DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA LETNÍ SCÉNĚ HARFA VE VYSOČANECH

SRPEN 2017

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
BLÍŽÍ SE VOLBY DO PS
PARLAMENTU ČR. NECHCETE
SE ZAPOJIT DO PRÁCE
OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE?
OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

www.PRAHA9.cz
Př

y
íslo v
í š tí č

jde

ří
6. zá 7
2 01

Barevná Devítka –
ochutnávka světových kultur
POHÁDKY
NA DVOREČKU

KINOBUS
NA PROSEKU

GALERIE 9:
JOSEF ZOSER

I N Z E RC E

H U D BA

P Ů VO D N Í T E X T Y

ALAN
MENKEN

GLEN
S L AT E R

LIBRETO

SISTER ACT Is presented through special arrangement
with Music Theatre International (MTI).
www.MTIShows.com

SC-370093/58

SC-370564/18

CHERI STEINKELLNER
& BILL STEINKELLNER

chcete změnit svou práci a vydělávat víc?

INZERCE
V ČASOPISU

HLEDÁME MANAŽERY INZERCE!

NasePraha_92x130_SvA.indd 1

10.04.17 10:42

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

Jaroslav Harviš
MANAŽER INZERCE

SC-362508/10

jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

SC-370488/31

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

tel.: 734 505 923
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Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

EDITORIAL

Historie
Služby

PŘEČTĚTE SI

4 – 7 Z radnice
8 Zdravotnictví

Vážení čtenáři,
letní prázdniny se přehouply
do druhé poloviny, ale ne
všichni mohli odjet z Prahy
a užívat si zaslouženou dovolenou mimo hlavní město.
A právě ti, co zůstali doma,
se mohou odměnit návštěvou divadelního představení
na střeše obchodního centra
Harfa, kde je v plném proudu
divadelní letní scéna. Její
program na srpen a první zářijové dny přinášíme v tomto
vydání Devítky.
Vypravit se však můžete také na novou výstavu –
tentokrát fotografickou – do

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

9 – 12 Sociální služby
13 – 14 Školství
15 – 23 Kultura

naší Galerie 9, na oblíbený
kinobus, který letos zastavuje na Proseku začátkem srpna, nebo na tradiční a velmi
oblíbenou Barevnou Devítku
v Podviní. Tento multikulturní festival si za dobu svého
trvání vydobyl dobré jméno
daleko za hranicemi Prahy 9,
tak věřme, že mu letos bude
nakloněno i pěkné počasí.
Zalistujte srpnovou Devítkou, najdete v ní další tipy,
jak si užít léto v Praze 9.

21 – 22 Rokytka
24 Život kolem nás
25 Ohlédnutí
26 – 28 Informace
29 – 30 Sport

Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

V případě, že vám časopis nedošel do
schránek nebo jste jej obdrželi pozdě, stěžujte
si u svého poštovního doručovatele.

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
majkakurkova@gmail.com
Redakční rada: Předseda: Mgr. Adam
Vážanský, členové: Milan Apeltauer,
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PaedDr. Taťjana Horká, Mgr. Tomáš Portlík,
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.

Další kontakty:
Strategic Consulting, s. r. o.,
Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1
Jednatel společnosti:
Jan Čížek, jan.cizek@ceskydomov.cz
Marketing a inzerce:
Mgr. Jaroslav Harviš
e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
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distribuce@ceskydomov.cz
Foto na titulu: Marie Kurková
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Zastupitel MČ Praha 9 Ing. Mgr. Aleš Doležal (KDU-ČSL)

Děti jsou naše budoucnost,
senioři naše odpovědnost
Ing. Mgr. Aleš Doležal byl do zastupitelstva Devítky zvolen za KDU-ČSL, tedy jednu ze stran
opoziční Trojkoalice. Přesto většinu politických stran v něm oceňuje za konstruktivní spolupráci,
která „mi umožňuje naplňovat cíle naší strany, které lze stručně shrnout do konstatování, že
senioři jsou naše odpovědnost a děti naše budoucnost,“ konstatuje Aleš Doležal.
Ing. Mgr. Aleš Doležal

Od letošního roku se Středisko
sociálních služeb, které jako
příspěvkovou organizaci zřizovala MČ Praha 9, změnilo na
neziskovou organizaci Ústav
sociálních služeb Praha 9. Jak
tuto změnu vnímáte?
Jsem rád, že se Středisko sociálních služeb Praha 9 transformovalo do podoby ústavu
podle požadavků nového
občanského zákoníku. Zmíněná transformace umožňuje
zabezpečit jeho financování
vícezdrojově, tedy nejen z rozpočtu MČ Praha 9 (např. MPSV
ČR, hl. m. Praha, dárci…), což
dovolí kromě jiného rozšiřovat
služby pro seniory. Velká část
financování sice leží na uživatelích služeb nebo zdravotních
pojišťovnách, ale tento příjem
zdaleka nepokrývá náklady
na zdravotní péči. Navíc nová
právní forma sociálních služeb
Prahy 9 nic nezměnila na tom,
že MČ Praha 9 je jejich výlučným zřizovatelem.
Jaké sociální služby ústav
poskytuje?
Ústav sociálních služeb MČ
Praha 9 v současné době slouží
zhruba 500 klientům. Domov
seniorů s 87 lůžky jako jednu
z mála pobytových služeb
provozuje a zakládá přímo
městská část. Povinnost nabízet dostupné ubytování pro
seniory a lidi se zdravotním
handicapem naplňuje Praha 9
provozem domu s pečovatelskou službou se 110 byty.

Stejně jako obyvatelé domova
seniorů i lidé žijící v domě
s pečovatelskou službou mají
k dispozici hezky upravené
zahrady.
Jako jedna z mála městských
částí se můžeme pochlubit
denním stacionářem pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo podobným typem
onemocnění. Exkluzivní je
nejen jeho vybavení a stavební uspořádání, ale především
nadstandardní přístup čtyř
pracovníků, kteří si osvojili nejmodernější trendy práce
s takto postiženými lidmi.
A jaké možnosti mají lidé,
kteří v péči o sebe již vše nezvládnou, přitom ale chtějí
zůstat doma?
Jim je k dispozici terénní
služba, protože i naší snahou
je pomoci našim občanům, aby
mohli ve svém domově setrvat
co možná nejdéle nebo zde
také zemřít. Vím, že rozmluvám o smrti se většina brání,
i když k životu patří. Proto
také dbáme, aby na specializace pracovníků v sociálních
službách navazovala paliativní
péče. Ve spolupráci s mobilním
hospicem poskytuje Praha 9
služby klientům, kteří jsou již
v terminálním stádiu a chtějí
zemřít doma.
V poslední době se vžívá termín „mladý senior“ pro fyzicky i duševně aktivní lidi v důchodovém věku…
Více než 400 jich navštěvuje

kulturně aktivizační centrum pro seniory spadající
pod Ústav sociálních služeb
Prahy 9, které nabízí mnoho
aktivit – od tréninků paměti,
výuky cizích jazyků přes rukodělné dílničky po vzdělávací
programy a výlety, jež přispívají rovněž k vytváření a udržování společenských vztahů.
Sociální služby Devítky se zaměřují i na nejmenší obyvatele městské části. Jakou dnes
mají podobu?
Z bývalých dětských jeslí se
staly dětské skupiny. Praha 9
disponuje důstojným zázemím
pro 50 dětí, v němž pracují
obětavé a šikovné tety. Navíc
od května letošního roku
čerpáme i prostředky z evropských fondů určené právě na
provoz dětských skupin. Stručně řečeno, o kvalitní péči o ty
nejmenší, kterou zajišťujeme,
je stále velký zájem.
Velký zájem je také o místa
v mateřských školách, kterých – jak se zdá – se letos
opět nedostává. Co děláte
v tomto směru?
Je pravda, že podle informací
z konce června bylo do MŠ
provozovaných MČ Praha 9
přijato 402 dětí a nepřijato
273. Jedná se přitom o děti
s trvalým pobytem v Praze 9.
Z 273 nepřijatých dětí je přitom 232 těch, kterým k 1. září
tohoto roku nebudou ještě tři
roky, a s ohledem na stupeň
jejich vývoje a s tím souvise-

jící zvýšenou péčí ze strany
učitelek jsme k jejich přijímání zdrženliví. Do konce září
proto musíme umístit ještě
41 tříletých dětí, což s největší
pravděpodobností nebude
problém. Každý rok se totiž
opakuje stejná situace: rodiče
přijatých dětí nemají žádnou
zákonnou povinnost sdělit,
zda 1. září jejich dítě do školky
nastoupí, takže nemálo jmen
se dubluje v rubrice přijatých,
ale i nepřijatých. Vyřešil by
to centrální registr dětí v MŠ,
který ale ministerstvo školství
zatím odmítá. Když srovnáte počet míst v mateřských
školách a počet dětí v registru
obyvatel v předškolním věku,
je kapacita školek dostačující.
Samozřejmě si uvědomujeme velký nárůst počtu nových
obyvatel na Devítce a s tím
související zájem o místa v mateřských školách, ale se zdroji,
které máme z tzv. rozpočtového určení daní, je vyloučené
navyšovat kapacitu školek,
jak bychom si přáli. Přesto Praha 9 od školního roku
2011/2012 vybudovala zcela
novou MŠ Kytlická, zřídila další MŠ jakou součást základní
školy Na Balabence, přístavbami v MŠ U Vysočanského
pivovaru a U Nové školy získala dalších 7 tříd pro 178 dětí.
Celkový nárůst kapacit MČ
provozovaných MČ Praha 9 za
posledních pět let představuje
zvýšení téměř o třetinu. V příštím školním roce vznikne dalších 24 míst v MŠ Kovářská.

Léto v Domově seniorů v Novovysočanské
Prázdniny jsou v našich
zeměpisných šířkách
dobou grilování a nejinak
je tomu i v Domově seniorů
v Novovysočanské. Na
vuřtech a chlazeném pivečku
si tu pochutnávali senioři
13. července. foto: mk
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Z 15. Zastupitelstva městské části Praha 9
Zastupitelé městské části Praha 9 se sešli na svém 15. zasedání 20. června 2017.
Petice občanů „Ne zastavění
náměstí OSN“
Zastupitelé se seznámili
s peticí občanů Prahy 9 „Ne
zastavění náměstí OSN“ ze dne
19. června 2017. Pověřili starostu Prahy 9 Jana Jarolíma a místostarostu odpovědného za
rozvoj území a výstavbu Marka
Doležala, aby jednali s vlastníkem pozemků na náměstí OSN
s cílem zachovat zde co nejvíce
zeleně. Zároveň požádali Institut plánování a rozvoje hl. m.
Prahy, aby zpracoval a projednal s občany komplexní studii
na kvalitní veřejný prostor
náměstí OSN se zapracováním
potřeb občanů. O probíhajících
jednáních budou zastupitelé
průběžně informováni.

Zvýšení rozpočtu Prahy 9
Rozpočet MČ Praha 9 byl
zvýšen o účelovou investiční
dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy
ve výši 20 milionů korun na výstavbu pavilonu ZŠ Špitálská.

Odkoupení pozemků u stanice
metra Střížkov
Jednou z tezí k programovému
prohlášení Rady MČ Praha 9
pro volební období 2014-2018
je v oblasti životního prostředí
prodloužení parku Přátelství
ke stanici metra Střížkov.
K naplnění tohoto cíle je nutné
získat pozemky od společnosti
OC9 s.r.o. Konkrétně se jedná
o pozemky parc.č. 500/104,
parc.č. 500/106, parc.č.
500/130, parc. č. 500/193,
parc. č. 500/194 a parc. č.
500/195 o celkové výměře
23 641 m² na Střížkově, které
navazují na stanici metra
Střížkov, jsou ohraničeny ulicí
Lovosická a přiléhají k pozemku ve správě MČ Praha 9 (se
stavbou parkoviště).
Zastupitelé proto revokovali
své usnesení z 29. dubna 2014
a souhlasili s tím, aby pozemky o výměře 23 641 m² Praha 9
získala za cenu maximálně ve

Zastupitelé Prahy 9 souhlasili s odkoupením pozemků od společnosti OC 9 s. r. o. u stanice metra Střížkov,
aby mohl být prodloužen park Přátelství / foto: Luboš Marek, www.bohemia-werbung.cz

výši ceny v době a místě obvyklé stanovené znaleckým posudkem.

Změny územního plánu
Zastupitelé souhlasili s návrhem změny územního plánu,
který předložila společnost
FINEP Harfa k.s. ve Vysočanech v ulici Za Spalovnou.
Ze stávající funkční plochy
čistě obytné území by se
měla stát plocha všeobecně
smíšená. To by umožnilo výstavbu bytových domů, které
dotvoří dané území.
Zelenou dostala také žádost
o změnu územního plánu bývalého výrobního areálu při
ul. Novovysočanská v Praze 9.
Týká se změny funkčního
využití z území nerušící výroby a služeb (území sloužící
pro umístění zařízení služeb

a výroby všeho druhu, včetně
skladů a skladovacích ploch,
která nesmí svými vlivy
narušovat provoz a užívání
staveb a zařízení ve svém
okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru)
na všeobecně smíšené území
(území sloužící pro umístění
polyfunkčních staveb nebo
kombinaci monofunkčních
staveb pro bydlení, obchod,
administrativu, kulturu,
veřejné vybavení, sport
a služby všeho druhu, kde
žádná z funkcí nepřesáhne
60 % celkové kapacity území
vymezeného danou funkcí).
Zastupitelé schválili také
žádost Crocodille Services
spol. s r.o., zast. CASUA spol.
s r.o., na změnu územního
plánu pozemků ve Vysočanech při ulici Českomorav-

ská. Ze stávající funkční
plochy zeleň městská krajinná by se měla stát plocha
všeobecně smíšená, aby zde
mohl být postaven hotel
zhruba se 300 lůžky.

Nový tajemník pro kontrolní
a finanční výbor
Vzhledem k ukončení pracovního poměru dosavadního
tajemníka KV a FV ZMČ P9
a jeho předložené rezignaci
je s účinností od 20. 6. 2017
jmenován nový tajemník obou
výborů Ing. Jan Šíba.
Více na www.praha9.cz

red

INFO
Další zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 9 se v druhé polovině letošního
roku uskuteční 19. září a 28. listopadu.

