kč vč. DPH
Šachy
Šachový kroužek pro děti pod vedením zkušených trenérů. Výuky
se mohou zúčastnit děti již od
5 let, na libovolném stupni výkonnosti včetně začátečníků.
Cena za lekci: 70 Kč

HUDEBNÍ KURSY

Klavír, zpěv, kytara, zobcová
flétna, příčná flétna, hoboj,
alt a tenor saxofon.
Kursy jsou vhodné 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 za lekci: děti 210 Kč, dospělí
270 Kč vč. DPH

VÝTVARNÉ KURSY

Keramika
Kursy jsou vhodné pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.
Při kursech je zajištěné odborné
vedení. V kursech je k dispozici
vlastní pec a možnost točení na
kruhu.
Cena za lekci (2 hodiny): předškolní děti 120 Kč, školní děti 140 Kč,
dospělí 200 Kč vč. DPH
Ruční práce
Kursy Tilda jsou vhodné pro
všechny, kdo mají šikovné ruce,
fantazii a chuť se něco nového naučit. Také jsou zde nabízeny další
druhy technik: candy bags, qulling, patchwork, fimo, květinové
aranže, scrapbooking, recy-věci
atd. Kursy jsou pořádány nárazově, termíny najdete na webových
stránkách divadlogong.cz.
Kursy jsou organizovány tak, abychom vám byli schopni nabídnout
ve stejném čase i program pro vaše
děti.

JAZYKOVÉ KURSY

Angličtina pro věčné začátečníky
Individuální výuka. Společné konverzační hodiny.
Cena za lekci: dospělí 370 Kč
vč. DPH (individuální hodina –
60 min.), děti 300 Kč (individuální
hodina – 45 min.)
Španělština
Individuální výuka. Společné konverzační hodiny. Kurs je rozdělen
na začátečníky a mírně pokročilé
a také dle věkových kategorií (žáci
1. stupeň, 2. stupeň, dospělí).
Cena za lekci: dospělí 370 Kč vč.
DPH (individuální hodina – 60
min.), děti 300 Kč (individuální
hodina – 45 min.).
Cena za konverzační hodinu (2–3
žáci): dospělí 300 Kč vč. DPH
(60 min.), děti 250 Kč (60 min.)
Konverzace v německém jazyce
Individuální výuka s možností
společných konverzačních hodin.
Kursy jsou vhodné pro dospělé.
Cena za lekci: 370 Kč vč. DPH (individuální hodina – 60 min.)
Služby logopedického asistenta
Procvičování vyvozování hlásek.
Kursy jsou vhodné pro děti i dospělé.
Cena za lekci: děti 100 Kč (individuální návštěva), dospělí 200 Kč
vč. DPH (individuální návštěva)
Trénink jazykových dovedností
podle Elkonina
Kursy jsou určeny pro děti, které
mají odloženou školní docházku

a jiné vývojové obtíže, a vhodné
také pro děti s narušenou komunikační schopností. Cílem kursu je
mj. usnadnění nástupu do základní školy.
Cena za rok: 3200 Kč (32 lekcí
1x týdně)
TEMATICKÉ akce v kursech
V období adventu a Velikonoc připravujeme pro celou rodinu příjemné odpoledne plné nových výtvarných a řemeslných technik. Je
možné si u nás vyrobit dárky pro
své blízké a naučit se něco o starých zvycích a obyčejích.
Na podzim a na jaře lze využít
možnosti zúčastnit se našeho bazaru dětského oblečení a hraček
a společně najít nové využití pro
věci, které již nepotřebujete.
Během návštěvy POHÁDEK NA
DVOREČKU můžete využít doprovodného programu a v našem
výtvarném ateliéru si vyrobit pár
drobností.
Zápis do kursů na školní rok 2016–
2017 se koná od 15. srpna 2016.
• Ceny kursů pro dospělé jsou
uvedeny vč. 21% DPH, na
ceny kursů pro děti se DPH
nevztahuje.
• Informace a zápis – mob.:
777 853 883, 608 930 306.
• Úřední hodiny: pondělí až
čtvrtek 13–20 hod.
• e-mail: kursy@divadlogong.cz,
www.divadlogong.cz
• Všechny kursy probíhají v bezbariérové budově Obecního
domu ve Vysočanech (stanice
metra B Vysočanská).
• Tělocvična je vybavena šatnami, sprchami a vším potřebným
náčiním.
• Keramický a výtvarný ateliér
poskytuje veškeré potřeby a pomůcky pro pohodlnou tvůrčí
práci ve vyučovaných oborech.
text a ilustrační foto: dg
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Letní scéna Harfa
Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9 (vedle O2 areny) do 4. září 2016.

Návštěvní den u Miloslava Šimka

Caveman

Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale především i obhajobou inteligentního humoru.
Dlouho u nás nevídanou!
Hrají: Jan Holík, Jakub Slach

Dívčí válka

Jiráskovy Staré pověsti české zná
asi každý z nás. Ovšem ne vše, co
nás ve škole učili a co Alois Jirásek
napsal, musí být pravda!
Hrají: František Ringo Čech, Mojmír Maděrič, Petr Jablonský a další.

Halina Pawlowská:
Chuť do života

One woman show Haliny
Pawlowské o vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitomců, kteří
zasluhují, abychom se jim společně smáli.

Kocourek Modroočko

Pojďte s kocourkem Modroočkem
poznávat svět! Divadelní adaptace
půvabné dětské knížky Josefa Koláře.
Hrají: Libor Jeník, Ivan Čermák,
Michaela Sajlerová a další.

Princové jsou na draka

Komici s.r.o.

Ti nejlepší komici z originální české „stand-up comedy“ Na stojáka! známé z televizních obrazovek
„naživo“ na Letní scéně Harfa...
Hrají: Miloš Knor, Lukáš Pavlásek, Nasty

Krysáci a ztracený Ludvík

Daleko na Moravě, na malém
smetišti nedaleko Vizovic žili dva
krysáci – Hubert a Hodan – a sádrový trpaslík Ludvík…
Hrají: Dita Zábranská, Jana Birgusová, Radovan Snítil a další.

Monology vagíny

Dojemná a rozpustilá exkurze do
poslední neprobádané oblasti je
oslavou ženské sexuality ve vší své
složitosti a tajemnosti.
Hrají: Dagmar Bláhová, Michaela
Sajlerová, Jitka Asterová

Návštěvní den u Miloslava
Šimka

Pásmo písniček, povídek, scének
a vyprávění. Zábavný pořad ve
stylu legendárních „Návštěvních
dnů“ Šimka a Grossmanna.
Hrají: Luděk Sobota, Jiří Krampol, Miluše Voborníková a další.

Příhody včelích medvídků

Humorné a napínavé příhody
dvou malých včelích medvídků –
čmeláčků Čmeldy a Brumdy a jejich přátel.
Hrají: Patrik Vojtíšek, Petr Buchta, Kryštof Nohýnek a další.