Putovní výstava Zaniklý svět v Praze 9
Putovní výstavu s názvem Zaniklý svět, nad níž převzal patronát starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím, se uskuteční 24. srpna v parku
Přátelství na Proseku, 25. srpna na náměstí OSN ve Vysočanech a 26. srpna v Podviní ve Vysočanech při konání Barevné Devítky.
Zaniklý svět je projekt dokumentující
600leté soužití tradičních českých Romů
a Sintů s většinou v českých zemích a jejich pronásledování v období druhé světoSRP E N

2017

vé války. Jeho organizátorem je Výbor pro
odškodnění romského holocaustu v ČR.
Výstava je sestavena ze čtyř panelů pro
prezentaci, návštěvníci budou mít k dispoDEV Í T K A

/

zici informační materiály, doprovodné texty archiválií budou uvedeny v angličtině
a romštině. Součástí projektu jsou i přednášky pro žáky základních škol. red
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Prezident republiky vyhlásil volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Prezident republiky vyhlásil dne 2. května 2017 termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Termín sněmovních voleb je stanoven na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017. Hlasování bude probíhat
v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu začíná hlasování v 8 hodin a volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin.
Hlasování bude probíhat
ve volebních místnostech
na území České republiky
a ve volebních místnostech
zřízených při zastupitelských
úřadech České republiky. Hlasovat lze i na voličský průkaz,
o který je třeba požádat písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče,
případně v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky. Písemně
nebo elektronicky podaná
žádost musí být doručena
nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb (13. října 2017) tomu,
kdo stálý seznam voličů vede
(pro občany Prahy 9 je to Úřad
MČ Praha 9), nebo osobně do
okamžiku uzavření stálého
volebního seznamu (18. října
2017 do 16.00 hod.). Voličský
průkaz opravňuje k zápisu do
seznamu voličů a k volbě v libovolném volebním okrsku na

území České republiky i v libovolném zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
Největší novinkou v technickém zabezpečení letošních
voleb je změna volebního místa ve dvou volebních okrscích. Jedná se o okrsky č. 9022
a 9023, které byly při minulých
volbách umístěny v Klubu Prosek, Jablonecká 322/2. Z technických důvodů již nemůžeme
tento objekt využít pro volby,
proto jako nejbližší vhodné
místo byly vybrány prostory
Polikliniky Prosek, Lovosická 40. Na tuto změnu budeme
samozřejmě ještě upozorňovat
a voliči, kterých se to bezprostředně dotýká, budou informováni letáčkem, který obdrží
do schránek společně s hlasovacími lístky. Podrobný popis
okrsků s vyznačenými změnami zveřejníme v zářijovém čísle „Devítky“.

Veškeré další podrobnosti
a aktuální informace o konání
voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
budeme zveřejňovat v dalších
vydáních Devítky a na webových stránkách MČ Praha 9.

ilustrační foto: mk

Pro všechny,
kteří se chtějí
zapojit do práce v okrskové
volební komisi
a pomoci se zajištěním zdárného průběhu voleb, otiskujeme přihlášku, kterou je třeba po vyplnění
odeslat s označením „VOLBY“
na adresu Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská 14/324, 180 49,
Praha 9. Přihlášku lze poslat
také elektronicky na e-mail
cervenkovaj@praha9.cz nebo
předat osobně na radnici pracovnicím infocentra, a to nejpozději do 20. září 2017.
Veškeré další informace týkající se letošních voleb vám
rádi poskytnou J. Červenková
na tel. 283 091 124 nebo Mgr.
Sýkora na tel. 283 091 314
nebo můžete využít e-mailu:
cervenkovaj@praha9.cz.
Pavel Sýkora, vedoucí OOS

PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA
za člena okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které se budou konat 20. a 21. října 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------příjmení					
jméno			
titul
datum narození

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tel. byt			
mobilní tel. / tel. zaměstnání
e-mail

adresa bydliště -----------------------------------------------------------------------------------------

PSČ -------------------------

oblast, ve které bych chtěl pracovat:
(Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------datum ---------------------------------
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Sněm starostů městských částí Praha 1–57
První setkání starostů městských částí Praha 1–57 se konalo 21. června na vysočanské radnici. Tématem jejich jednání
byly finanční vztahy hlavního města Prahy k pražským městským částem.
Nad rozpočty, a především
pak jejich příjmovými stránkami diskutovali společně
starostové větších MČ Praha
1–22 poprvé 29. dubna 2015.
Letos v červnu se sešli zástupci všech městských částí
Prahy. Až na malé výjimky se
totiž pražské městské části
potýkají s tím, že jejich běžné
výdaje, z nichž jsou povinny
hradit výkon státní správy
(např. provozovat mateřské
a základní školy, sociální
služby…), převyšují úhrn
příjmů.

„Máme jediný cíl: udělat všechno proto, aby rozdíl mezi výdaji
a příjmy každé městské části byl
co nejnižší, městské části se nemusely zadlužovat a byly schopny maximum potřeb svých obyvatel naplnit,“ konstatuje Tomáš
Portlík, místostarosta MČ Praha 9 odpovědný za finance.
Hodnotu aktiv jednotlivých
městských částí v Praze snižuje fakt, že stát přenáší na samosprávy stále více povinností, navíc v hlavním městě platí
jiná rozpočtová pravidla než
ve zbytku republiky.

Ze sněmu starostů MČ Praha 1–57

„To všechno jsou důvody,
proč jsme v roce 2015 usilovali o vytvoření spojenectví
pražských městských částí.
Díky tomu se nám už podařilo
řadu dotačních vztahů upravit. Např. jsme prosadili dlouhodobě konstantní ukazatel
„výši minimálního příspěvku
na obyvatele“, na jehož základě jsou přidělovány finanční
prostředky jednotlivým měst-

ským částem. Pro letošní rok
navrhujeme, aby činil 2900
Kč, v příštím roce 3300 Kč
a růst by měl nadále. A podobně je to s příspěvky na žáky
ve školách provozovaných
městskými částmi,“ vysvětluje Tomáš Portlík, jak si vedení
městských částí představuje
cesty ke zdravému navýšení
svých rozpočtů do budoucna.
mk, foto: Jiří Houdek

DPP Vám opět přiváží české
i zahraniční filmy ZDARMA.

PROGRAM:
4. 8. pátek
5. 8. sobota
6. 8. neděle

Špunti na vodě
Anděl Páně 2
Božská Florence

PROSEK
Park Přátelství
250 m od stanice metra C Prosek
Začátky promítání vždy po setmění.

Orientační čas zahájení
je od 21.00 hodin

Najdete nás
také na Facebooku
KinobusCZ

100
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75

Informace o programu na:
www.dpp.cz/kinobus
25
5
0

DPP_17W103_003_Kinobus inz Prosek_210x297.indd 1
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Podzim
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Využití pozemků za Poliklinikou Prosek
Městská část Praha 9 je stoprocentním vlastníkem zdravotnického zařízení Poliklinika Prosek a. s. V uplynulých patnácti
letech se snažila získat pozemky v jejím okolí. Zastupitelé na svém zasedání 20. června schválili, aby Rada MČ Praha 9
zřídila zvláštní komisi, která doporučí další postup při využití těchto pozemků.
Pozemky v blízkosti Polikliniky
Prosek byly v podílovém spoluvlastnictví fyzických osob, hl.
m. Prahy, MČ Praha 9 a České
republiky zastoupené ÚZSVM.
V současné době je vlastní jen
MČ Praha 9. Jedná se o pozemky parc. č. 515/19, 53, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 85, 86, 148 v katastrálním
území Střížkov. Podle platného
územního plánu jsou určeny
k výstavbě zařízení, které
splňuje podmínky veřejného
vybavení, v našem případě
zařízení pro zdravotnictví
a sociální péči, či služební byty
s tímto spojené. (Nemohou být

využity k samostatné bytové
výstavbě.)
Praha 9 vždy deklarovala,
že chce pozemky využít k výstavbě zařízení pro sociálně-zdravotní služby. Nechala
proto zpracovat studie využití
daného území pro tyto účely,
z nichž vyplynulo, že by zde
mohl vzniknout:
Objekt léčebny dlouhodobě
nemocných – centra následné péče podle zák. 108/2006
Sb., o sociálních službách
Domov pro seniory podle
zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Denní a doléčovací stacionář
pro seniory, případně byty
pro sociálně či zdravotně
znevýhodněné obyvatele
Prahy 9

Pomoc lidem, kteří potřebují stálou
zdravotně-sociální péči
Hlavním cílem projektu je poskytnout dostupnou odbornou
péči lidem především z Prahy 9, kteří potřebují stálou
zdravotně-sociální péči v léčebně dlouhodobě nemocných,
ale i seniorům.
S ohledem na rozsah a velikost projektu výstavby a provozu komplexu sociálně zdra-

Práce na pavilonu H začínají
Dodavatel stavby pavilonu H Polikliniky Prosek byl vybrán, práce na přístavbě, o níž
jsme podrobně informovali v květnovém vydání Devítky, mohou začít.
Náklady na přístavbu v severovýchodní části polikliniky v podobě třípodlažní budovy se pohybují kolem 30 milionů korun, letos je na ni z rozpočtu městské části uvolněno 8 milionů korun a na celkové dokončení se
podařilo získat z rozpočtu hl. m. Prahy 25 milionů korun.
V přízemí budou nové ordinace lékařů z oddělení rehabilitace a léčby
bolesti a nová cvičebna, v ostatních podlažích vzniknou další nové ordinace včetně jejich zázemí. red

Poliklinika Prosek hledá
lékaře a zdravotní sestry
Poliklinika Prosek poskytuje zdravotní péči ve všech zásadních
lékařských oborech a pro její další zkvalitnění bychom v řadách
zdravotnického personálu Polikliniky Prosek uvítali nové odborníky v těchto profesích: lékaře s odborností rehabilitace, urologie,
radiologie a všeobecné sestry pro diabetologii a domácí péči. Další
informace na www.poliklinikaprosek.cz

Blíží se tradiční Den zdraví
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.
Konat se bude 14. září od
9 do 16 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 diabe8
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votních služeb na pozemcích
za Poliklinikou Prosek, který
výrazně přesahuje volební
období, rozhodli zastupitelé
MČ Praha 9 na svém zasedání
20. června, aby Rada MČ Praha 9 zřídila zvláštní komisi,
která doporučí další postup.
Komise by měla být sestavena z členů Rady MČ Praha 9,
finančního výboru, komise sociálně zdravotní, případně přizvaných odborníků. Stejně tak
je nutné na základě odborné
analýzy stanovit odhad potřeb
a rozsah jednotlivých druhů
sociálně zdravotních služeb
devítky. red

Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9-Střížkov, spojovatelka

Den zdraví - 14. září 2017

Rehabilitace
a pořádá
pomocs při
Poliklinika
Prosek a.s.
finanční podporou
Prahy,
pod záštitou radního MHMP pro oblast zdravo
bolestech
radní Městské části Praha 9 T. Horké a ve spolu
Dentální hygiena – jak
spolkem ČČK Praha 9 tradiční Den zdraví.
pečovat
Den správně
zdraví se koná
14. záříoodzuby
9,00 do 16,00 hodin na
poliklinikou.
Pediatrie – očkování, dětská

Odborníci
především z prosecké polikliniky jsou připraveni Vám
výživa
zdravotní problémy, nebo byste se v rámci prevence chtěli dozvě
Protetika – s protetickými
zlepšení svého zdraví můžete udělat.
pomůckami
a jejich
Podstoupit
můžete i interní
vyšetření,využitím
jako například měření kr
hladiny cukru v krvi při diabetologickém vyšetření, měření cho
seznámí společnost Metis
vyšetření a nově i orientační vyšetření zraku..

Poradna pro odvykání kouře-

V jakých
vám problematika
odborníci při Dnu zdraví na prosec
ní aoblastech
drogová
poradí?
 Interna a Domácí péče – změříme TK a cholesterol
 Diabetologie – i cukrovce lze předejít, když víte jak
 OKOBUS – zajistíme orientační měření zraku
Poliklinika
a. s.
 Kožní – nechteProsek
si zkontrolovat
znaménka
 Lékárna – v čem
vám může
pomoci
Lovosická
440/40,
190
00lékárník
 První pomoc – co by měl každý vědět, připomenou pracovní
Praha
9 – Střížkov, spojovatel Liga proti rakovině – jak správně postupovat při samovyšetře
ka:
266 010a pomoc
111 při bolestech
 Rehabilitace
 Dentální hygiena – jak správně pečovat o zuby
 Pediatrie - očkování, dětská výživa
 Protetika – s protetickými pomůckami a jejich využitím sezná
 Poradna pro odvykání kouření a drogová problematika

Info:

tologickém vyšetření, měření
cholesterolu nebo kožní vyšetření a nově i orientační vyšetření zraku.

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
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OKOBUS – zajistíme orientační měření zraku
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

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

Den zdraví - 14. září 2017

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 14. 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 a nově i orientační vyšetření zraku..
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
 OKOBUS – zajistíme orientační měření zraku
 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
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Letos již pátým rokem vyjeli senioři
z Prahy 9 na týdenní poznávací zájezd
Oddělení kultury Úřadu MČ
Praha 9 již pět let organizuje
týdenní poznávací zájezdy pro
seniory z Devítky do známých
i méně známých českých
a moravských lokalit. Letos
v květnu a červnu se putování
těch dříve narozených neslo
ve znamení „toho nejhezčího
z města Jeseník a jeho okolí“.
„Na zájezd se letos přihlásilo
sto šedesát dychtivých
seniorů,“ napsala nám jedna
z účastnic Jarmila Vysoudilová
a v dopise adresovaném redakci dále psala: „První příjemnou zastávkou byla zámecká
zahrada s oborou u zámku
v Častolovicích. Ranní káva
v altánku s domácími koláčky
dávala tušit příjemnou pohodu
po celou dobu zájezdu.
Při cestě Orlickými horami
jsme nemohli minout poutní
místo Hory Matky Boží v Králíkách. Potom již směr našeho
putování byl přes Ramzovou do
Jeseníku, kde nás čekalo velmi
příjemné ubytování a po celou
dobu výborná domácí staročeská kuchyně. Jen mě zaráží,
že se našla seniorka, která při
první společné večeři kritizovala bramboračku s houbami
i roštěnou na houbách. Něko-

mu zase nestačily dva krajíce,
dva rohlíky a koláč ke snídani.
I další úsměvná ústní stížnost
zněla: Proč stůl č. 1 stále dostává polévkovou mísu jako první? Lidi, proč asi?
Poznávací zájezd byl zaměřen na to poznat co nejvíce
zajímavostí v novém kraji, ale
především poznávat se mezi
sebou. Být tolerantní, pomáhat
si navzájem jako paní Irena,
která neváhala a ze svých zásob poskytla nachlazené se-

niorce bylinné čaje. A to je
krédo i těchto zájezdů. Být
ohleduplní, dochvilní a tato
příjemná atmosféra nás provázela po celou dobu zájezdu.
Nebudu jmenovat všechna zajímavá místa, která jsme
mohli zhlédnout: Rejvíz, Zlaté
Hory, výrobnu lázeňských oplatek, klášter v Bílé Vodě, poutní
místo Mariahilf, Jánský Vrch,
zámek, který se vypíná na skalnatém kopci nad Javorníkem.
Jako bonus pro nás Renáta Pí-

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA PĚTI LETY CESTOVÁNÍ

2013

2015

2017

Poprvé senioři z MČ Praha 9 vyjeli na
týdenní poznávací zájezd s ubytováním
přímo pod přehradu do hotelu
v Luhačovicích – viděli lázeňské
město Luhačovice, chovné stáje koní
v Napajedlech, výrobu alkoholických nápojů
ve Vizovicích, zámek v Kroměříži včetně
květné zahrady, zažili večerní posezení
u grilu nebo při harmonice s vyprávěním
vtipálka…

Třetí rok byl poznávací zájezd směrován
do Nového Města nad Metují. Senioři
si prohlédli náchodský zámek, podívali
se do přilehlého polského pohraničí lázní Kudowa Zdroj. Navštívili Japonské
zahrady a útvary Bledných skal, Ostaš,
kde si prohlédli Horní a Dolní labyrint,
benediktýnský klášter v Broumově, dále
rychnovský zámek, dřevěný kostel ve
Slavoňově a užili si vycházky kolem
Bohdašinského potoka i večerní tanečky.