Princové jsou na draka
Rukojmí bez rizika
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Dělání, dělání, všechny smutky zahání... Pohádkový muzikál
s písničkami Zdeňka Svěráka a Ja-
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roslava Uhlíře.
Hrají: Libor Jeník, Barbora Mottlová, Michal Maléř a další.

vás sráží na kolena.
Hrají: Dagmar Bláhová, Michaela
Sajlerová, Jitka Asterová

Rukojmí bez rizika

Velký holky nepláčou

Táta

Zdeněk Izer a autokolektiv

Francouzská komedie s kriminální příchutí. Pytel uloupených
peněz dokáže oživit i sebevraha.
Jenže policii taky...
Hrají: Václav Vydra, Svatopluk
Skopal, Jan Šťastný a další.
Světově úspěšná divadelní komedie o mužích a ženách, ve které se
každý najde aneb „humorná zpověď novopečeného otce“.
Hrají: Roman Pomajbo

Tělo

Volné pokračování hry Monology vagíny, tentokrát o celém těle.
Humorné i dojemné příběhy, které

Divadelní hra tak trochu pro ženy,
tak trochu pro muže, nejvíce však
pro všechny, kteří se chtějí upřímně bavit a od srdce smát.
Hrají: Jana Šulcová, Veronika Jeníková, Vendula Křížová a další.
Populární komik Zdeněk Izer
v nové zábavné show, která nenechá vaše bránice ani na chvíli
v klidu!

Zelňačka

Proč vylepšovat svět, když to nejlepší již bylo vymyšleno? Komedie
o velikém přátelství, lásce, ufonovi, polívce a nebi plném hvězd.

program
1. 8.
8. 8.
9. 8.
11. 8.
16. 8.
17. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.
25. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.
1. 9.
2. 9.
3. 9.
4. 9.

pondělí
pondělí
úterý
čtvrtek
úterý
středa
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Komici s.r.o.20:00
Caveman20:00
Halina Pawlowská: Chuť do života20:00
Caveman20:00
Rukojmí bez rizika	
20:00
Velký holky nepláčou	
20:00
Táta20:30
Monology vagíny	
20:00
Tělo20:00
Zelňačka20:00
Návštěvní den u Miloslava Šimka20:00
Zdeněk Izer a autokolektiv20:00
Dívčí válka20:00
Krysáci a ztracený Ludvík – pro děti17:00
Příhody včelích medvídků – pro děti17:00
Kocourek Modroočko – pro děti17:00
Princové jsou na draka – pro děti17:00
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zpfiístupÀovaraÏena
12nedokonãen˘ch
m11.hluboká
která dloujedenáctiletá ‰achta,
1. 9. 1954
střední
Dukelských prosecké
113. osmiletá střední
škola
cích
prací
bylaškola
zv˘ztuÏí
okraje
plo‰iny
hou,
Ïeleznou
vystrojenou
rozbojovníků
raÏena
12 m hluboká
‰achta,
která dlouráÏkou propojila
Ameriku
I a Moãálku.
Ge113. devítiletá
střední
hou,
Ïeleznou
v˘ztuÏí vystrojenou
rozologickou
zvlá‰tností
splachové
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** Název byl změněn již počátkem roku 1990, neofic. Gymnázium Špitálská
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kenaplÀuje.
zpfiístupnûní proseck˘ch jes- toÏe
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mapy
(zhotovené
ov‰em
pomocí
pásmûrnû
pfiesnou
situaci
v Moãálce
K 1. září
1953pfiedstavu
vznikla o10.
jedenáctiletá
ma
a kompasu)
- bylo IImoÏné
získat poa Americe
Amerika
pfiedstavuje
nestřední
školaI.Dukelských
bojovníků,
ovšem
mûrnû
pfiesnou
pfiedstavu chodbu,
o situaci vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
se odtoto
nesmyslné
spojení
všech
tří
vyučoa
Americe
I.
Amerika
pfiedstavuje
neráÏí
i na
pfiesnosti
jejího II
plánu.
V roce 1995
vacích
stupňů
trvalo jen chodbu,
rok. Zajímavé
je
bezpeãnou,
plazivkovitou
coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchosledovat vývoj rétoriky kronik a politickoráÏí
i
na
pfiesnosti
jejího
plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
-kulturně-osvětových
událostí
na půdě školy
provedl
Vojífi
vchoV˘voj poVladimír
roce 2000
sezabezpeãení
ubíral
cestou
zea patronátních akcí s ČKD.
dÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiíNa počátku
školního
roku
1956/57
V˘voj
poaroce
2000
se ubíral
cestou
stupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
azeto
dochází
k přístavbě
acedule
předání„Poddolováno“
dvou
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛškolních
na zpfiíi na místech,
kde
pavilonů
–a v˘stavbu
Bumbálek
a Školička
stupnûní
rodinn˘ch
a to
zakazovala
vstup. Firmû
PragisdomkÛ,
sevs duchu
nemašedi
realismu.
il˘m
nasocialistického
místech,
cedule
„Poddolováno“
úsilím,
alekde
velice
profesionálnû,
podazakazovala
vstup.
Firmû
Pragis
se zaveden
s nemaRoku
1959/60
byl zkušebně
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛl˘m
úsilím,
ale velice
profesionálnû,
podapředmět
Základy
výroby
(později
vodní
jámy
nad
Amerikou
I z 60. letZáklady
nafárat
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛtechniky
aaekonomiky
výroby),
roku
1965
podzemí
projít
systém
Amerika
- Moãálvodní
jámybudovy
nad
I z 60.a let
nafárat
byl
upraven
obohacen
ka.interiér
Jednalo
se Amerikou
o 700
velice
napínavou
akci,
apříčky.
projít systém
Amerika
- MoãálprotoÏe
existující
plány mûly
nedokonalé
opodzemí
luxferové
ka.
Jednalo
se o představují
velice
napínavou
akci,
nebo
vÛbec
Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,
takŠkolní
instituce
vnější rétoprotoÏe
existující
mûly
nedokonalé
Ïe pfii
proráÏce
seplány
v˘‰kovû
drÏela
riku
úspěšné
socialistické
školy,
což‰tûrãívšak
nebo
vÛbec Ïádné
zamûfiení,
kové polohy
mezi v˘‰kové
peruck˘m
a korycanneznamená,
že
muselo
nutně
docházet
k taktoÏe
pfii
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
a ‰tolu
hnala
napÛl
do
muto
i souvrstvím
ve
vnitřní komunikaci
žák
– kantor.
kové
polohy
mezi peruck˘m
a korycanneznáma.
V podzemí
se sami mÛÏete
pfieNaopak,
mnohé
vzpomínky
(především
sk˘m souvrstvím
a ãi‰tolu
hnala napÛl
do
jak pfiesnû
moÏná
situazsvûdãit,
60. a poloviny
70. let)
ukazují‰Èastnû
pravý opak.
neznáma.
V podzemí se sami mÛÏete pfieciOd
odhadla.
roku 1964 byly na základní devítileté
svûdãit,
jak pfiesnû se
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno odpoledne
u nás stavili
kolegoškole Špitálská činěny pokusy o tzv. difeci
vé odhadla.
z Pragisu, Ïe narazili na silnû zfiícené
renciované
vyučování
prokolegourčité
Jedno
odpoledne
se–užáci
nás byli
stavili
a opadající
staré podzemní
chodby
a popředměty tříděny na studijní a praktické
vé
z
Pragisu,
Ïe
narazili
na
silnû
zfiícené
tfiebovali
by
zjistit,
oã
se
jedná.
Jako
soutřídy.
akromá
opadající
staré podzemní
poosoba-expert
jsem mûlchodby
zvlá‰tní,a nej70.protizákonn˘
a 80.by
léta
se pak
alespoň
podle
tfiebovali
zjistit,
oãnesla,
seÏe
jedná.
Jako
souspí‰
status,
jsem
mohl
lézt
vnější
rétoriky,
ve stylu
normalizace,
kromá
osoba-expert
jsem
mûl zvlá‰tní,
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam tokonhortakt
sprotizákonn˘
pamětníky
ukazuje,
že mohl
tomuotevtak
spí‰
status,
Ïe jsem
lézt
níkÛm
pfiedpisy však
zakazovaly.
Z ãerstvû
rozhodně
nebylo
vždy. chvíli
ifiené
do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam to horstafiiny
kaÏdou
opadávaly
kaKe zlomovým
rokům
1968–1989
chybíotevdoníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
meny,
bylo
nutné
poãkat,
probûhnout
do
fiené
stafiiny
kaÏdou
opadávaly
kastatečná
dokumentace,
orální
historie
bezpeãnûj‰ích
míst achvíli
za chvíli
jsemnení
byl
bylo
poãkat,
probûhnout
do
vmeny,
případě
nelzetak
příliš
vtomto
Americe
I.nutné
A spolehlivá,
Moãálka
aproto
Amerika
bybezpeãnûj‰ích
míst arekonstruovat
za chvíli jsem
byl
podrobně
tyto události
z poly propojeny!
v Americe
I. A Moãálka
a Amerika
tak byhledu
nezávislého
pozorovatele
a případně
propojeny!
jelyzasadit
do kontextu dějinného běhu.
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Rokytka

Konstrukce budovy byla navržena jako

na chlapeckou
měšťanku,
což Místní
školní
ného
prÛzkumu
v nedalek˘ch
LetÀanech,
rada
vysočanská
(dále
jen
MŠRV)
odmítala
provádûného krátce po válce Quidem Zás poukazem
na vysoký
přírůst
dětí, jemuž
by
rubou,
je kfiídové
podloÏí
nerovné.
Jak vypodle ze
propočtů
budova do dvou
přepl˘vá
stovek tato
geologick˘ch
vrtÛ, let
provestala dostačovat.
Průtahy pokračovaly
až do
den˘ch
zde pfii projektování
sídli‰tû, objevují
dubna
1928,
kdy byla
s konečnou
platností
se
v nûm
údolní
deprese
a paleokoryta
schválena výstavba
areálu měšťanských
zahloubená
aÏ o nûkolik
metrÛ, ãastoškol
vyplnûná
pfieplaven˘mi
jíly.zahrady, a to pov prostoru
bývalé Špitálské
Nerovnosti
tehdej‰ího
povrchu
dle původního
návrhu, ovšem
na dvěfungují
etapy.
jako
nepropustná
proškola,
vody měla
proPrvní
etapa, tedybariéra
chlapecká
sakující
pískovcov˘m
souvrstvím.
konbýt zahájena
již na počátku
stavebníNa
sezony
takt
a pískovcÛ
vázányschváleny
drobné
1929jílÛ
(stavební
plányjsou
opětovně
prameny
vyvûrající
tfiebaseuovšem
vysoãanské
22. března),
s výstavbou
začalo esaž
takády,
StfiíÏkovské
ãi vměšťanské
rybníãku
23. září ve
1929.
Práce naulici
budově
pod
V kanalizaãní
v uliškolyKundratkou.
chlapecké, tedy
dnešního ‰tole
gymnázia
ci
Nad
Kundratkou
byl
odkryt
silnû
zjílo(dále jen č. p. 700), byly dokončeny v březvatûl˘ povrch podloÏního ordovického
nu 1931, kolaudace proběhla 26. března
souvrství, kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
a o velikonočních prázdninách stěhování.
kaolinického
jílu pfiímo pfiecházel do peV polovině
dubna svrchní
bylo v kfiídy,
budově
zahájeno
ruckého
souvrství
aniÏ
‰lo urpravidelné
všech tříd měšťanské
ãit
hranicivyučování
mezi zvûtralinov˘m
plá‰tûm
takto bylo fakticky
zahájeno fungováaškoly,
pfieplaven˘mi
jíly.
ní školního
areálu ve Špitálské
ulici, které
Kfiídová
sedimentace
zaãíná peruck˘mi
s
krátkou
přestávkou
(1945)
trvá
dodnes.
vrstvami; ty jsou vyvinuty jako ‰edé,
uhel700 byla
podle původnéBudova
jílovce, nebo
jakovystavěna
mûkké, na‰edlé
jílovité
ního plánu
s tělocvičnou.
Průčelí budovy
pískovce
o ipromûnlivé
mocnosti
od nûje orientováno
k centru
městské
části
kolika
decimetrÛ
do dvou
metrÛ.
Na (do
tudnešního
OSN), jiÏ
schodiště
prochází
to
polohunáměstí
bylo vázáno
popsané
dob˘vání
kfiídového
v oblasti
mezinaKlíãovem
centrální
částí uhlí
budovy,
chodby
každém
apatře
kbelsk˘m
leti‰tûm,
geolojsou stejně
jako ale
třídypodobn˘
osvětlovány
řagick˘
v˘voj máoken,
i oblast
Strahova
Petfiína.
dou pásových
severní
průčelía pak
ještě
Prostfiedí
dobû usazování
peruck˘ch
vrsdoplňuje vvertikální
řada kruhových
oken.
tev
nutnépatře
si pfiedstavit
jako ploché
záNa je
každém
jsou umístěny
zpravidla
zemí
nedalekého
pobfieÏí,
které je vmístniÏtři klasické
třídy, navíc
ještě provozní
‰ích
polohách
tvofieno
mûlk˘mi
nosti (kabinety,
toalety
aj.) a případně
další
sladkovodními
a
brakick˘mi
moãály
poučebny. Původní rozmístění tříd neznáme,
rostl˘mi
hustou subtropickou vegetací, ve
v plánech vystupují vždy jako učebna. Páté
které se objevují napfiíklad mangrovy. Ve
patro bylo redukováno (vzniká tak později
vy‰‰ích polohách (coÏ je podle dosavadních
tzv. Orlí hnízdo) a plochá střecha byla vyuodkryvÛ
právû oblast pod ulicí Na Vyžita jakojesluneční
lázněv˘voj
pro žáky,
bohuželnese
hlídce)
moãálovit˘
redukován
nezachovaly
žádné
další
upřesňující
detaily
bo se vÛbec nevyskytuje a na ordovické
jejich využití
a pravděpodobně
byly velmi
podloÏí
nasedají
po tenké pfiechodové
brzy
zrušeny.
vrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
Autorem rozpočtu a detailní dokumentatmelem.
ce je podle
Frýdova
návrhu ing.
Miloš ČerPrávû
na tyto
„sladkovodní“
pískovce,
jak
vený,
celkové
náklady
se pohybovaly
kolem
se
dfiíve
naz˘valy,
je vázána
hlavní ãást
pro4 500 000
Kč. Stavbu
smíchovská
seckého
podzemí,
a toprovedla
v pásu sahajícím
od
firma bratříaÏ
Kavalírové,
pomocné práce
Kundratky
do hloubûtínsk˘ch
Hutí.pak
Bílé
perucké
pískovce
dosahují
firmy
Hodánek
a Herink,
stavebnímocnosti
dozor vyãtyfi
aÏ ‰esti
a mohou
konával
ing. metrÛ
arch. Karel
Popp. pfiedstavovat