Letos senioři vyrazili do Jeseníků - lázní
Vincence Priessnitze. Prohlédli si zámek
Jánský Vršek, Pomezní jeskyně, polský
Packow, Tančírnu v Rychlebských horách,
mechová jezírka na Rejvízu, město
zlatorudných dolů Zlaté Hory, prošli se
k vysílači a na Praděd. Navštívili lázeňské
městečko Karlova Studánka, poutní místo
klášter Hedeč v Orlických horách, Žamberk,
oboru v Častolovicích a osobně se setkali
s majitelem Nového zámku v Kostelci nad
Orlicí knížetem Kinským…
„Ráda bych poděkovala všem, kteří využili
příležitosti vyjet za zvýhodněných podmínek
na týdenní pobytové zájezdy, které jsme
pro ně připravili,“ říká organizátorka
zájezdů Renáta Píchová z Oddělení kultury
Úřadu MČ Praha 9 a pokračuje: „Věřím, že
si z nich odnesli hezké vzpomínky, které
jim ještě dlouho zůstanou v srdci. A věřte,
že dvakrát se do stejné vody vstoupit nedá.
Proto ti, kteří se s námi nikdy nevydali,
mohou jen litovat.“

2014
Podruhé jeli poznávat Beskydy. Ubytováni
byli v hotelu a chatičkách na přehradě
Horní Bečva. Navštívili skanzeny
a rozhlednu i skokanské můstky
v Rožnově pod Radhošťem, Pustevny
s neodmyslitelnými chatami od pana
Jurkoviče, kopřivnickou automobilku,
Štramberk se Štramberskou trůbou
a ochutnali místního cukroví známé pod
názvem štramberské uši.
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2016
Po čtvrté vyjeli senioři za poznáním do
Jižních Čech. Ubytováni byli přímo na
náměstí v Třeboni v hotelu Bílý Koníček.
Prohlédli si zámek a ZOO v Hluboké nad
Vltavou, prošli se stezkou korunami stromů
na Lipně, navštívili Vyšebrodský klášter
a poznali i město Vyšší Brod, zámek
Rožmberk, zámek a město v Českém
Krumlově, Jindřichův Hradec a sídlo Emy
Destinové ve Stráži nad Nežárkou.
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chová z MČ Praha 9 připravila prohlídku Tančírny v Račím
údolí v Rychlebských horách.
Dřevěná chata sloužila za první
republiky jako tančírna, dnes
po rekonstrukci tu vzniklo mezinárodní středisko mládeže
a příjemná restaurace.
Jsme-li v Jeseníku, není možné
vynechat prohlídku lázní Jeseník vysoko položených nad městem. Lázeňský dům Priessnitz,
velmi luxusní, nabízí i novinku.
Výtah a 57 schodů a jste na vyhlídce a při výborné viditelnosti
máte kraj a hory jako na dlani.
Očekávaným dnem pro
všechny byla návštěva nejvyšší hory Moravy a Slezska – Praděd (1492 m). A komu se podařilo zdolat rozhlednu ve výšce
40 m, byl šťastný. A o tom celý
náročný zájezd byl. O radosti
z překonávání překážek a radosti nad svými výkony.
Při zpáteční cestě byl poslední kulturní zastávkou Nový
zámek v Kostelci nad Orlicí,
patřící již páté generaci rodiny
Kinských. Pro několik seniorek se stalo velkým zážitkem
udělat si selfíčko s hrabětem
a jeho chotí.
Jistotou celého zájezdu byl
mistrovský volant vynikajícího řidiče a člověka Pavla Řípy,
který pod jemnou taktovkou
Renáty Píchové nasměroval
autobus šťastných a spokojeně
unavených seniorů domů – do
Vysočan.“
M Ě S T S K É
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HLEDÁME DOBROVOLNÍKY

JUBILANTI

Pro Kulturně aktivizační centrum v Harrachovské ulici na Proseku a Domov seniorů
v Novovysočanské ulici ve Vysočanech v Praze 9 hledáme dobrovolníky na výuku
seniorů, práce s počítačem a práce s mobilním telefonem.
Kontakt pro bližší informace:
Bc. Andrea Dunděrová
Kulturně aktivizační centrum pro seniory Prahy 9
Sociální služby Praha 9, z.ú.
tel.: 286 582 298, mob.: 724 905 785
dunderova@ssspraha9.cz

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní vítání nových
občánků, tedy nově narozených dětí ve věku zhruba čtyř
až sedmi měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte).
O slavnostní akt však musí
projevit zájem sami rodiče.
To znamená, že je třeba podat
přihlášku. Lze tak učinit
v podatelně Úřadu městské
části Praha 9, Sokolovská
14/324, nebo prostřednictvím
e-mailu na adresu:
cornejovar@praha9.cz.

85 let
Hana Fišerová
Josef Štajner
Jaroslav Pochopová
Zdeňka Hajduchová
Zdenka Knappová
90 let
Ladislav Káva
Marie Sokolíková
Libuše Žižková
Vanda Suková
Libuše Jílková
Božena Knapová
Julia Batochová
Pavel Šimko
Marie Majerová - milované babičce
hodně zdraví a pohody přeje celá
rodina
Milena Odehnalová

TURNAJ

V PETANQUE
PRO SENIORY

13. 9.
2017

80 let
Věra Čechová
Milan Kašpárek
Miroslav Nejedlý
Antonín Mareček
Danuše Špiritová
Miroslav Balda
Jan Smit
Miloslav Kalenda
Danuše Kuchařová
Rozália Polášková
Alfréd Zelenka
Antonie Lišková

PRAHA 7 x PRAHA 8 x PRAHA 9
Sportovní hřiště v areálu
ZŠ Glowackého Praha 8
Glowackého 555/6

91 let
Viktor Vyšín
Vladimír Střihavka
Libuše Vítová
Václav Chalupský

92 let
Jan Mika
93 let
Miroslav Valenta
Zdeňka Ondrášková
Libuše Ruhlandová
František Říha
Zdenka Laušmanová
94 let
Václav Cabrnoch
Marta Stříhavková
18. července 2017
oslavili svou zlatou
svatbu manželé Libuše
a Miroslav Kotrčovi
z Vysočan. Vše
krásné ve dvou do dalších let přejí
synové Miroslav a Pavel a ostatní
rodinní příslušníci včetně dvojčátek
Karolíny a Kristýny.
V červnu letošního
roku oslavila se svojí
rodinou a přáteli
naše milovaná
maminka, babička,
sestra, švagrová, teta, paní Anežka
Vorudová, bývalá učitelka MŠ
a ZMŠ na Proseku, své krásné
85. narozeniny. K tomuto jubileu
jí ještě jednou srdečně a s láskou
blahopřeje její rodina.

od 10 HOD.
INZERCE

DOPRAVNÍ SPOJENÍ
MHD: autobus linky
č. 152, 177 a 200
zastávka Podhajská
pole / 5 min. ze stanice
metra >C< Kobylisy

POPRVÉ NAŽIVO
A V ČEŠTINĚ

Kontakty pro registraci:
PRO PRAHU 7
Lukáš Fátor
FatorL@Praha7.cz
Tel. 220 144 013
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Jaromír Tischer
Jaromir.Tischer@Praha8.cz
Tel. 222 805 104
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PRO PRAHU 9
Renáta Píchová
PichovaR@Praha9.cz
Tel. 283 091 426
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7.10.2017
PRAHA
TIPSPORT ARENA
PŮvodní hudba a texty

George Noriega & Joel Someillan
scénáŘ

Kevin Del Aguila

PŘEKLAD A ČESKÉ TEXTY

ADAM NOVÁK

SC-370003/106

Počet účastníků turnaje omezen.
REGISTRACE PŘEDEM NUTNÁ!

WWW.MADAGASKAR-MUZIKAL.CZ
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z.ú., Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek, www.ssspraha9.cz,
tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00

LETNÍ, PRÁZDNINOVÝ PROGRAM:

1.8. 2017 / ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
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
ásti Praha 9, uplynulý

m Střediska, na
y zaznamenal
2.i8.náš
2017 / STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory

Posezení uprostřed léta
ultativní služby,

8:15–9:15
13:30–16:00

3. 8. 2017 / ČTVRTEK

m zkomplikovaly
Zdravotní cvičení pro seniory
bách, který vyloučil
vání o státních
Letní pétanque kurz

Letní ping-pong na zahradě

Letní trénink paměti
oru a spolupráci
4. 8. 2017 / PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory
Karty – společenské hry

8:15–9:15
9:00–10:00
10:00–11:00
11:30–12:30
8:15–9:15
9:30–12:00

7. 8. 2017 / PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní pétanque kurz
10:00–11:00
Letní dílnička – rukodělná technika –
Letní věneček
13:30–15:00
8. 8. 2017 / ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat)
9:00–14:00
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00

9. 8. 2017 / STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Grilování na terase, zahrada v Harrachovské
/10 Kč/
13:30–16:00
10. 8. 2017 / ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory
Letní pétanque kurz
Letní ping-pong na zahradě
Letní trénink paměti

8:15–9:15
9:00–10:00
10:00–11:00
11:30–12:30

11. 8. 2017 / PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Vycházka, společně do zahrad Anežského
kláštera /sochy M. Aleše, F. Bílka… Sraz
v Harrachovské v 8:30 hod., zdarma
8:30–13:00
14. 8. 2017 / PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní pétanque kurz
10:00–11:00
Dílna pro šikovné ručičky – rukodělná technika
/s sebou staré triko/
13:30–15:00
15. 8. 2017 / ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
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

16.8. 2017 / STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní pétanque kurz
10:00–11:00
Komentovaná prohlídka kostela na nám.
Jiřího z Poděbrad, architekta J. Plečnika. Sraz
v Harrachovské v 8:45, nebo 9:45 u kostela,
příspěvek 50 Kč
8:45–12:00
17. 8. 2017 / ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory
Letní pétanque kurz
Letní ping-pong na zahradě
Letní trénink paměti

8:15–9:15
9:00–10:00
10:00–11:00
11:30–12:30

18. 7. 2017 / PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory
Dovolená

8:15–9:15

21. 7. 2017 / PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory
Dovolená

8:15–9:15

22. 8. 2017 / ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory
Dovolená

8:15–9:15

23. 8. 2017 / STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Celodenní výlet, zámek Roztoky – prohlídka
zámku, vstupné 30 Kč 8:15–14:00. Prohlídka
expozice: „Život v letovisku aneb jak se jezdilo
do Roztok na letní byt“. Sraz v Harrachovské
v 8:00 nebo na holešovickém nádraží v 8:45
hod., odjezd 9:03 hod.

24. 8. 2017 / ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory
Dovolená

8:15–9:15

25. 7. 2017 / PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory
Dovolená

8:15–9:15

28. 8. 2017 / PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní pétanque kurz
10:00–11:00
Letní dílnička – rukodělná technika – pletení
na prstech
13:30–15:00
29. 8. 2017 / ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
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
30. 8. 2017 / STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Posezení, rozloučení s prázdninami 13:30–16:00
31. 8. 2017 / ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Pétanque přátelský turnaj, sraz v Harrachovské
v 8:30 – 9 hod
9:00–11:00
1. 9. 2017 / PÁTEK / POZVÁNÍ
Vycházka, zahrada Černínského paláce, hlavního sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR. Sraz
v Harrachovské v 9 hod., zdarma 9:00–12:00

1
Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92
pod záštitou Hlavního města Prahy otevírá

V hudebním oboru se mohu
učit zpěvu, nebo hrát na
klavír, el. klávesy, akordeon,
housle, kytaru, zobc. flétnu,
příč. flétnu, klarinet, saxofon,
trubku a bicí.

od října 2017

Akademii

umění a kultury pro seniory
hlavního města Prahy
Zápisy do akademie se budou konat v:
úterý 12. září, 9 – 12h
středu 13. září, 15 – 18h
čtvrtek 14. září, 9 – 12h

Taneční obor mi formou
taneční terapie nabízí
seznámení se základy
taneční gymnastiky,
základy klasického,
lidového, moderního a
charakterního tance.

Ve výtvarném oboru
se mohu věnovat
kresbě a malbě zátiší,
krajiny, či portrétu.

Uchazeči o studium vyplní osobně v těchto termínech přihlášku v budově ZUŠ.
Ke vzdělávání se mohou přihlásit seniorky a senioři, kteří mají chuť a čas se aktivně věnovat umělecké činnosti
na neprofesionální úrovni. Na akademii se nekonají přijímací zkoušky. Jedinými kritérii pro přijetí jsou zájem o
uměleckou činnost a kapacitní možnosti školy. Při výuce v hudebním oboru je potřeba vlastnit vybraný hudební
nástroj. Výuku vedou kvalifikovaní učitelé ZUŠ.
Možnost navštěvovat akademii mají i občané ve věku „55+“, kteří se pohybují na hranici seniorského věku, ale
ještě nemají přiznaný starobní důchod (např. nezaměstnaní, kteří čekají na důchod).
Vzdělávání probíhá formou přizpůsobených individuálních nebo kolektivních výuk, rozdělených do pololetních
částí (zimních a letních semestrů). V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nekončí žádnou
zkouškou (posluchači Akademie nestudují podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).
Studium je tříleté. Vzdělávání se obvykle realizuje jednou týdně v individuální výuce a jednou za čtrnáct dní
v kolektivní výuce. (účast ve výuce se zaznamenává do indexu). Výuka je pro seniory zdarma.
ZUŠ, Praha 9, U Prosecké školy 92, 190 00, tel. 286 886 138, www.zuspraha9.cz
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V literárně dramatickém
oboru mohu jako herec na
divadle pracovat s textem,
seznamovat se s výrazovými
prostředky jako je práce
s prostorem, gestem,
hudbou, rekvizitou, nebo
mimoslovní komunikací.
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Senioři z Devítky
ve smíchovském Staropramenu
Dnes už jediný velký pražský
pivovar Staropramen, který
byl založen téměř před
150 lety, navštívili 21. června
senioři z Devítky v rámci akce
Vysočanských „V“. Doprovodil
je místostarosta Prahy 9
Adam Vážanský.
Od svého založení v roce 1869
uvařil Smíchovský pivovar už
125 milionů hektolitrů piva.
Že si takové množství neumíte
představit? „Jen v posledním
roce sjelo z linek Staropramenu přes 500 milionů půllitrů,“
přibližuje efektivitu podniku
generální ředitel Staropramenu
Petr Kovařík a pokračuje: „Při
průměrné spotřebě jednoho
Čecha 143 litrů ročně by Staropramen sám dokázal pokrýt
spotřebu více než 1,7 milionu
tuzemských pivařů. Díky tomu
jsme dnes co do produkce dvojkou na českém trhu.“
Staropramen je dnes posledním z velkých pražských
pivovarů. Rozkládá se přitom
prakticky na stejné ploše jako
v době svého vzniku téměř před
150 lety. Tehdy byl ale koncipován na výstav 40 tisíc věder, což
odpovídá 22 tisícům hektolitrů,
dnes je schopen ročně vyslat na
trh až 3 miliony hektolitrů. Svoji kapacitu tak znásobil více než
stotřicetinásobně.
V období první republiky byl
největším československým
pivovarem a dostal se dokonce mezi trojici největších pivovarů v Evropě. V 60. letech
začal exportovat nejdříve do
tehdejšího Sovětského svazu
a poté i do dalších zemí Evropy
a světa.

Seniory z Devítky doprovodil do pivovaru místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský

Varna v návštěvnickém centru

„Dnes Staropramen vyvážíme do 35 zemí světa,“ dodává
Petr Kovařík.

vštěvníci mohli pochutnat na
čerstvém nepasterizovaném
Staropramenu, který je sem
dovážen cisternami přímo z pivovaru a distribuován více než
2,7 kilometru pivních trubek.
Více než 170 výčepů dokáže
během patnácti minut – tedy
jedné hokejové přestávky –
natočit až 30 tisíc piv. Pivo v té
nejvyšší možné kvalitě nabízí
Staropramen i návštěvníkům
řady hudebních a jiných
festivalů. Pro tyto účely vyvíjí
speciální pojízdné tanky nebo
výčepní zařízení perfektně
chladící i v těch nejteplejších
dnech. foto: mk

Unikátní návštěvnické centrum
i vlastní hospody
Zamíříte-li do smíchovského Staropramenu, uvítá vás
návštěvnické centrum, které
se nachází v historické budově
pivovaru. V interaktivní expozici si můžete prohlédnout původní varnu, kancelář slavného prvorepublikového sládka
Josefa Paspy, dozvědět se něco
o technologii výroby piva a roli
jedinečných českých surovin.
A nakonec vás čeká stylová pivovarská restaurace Na Verandách. Dnes patří do konceptu
Potrefená husa, jejíž historie
sahá až do roku 1872 a snoubí
se v ní kvalitní českého pivo se
skvělou gastronomií.
„Po celé České republice
existují na tři desítky restaurací Potrefená husa, které nabízejí kompletní sortiment
značky Staropramen a zároveň kvalitní české jídlo. Kromě toho existuje síť Našich

Jen v posledním roce sjelo z linek Staropramenu přes 500 milionů půllitrů
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hospod, v nichž sázíme na perfektně ošetřené pivo a jednoduchou českou gastronomii ve
stoprocentní kvalitě,“ dokresluje generální ředitel Petr Kovařík průkopnickou snahu Staropramenu mít síť vlastních
restaurací.

Na Devítce čepují Staropramen
v O2 areně
O pivo i kompletní gastronomii se Staropramen stará
i v největší tuzemské sportovní
hale - vysočanské O2 areně.
Ta už okusila velká hokejová,
tenisová, atletická a mnohá
jiná klání a během nich si náCHLOUBY PIVOVARU

• Vlajkovou lodí Staropramenu je tradiční světlé výčepní pivo – Smíchov s jemnou
sladovou vůní a chmelovým aroma. Charakteristická jemná hořkost a vůně chmele
z žatecké oblasti přináší osvěžující čistou pivní chuť s příjemným řízem.
• Pod jménem Granát je známý polotmavý ležák s unikátní barvou, která je daná
kombinací světlého, bavorského a karamelového sladu, a výraznou chmelovou vůní
v kombinaci se sladovou chutí.
• Smíchovskou Jedenáctku charakterizuje zlatavě-jantarová barva, vytříbená kombinace
sedmi druhů chmelů (v čele s žateckým poloraným červeňákem) a tří druhů sladů.
• K exportní perle patří Staropramen Ležák. Typická pivní vůně a chuť dávají ve společné
harmonii tomuto středně až silně prokvašenému ležáku osvěžující říz.

Na Staropramenu si můžete pochutnat ve stylové pivovarské restauraci Na Verandách
9
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Volná místa v mikrojeslích na Balabence
Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou
profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v malém kolektivu maximálně čtyř dětí.
Mikrojesle MČ Praha 9 ProJesličky Balabenka, které zřizuje
Pro Jesle – care & edu o.p.s. za
přispění partnerství městské
části Prahy 9 jsou zatím čtvrté
otevřené mikrojesle v Praze.

Jejich provoz byl zahájen
1. května letošního roku, ale
kapacita zařízení se teprve
plní. O děti se stará pečovatelka s pedagogickým vzděláním.
Další pak zdravotní sestra

Info:

z ProJesle. Stravu si zajišťují
rodiče pro své děti sami. K dispozici je i oplocený venkovní
prostor a nedaleké dětské
hřiště. Více na www.projesle.
cz/mikrojesle/.

ProJesličky MČ Praha 9
Mikrojesle ProJesle Balabenka
Pro Jesle – care & edu o.p.s.
Na Balabence 800/7, Praha 9
Kontakt pro informace (volná místa,
omluvy) – Mikrojesle Balabenka –
603 388 886, e-mail:
balabenka@projesle.cz
text a foto: vh

INZERCE

TIVA
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*Vstup zdarma s kartou České golfové federace, pro majitele jakékoli platební karty RAIFFEISENBANK,
po předložení klíče od vozu ŠKODA, pro držitele GOPASSu a klienty Tipsportu, kteří se prokáží tiketem
s vkladem min. 50 Kč, na němž bude sázka na turnaj.
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Více o turnaji na www.czechmasters.cz
/CzechMastersOfficial
SC-371228/03
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Od července s názvem Vyšší odborná
škola informačních studií a Střední škola
elektrotechniky, multimédií a informatiky
Více než rok se mluvilo o sloučení dvou pražských škol – VOŠ a SŠSE v Novovysočanské v Praze 9 a VOŠ informačních
služeb v Pacovské v Praze 4. Po vzájemné dohodě připravovalo vedení obou škol od loňského podzimu konkrétní kroky ke
sloučení a poté, co s nimi souhlasila Rada hlavního města Prahy, se nástupnickou organizací stala VOŠ a SŠ slaboproudé
elektrotechniky v Praze 9. Od 1. července nese škola nový název: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola
elektrotechniky, multimédií a informatiky.

Výuka ve Vyšší odborné škole informačních studií a Střední škole elektrotechniky, multimédií a informatiky probíhá s využitím
špičkového know-how a moderní techniky

Střední škola elektrotechniky,
multimédií a informatiky po
sloučení zachovala všechny
stávající obory, tedy multimediální tvorbu, informační
technologie, elektrotechniku,
obor mechanik elektrotechnik
včetně nástavbového studia
a elektromechanik pro zařízení a přístroje.
„Multimediální obor, který
budeme od září vyučovat čtvrtým rokem, nabízí studentům
kombinaci technických odborností a uměleckého nadhledu,
tedy to, co současný trh práce
hledá. Absolventy sice bude
mít škola až příští rok, ale už
dnes studenti chodí na praxi
do významných event firem
a společností a jsou velmi žádaní. Praktickou výuku, kterou
není možné realizovat mimo
školu, pro nás zajišťují odborníci z oboru fotografie, grafiky,
režie, jako např. fotografové
Michael Fokt, Kamil Voděra,
grafik Karel Káras, režisér Miroslav Souček,“ dokresluje ředitelka VOŠIS a SŠEMI Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.
Podobně úzkou spjatost
s praxí má obor informační
technologie zaměřený na zabezpečovací techniku a bezpečností technologie. Kromě
spolupráce s velkými firmami
z této oblasti, v nichž studenti
absolvují praxi, vyučuje škola
tento obor i na VOŠ.
14
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Snahou je, aby středoškoláci
pokračovali ve studiu
I když středoškoláci z elektrotechniky v Novovysočanské často od firem, v nichž
vykonávají praxi, dostávají
coby teoreticky i prakticky
vybavení specialisté pracovní
nabídky, snahou vedení školy
je, aby je podpořilo ve studiu
na vyšší odborné škole nebo
vysoké škole.

„U nás mohou pokračovat ve
studiu svého oboru – interaktivní grafika a vizualizace, přenosové a síťové technologie,
zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie.
Škola také získala akreditaci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR pro
výukový program Audiovizuální technika a distribuce
signálů. „Teoretickou výuku

O B O R Y V Z D Ě L Á V Á N Í V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O LY
1. Informační technologie
Vzdělávací programy:
Interaktivní grafika a vizualizace
Studium od klasických propagačních
médií přes firemní vizuální styl až
k vytváření reklamních kampaní s využitím
jedinečného zázemí škol. Nadstandardní
jsou znalosti a dovednosti v oblasti
užité grafiky, multimédií, scénáristiky,
dramaturgie a postprodukce, včetně
práce ve specializovaných profesionálních
počítačových programech.
Přenosové a síťové technologie
Zájemci se naučí vytvářet, testovat
a ladit počítačové aplikace v souladu
s pravidly kybernetické bezpečnosti,
nastavovat parametry operačních systémů
počítačů a počítačových sítí, provádět
technickou údržbu atypických zařízení
výpočetní techniky a programovat na
základě analytické dokumentace. To vše
mimo jiné s hardwarem firmy CISCO
a s virtualizačním softwarem firmy
ORACLE Corporation.

M ĚS TS K É

Zabezpečovací technika a bezpečnostní
technologie
Studenti se naučí podle požadavků
uživatelů monitorovat a nastavovat
parametry bezpečnostních systémů,
projektovat a koordinovat jejich servis,
udržovat a spravovat banky dat. Součástí
výuky je i nastavení perimetrů a využívání
biometrických dat.
2. Informační management
Zaměření:
Podniková informatika
Navrhování a tvorba informační strategie
organizace, její realizace a koordinace
všech informačních aktivit organizace.
Služby muzeí a galerií
Spojení odbornosti muzejního pracovníka
se znalostí informačních technologií
a možnostmi jejich využívání v prostředí
muzeí a galerií.
Služby knihoven
Povinně volitelné moduly profilují
knihovního specialistu pro veřejné
i odborné knihovny ČR.

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.

bude zajišťovat naše škola,
odbornou přípravu firma AV
Media a.s., s níž máme podepsanou smlouvu,“ dodává
Ing. Marcela Davídková Antošová. „Studenti tak budou
mít k dispozici nejmodernější technologie, které škola sama nemůže – vzhledem
k rychlosti, jakou se vyvíjejí,
a finanční náročnosti – mít.
Obor otevřeme ve školním
roce 2018/2019. A od školního roku 2017/2018 díky sloučení se školou v Pacovské nabízíme také obor informační
management se zaměřením
na podnikovou informatiku,
služby muzeí a galerií a služby knihoven.“

Co se sloučením škol změní
pro studenty?
Kromě toho, že si mohou
vybrat z více vzdělávacích
oborů, bude teoretická výuka
probíhat v budově v Pacovské
v Praze 4 a odborná v Novovysočanské na Devítce, kde je 3D
laboratoř, 3D tisk, specializované ateliéry, multimediální
studio, v dohledné době bude
otevřena učebna s 3D jeskyní,
jsou zde modely zabezpečovacích ústředen apod. Tomu bude
uzpůsoben rozvrh jak středoškoláků, tak studentů VOŠ.
Více na www.sssep9.cz
mk, foto: VOŠIS a SŠ slaboproudé elektrotechniky,
multimédií a informatiky
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Pragovka ART SUMMER grand opening II
Pragovka Art summer grand opening II je druhou ze série synchronizovaných vernisáží, které jsou součástí kontinuálního
letního programu Pragovky v Kolbenově ulici ve Vysočanech.
Prvního srpna Pragovka nabídne společnou výstavu Pavla
Trnky a Karolíny Rossí ve White room a Davida Pešata v Depo
gallery v přízemí. Highlitem
večera bude veřejná generálka
nového projektu světově nejúspěšnějšího českého tanečníka Jiřího Bartovance s názvem
Camouflage. Součástí doprovodného programu Pragovka
art summer budou autorské
a kurátorské prohlídky a v neposlední řadě letní kino z 16
mm promítačky každý čtvrtek.

Letní program PRAGOVKA ART
SUMMER v srpnu:
1. 8. – veřejná generálka
projektu Camouflage s tanečníkem Ivo Bartovancem
1. 8.–27. 8. David Pešat (Depo
gallery)
1. 8.–24. 8. Pavel Trnka a Karolína Rossí (White room)
28. 8.–10. 9. Tomáš Beňadik:
Back to school (White room)

Každý čtvrtek letní kino:
Studijní projekce pod širým
nebem na Pragovce (přednáška o filmu) improbar
3. 8. Film na přání: Viděno

osmi/ Fantom Morrisvillu
10. 8. Ginger a Fred
17. 8. Woodstock
24. 8. Ať žijí duchové
31. 8. Muž z prvního století
Změna programu vyhrazena.
Pro filmy na přání hlasujte na
fb událostech. Hlasování je
otevřeno až do 21 hodin před
projekcí.

Camouflage
Námět, režie, scénografie, light
design: Michal HóR Horáček
Choreografie, tanec: Jiří Bartovanec
Produkce: Dita Pytlíková Dvořáková
Hudba: Jiří Lukeš
Camouflage se zabývá identitou jednotlivce, mechanismy
fungování skupin a jejich zájmy a etickou stránkou těchto
procesů. Bagatelizace hodnot,
glorifikace triviality.
Ukazuje hodnotu veřejně šířené informace i její možné podoby zkreslení až po záměrnou
lež. Tématem je také vytváření různých identit, utvářených
vědomě i nevědomě.
Námět s úhly pohledu, které
se různí díky osobním prefe-

Open Air Festival
alternativní a nezávislé
scény Podviní 2017 se blíží
Open Air Festival alternativní a nezávislé scény PODVINÍ 2017
v přírodním parku ve Vysočanech se uskuteční ve čtvrtek
7. září od 16.30 hodin. Vstup volný.
Na jaké kapely se můžete těšit?
VLTAVA
BBP – podzemní orchestr

KILL THE DANDIES!
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KILL THE DANDIES!
MCH BAND
RED – NOSE

rencím, souhře náhod i momentálnímu rozpoložení vnímatelů. Jedna věc, situace, čin
či gesto viděno z různých úhlů
a v rozdílném kontextu mohou
vyznít zcela rozdílně.
Zkoumá pravidla chování,
tolerance ke zlu i akceptaci
viny – osobní i kolektivní.
Soudobými prostředky ukazuje aktuální mnohovrstevnatost reality. Obtíže rozpoznání
zdrojů informací a jejich validitu. Kdo a z jakého důvodu
nám co říká.
Autorem námětu a koncepce scénografie je Michal HóR
Horáček. Je autorem a spolutvůrcem řady divadelních
i multimediálních projektů.
Spolupracuje a je členem řady
tvůrčích týmů napříč uměleckým spektrem. Mimo jiné
Spielraum kollektiv, OEM arts,
Topos, Teatr nowogo fronta
(CZ), Treatr Clipa (Izrael).
Choreografii vytvořil choreograf a tanečník Jiří Bartovanec,
který spolupracoval na mnoha
tanečních představeních (spolupráce s Williamem Forsythem (Human Rights), Sashou
Waltz – od roku 2007 je stálým
členem jejího tanečního souboru, jeho choreografie Globe
byla nominována na Českou
taneční platformu. Tento rok
získal na České taneční platformě „Special mention“, tedy
zvláštní zmínku mezinárodní
poroty za choreografii Svěcení
jara se studenty Konzervatoře Duncan Centre. V současné
době pracuje se Sashou Waltz
a Robertem Wilsonem.