3 800 000 Kč, stavbu provedla opět smí-

TûÏba
školu měla sestávat z pěti nadzemních podRezavé
korycanské
pískovce
byly
vûtlaží, přičemž
poslední
dvě měla
býtveredu‰ím
mûfiítku
tûÏeny
jako
více
ãi
ménû
kvakována pouze nad část budovy, orientace
litní
kámen pravdûpodobnû jiÏ od stfieobdélníkové budovy je severojižní s přístavdovûku, ale s jistotou nejménû od roku
bou tělocvičny (dokončena až 1956) jako vý1695, kdy jsou na historické mapû Prosechodního křídla vybíhajícího ze severní části
ka
zakresleny dva velké lomy ve svahu po
budovy.
obou
stranách prosecké návsi. Podle náStavební
městskou
radou
lezu
mincí povolení
byly lomybylo
zaloÏeny
zfiejmû
jiÏ
vydáno 29.16.května
magistrátní
radou
poãátkem
století.aPodobné,
pomûrnû
schválenolomy
definitivně
již 2.
června
1936. Starozsáhlé
pokraãují
pfies
Hloubûtín
do
vební práce
říjnana
1937,
kolaudace
Vinofie
a natrvaly
dal‰ído
místa
okrajích
kfiíproběhlaplo‰in
12. října,
do konce
byla8
dov˘ch
praÏské
oblastiměsíce
- v Praze
dívčína
škola
přestěhována
do nové
aměšťanská
9 napfiíklad
âertovû
vr‰ku. Nûkteré
budovy (dále
jen č. p.napfiíklad
789).
podzemní
chodby,
v Krocínce
ãi vDefinitivní
Americe I, náklady
pokraãovaly
men‰ím mûse vvyšplhaly
na

plánů. Nová budova pro dívčí měšťanskou

železobetonová
kostra s tak
výplňovým
thermojak
pláÏov˘ sediment,
pfieplavené
vábetonovým
zdivem.
Instalován
byl
svou
té písky sedimentované v tûsném na
souseddobu
velmi moderní
ství
pobfieÏní
linie. vytápěcí systém podlahového
topenípískovce
zn. Crittal.
Až mûkké,
do prázdnin
Tyto
perucké
jsou
ne1937 vyuÏitelné
byla budovajako
pouze
omítnuta.
jsou
stavební
kámen a na
Z celkové
pozemku
8307
m2 zabírá
vzduchu
seplochy
pomûrnû
rychle
rozpadají.
stavba 1072
školní
a botanicMen‰í
kusymse2, zbytek
podle tedy
na‰ich
pokusÛ
rozpadnou
jiÏ hřiště
bûhem
nûkolika
mûsícÛ,
naká zahrada,
a tzv.
Döckerovy
pavilony,
pfiíklad
pfies
zimu. Jejich
písek
je v‰ak pro
velkteré byly
v prostoru
zahrady
vystavěny
mi
ãist˘, dobfie
vytfiídûn˘,
pÛsobí
měšťanskou
školu
dívčí. Jedná
se odobr˘m
dřevěestetick˘m
dojmem.
bylyučebnami
na fiadû
né provizorní
budovy Proto
se dvěma
míst
perucké kde
pískovce
ãi jejich
rozpadlé
a přístavkem,
byl umístěn
sklad
na uhlí
deriváty
a toaleta.vyuÏívány jako slévárenské písky,
‰tukové
písky
nebo pro bylo
v˘robu
V těchto
podmínkách
tedyabrazních
zajištěno
ãisticích
Sedimentace
perucfungováníprostfiedkÛ.
obou měšťanských
škol, do
roku
k˘ch
pískovcÛ
je
na
fiadû
stfiedoãesk˘ch
1935 řízených jako jediná měšťanská škola
lokalit (typick˘ je tfieba Hostibejk u Krav Praze IX–Vysočanech. Výuka probíhalup) zakonãena ‰tûrãíkovou polohou, ktela podle stávajících osnov, žáci byli vederá ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
ni k vlasteneckému cítění, hlavně oslavou
nástup
nové, mohutnûj‰í mofiské záplavy.
nejrůznějších
svátků
– především
28. říjTato
‰tûrãíková
poloha
je velmi dobfie
vyna,
T.
G.
Masaryk,
Jan
Hus,
bitva
u
Lipan,
vinuta na fiadû míst v proseckém podzemí,
M. R.
Štefánik,
všesokolské
slety aj.prosec– a to
ale
také
napfiíklad
v lomu poblíÏ
jak
ve
školní
tělocvičně,
tak
i
na
Tyršově
ké vyhlídky.
cvičišti
poblíž pískovce
školy. Inspektorské
zprávy
V˘‰e
poloÏené
jsou hrubozrnné,
potvrzují
vysokou kvalitu
výuky zvrstvené
i nových
ménû
homogenní,
ãasto ‰ikmo
Postupně docházelo
k zavádění
tzv.
aprostor.
mají charakteristickou
narezlou
barvu.
koedukovaných,
tj. smíšených vrstvám
tříd, a toapře¤adíme
je k tzv. korycansk˘m
povaÏujeme
je za sediment
mûlkého
devším z důvodu
kolísajícího
poměru mofie,
chlapve
ců kterém
a dívek. hrály dÛleÏitou roli pfiíbfieÏní
proudy,
jejichÏ 30.
smûry
bûhem
dal‰ího
v˘Od poloviny
let se
byly
zahájeny
diskuvoje
tím ovlivÀovaly
zrse o pobfieÏí
dostavbě mûnily
školníhoa areálu.
Již těsně po
nitost
sloÏení
pískovcÛ
a smûry
jejichjejí
vnitfidostavbě
budovy
700 byla
shledána
kaní
laminace.
pacita
nedostačující, a došlo tedy ke změně
osnovami (především německý jazyk, děje-

pořádány osvětové besedy aj.
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PrÛzkum
pis, občanská výchova – dějiny bylo potřePodél
prosecké
plo‰inysvětle
byly –velmi
nába ukazovat
ve správném
zavedení
kladnû
clony
asi metrproti
od sebe
vzdábranné vrtány
výchovy),
perzekuce
židovskélen˘ch
vrtÛ a ‰achtou
bylo otevfieno
mu obyvatelstvu
se vysočanských
žákůpodnezemí
Ameriky
I. Odtud
dál smûrovala
dotklyunijak
výrazně.
Významná
byla přeprÛzkumná
‰tola
aÏ podél
ulice NaproVyměna školního
sklepení
na provizorní
hlídce.
grandiózní
nebyla
nitileteckéTato
úkryty,
zachovaly akce
se plány
z roku
kdy
souhrnnû
vyhodnocena,
ãást
materi1944 přeměny sklepů v definitivní kryty pro
álÛ byla staÏena jako tajná a postupnû se
školáky a obyvatelstvo z okolních domů.
poztrácela. Moãálka byla mapována doK přestavbě nikdy nedošlo, navíc jejich celkonce
nûkolikrát, ale vût‰ina map je dnes
ková kapacita Jen
by byla
520
osob, což
nedostupná.
díkypouze
‰Èastné
náhodû
bynedostačuje
obě školy.
lo
autorovi ani
tétopro
práce
pfiedáno nûkolik
Bombardování
naMoãálky
Květnoua Krocínky
neděli 1945
listÛ
dobov˘ch map
od
školní budovy
nijak výrazně podzemního
nepoškodilo,
utajeného,
ale v˘znamného
využívánaLadislava
byla mimo
jiné pro
badatele
Hrdliãky,
kter˘uprchlíky
jako gez Horního
Slezska
(němečtí
občané prchaofyzik
proslul
akcemi
v Hitlerovû
Orlím
jící předpodzemí
RA), dálePraÏského
pro ředitelství
hnízdû,
hradu,továren
na Vyz rozbombardovaných
částí
Vysočan (BMM,
‰ehradû,
Karl‰tejnû, ve
·tûchovicích
i jinde,
a Proseku
se v 60.
intenzivnû
vûAero)
a umístěna
zde letech
byla též
Luftschutznoval.
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Funkcionalistická
perla otevírá své dveře
Den otevřených dveří funkcionalistické perly vysočanské
městské architektury – budovy Gymnázia, Praha 9,
Špitálská 2 – se koná v rámci Dnů evropského dědictví
10. září od 9 do 18 hodin.