Depo Gallery: David Pešat
1. 8. 2017 – 24. 8. 2017
Vernisáž: 1. 8. 2017 v 19 hodin
Dílo Davida Pešata je typické
svým modernistickým pojetím
obrazu, svobodným dynamickým přístupem a otevřeným
expresivním výrazem. Autor
vnímá moderní umění jako
předpoklad pro tvůrčí zacházení se samostatnou vizualitou,
která je pro něj „surovinou“ –
materiál určený k transformaci a zpracování.
Jeho hlavním tvůrčím motivem je metamorfóza, nejednoznačné pole mezi figurací
a abstraktním výrazem a dynamický vztah ke statické situaci. Autor své stanovisko
aranžuje do „divadelní“ tmy či
retušuje bílými plochami až
do úplného vymizení.
DEV Í T K A
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Námět je pro něj „polem
vztahů“ a on formuluje nové,
jiné pohledy na předmětný
svět v jeho procesuálním vznikání a zanikání. Prostřednictvím malby znovuprožívá „akt
stvoření“, vysvětluje historik
umění a kritik Petr Vaňous.
Figurace zůstává ponechána
v různých evolučních fázích.
Předměty (figury) jsou otevřené, odhalené či skryté jako
součást vyšších celků nebo
zcela vyjmuté ze svého kontextu.
Malba Davida Pešata vystihuje jeho energetický potenciál a komplexní stavy jedince
– apatii, melancholii, euforii,
vzdor a extázi. „Obrazy jsou
tu jakousi anatomií proměn
a referencemi o neustálých
vnitřních metamorfózách člověka, které paralelně ovlivňují
a modelují jeho pohled na svět.
Pohled, který nikdy nezůstává
stejný,“ říká Petr Vaňous.
O autorovi
David Pešat se narodil v Praze
v roce 1980. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a Akademii výtvarných
umění v Praze (Ateliér Malby
profesora Sopka). Studoval
také na španělské School of
Bella Artes v Granadě a finské
School of Art in Kankaanpaa.
David Pešat má svůj ateliér
v pražské Pragovce, kde Depo
Gallery sídlí.

The White Room
Pavel Trnka a Karolína Rossí:
Theory of vision
Výstava rezidenta PragovkaPavla Trnky, který přizval ke
spolupráci umělkyni Karolínu
Rossí.
1. 8.–24. 8. The White room.
Otevřeno út, čt: 16–20 hodin.
INFO
Ateliéry v tzv. Hale E vysočanské
Pragovky se začaly pronajímat umělcům
od roku 2010. Bývalá industriální budova
tak nyní hostí kolem osmdesátky umělců
zhruba v 50 ateliérech. Záběr je široký:
od profesionálně uznávaných sochařů
a malířů (Adam Štech, Robo Palúch,
Anna Hulačová, Tomáš Džadoň…) přes
konceptuální umělce (David Helán,
Vladimír Merta…) až k popartovému
ateliéru Pasty Onera. Někteří umělci
jsou na scéně etablovaní, jiní na ni právě
vstupují a další teprve vstupovat začínají.
Vzniká tak nezvyklý mix, a zároveň tavící
kotel pro tvorbu. Další galerijní prostory
na své nájemce dosud čekají.
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Josef Zoser: Lužické hory – krajina mého
srdce, a Praha – malostranská zastavení
Fotografie Josefa Zosera na téma Lužické hory – krajina mého srdce, a Praha – malostranská
zastavení můžete vidět v Galerii 9 od 31. července do 7. září.

Galerie 9, historická budova
vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9. Otevřeno v pondělí až
čtvrtek od 10 do 19 hodin, vstup volný.
Více na www.galerie9.cz.

Josef Zoser
Narozen 1949, rodák z Jiřetína pod Jedlovou. Původním
povoláním energetik, v letech
1990–2015 starosta v rodné
obci. V letech 2002–2008
senátor, 2012–2016 krajský
zastupitel. Bezpartijní.
Koníčky: věnuje se kopané
(III. liga), trenér kopané reprezentačního týmu ČR starostů,
tenisu, stolnímu tenisu a samozřejmě fotografii.

Josef Zoser o své tvorbě:
„Začátky mého focení spadají do doby, kdy jsem v páté
třídě chodil do fotografického
kroužku. Poznal jsem vývojku,
ustalovač, zvětšovák a začal
fotit bakelitovým Pionýrem.
Následovala dlouhá pauza, ve
které jsem jen občas Flexaretou pořídil pár snímků, hlavně
do rodinného alba.
Po příchodu na radnici jsem
začal Nikonem fotit na kinofilm vše, co jsme v obci opravovali nebo budovali nového. Při
projíždění obcí a jejího nádherného okolí v západní části Lužických hor jsem pořídil
své první barevné fotografie

přírody. Zastupitelům obce se
některé fotky líbily až tak, že
jsme z nich pořídili tři pohlednice, neboť v té době turisté,
procházející naší obcí, neměli
možnost si nějaké zakoupit.
Od té doby emoce začínají
převládat nad dokumentárním charakterem snímků.
Oblíbeným motivem se stávají
stromy. Vzniká tak množství
pohledů na ně samé, ale i na
jejich spolubytí s objekty jinými, jejichž dominanty nelze
přehlédnout. Stále romantizující přitažlivost bývalého hradu
Tolštejn, ducha povznášející
poutní místo na Křížové hoře,
horská podoba Jedlové hory
s kamennou rozhlednou a samozřejmě výhledy po Lužických horách a jejich nádherných přírodních scenériích.
Intenzivněji jsem se focení začal věnovat až v roce 2004, to
mi učarovala Praha, ve které
jsem trávil pracovně převáž-

nou část týdne. Zde nacházím
další zdroj pro svoji tvorbu
a relaxaci zároveň. Nejoblíbenějším pražským motivem
se mi stává místo nejbližší –
Valdštejnský palác s přilehlou
zahradou a okolím na Malé
Straně, tedy sídlo senátu. Zde
se prvně seznamuji s digitálním fotoaparátem značky
Olympus SP-500 UZ. Jednalo
se o kompakt, který jsem před
dvěma lety vyměnil za E-M5
stejného výrobce. Takže nic
extra luxusního. Považuji se za
fotografa okamžiku. Nefotím
ze stativu ani na dobrý záběr
nečekám hodiny.
První svoji výstavu jsem
měl ve varnsdorfském divadle
v roce 1999. Od té doby jich
bylo nejméně dvacet, včetně
dvou v nádherných prostorách
Valdštejnského paláce. Petr Pithart, který zahajoval moji první pražskou výstavu, konstatoval, že jsem prvním kolegou

v novodobé historii senátu,
který v předsálí jednacího sálu
prezentuje svá díla.
V roce 2006 začínáme v rodině na jiřetínském náměstí
rekonstruovat značně poničený podstávkový dům z druhé
poloviny 19. století. Po osmi
letech je přestavba podle
dobových fotografií dokončena. Horní dvě patra jsou
obydlena a v přízemí je zřízena
malá nestálá galerie, ve které
pořádáme kromě jiného
i různé výstavy prací převážně
místních umělců. A v pauzách
mezi výstavami zde prezentuji
své fotografie.“
POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena
pro všechny věkové
kategorie, tvoříme zde
pro radost, zábavu, štěstí,
harmonii, uklidnění. Za
krátkou dobu můžete
z obyčejných věcí vytvořit
neobyčejné, na chvilku se
odreagovat od denního
shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo.
Program dílen:
vždy ve středu od 17 do 19 hodin
9. 8. koláže
16. 8. dekorace textilu/tiskátka
23. 8. dekorace textilu/šablonky

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
16. 8. relaxační kreslení
23. 8. dekorování balicích papírů

K účasti na dílně se nemusíte
objednávat, kapacita je ale
omezena provozními možnostmi. Kurs probíhá přímo
ve výstavních prostorách.
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Co se na nás chystá v Gongu
Nejenže nikdy nespí čert, ale divadelním prázdninám navzdory se pilně pracuje i v Divadle Gong. V plném proudu jsou totiž
přípravy na nadcházející sezonu 2017/2018. Už v tomto okamžiku jsou domluvena nová divadelní představení a podepsány
koncerty populárních hvězd především české folkové scény, která je s Gongem již dlouhá léta spjata.
To však není zdaleka vše.
Neustále probíhají čilá jednání
a kalendář kulturních akcí
Gongu se utěšeně plní. Pojďme
se podrobněji podívat na to, co
nás v nadcházejícím období ve
vysočanském kulturním středisku dozajista čeká a nemine.

Koncerty
Velkým trhákem nepochybně
bude koncert populárního
písničkáře, herce, textaře a kytaristy Tomáše Kluse. Příznivci
folkové, trampské a country
písně si již brzy budou moci
začít plnit kalendáře daty
koncertů. V září je do Gongu
pozvou tradiční návštěvníci
Hop Trop, zahraje skupina
Lístek a speciální dvojkoncert
odehraje Ivo Jahelka s Miroslavem Palečkem. Největší hity
Pavla Bobka a jeho hudebních
souputníků připomene nevidomý zpěvák a klavírista Honza
Jareš.
Říjen ozdobí živé vystoupení Karla Plíhala. Zahraje však
i Hradišťan, pardubičtí Marien
nebo bluegrassoví matadoři
Cop. Svoji novou desku přijede
pokřtít folková formace Klíč.
V nabitém listopadu se vedle
Kluse představí folkový nestor
Pavel Žalman Lohonka, Robert Křesťan s Druhou trávou,
Devítka a tradičně i skupina
Fontána. Po nucené pauze se
do Vysočan vrátí Radůza. Své
posluchače si najde i oblíbená Pocta trampské písni. Slavit vánoční svátky v Gongu si
v minulých letech navykly skupiny Pacifik a Klíč a ani letošní
advent by neměl být v tomto
ohledu výjimkou.
Ošizeni o své hudební zážitky nebudou ani příznivci jazzu,
pro které od října startuje řada
koncertů zajímavých jazzo-

Ze hry Jak Jules žil Verne

vých těles v rámci Jazz Klubu
Gong. Na své si přijdou i fandové cimbálové muziky, pro
které v Gongu pořádá Slovácký
krúžek pravidelné sešlosti.

Divadlo
Hned několik podob má
v Gongu divadlo. V další sezoně pokračuje Divadlo AHA!,
které má na starosti program
věnovaný dětem a mládeži.
Loni přibyla do repertoáru
představení pro nejmenší
Kvak a Žbluňk od jara až do
Vánoc a zábavně-vzdělávací

Karel Plíhal

životopisná hra Jak Jules žil
Verne. Těsně před prázdninami stihla mít premiéru
i půvabná pohádka Otfrieda
Preusslera Malá čarodějnice.
Pro sezonu nadcházející jsou
v plánu dvě české klasiky –
Petiškův Birlibán a Čapkův
Loupežník. Napjatě očekávána
je i zamýšlená divadelní adaptace velepopulárních Deníků
malého poseroutky, k jejíž nákladnější realizaci však ještě
vede dlouhá cesta. Rozrůst by
se měl i projekt Se zábavou za
vzděláním, a to o interaktivní
představení přibližující dětským divákům osobnost prezidenta T. G. Masaryka. V Gongu
se samozřejmě hraje i pro
dospělé publikum. K největším
tahákům patřila loni obnovená
představení S Pydlou v zádech
a Čochtan vypravuje, která
spojuje jméno jejich hlavního
představitele Josefa Dvořáka,
a v sezoně příští tomu nejspíš
nebude jinak. Své obecenstvo
si bezpečně našlo i kontroverzní představení Monology
vagíny. K nim od září kromě
jiných přibude i nejznámější

komedie D. Churchilla Natěrač, vyprávějící o životní roli,
která dost nečekaně padne do
klína jednomu zkrachovalému
divadelnímu herci. V novém
nastudování představení,
které proslavil Pavel Zedníček
s Janou Paulovou, budou diváci
moci vídat Leoše Nohu, Barboru Mottlovou a Evu Decastelo.
O své pevné místo v programu
Gongu nepřijdou ani v nadcházejícím období nejrůznější
amatérské divadelní spolky.
To, že je rušno v zákulisí
Gongu, však ještě neznamená,
že se nemůže nic dít na jevišti.
I v srpnu totiž velký sál funguje jako „mokrá varianta“ divadelního festivalu Letní scéna
Harfa 2017, který jen pár minut
chůze odtud nabízí skoro každý večer divadelní představení nebo komediální show. Na
střeše nákupního centra Harfa
(a potažmo v Divadle Gong) se
tak můžete setkat s mistry talk
show Halinou Pawlowskou či
Zdeňkem Izerem nebo s našimi
předními herci Václavem Vydrou, Janem Přeučilem, Janem
Čenským, Svatoplukem Skopalem a mnoha dalšími v převážně nevážných letních komediích. text a foto: dg

Josef Dvořák

Pohádky na Dvorečku
Pohádkový dvoreček, letní cyklus pohádek pro nejmenší, pokračuje na malé letní scéně
ve Vysočanech v Jandově č. 4, a to vždy ve středu od 16 hodin. Vstup volný.
9. srpna:		
16. srpna:
23. srpna:
30. srpna:
6. září:		
13. září:		
SRP E N
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Zvířátka a loupežníci – Divadlo Kapsa
Jak kašpárek napálil vodníka – DS JAVAJKA
Slůně Babů a spravedlivé dělení – Divadlo Pod čepicí
Jak šel pejsek do školy – Divadélko Romaneto
Kocour v botách – Divadlo Elf
O třech neposlušných kůzlátkách – Pruhované panenky
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Velká kouzla Malé čarodějnice
Dne 15. června měla ve vysočanském Divadle Gong svoji premiéru a následně první reprízu
Malá čarodějnice – poslední dětská divadelní hra loňské sezony.
Jako obvykle ji nastudovalo
v Gongu domovské Divadlo
AHA! - tentokrát poprvé pod
režisérským vedením Petry
Johansson, která doposud
režírovala pohádky v Divadle
Kampa. Počin je to přitažlivý
už a priori díky skutečnosti,
že hlavní hrdinkou je dívka.
Vždyť kolik pohádek či divadelních her pro děti umožňuje našim dětem ukázat, že
dobrodružství prožívají nejen
kompletně chlapecké party
typu Rychlé šípy nebo klučičí
hrdinové jako Tarzan, Tom
Sawyer či malý poseroutka?
I když necháme stranou všechen feminismus a řeči o rovnosti a nerovnosti pohlaví,
které pohádkám moc nesvědčí,
„holčičích hrdinek“ je pořád
zatraceně málo.