Léto s Knoflíkem
Kulturní a rodinné centrum Knoflík, Jablonecká 724, Praha
9-Prosek, www.centrumknoflik.cz, recepce@centrumknoflik.
cz, tel.: 733 420 721, 605 806 230.
Otevírací doba kavárny Knoflík v srpnu
(s dětským koutkem a mini zoo)
Út, St, Čt: 9–19 hodin
nebo podle programu v kalendáři na stránkách
www.centrumknoflik.cz

P

řipravena bude výstava o historii a současnosti budovy,
komentované prohlídky budou
probíhat cca každou hodinu. Více
se o funkcionalistické budově ve
Vysočanech dočtete v srpnovém
vydání Rokytky, které je součástí
měsíčníku Devítka.
Zároveň prosíme všechny, kdo
mohou pro tuto akci poskytnout
jakýkoli historický materiál (fotografie, předměty, školní sešity, ale
i vzpomínky), nechť tak učiní na
emailové adrese ehdspitalska@
gmail.com.

Program v Knoflíku

Záštitu nad akcí převzal ředitel
školy Mgr. Antonín Zajíc. Těšíme
se na vaši účast.
Tým organizátorů Gymn. Špitálská

Mezinárodní Asociace mládeže pro RC modely společně
s MČ Praha 9 a MČ Praha 5 srdečně zvou všechny
příznivce modelářství na Mezinárodní halový závod
mládeže RC modelů, který se uskuteční v termínu
3.–8. srpna v hale AC Sparta v Praze 9.
ávod je primárně zaměřen na
mladé modeláře. Děti budou
muset prokázat svoji zručnost
při sestavení daného autíčka
a dále pak při jeho nastavení
a řízení. Modelářství dává dětem
možnost rozvoje technických
dovedností, zručnosti, trpělivos-

ti a v neposlední řadě podporuje
i smysluplné trávení volného
času. Mezinárodní koncepce závodu přinese účastníkům také
potřebu komunikace v cizím jazyce, nutnost koordinovat činnosti, ale i potřebu kulturního
red
rozhledu.

Prosecká zastaveníčka
Cyklus komorních koncertů v parku Přátelství na
Proseku pokračuje také o prázdninách. Letos se koná
pod záštitou MČ Praha 9 již VII. ročník.
2. srpna
Trio Kalich
J. Fučík, E. Kallmán, O. Nedbal
9. srpna
Wichterle Kvintet
J. Haydn, L. van Beethoven
16. srpna
Kvarteto Národního divadla
W. A. Mozart, J. Haydn
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Jednorázové akce
2. 8.

RC modely se utkají
začátkem srpna
Z

Pravidelný program každé úterý, středu a čtvrtek:
ÚTERÝ – cvičení pro rodiče s dětmi
• 9:30 menší děti do 2 let  • 10:30 větší děti do 4 let
STŘEDA – dopolední lekce Hudební školy Yamaha
• 9:30 Robátka  • 10:30 První krůčky k hudbě
ČTVRTEK – dopolední tvoření
• 10:00 pro malé i větší děti s rodiči i bez
Na lekce je nutné se rezervovat předem. Možnost jednorázových vstupů
i zvýhodněné letní permanentky. Více informací na našich stránkách.

23. srpna
Duo Per Due
J. L. Dusík, A. Vivaldi,
J. F. Rameau
30. srpna
Musica Notturna
A. Dvořák, B. Smetana
Koncerty začínají vždy v 18 hodin.
Vstup volný.

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
19:00 Pilates, 20:00 Bodystyling – bez hlídání
3. 8.
CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ – 9.30 Bodystiling s hlídáním,
19:00 Zumba, 20:00 Kruhový trénink – bez hlídání
4. 8.
CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ – 9:30 Kruhový trénink s hlídáním,
19:00 Bodystyling, 20:00 Pilates – bez hlídání
15.–19. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S LEGEM A BRICKS 4 KIDZ – MINECRAFT
22.–26. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S LEGEM A BRICKS 4 KIDZ – KOMIKSY
22.–26. 8. HLAVNĚ, ŽE JSME NA VZDUCHU 4 – příměstský tábor
23. 8.
CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
19:00 Pilates, 20:00 Kruhový trénink – bez hlídání
25. 8.	KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA NA KOJENÍ – 17:00
25. 8.
CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
19:00 Pilates, 20:00 Kruhový trénink – bez hlídání
30. 8.
CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
19:00 Pilates, 20:00 Bodystyling – bez hlídání
31. 8.
CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ – 9:30 Bodystyling s hlídáním,
19:00 Zumba, 20:00 Kruhový trénink – bez hlídání
29.8.–9.9. NEKUPUJ KNOFLÍKA V PYTLI...
aneb dny ukázkových lekcí a otevřených dveří
Celé léto také probíhá zápis do kurzů. Můžete vybírat z této nabídky:
Atletika hrou pro děti, mimicvičení (s masážemi dětí i bez), cvičení rodičů
s dětmi, Junior Aerobic, Minidance, Minisportovec, Výtvarné a tvořivé kurzy
pro malé i větší, Keramika, Bricks 4 Kidz (kroužek s Lego kostkami), lekce
Hudební školy Yamaha Knoflík (předškolní hudební programy, nástrojové
obory pro děti, mládež i dospělé), cvičení pro dospělé (s hlídáním dětí i bez).

26. Svatováclavská pouť na Proseku

Výzva pro stánkaře
a ostatní prodejce
26. Svatováclavská pouť na Proseku se koná 24. a 25. září 2016.
Registrace k prodeji začala 1. července, zaregistrovat se můžete vždy
od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 15.00. Všechny informace vám sdělí
firma Firma Duell – stánkový prodej, tel.: 603 171 761, 723 281 667,
administrace tel.: 737 425 627, e-mail: svatovaclav@seznam.cz.
Pouze tradiční pouťové zboží a občerstvení!

Srpen 2016
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Sbor Cantoria Praha Blíží se noc netopýrů
hledá zpěváky
Sbor Cantoria Praha: „Hledáme zpěváky – muže pro
spolupráci na provedení České mše vánoční J. J. Ryby.“

Ž

enský pěvecký sbor Cantoria
Praha přivítá zájemce z řad
mužů (tenorů i basů) pro nácvik
a provedení České mše vánoční,
která bude uvedena 21. prosince
2016 ve Svatyni Krista Krále Praha 9, Kolbenova, případně také
19. prosince 2016 v Emauzích
Praha 2. Zájemci kontaktujte sbor
na adrese info@cantoria-praha.
cz, nebo sbormistryni na telefonu
607 660 310. Zkoušíme ve středu

Mezinárodní akce Noc pro netopýry se uskuteční
i na Toulcově dvoře – Středisku ekologické výchovy
v Praze ve středu 31. srpna.

od 19 hodin v objektu zahrady Pavana na Proseku, ulice U Prosecké
školy vedle ZUŠ.