Herecké pojetí
Pokud jste už pozapomněli děj
jedné z nejhezčích pohádek
německého spisovatele Otfrieda Preusslera, pak vězte, že
se skoro celý točí okolo snahy
malé čarodějnice získat si respekt svých dospělých družek
a s ním i možnost zatančit si
s nimi u ohně o Filipojakubské
noci. Jenže to je trochu velká
troufalost, vždyť považte, té
čarodějnické žábě je pouhých
127 let! Ještě že se ji snaží
na každém kroku doprovázet její věrný druh havran
Abraxas. Naučit se všechna
kouzla z kouzelné knihy a stát

se dobrou čarodějnicí však
nebude snadný úkol ani s jeho
asistencí.
Celou hru musí nutně držet
výkon herečky v hlavní roli
a Natálie Topinková v tomto
ohledu rozhodně nezklamává. Díky jejímu energickému
pojetí a neustálému běhání
a poskakování bude mít divák
brzy pocit, že je jí plné jeviště.
Též Kryštof Nohýnek je v roli
opeřeného rádce přesný a řekněme pro děti dostatečně roztomilý. Ostatní herci vystřída-

jí hned několik rolí a šanci být
pořádně zlý dostane jen Vratislav Hadraba jakožto vrchní
čarodějnice. Scénář obsahuje
i slušné množství vtipů a slovních hříček, které zabaví dospělé, nebo třeba odkazy na
slavného Havrana Edgara Allana Poea. Hra ubíhá v příjemném rytmu a pozornost dětí
pomáhají úspěšně udržovat
vložené písničky. Vytknout
scénáři se dá snad jen klišovitý německý přízvuk zlého hajného.

Scéna a kostýmy
Zajímavé je výtvarné provedení scény a kostýmů. Zatímco
kulisy nebo nevýrazné kostýmy většiny postav vám v hlavě
dlouho nezůstanou (a když
se řekne Malá čarodějnice,
nejspíš si nejdřív vybavíte
postavičky Zdeňka Smetany ze
známého večerníčku), určitě
vám utkví skvěle a přitom
jednoduše vymyšlené kostýmy „starých“ čarodějnic, díky
nimž může jeden herec hrát
hned tři ježibaby najednou.
Vtipný je též způsob střídání
živého Abraxase-Nohýnka
s loutkou. Díky chytré hře světel se daří navodit patřičně tajemnou atmosféru v pasážích,
které ji vyžadují. Možná jen
závěrečné kouzlo by zasloužilo
výraznější vizuální provedení.
Malá čarodějnice Divadla
AHA! nejen pobaví, ale nese
v sobě i silné morální ponaučení. Učí děti věřit v sebe sama
a v to, že i cesta může být cíl,
pokud jde o cestu dobra. Nám
dospělým pak říká, že bychom
měli na svět častěji koukat očima dětí, jakkoli nám zpočátku
ten pohled může přijít naivní.
text a foto: dg

INFO
O. Preussler, P. Johansson:
Malá čarodějnice, pro děti od 4 let,
60 minut bez pauzy.
Hrají: Natálie Topinková, Kryštof
Nohýnek, Vratislav Hadraba
a Magdalena Hniličková.
Nejbližší představení: pátek 22. září
od 10.00, středa 4. října od 10.00,
sobota 28. října od 15.00.

Zářijové hudební kočkování
Na scéně vysočanského hudebního klubu Kocour proběhne
9. září jednodenní festival příznačně nazvaný Kocour Fest.
Jeho duchovním otcem je písničkář a kytarista Zdenek Barták,
který bývá v klubu častým a nadmíru oblíbeným hostem. Na své
koncerty si s oblibou zve hosty
INFO
Festival se koná v sobotu 9. září od
13 do 22 hodin v Obecním domě
ve Vysočanech na Letní scéně Na
Dvorečku. Cena: 190 Kč. Podrobné
informace o programu najdete na webu
www.divadlogong.cz a na facebookovém
profilu (Divadlo Gong).
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a u svých muzikantských kolegů
příliš nehledí na to, k jakému
hudebnímu stylu nejvíce tíhnou
nebo jaký přístup k muzicírování mají. Důležité je to, že tyto
leckdy nečekané hudební střety
posluchače oslovují a do Kocoura lákají čím dál víc. Uspořádat
společnou přehlídku všech těchto osobností se tedy nabízelo už
delší dobu a stačilo málo, aby se
daly věci do pohybu.
Základní tezí Kocour Festu
je dát prostor autorské hudbě
- tedy takové, kterou v rádiích

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RA H A

9

sotva kdy uslyšíte. Kocour Fest
se také pokusí být reakcí a odpovědí na stále populárnější
soutěžní přehlídky a talentové soutěže. Neočekávejte tedy
žádnou porotu, hodnocení a vítěze. Vítězi by totiž měly být
muzika, radost z hraní a spokojení posluchači. Vystoupí
nejen ti, kteří dříve neváhali jít
si do Kocoura zahrát, aniž by
si předem říkali o honorář, ale
i další zajímavé formace současné alternativní scény s pestrým záběrem od folku přes
bigbít, trampskou píseň až třeba k blues. Těšit se můžete například na keltskými tradicemi
ovlivněnou Isaru, blues-rock

v podání skupiny Mrakoplaš,
folkovou Terrakotu, písničkářku Elišku Walsh a na mnohé
další.
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Letní scéna Harfa
Až do 3. září 2017 se můžete z divadelních her těšit na střeše obchodního centra Galerie Harfa v Praze 9,
Českomoravská 2420/15a (vedle O 2 areny). V případě nepříznivého počasí se hraje v Divadle Gong.
BOSÉ NOHY V PARKU

snadno spadnout do manželské krize a jak těžko z ní ven.
Hrají: Petr Nárožný, Naďa Konvalinková,
Týna Průchová, Zuzana Slavíková,
Martin Zahálka, Antonín Procházka,
Vilém Dubnička

Romantická komedie nejen
o lásce. I to nejšťastnější manželství prochází občas zkouškou ohněm.
Hrají: Rudolf Hrušínský, Veronika
Freimannová, Radúz Mácha, Anna
Linhartová

SVĚTÁCI

BYT NA INZERÁT
Ztřeštěná komedie Marca
Camolettiho o tom, že někdy
nestačí jen podat si inzerát
a přijít na správnou adresu…
Hrají: Adéla Gondíková, Martin Zounar,
Veronika Jeníková, Vlasta Žehrová,
Olga Želenská, Marcel Vašinka, Zbyšek
Pantůček, Filip Tomsa

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

ČOCHTAN VYPRAVUJE
Nejslavnější český představitel vodníků Josef Dvořák
jako Čochtan v osobité úpravě
známého muzikálu V+W „Divotvorný hrnec“.
Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Stanislava Topinková/Markéta Hrubešová,
Rostislav Trtík/Jan Burda, Jiří Veit, Blanka Tůmová/Vlasta Kahovcová, Lambrini
Chaciosová/Nela Friebová

HALINA PAWLOWSKÁ:
MANUÁL ZRALÉ ŽENY
One woman show Haliny
Pawlowské. Není nic špatného
na tom být zralá žena, i když
slovo „zralá“ mi připomíná sýr,
u kterého je nejvyšší čas ho
zkonzumovat…
Hrají: Halina Pawlowská

LO STUPENDO ANEB TENOR
NA ROZTRHÁNÍ
Úspěšná fraška, výborně napsaná přesně v duchu feydeauovských situačních komedií. Nenápadný tajemník Max
je donucen zastoupit na jevišti
indisponovaného slavného
tenora…
Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová,
Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Jana
Boušková/Lenka Skopalová, Eva Janoušková, Marcela Peňázová, F. Skopal.

MONOLOGY VAGÍNY
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané
oblasti je oslavou ženské
SRP E N
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Petr Nárožný a Václav Vydra se představí na Letní scéně Harfa

/ foto: Kulturní portál

sexuality ve vší své složitosti
a tajemnosti.
Hrají: Dagmar Bláhová, Michaela Sajlerová, Jitka Asterová

Hrají: Ernesto Čekan, Veronika Arichteva, Jan Antonín Duchoslav, Anna
Kulovaná, Jarmil Škvrna, Ivan Vyskočil

NATĚRAČ

Komedie s brilantními dialogy
a překvapivými zvraty odehrávající se během jediného
večera. Na večeři pořádané
jako oslavu otevření nové vily
se sejdou tři bratři i se svými
manželkami, které však k sobě
příliš velkou lásku nechovají.
Hrají: Václav Vydra/Jan Čenský,
Svatopluk Skopal, Martin Zahálka,
Eva Janoušková, Simona Postlerová/
Eva Režnarová, Jana Boušková/Lenka
Skopalová, Lenka Zahradnická/Jana
Pidrmanová/Malvína Pachlová

Ten chlap má vymalováno!
Bláznivá komedie o tom, jak neúspěšný herec, živící se momentálně jako malíř pokojů, získá
nečekaně svou životní roli.
Hrají: Leoš Noha, Barbora Mottlová, Eva
Decastelo

PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
Dělání, dělání, všechny smutky
zahání... Pohádkový muzikál
s písničkami Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře.
Hrají: Libor Jeník, Barbora Mottlová, Michal Maléř/Jan Jedlinský, Vojtěch Matějíčka, Přemysl Houška, Jana Stránská,
Štěpánka Prýmková, Dominika Býmová,
Eliška Hamplová/Veronika Barešová

PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU
Zcela srozumitelná divadelní
komedie, která potěší oko
i duši diváka, který představení zhlédne, třeba jen koutkem
oka.

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME

S PYDLOU V ZÁDECH
Legendární inscenace s Josefem Dvořákem v hlavní roli.
Prostý lidový chytrák se zaplétá v šachové partii mocných.
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, R. Trtík, K. Gult, D. Schlehrová

S TVOJÍ DCEROU NE
Komedie plná krkolomných
situací a trapasů o tom, jak

Divadelní verze slavné české
komedie. Tři fasádníci od
Velhartic pracují v Praze, městě plném zábavy a bujarého
nočního života.
Hrají: Monika Absolonová, Adéla Gondíková, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček,
Filip Tomsa, Olga Želenská, Miriam
Kantorková, Jan Přeučil, Petr Gelnar/
Martin Sobotka, Lukáš Pečenka/Pavel
Vítek/Jaroslav Slánský

ÚČA MUSÍ PRYČ
My, rodiče žáků 5.B, již nemáme důvěru ve vaše pedagogické schopnosti! Aktuální hořká
komedie.
Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor
Chmela, Petra Špalková, Jana Janěková ml., Kateřina Winterová

V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA,
TATÍNKU!
Petr Nárožný v hlavní roli
situační komedie o pařížském
dobrodružství sympatického
venkovana.
Hrají: Petr Nárožný, Jan Šťastný, Simona Postlerová, Týna Průchová, Jarmila
Švehlová, František Skopal/Martin
Sochor, Barbora Šťastná Petrová

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
Populární komik Zdeněk Izer
v zábavné show, která nenechá vaše bránice ani na chvíli
v klidu!
Hrají: Zdeněk Izer

LETNÍ PROGRAM
1. 8. úterý

20:00

24. 8. čtvrtek Úča musí pryč!

20:00

2. 8. středa V Paříži bych tě nečekala, tatínku!

S Tvojí dcerou ne

20:00

28. 8. pondělí Bosé nohy v parku

20:00

3. 8. čtvrtek Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy

20:00

29. 8. úterý

20:00

7. 8. pondělí Příběh jednoho hradu

20:00

30. 8. středa Natěrač

20:00

8. 8. úterý

20:00

31. 8. čtvrtek Zdeněk Izer a autokolektiv

20:00

9. 8. středa Caveman

20:00

1. 9. pátek

S Pydlou v zádech

20:00

10. 8. čtvrtek Monology vagíny

20:00

2. 9. sobota Čochtan vypravuje

20:00

14. 8. pondělí Caveman

20:00

3. 9. neděle Princové jsou na draka – pohádkový muzikál16:00

15. 8. úterý

3. 9. neděle Monology vagíny

Natěrač

Světáci

20:00

16. 8. středa Natěrač

20:00

17. 8. čtvrtek Caveman

20:00

21. 8. pondělí Natěrač

20:00

22. 8. úterý

20:00

Lo Stupendo aneb Tenor na roztrhání

23. 8. středa Byt na inzerát

20:00

DEV Í T K A

Příbuzné si nevybíráme

20:00

Změna programu vyhrazena!
Předprodej vstupenek: Kulturní portál.cz, Vodičkova 41,
Praha 1 (ochoz pasáže Světozor)
Provozní doba: pondělí–pátek 13:00–18:00 hod. (1. 7.–4.9.)
Telefonické objednávky: 222 984 272, 603 805 271
Vstupenky též v prodeji v předprodejních sítích Ticket-Art,
Ticket Portal a TicketPro.
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Upgradujte se v kursech
Prázdniny jsou v plném proudu, a tak by se člověku chtělo říct, nač si dělat těžkou hlavu z přemýšlení o škole či výuce. Jenže
když je řeč o kursech Divadla Gong, patří se zdůraznit, že jedním z jejich hlavních stavebních kamenů je pohoda.
Ačkoli se dozajista většina
z těch, kteří se rozhodnou
pravidelně docházet na naše
kursy do Obecního domu, chce
něčemu novému naučit, nachází zde ještě něco navíc. Na
prvním místě je to uvolněná
atmosféra a přátelský přístup
lektorů, jejichž hlavním zájmem je vytvářet dobré party,
které baví se scházet. Pro
sezonu 2017/2018 je pro veřejnost opět připravena pestrá
nabídka jazykových, výtvarných, pohybových či hudebních kursů. Rozšířena je nově
nabídka kursů hereckých.
Novinkou je také možnost
online přihlášení na kursy na
stránkách divadlogong.cz.

DIVADELNÍ HODINY PRO STARŠÍ
A POKROČILÉ (55 let a více)
Skladba kursu: 1x týdně 2
hodiny (2x 45 min), pohybová
průprava dle potřeby.

HUDEBNÍ KURSY
Klavír, zpěv, kytara, zobcová flétna,
příčná flétna, klarinet, hoboj, alt
a tenor saxofon, akordeon, hudební
teorie (pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé)
Vytvoření individuálního plánu
přesně podle potřeb žáka, možnost začít kdykoliv během roku.
Cena za lekci (45 min): děti 210
Kč, dospělí 270 Kč vč. DPH

Cena za individuální lekci: děti
300 Kč (45 min), dospělí 370
Kč vč. DPH (60 min)
Cena za konverzační hodinu
(2-3 žáci, 60 min): děti 250 Kč,
dospělí 300 Kč vč. DPH
Italština
Individuální výuka.
Cena za lekci (60 min): 370 Kč
vč. DPH
Konverzace v německém jazyce
(pro dospělé)
Individuální výuka s možností
společných konverzačních
hodin.
Cena za lekci (60 min): 370 Kč
vč. DPH, možnost zakoupení
permanentky na 10 lekcí.