Kdy do knihovny
o prázdninách?

N

etopýr je jediným nočním létajícím savcem, který si však u lidí
přílišnou lásku a náklonnost nevybudoval. Přesto je to velmi
zajímavý tvor, o jehož ochranu je nutno více bojovat, jelikož některé jeho
druhy jsou již kriticky ohrožené.
Noc pro netopýry je určena široké veřejnosti. Ta se díky programu připraveného odborníky má možnost seznámit s těmito zajímavými tvory.
red
A na Toulcově dvoře si na ně budete moci dokonce i sáhnout. 

V Městské knihovně Praha a jejich pobočkách platí
i v srpnu prázdninová provozní doba.

Pohádky Na Dvorečku

Jak tedy bude otevřeno do 31. srpna 2016 v knihovnách Prahy 9?

Knihovna Prosek

Knihovna Vysočany

Měšická 3/806
Pondělí 13.00–19.00
Úterý 9.00–16.00
Středa a čtvrtek 12.00–19.00
Pátek 9.00–16.00
tel.: 286 881 064
bezbariérová

Zbuzkova 34/285
(vchod z ul. Krátkého)
Pondělí 13.00–19.00
Středa 12.00–19.00
Pátek 9.00–16.00
tel.: 283 893 593
bezbariérová

Na pohádkový dvoreček – letní cyklus pohádek pro
nejmenší se můžete těšit vždy ve středu. Představení
začínají v 16 hodin na malé letní scéně
v Jandově 4 ve Vysočanech v Praze 9.

Do 7. srpna jsou uzavřeny všechny pobočky Městské knihovny Praha.

17. 8.
24. 8.
31. 8.
7. 9.
14. 9.

O Palečkovi – Malé divadélko Praha
Perníková chaloupka – Loutkové divadlo Kozlík
Červík a světluška – Liduščino divadlo
Kašpárek na cestách – Divadlo matky Vackové
Indiánská pohádka – Divadélko Romaneto

Městská část Praha 9 Vás srdečně zve na kulturní programy
VSTUP na všechny akce ZDARMA | www.praha9.cz

27. 8.
Barevná
devítka
Park Podviní
Vysočany

8. 9.
Podviní 2016

Park Podviní – Vysočany

15.–18. 9.
Vysočanská pouť
U parku Podviní – Vysočany

18. 9.
Prosecký podzim
Park Přátelství – Prosek

8. 9.
Harfandění – benefič
Galerie Harfa

ní běh

23. 9.–25. 9.
Vysočanské
vinobraní
Vinice Máchalka

24. 9.–25. 9.
Svatováclavská
pouť na Proseku
Okolí kostela sv. Václava

PODVINÍ 2016
začátkem září
Open Air Festival PODVINÍ
2016 se uskuteční ve
čtvrtek 8. září od 16.30
hodin v přírodním parku
vysočanského Podviní.
A kdo vystoupí?
STO ZVÍŘAT
BBP – podzemní orchestr
Phil SHÖENFELT
and SOUTHERN CROSS
ZUBY NEHTY
TRABANDITA A REVEREND
(Jarda Svoboda a Fanda Holý)
Více na www.podvini.cz

Srpen 2016
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FOTOOHLÉDNUTÍ

Chmelová Devítka
Nejen milovníci zlatavého moku se zúčastnili pivní pouti s názvem „Chmelová Devítka aneb minipivovary sobě“, která se uskutečnila 18. června
pod záštitou MČ Praha 9. Den plný zábavy její účastníci mohli strávit v Pivovaru Kolčavka v Libni, Minipivovaru Beznoska na Starém Proseku a na
Bobové dráze Prosek. Všechna tři centra dění propojila trasa se soutěžemi pro děti o zajímavé ceny a zajímavý kulturní program. foto: Jiří Houdek

Folkové Podviní a jeho věru povedené číslo třináct
V předprázdninovém čase se v kamenném hradišti přírodního parku
vysočanského Podviní sešli už potřinácté příznivci folku, trampské
a bluegrassové muziky. A můžeme si asi skromně přiznat, že zdaleka
nejen z celé Prahy, ale i jejího širokého a dalekého okolí. Návštěvníky
zaplněné celé údolí jasně hovořilo o tom, že tento festival si své dobré
jméno nehledá, ale už ho dávno má. O tom, že rozhodně i na tomto
ročníku FOLKOVÉHO PODVINÍ našeho devátého pražského obvodu
bylo na co se těšit, dívat a hlavně co poslouchat, není věru pochyb. A i když
z původního programu na poslední chvíli vypadl ze zdravotních důvodů
Vladimír Mišík, nečekalo toho večera návštěvníky žádné velké zklamání.
Narychlo se podařilo domluvit za Vláďu Mišíka a jeho ČDG velmi
příjemnou a adekvátní náhradu, a to sice Václava Koubka s celou jeho
kapelou. A tak si lidmi zaplněné kamenné hradiště postupně vychutnalo
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D.N.A. Brno, plzeňskou kapelu LAKUNA, Václava KOUBKA s jeho
bandem, bluegrassový plzeňský COP a na závěr zahrálo do šeřícího se
večera TRIO Vladimíra MERTY, v němž nechyběl legendární houslista
Jan Hrubý a kytarista a hráč na klávesy Ondřej Fencl. V několika písních
je navíc doprovodil jejich řidič, hostující hráč na harfu, což bylo věru
příjemné zpestření. Je-li někdo ve světě folku skutečnou legendou,
pak je to právě Vladimír Merta, který letos oslavil svých neskutečných
sedmdesát. A když na závěr vystoupení zahráli tito pánové do ticha píseň
Praha magická, nebylo už co dodat.
Třináctý ročník byl i díky vám povedený a krásný, ale už je za námi a nám
nezbývá, než se těšit, co nás čeká na FOLKOVÉM PODVINÍ 2017.
Fotogalerii z celého odpoledne a večera naleznete tradičně na
www.podvini.cz.
dr. Otto Sepl, foto: Pavel Kácha a Otto

COP

Václav Koubek s kapelou

Trio Vladimíra Merty

Václav Koubek s kapelou
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Chodíš běhat a nechceš běhat sám? Nebo nechodíš
a chtěl bys? Chtěl bys poradit a zlepšit svou výkonnost?
Nebo se seznámit? Dostat se do kondice? Nebo
nastartovat den s dobrou partou a zažít ranní vítězství
nad sebou samým?

PŘESTAŇ HLEDAT VÝMLUVY A PŘIJĎ.

Ve Sparta Areně Podvinný mlýn běháme 2x v týdnu ráno pod vedením zkušených běžeckých
trenérů. Zlepšíme Vaši kondici, techniku, připravíme Vás na první závod, pomůžeme shodit pár
kilogramů, nebo najít nové parťáky. Běháme za každého počasí v krásném okolí haly, na tartanovém
oválu a za nepříznivého počasí v hale.
•
•
•
•
•
•
•

Běháme každé úterý a čtvrtek
Sraz u recepce Arena Sparta Podvinný mlýn
Registrace v 6:30, běžíme v 7:00
Parkování, šatny a sprchy jsou k dispozici
Odměny pro věrné běžce
Testovací centrum sporttesterů Polar
…a v červnu zdarma!

Díky komplexnímu zajištění a profesionálním trenérům je Morning run v Arena Sparta Podvinný mlýn
nejlepší volbou pro Váš běžecký trénink.