HERECKÉ KURSY

VÝTVARNÉ KURSY

PIMPRLATA (4–6 let)
Skladba kursu:
1x týdně 1 hodina (45 min)
Kurs nenásilnou formou rozvíjí
přirozenou schopnost hrát si
do prvotní divadelní formy,
hledá inspiraci pro různé
druhy projevu v dětem známém světě, je zaměřen (skrz
praktikované hry a cvičení) na
pohybové dovednosti, vzájemnou spolupráci a trénink
jednoduchých přednesů a rolí.
Cena za pololetí: 1100 Kč

Keramika (pro děti i dospělé)
Během kursů (určených pro
začátečníky i pokročilé) je
zajištěné odborné vedení, možnost točení na kruhu a použití
vlastní pece.
Cena za lekci (60 minut,
materiál v ceně): předškolní
děti 80 Kč, školní děti 70 Kč.
Permanentka pro děti na 10
lekcí (po 60 min), materiál
v ceně: předškolní 700 Kč,
školní 600 Kč.
Permanentka pro dospělé: 10
lekcí (po 60 min), materiál
v ceně - 1600 Kč vč. DPH, 6 lekcí (po 60 min), materiál v ceně
- 600 Kč vč. DPH.

PINOKIOVÉ (7–9 let)
Skladba kursu: 1x týdně 1
hodina (60 min), pohybová
průprava (místo hodiny herectví) dle potřeby.
Kurs tvořivou formou her objevuje a rozvíjí umělecký talent
dítěte i jeho osobnost, učí je
základní jevištní řeči, pohybu,
tanci, zpěvu. Po absolvování
mohou děti pokračovat v hereckých kursech Divadla Gong,
případně v hudebních nebo
výtvarných kursech.
Cena za pololetí pro děti:
1250 Kč
FANTOMOVÉ DIVADLA (10–14 let)
Skladba kursu: 1x týdně 2
hodiny (2x 45 min), pohybová
průprava (místo hodiny herectví) dle potřeby.
Kurs je zaměřen na rozvoj
představivosti, fantazie,
slovní zásoby, správné mluvy,
empatie a komunikace, rozvíjí
pohybové dovednosti, jako
jsou základy baletu či vnímání
hudby spojené s improviza20

cí. Doporučujeme mj. všem
zájemcům o studium na
středních uměleckých školách
jako průpravu k přijímacím
a talentovým zkouškám.
Cena za pololetí: 2500 Kč

DE VÍ TKA
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Kursy šití
Kurs je zaměřen na základy
šití na stroji, práce podle
střihu, háčkování, vyšívaní,
patchwork, šití dekorací atd.
Cena kursu (trvání cca 6 hodin), materiál v ceně: 480 Kč
Kurs je zaměřen na základy
hereckého řemesla, dialogy,
pantomimu, jsou v něm průběžně absolvována praktická
cvičení, procvičuje se paměť. Je
určen pro všechny fanoušky divadelního umění, kteří si chtějí
splnit v životě přání a stát se
hercem nebo herečkou.
Cena za pololetí: 1720 Kč
Herecké kursy začínají ve
druhé polovině září a budou
zakončeny v červnu 2018
divadelním představením nebo
pásmem v Divadle Gong.
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JAZYKOVÉ KURSY
Angličtina pro věčné začátečníky
(pro dospělé)
Individuální výuka, společné
konverzační hodiny.
Cena za lekci: 370 Kč vč. DPH
(60 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).

SPORTOVNÍ KURSY
Jóga pro dospělé (začátečníci, mírně
pokročilí, pokročilí)
Cena za lekci: 100 Kč (vč.
DPH), senioři 90 Kč (vč. DPH)
Pohybová výchova pro děti (4–6 let)
Kurs je zaměřen na základy
pohybové a taneční průpravy.
Cena za pololetí: 1100 Kč
Cvičení maminek s dětmi
(od 2 let)
Společné cvičení.
Cena za lekci (60 minut):
100 Kč
S RP E N

2017

Miroslav Kuranda
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na
káváme
splo‰iny
aÏpěkné
ãtrnáct
metrÛ
mocnou
poloření
– měli
výnosy
najen
poli,
ve chlévě
okrajích
vyskytuje
v úlomcích.
hou
bûlohorsk˘ch
sekuchyni.
jinak
na
podloÏí
jeopuk,
tvofieno
jílovitû
zvûtiKfiídové
v kurníku
– ale také
na která
dobrou
okrajích
plo‰iny
úlomcích.
ral˘m
ordovikem
letenského
avlibeÀského
Hospodyně
obou vyskytuje
dvorů
si jen
braly
do služeb
Kfiídové podloÏí
je tvofieno
jílovitû
zvûtsouvrství.
v˘sledkÛ
detailního
vrtjen zkušenéPodle
kuchařky.
A uměly
je hýčkat.
ral˘m ordovikem letenského a libeÀského
souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-

Profesor
Jaroslav Petrbok,
kter˘ jiÏ
zjevuje ženština
v bílé zástěře
a pfied
cosi
osmdesáti
letyjiburcoval
odborníky
místmumlá. Kdo
osloví, uslyší,
že sia přeProfesor
Jaroslav
Petrbok,proseck˘ch
kter˘ jiÏ pfied
ní
patrioty
ke zpfiístupnûní
jesříkává
kuchařské
recepty…
osmdesáti
lety burcoval
odborníky
a místkyní vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏe usmívat.
ní patrioty
kenaplÀuje.
zpfiístupnûní proseck˘ch jesJeho
vizeose
Z knihy
pražských tajemstvích
kyní
vefiejnosti,
se
koneãnû
mÛÏe usmívat.
Mnohá
místa
v naší vlasti – města, vesnice,
Jeho
vize
sezákladÛ
naplÀuje.
Pfii kopání
k nové ‰kolní budovû
hrady, zámky, hory či kopce, studánky, pona
Proseku ãp. 92, které na nûkterém místoky,
lesy
a základÛ
háje, jsou,
mají
své pohádkové
Pfii
kopání
k bylo
nové
‰kolní budovû
tû
velmi
hluboké
shledáno,
Ïenebo
zde
strašidelné
ke
kterým
se váží příběna
Proseku
ãp. 92, které
na
nûkterém
mísb˘val
dosti postavy,
rozsáhl˘
lom,
v pozdûj‰ích
dotû
hluboké
bylonalezen
shledáno,
Ïe zde
hy,velmi
někdy
až hrůzu
nahánějící.
Už zahrníãek
našich
bách
zavezen˘.
Vjsou,
násypu
b˘val
dosti
rozsáhl˘
lom,
pozdûj‰ích
dodědů,
když
se
lidé zegro‰i
sousedství
vkrále
dlouhých
se
‰esti
stfiíbrn˘mi
zvdoby
Vlabách
zavezen˘.
V sesedli
násypu
nalezen
hrníãek
dislava
zvečerech
poãátku
16. století.
Vplápolajícípískovnû
zimních
kolem
se
stfiíbrn˘mi
z doby
krále
Vlapfii
libeÀské
silnicigro‰i
vybrány
jsou
dlouhé,
ho ‰esti
ohně
v kamnech
na
táčkách,
vyprávěli
si
dislava
z poãátku
16.
století.
V
pískovnû
za ãásti
zasypané
chodby,
kteréOsetom,
táhnou
hlurozmlouvali
spolu.
O čem?
co konpfii libeÀské
silnici vybrány
jsouBájilo
dlouhé,
boko
pod
pozemky
nad silnicí.
se,
čící den
přinesl
zajímavého.
Nebo se
mluvilo
zÏe
ãásti
které
se
táhnou
hlupr˘zasypané
vedou aÏchodby,
pod kostel.
Bylo
pr˘ v nich
o tajemných událostech dávno jižBájilo
pozapoboko
pozemky
nad
silnicí.
se,
sly‰et
ipod
varhany
v kostele
hráti...
menutých
a oaÏstrašidlech.
tma
Ïe
pr˘ vedou
pod kostel.Postupující
Bylo pr˘ v nich
přidalaiProseck˘ch
těmto vyprávěnkám
zvláštní
kouzlo.
sly‰et
varhany
v kostele
Okraj
skal a hráti...
ãásti
dal‰ích
kfiíSousedéplo‰in
si přisedli
těsnějisystém
k soběstar˘ch
a posloudov˘ch
je vlastnû
loOkraj
Proseck˘ch
skal abyly
ãásti
dal‰ích
kfiíchali,
někdy
i Zpoãátku
s potlačeným
strachem,
vymÛ
a lÛmkÛ.
tûÏeny
skalky
dov˘ch
vlastnû
systém
star˘ch
loprávění
zkušenějších.
V tehdejší
době
to byl
na
okrajiplo‰in
svahÛ,jecoÏ
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
mÛ
a lÛmkÛ.
byly tûÏeny
skalky
ale
pozdûji
se Zpoãátku
lomy pfiiblíÏily
k polnostem.
vlastně
předchůdce
dnešních
adrenalinona
coÏ
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
V
téokraji
chvíli
zaãali
majitelé
polí,
zahrad
a vivých
činů.svahÛ,
V
myslích
posluchačů
vyvstávaly
ale pozdûji se lomy pfiiblíÏily k polnostem.
nic
protestovat
proti
ukrajování
pozemkÛ
vybájené
postavy,
které
mohou
lidem
ublíV
chvíli zaãali majitelé
polí,
zahrad
a viažit,té
tûÏba
skonãila.
Lépe
fieãeno,
nebo zdánlivû
naopak jim
pomoci ke
štěstí.
nic protestovat
proti
ukrajování
pozemkÛ
pfiesunula
se pod
zem.
Peruck˘sil
pískovec
Pochopitelně
nejvíc
tajemných
se váže
aje tûÏba
zdánlivû
skonãila.
nejmûkãí
v místech,
kde Lépe
podlefieãeno,
puklin
ke hřbitovům a starým stavbám. Zejména
pfiesunula
se
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
zatéká
voda.
Tam
je
moÏné
jej
kopat
‰pik těm,
které vjsou
dlouho
puštěné.
Mimo
je
nejmûkãí
místech,
kde
podle
puklin
ãákem.
Generace
pískafiÛ
tak
nejménû
od
hradní
zříceniny
ještě
obzatéká
voda.
Tamtojebývají
moÏné
jejhradní
kopat svû‰piroku
1798
aÏ témûfi
do
poãátku
druhé
ãákem.
Generace
pískafiÛ
tak
od
razárny,
sklepení
mlýny.
Alenejménû
jen
ty staré
tové
války
razily apodél
puklin
chodbice
1798
aÏ
témûfihroudy
do
druhé
svûmlýny,
které
při poãátku
březích
řek
a potoaroku
vyváÏely
z stávaly
nich
mûkkého
pístové
podél
puklin
chodbice
kovce,
kterérazily
nechaly
na de‰ti
rozpadnout.
ků. Kválky
takovému
modernímu
mlýnu,
jakým
abylvyváÏely
z vznikl
nich válcový
hroudy
mûkkého
písV
podzemí
nepfiehledn˘
třeba Odkolkův
mlýn
ve labyrint
Vysočakovce,
které
navlastnû
de‰ti
rozpadnout.
chodbiãek
anechaly
sálÛ,důvěru
jenÏ
kopírovaly
nech, diví
tvorové
nemají.
Ale u KejV podzemípomûry
vznikl nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
a velice
se podobaly
řova mlýna v Hloubětíně
či vysočanském
chodbiãek a sálÛ, jenÏ vlastnû kopírovaly
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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nem, takÏe dnes funguje jako trámec
zpevÀující okraj svahu.
nem,
takÏe dnes
jako trámec
Velmi dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum provedla
v rozpevÀující
okraj svahu.
ce 1992 jeskyÀáfiská
skupina SPEA, která noVelmi
dÛleÏit˘celou
nov˘ v˘zkum
v rovû zmapovala
Moãálkuprovedla
a odváÏila
se
ce
SPEA,
která
nopfii1992
tomjeskyÀáfiská
do znaãnûskupina
rizikov˘ch
míst
v závavû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
pfii
tom-do
znaãnû
rizikov˘ch(1965,
míst varchiv
závatfií map
mapy
Interprojektu
lech
voln˘mi balvany.
Právûsituací,
kombinací
âSS)mezi
s vynesenou
povrchovou
ãástfií
map - mapy Interprojektu
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového tahu
podzemí
âSS)
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãásod Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleoloti
dokumentace
polygonového
podzemí
gické
mapy (zhotovené
ov‰emtahu
pomocí
pásod
Hrdliãky
detailnízískat
speleoloma Ladislava
a kompasu)
- byloa moÏné
pogické
(zhotovené
pomocí
pásmûrnûmapy
pfiesnou
pfiedstavuov‰em
o situaci
v Moãálce
ma
a kompasu)
- bylo IImoÏné
získat poa Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nemûrnû
pfiedstavu
ok nejcennějším.
situaci vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
se odObrázekpfiesnou
lva patřil
mezi dětmichodbu,
aráÏí
Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
nei na pfiesnosti
jejího II
plánu.
V roce 1995
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu, coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchoráÏí
i na pfiesnosti
jejího plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
provedl
Vojífi
vchoV˘voj poVladimír
roce 2000
sezabezpeãení
ubíral cestou
zedÛ,
které
v‰ak vyÏaduje
revizi.plánÛ na zpfiíjména
neustále
opakovan˘ch
V˘voj
poaroce
2000
se ubíraldomkÛ,
cestouazestupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
to
jména
neustálekde
opakovan˘ch
plánÛ na zpfiíi na místech,
cedule „Poddolováno“
stupnûní
a v˘stavbu
rodinn˘ch
a to
zakazovala
vstup. Firmû
PragisdomkÛ,
se s nemail˘m
na úsilím,
místech,
cedule
„Poddolováno“
alekde
velice
profesionálnû,
podazakazovala
Firmû Pragis
se s nemafiilo ‰achtouvstup.
lokalizovanou
nedaleko
pÛl˘m
úsilím,
ale velice
profesionálnû,
podavodní
jámy nad
Amerikou
I z 60. let nafárat
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
a projít
systém Amerika
- Moãálvodní
jámy nad
I z 60. let nafárat
ka. Jednalo
se Amerikou
o velice napínavou
akci,
podzemí
a projít systém
Amerika
- MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
ka.
Jednalo
se o velice
napínavou
nebo
vÛbec Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,akci,
takKolik opic stálo napsání slohové práce?
protoÏe
existujícíseplány
mûlydrÏela
nedokonalé
Ïe pfii proráÏce
v˘‰kovû
‰tûrãínebo
vÛbec Ïádné
zamûfiení,
takkové polohy
mezi v˘‰kové
peruck˘m
a korycanměla
dvacet
pět kusů.
Pak následovaly
ještě
Ïe
pfii
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
souvrstvím
a ‰tolu
hnala
napÛl
do
kové
polohy
mezi
peruck˘m
a korycandvě
série,
celkem
tedy
pětasedmdesát
kusů.
neznáma.
V podzemí
se sami mÛÏete
pfiesk˘m
souvrstvím
a ãi‰tolu
hnala
napÛl
do
svûdãit,
jak ve
pfiesnû
moÏná
‰Èastnû
situaZvířata
byla
věrném
vypodobnění,
ale
žel
neznáma.
V podzemí
ci odhadla.
bez
jména autora
kresbysei sami
textu.mÛÏete
Škoda. pfiesvûdãit,
jakjsme
pfiesnû
ãiobrázek
moÏná
‰Èastnû
situaJedno
odpoledne
se
u nás stavili
kolegoV oblibě
měli
se lvem,
sloci
vé odhadla.
z Pragisu, Ïe narazili na silnû zfiícené
nem
a
nosorožcem.
Ty
nám
připomínaly
Jedno
odpoledne
se u nás stavili
kolegoa opadající
staré
chodby
az popodobrodružství,
jakápodzemní
prožívali hrdinové
vé
z
Pragisu,
Ïe
narazili
silnû
zfiícené
tfiebovali
by zjistit,
oã se na
jedná.
Jako
souhádek
a povídek.
mezi námi kolovaakromá
opadající
staréObrázky
podzemní
poosoba-expert
jsem mûlchodby
zvlá‰tní,a nejly,
půjčovaly
a vyměňovaly.
BylyJako
i určitým
tfiebovali
bysezjistit,
oã seÏe
jedná.
souspí‰
protizákonn˘
status,
jsem
mohl
lézt
platidlem,
třeba
za nakreslení
kromá
osoba-expert
jsem
mûlvýkresu
zvlá‰tní,
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam tonebo
hornapsání
slohové práce.
Měly
přitom
různou
spí‰
protizákonn˘
status,
Ïe jsem
mohl
lézt
níkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevifiené
do ãerstvû
objeven˘ch
kam to horhodnotu.
Nejvíce
jsme chvíli
si stafiin,
cenili
obrázek
lva.
stafiiny
kaÏdou
opadávaly
kaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevByl
to nejen
král zvířat,
ale iprobûhnout
symbol
našeho
meny,
bylo
nutné
poãkat,
do
fiené
stafiiny
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
míst
achvíli
za
chvíli
jsem
byl
státu.
Již jakokaÏdou
děti
jsme
prožívali
nejistotu
byloI.nutné
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
Anaší
Moãálka
a Amerika
tak byzmeny,
budoucnosti
vlasti
po
nástupu Hitlera
bezpeãnûj‰ích
míst a za chvíli jsem byl
propojeny!
klymoci,
jak se obavy rodičů a učitelů přenáv Americe I. A Moãálka a Amerika tak byšely i na nás.
ly propojeny!