Více informací najadete na

Srpen 2016

facebook.com/arenapodvinnymlyn

Powered by
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Letní tábor taekwonda

Přípravné
utkání
pražských
„S“

Na začátku července taekwondisté z Litoměřické vyrazili jako každý rok na letní tábor
taekwon-da. Letos byl počet účastníků opět rekordní.

I když je léto v plném proudu,
hokejisté se připravují na
novou sezonu 2016/2017.
Stříbrný tým z uplynulé
extraligové sezony – Spartu
– můžete přijít podpořit na
zápas už koncem srpna na
derby v Edenu.

V

T

Z letního tábora taekwonda

íce než devadesát cvičenců zažilo plno zábavy, her a cvičení
taekwonda. Tábor probíhal ve
dvou turnusech. První byl otevřen,
tak jako v minulých letech, nejenom členům oddílu, ale i široké veřejnosti. Členové cvičili jedenkrát
denně v dopoledních hodinách
taekwondo. Nečlenové si mohli
vybrat, kterému sportu se budou

věnovat. Odpoledne všechny děti
hrály bodované hry do celotýdenní
soutěže. Ve volném čase se relaxovalo u bazénu v areálu, případně
v moderním nově postaveném
wellness.
Druhý turnus byl určen mládeži
a dospělým. Byl zaměřen na zlepšování technik a fyzické zdatnosti.
Běh, posilování, sportovní trénin-

ky, to všechny členy provázelo. Oba
turnusy zakončily zkoušky členů na
vyšší technické stupně. V příštím
roce taekwondisté, ale i nečlenové
vyrazí na již 25. letní soustředění.
Bližší informace o Škole Taekwondo Dan-Gun a o případném
zářijovém náboru 14. září 2016
naleznete na http://dangun.taekwondo.cz
Pp

ermín souboje o vládce Prahy
proti slávistickým hokejistům
je potvrzen. Přípravné utkání
mezi pražskými „S“ se bude konat
v úterý 30. srpna ve vršovickém
Edenu. Úvodní vhazování jediného derby sezony je naplánováno
na 17.30 hodin. Přijďte podpořit
Spartu v tomto prestižním duelu!
red


Za ekologickou
a bezpečnější Devítku
Akce motoškoly ve spolupráci s vybranými autoškolami
a městskou částí Prahy 9 s názvem Za bezpečnější a ekologičtější Prahu 9 se koná 30. srpna od 9 do 17 hodin na
horním parkovišti O2 areny, Českomoravská ulice, Praha 9.

C

ílem neziskové akce je zvýšení bezpečnosti a pohybu dětí
v provozu na pozemní komunikaci
a seznámení s novým ekologickým
motocyklem, poháněným elektromotorem o výkonu 11 kW, který je
schválen pro provoz na pozemní
komunikaci pro držitele řidičského oprávnění skupiny B.
Zároveň s nadcházejícím školním
rokem 2016/2017 zveme rodiče
a děti v rámci dne otevřených dveří
spolupracujících autoškol k přednášce o bezpečnosti provozu a samostatném pohybu dětí na pozemní komunikaci. V rámci této akce
se mohou děti prakticky seznámit
s elektromotorkami určenými pro
danou kategorii dětí (7–14 let).
Naší snahou je vést osvětu v rámci
pohybu dětí ve spojení s bezpečností silničního provozu a seznámení se
občanů s novými ekologickými vozidly 21. století. Akce je určena pro:

28

• žáky spolupracujících autoškol
(možnost svézt se na motocyklu
na cvičné ploše)
• řidiče skupiny B, kteří automaticky mohou řídit motocykl
do 125 ccm automat (možnost
svézt se na motocyklu v provozu za doprovodu učitele
autoškoly)
• rodiče a děti školního věku (osvěta přicházejícího školního roku
a volný pohyb dětí i na kole)
Bližší informace a registrace na
www.auraas.cz, info@auraas.cz,
www.motostop.cz, info@motostop.cz, www.autoskola-helena.cz,
autoskolahelena@seznam.cz.
Další info na ekodevitka@auraas.
cz, tel.: 734 481 347, 704 041 001.
Pořadatelem je Autoškola AURA
s.r.o , Praha 9 ve spolupráci s partnery Motostop Praha 9, Autoškola
Helena Praha 9, 2AŠ Praha 9, Autoškola P.K.F. s.r.o., Praha 9.
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Vydařený fotbalový turnaj
O pohár městské části Praha 9
V Hrdlořezích v areálu
místní tělovýchovné jednoty se v sobotu 25. června
konal již posedmé fotbalový turnaj tradičně pořádaný za podpory městské
části Praha 9.

A

kci slavnostně zahájil místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský,
který se před prvním ročníkem turnaje nebál vsadit na partu nadšenců „od Rokytky“. Věřím, že se mu
jeho sázka vyplatila. Spartak se,
stejně jako městská část, nebojí výzev, a tak letošní ročník lze nazvat
vskutku přelomovým. Souběžně
se totiž hrály dokonce dva turnaje za účasti stejných týmů v obou
kategoriích (2005 a mladší, 2001
a mladší). Vzhledem k citlivě sestavenému programu utkání si tak
děti ze stejného klubu mohly na-

Ze sedmého ročníku fotbalového turnaje v Hrdlořezích O pohár městské části Praha 9
vzájem fandit a v Hrdlořezích bylo
velmi rušno a veselo.
Další výzvu pro všechny připravila matka příroda. Po celou dobu
konání turnaje panovala tropická
vedra, na která však byli pořadatelé připraveni a cíleným chlazením
účastníků (zajištění pitného režimu, zakrápění hřiště nebo máčení
přesluněných hlav v zakoupených
kbelících s vodou) děti přestály
turnaj bez úhony.

Úspěšný Spartak

Na skvěle připraveném hřišti
se během dne utkalo systémem
každý s každým celkem 12 týmů,
za které nastoupilo bezmála
130 dětí. Ve 30 utkáních padlo
158 branek, radosti ze vstřelených
gólů bylo tedy až až...
Všechny týmy při slavnostním
vyhlášení výsledků obdržely za
celkové umístění pamětní poháry
a všichni účastníci diplomy a medaile. V kategorii 2001 a mladší
zvítězilo družstvo Sokola Luštěni-

ce, v kategorii 2005 a mladší bral
vítězství domácí Spartak Hrdlořezy a v kategorii 2001+2005, kdy se
sčítaly body klubů v obou kategoriích, zůstalo zlato opět doma.
Dětem i trenérům zúčastněných
týmů připravila během turnaje
občerstvení klubová restaurace
v areálu.
Podle ohlasů rodičů, trenérů i dětí
napříč týmy se sedmý ročník vydařil na výbornou. Díky všem!
Vladimír Liška, hlavní trenér
mládeže TJ Spartak Hrdlořezy

Nejlepší běžci v Pražském poháru z Prahy 9 byli oceněni
Přední místa na květnovém
Volkswagen Maratonu Praha
pravidelně obsazují afričtí
profesionální atleti. Šanci
na vítězství nicméně letos
měli i všichni pražští běžci.
V rámci Pražského poháru
totiž změřili síly obyvatelé
z každé městské části.

S

lavnostní vyhlášení vítězů
v mužské i ženské kategorii
pražských maratonců Prahy 9
proběhlo za účasti pořadatelů
a starosty městské části Praha 9
Jana Jarolíma koncem června
v obřadní síni vysočanské radnice.

Srpen 2016

Ocenění převzali Radek Brunner
(oficiální čas maratonu 2:37:57),
Jozef Harčarík (2:56:04), Leoš

Kafka (2:57:44), Radka Zbíralová
(3:20:27), Jana Kabrtová (3:29:37)
a Petra Davídková (3:36:52).

Počet běžců z Prahy 9 i výkony
těch nejlepších ocenil starosta
Prahy 9 Jan Jarolím. Kromě jiného
konstatoval: „V mládí jsem reprezentoval svou školu ve sprintu, ale
vždycky jsem obdivoval vytrvalce.
Na dlouhé tratě jsem si netroufal
a trasa maratonu je pro mě něco
nepředstavitelného. O to více
si vážím a obdivuji ty, kteří jsou
schopni 42 kilometrů a 195 metrů
nejen uběhnout, ale navíc obsadit
čelní místa v závodě s tak masovou
účastí, jakou se maraton v Praze
pyšní. Věřím, že skvělé výsledky
našich spoluobčanů budou motivovat k podobným sportovním
aktivitám i další.“
foto: www.runczech.com
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Mažoretky současnosti
Zmínky o prvních
mažoretkách se datují
od dvacátých let minulého
století. Ale co byly mažoretky dříve a co jsou dnes?
V dnešní době se mažoretky řadí mezi plnohodnotné
kolektivní sporty.

V

minulosti jsme mažoretky vídali při různých slavnostech
po boku dechových orchestrů,
které jim hrály převážně klasické
pochody. Mažoretky předváděly
jednoduché sestavy s jednoduchými prvky s hůlkou. V dnešní době
se mažoretky řadí mezi plnohodnotné kolektivní sporty a v jejich
řadách vídáme především dívky.
Každým rokem však roste i počet
chlapců, kteří se věnují jak mažoretkovému sportu, tak disciplíně
twirling.
Náročnost mažoretkového sportu
každým rokem stoupá, choreografie jsou propracovanější a požadavky na mažoretky se zvyšují.
Např. co před rokem dělala juniorská kategorie, letos dělá i dětská kategorie. Pokud chtějí být
dívky úspěšné, musí tréninkům
obětovat hodně času. Tréninky
probíhají dvakrát týdně, občas
se koná víkendové soustředění
a v létě je týdenní soustředění samozřejmostí. Během jara, kdy
vrcholí mažoretková sezona, se
potkáváme téměř denně.
Ale nebojte, není to jen dřina. Dívky sport baví, možná i pro to, že
jsme fajn parta, klademe důraz na

kolegialitu a přátelství. Je pro nás
důležitý vzájemný vztah trenérů,
mažoretek i rodičů. Trávíme spolu
hodně času, tak proč si náš společný koníček neudělat příjemným
pro všechny.

lena. Mažoretky však používají
čím dál tím více twirlingové prvky,
aby mohly oživit své choreografie o zajímavé efekty, ale musí to
zvládnout i s pochodem.

Co je twirling?

Tým Pražské mažoretky, který patří pod TJ Sokol Vysočany Praha 9,
se twirlingem také zabývá, ale naše
hlavní zaměření je na klasickou
mažoretku. Sem patří pochod převážně na moderní hudbu, proložený jednoduchými tanečními kroky
a twirlingová práce s hůlkou.
Celkem 120 mažoretek je rozděleno do pěti kategorií podle věku.
Nejmladším dívkám jsou 4 a nejstarším 22 let. Účastníme se různých vystoupení, festivalů, zájezdů a soutěží. Můžeme se pochlubit
řadou úspěchů a titulů.
Nejstarší seniorská skupina
(15 a více let) jsou dvojnásobné

Zjednodušeně řečeno se jedná
o velmi náročnou práci s hůlkou,
která je propojena s tancem, baletem a gymnastikou. Sportovcům
se říká twirlerka či twirler a hůlka
neboli baton je hlavním náčiním.
Představte si moderní gymnastiku
s hůlkou. Tanečník tančí a zároveň
pracuje s hůlkou, která se vůbec
nezastaví. Hůlka se stále točí, létá
do vzduchu a twirlerka zvládá
několikanásobné otočky, sedá si,
lehá si a zároveň s hůlkou pracuje
kolem celého těla. Je to velmi náročná disciplína, která má svou
soutěž a od mažoretek byla oddě-

Pražské mažoretky

mistryně Evropy a letošní rok se
rozhodly dát si soutěžní pauzu
a věnovat se festivalům a zájezdům společně s dechovým orchestrem. Na začátku července byly na
koncertním turné v Norsku, odkud si přivezly spousty nevšedních
zážitků.
Kategorie starší děti (12–14 let)
v letošním roce vyhrála plno pohárových soutěží a dívky získaly
titul mistr oblast, mistr Čech a vicemistr ČR. Byly nominované na
Mistrovství Evropy, které proběhne 7.–9. října 2016 v Anglii.
Mladší děti (9-11 let) sbíraly letos
také samá vítězství a do jejich sbírky přibily tituly mistr Čech a vicemistr ČR.
Naše nejmladší soutěžní skupina
Minimažoretky (6–8 let) udělala
v letošním roce také mnoho práce:
zvládla natrénovat nové soutěžní
sestavy a získala titul II. vicemistr
oblasti, a dokonce zvládla s kapelou víkendový dechový festival
v Roudnici nad Labem.
„Rodinné“ zázemí, které mažoretkám nabízíme, je základ pro
jejich úspěch, a snad i proto se
můžeme řadit mezi nejlepší mažoretkové skupiny v České republice.

Chcete být i vy
součástí našeho týmu?
Přijďte mezi nás...

Na webu www.prazskemazoretky.cz
najdete veškeré informace, novinky a vše, co se u nás právě děje.
Zápis nových mažoretek bude
probíhat v pondělí 5. září 2016
od 18 hodin v sokolovně TJ Sokol
Vysočany.
Těšíme se na vás.
Ing. Soňa Purmová
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INZERCE
FA J. MACHÁČ

SC-351475/09

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

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

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

Obchod plný zajímavých elementů
pro snadnější život maminek a tatínků
SC-351666/08

OPRAVY A PRODEJ

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

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

SC-351828/10

ŠICÍ STROJE

NOVĚ OTEVŘENO
adresa:

KOSMETIKA

ase Praha_92x63_AF+D.indd 1

tel: +420 731 331 231
vše pro těhotné,
miminka i batolata
těhotenská, kojenecká
a dětská móda
Babyelement.cz

VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další

w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z

SC-351899/53

Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
SC-361122/15

www.hdk.cz

OTEVŘENO Po–Pá 9–18 hod

SC-361765/02

SC-361711/02

„SalonDoris“ s francouzskou
kosmetikou „Payot“
Litoměřická 405, Praha 9 Prosek
Těším se na vás Po–Pá 800–2000 h.
Karolína, tel.: 739 118 916

NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
A ŘÍJE
N JIŽ
V PRO
DEJI!
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.czŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.

300 m od metra Vysočanská

kosmetické služby

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

www.klubmontessori.cz
tel.: 604 708 572

Sokolovská 568/308, Praha 9

SC-361908/01

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

08.06.16 14:28

ale lóže č. 6 na 1. balkonu
je jen moje!
www.predplatnend.cz
SC-361121/38

Předplatné 2016/17 do Národního divadla je právě v prodeji.

predplatne2016-17-inz-pmc-188x130.indd
Srpen
2016
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SC-361951/01