454
200
200

452
198

Rokytka

Kuchařky
si to však
zasloužily a LetÀanech,
vzájemně se
ného
prÛzkumu
v nedalek˘ch
předháněly ve krátce
svých dovednostech.
provádûného
po válce Quidem Zárubou,
kfiídovéžepodloÏí
Jakrod,
vyBylo je
zajímavé,
Jetelovi,nerovné.
starý český
pl˘vá
ze stovek zgeologick˘ch
měli kuchařku
Vídně. Jak k vrtÛ,
tomu provedošlo?
den˘ch
pfii dceru,
projektování
objevují
Jetelovizde
měli
a abysídli‰tû,
se zdokonalila
se
v nûm údolní
deprese
a paleokoryta
v němčině,
poslali ji
na výměnu
do vídeňské
zahloubená
aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vyrodiny a ti jim na oplátku poslali svou dceplnûná pfieplaven˘mi jíly.
ru Hildu, aby se tu zdokonalila v češtině. To
Nerovnosti
tehdej‰ího povrchu fungují
byla nepropustná
tehdy obvyklá praktika,
říkalo
se tomu
jako
bariéra pro
vody
pro„posílat pískovcov˘m
děti na handl“.souvrstvím.
Zpravidla seNa
to týkasakující
konlo školních
dětí, ale jakjsou
vidět,
mohlydrobné
být i výtakt
jílÛ a pískovcÛ
vázány
jimky. Vídeňačka
Hilda
byla
kuchařkou
prameny
vyvûrající
tfieba
u tedy
vysoãanské
estakády,
ve kdežto
StfiíÏkovské
ulici ãiačv rybníãku
u Jetelů,
Plešnerovi,
původem
pod
Kundratkou.
V kanalizaãní
‰tole v uliVídeňáci,
si nepřivezli
tamní kuchařku,
ale
cinajali
NadsiKundratkou
byl odkryt
silnû zjílokuchařku z Vysočan,
Barborku.
Obě
vatûl˘
povrch
podloÏního
ordovického
kuchařky
se začas
spolu spřátelily,
i přes jasouvrství,
kter˘
metrovou
vrstvou
‰edého,
zykové potíže. Barborka učila Hildu česky
kaolinického jílu pfiímo pfiecházel do pea ta ji na oplátku německy. Po čase si Plešneruckého souvrství svrchní kfiídy, aniÏ ‰lo urrovihranici
přivezlimezi
z Vídně
mladého kočího
Kurta.
ãit
zvûtralinov˘m
plá‰tûm
„Vysekali“
ho
z
vojny
a
on
se
jim
za
to oda pfieplaven˘mi jíly.
vděčoval sedimentace
tím, že jim opravdu
poctivě
sloužil.
Kfiídová
zaãíná
peruck˘mi
U koní i na
vrstvami;
typoli.
jsou vyvinuty jako ‰edé, uhelné Oba
jílovce,
nebobývaly
jako mûkké,
jílovité
dvory
často na‰edlé
cílem různých
pískovce
o návštěv
promûnlivé
mocnosti
odz nû„panských“
a setkání.
Vrchnost
Vykolika
do dvou
metrÛ.
Na
tusočan idecimetrÛ
z Libně, ale také
z Karlína
se při
svém
to
polohujednání
bylo vázáno
jiÏ popsané
dob˘úředním
ráda zastavovala
v jednom
vání
kfiídového uhlí v oblasti mezi Klíãovem
z obou dvorů. Proč ne, zdejší hospodáři byli
a kbelsk˘m leti‰tûm, ale podobn˘ geolopohostinní a hospodyně rády předváděly
gick˘
v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
kulinářskév umění
svých kuchařek.
Při těchProstfiedí
dobû usazování
peruck˘ch
vrsto návštěvách
hospodynějako
zvaly
vzájemně
tev
je nutné sisipfiedstavit
ploché
zána výpomoc
kuchařky
ze sousedního
zemí
nedalekého
pobfieÏí,
které jedvora.
v niÏBylo polohách
pochopitelné,tvofieno
že Jetelovicmûlk˘mi
vídeňská
‰ích
sladkovodními
a brakick˘mi
moãály
pokuchařka byla ráda,
že se u Plešnerů
objevil
rostl˘mi
hustou subtropickou
vegetací,
mladý a sympatický
vídeňský kočí.
I jemuve
to
které
se objevují
napfiíklad
mangrovy.
Ve
bylo milé.
Volné chvíle,
kterých
ale neměli
vy‰‰ích
podle A
dosavadních
mnoho,polohách
trávívali(coÏ
tedyjespolu.
to kuchařodkryvÛ
právû
oblast
pod
ulicí
Na Vyce od Plešnerů bylo nemilé. Kurt byl přece
hlídce) je moãálovit˘ v˘voj redukován nekočí z jejich dvora, tak co chodí na Jetelku?
bo se vÛbec nevyskytuje a na ordovické
Cožpak se
mu u Plešnerů
vařícípfiechodové
Barbora nepodloÏí
nasedají
po tenké
líbí?
Sama
se
o
jeho
přízeň
taky
ucházela,
ale
vrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
marně. Nepochodila.
tmelem.
Kuchařky
zdejších dvorů
a hospod
Právû
na tytovšech
„sladkovodní“
pískovce,
jak
se
naz˘valy,
vázána
sedfiíve
vzájemně
znaly,jejakby
ne,hlavní
vždyť ãást
už seproněseckého
a to v pásu
sahajícím
od
kolikrát podzemí,
sešly u společné
plotny
při význačKundratky
aÏ do hloubûtínsk˘ch
Hutí. Bíných návštěvách.
Předávaly si své zkušenoslé
pískovce
dosahují
ti perucké
a opisovaly
si předpisy.
Hlavněmocnosti
Jetelovic
ãtyfi
aÏ ‰esti metrÛ a mohou pfiedstavovat
Hilda. Měla už popsaný velký tlustý sešit
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se zdráhala, alejiÏ
naod
přímludovûku,
ale s jistotou
vu své hospodyně
sešit nejménû
půjčila. Coodtoroku
však
1695,
kdy jsou na historické mapû Prosebylo platné, předpisy byly psány německy
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spíš na
té
písky
sedimentované
tûsném sousedství
svoupobfieÏní
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kladnû postavena na ro‰tech a pol‰táfiích
ze zhutnûného ‰tûrku. V 60. aÏ 80. letech
bylo prosecké podzemí pomûrnû dobfie známo jeskyÀáfiÛm a místním obyvatelÛm,
zejména hochÛm, na jejichÏ vzpomínky je
moÏné dodnes ãasto narazit.
âást podzemí Moãálky a celá Krocínka
byly je‰tû v 60. letech vylity betonem. Po
neustál˘ch propadech kanalizace bylo v letech 1987 aÏ 1989 pfiikroãeno k raÏbû
270 m dlouhé kanalizaãní ‰toly táhnoucí
se pod ulicí Nad Kundratkou. ·tola byla
na návrh autora raÏena ruãnû, aby nedocházelo k otfiesÛm, a posléze vylita beto-
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map Moãálky
Krocínky
od
autajeného,
učebnice ale
nestačily
všechnopodzemního
obsáhnout,
v˘znamného
badatele
Ladislava
Hrdliãky,
jako gebyly
stručné
a nezdály
se nám kter˘
tak zajímavé.
ofyzik
proslul
akcemi
To
chápali
i naši
učitelév aHitlerovû
tolerovali,Orlím
když
hnízdû,
podzemí
PraÏského hradu,
na Vynás
přistihli
při přestávkovém
korzování
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– kde byla
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PrÛzkum

let 20. století.

ve zámûr vybudovat Severní Mûsto pfiinásbíráš,
‰í Sbírám,
novou obsáhlou
vlnusbíráme…
zájmu o zdej‰í
podzemí. Pozornost je je‰tû oÏivena propadem
na Krocínce
a na
Kundratce
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a své ve
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se znaãnû
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Proti o poddolování celého Proseka a chodto se na stránkách Rokytky objevují
bách táhnoucích se aÏ na Jen‰tejn a do Stai prožitky dětí od poloviny třicátých
ré Boleslavi.
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nûm Václav Král v roce 1958. Mezitím se
podzemím zab˘vá nûkolik novinov˘ch
zpráv, napfiíklad v roce 1909 mûlo b˘t v jedné chodbû, podle popisu odpovídající
Americe I, objeveno skladi‰tû lupiãÛ. Tepr-

provlhlý sešit celý nehořel, ale stejně zničený už byl tak jako tak. Co nezničily rozmáčením slzy, to dokonal plamen svíčky. Plačky
vracela druhý den zbytky sešitu Hildě…
„Ne, tak to nebylo,“ tvrdí jiní a opravují
vzpomínku podle svých znalostí:
Důstojníci nebyli ubytovaní u Plešnerů,
ale u Jetelů. A chtěli jim připravit typické
české jídlo. Na to si ale Hilda netroufala,
tak šla požádat Barborku, aby jí dala opsat
recept s některým typicky českým jídlem.
Ale Barborka si vyžádala jako protihodnoProsecké
- Moãálka
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v Dolních Počernicích.
si
ském
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routek (1927)
knize
Obec
Prosek.
Ve
Dodnes
můžemev nad
jejím
vchodem
vidět
20.
letech
nav‰tûvuje
podzemní
prostory
nápis „Hospoda U Barborky“.
v Hloubûtínû Popelka Bilianová a JaroKdo má skutečně pravdu, se neví. Ale fakslav Petrbok, kter˘ se ze své funkce kontem
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že každý večer
od dvanácti
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aÏ vpředpisy.
roce 1940 a po

K U LT U R A
Step pro děti (10–15 let)
Kurs specifického tance
založeného na úderové práci
nohou v jedinečném jazzovém
rytmu a synkopaci.
Cena za 10 lekcí: 1200 Kč
Cvičení pro ženy – aerobic
Cena za lekci: 100 Kč vč. DPH,
možnost zakoupení permanentek
Hooping (začátečníci i pokročilí)
Kurs cvičení s obručí, kde se
naučíte správně manipulovat
se speciálně navrženým kruhem a propojíte hravé cvičení
se žhavými tanečními prvky.
Cena za 10 lekcí: začátečníci
1500 Kč vč. DPH (1 lekce - 60
min), pokročilí 2000 Kč vč.
DPH (1 lekce - 90 min)
Základy standardních a latinsko-amerických tanců (všechny věkové
kategorie)
Kurs (určený párům i jednotlivcům) je zaměřen na základní techniky a figury jednotlivých společenských tanců
(waltz, tango, valčík, slowfox,
quickstep, samba, cha-cha,
rumba, paso doble, jive), výuka
bude vždy přizpůsobena průměrnému věku skupiny.
Cena za 10 lekcí (1 lekce – 60
minut): děti 1200 Kč, dospělí 1500 Kč vč. DPH, senioři
1200 Kč vč. DPH
Ceny kursů pro dospělé či seni-
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ory jsou uvedeny včetně DPH,
na ceny kursů pro děti se DPH
nevztahuje. Podrobné informace o náplni jednotlivých kursů,
přesné ceny a rozdělení do
skupin najdete na webových
stránkách divadlogong.cz.
Změna podmínek vyhrazena.

Tilda
Několikrát ročně pořádáme
kursy pro příznivce celosvětově známé řemeslné značky
Tilda, ve kterých si vyrobíte
figurku ze zbytků látek a materiálů běžně dostupných ve
většině domácností.

TEMATICKÉ JEDNORÁZOVÉ AKCE:

Aranžování živých květin
Před každoročními významnými svátky si v našem ateliéru
můžete vyzkoušet přípravu
živých aranží na váš stůl.

Advent v Obecním domě
Třetí adventní neděli každoročně připravujeme odpoledne
s vánočními tradicemi, jarmarkem, kulturním programem
a možnostmi vyzkoušet si
staré rukodělné techniky.
Vysočanský babinec
Na podzim a na jaře se můžete
zúčastnit bazaru oblečení
a hraček a společně s námi najít nové využití pro věci, které
již nepotřebujete.
Pohádky na Dvorečku
Každý rok v červnu, srpnu
a září probíhá letní cyklus
divadelních představení pro
děti Pohádky Na Dvorečku,
vždy obohacený o doprovodný
program.
Koncerty
O Vánocích a na konci školního roku vás pravidelně zveme
na vystoupení absolventů
kursů hudebního, tanečního
i dramatického oddělení Divadla Gong.

Mandaly
Kreslení mandal se stalo oblíbenou terapeutickou pomůckou. Několikrát během roku
se v našem výtvarném ateliéru
můžete naučit, jak správně
kombinovat barvy a zkusit si
mandaly vytvořit.
Scrapbooking
Pomocí papíru, nůžek a trochy
fantazie si v našem ateliéru
můžete několikrát za rok vyrobit album, přání, obal nebo
rámeček a vyzkoušet si tak
zábavnou techniku papírového
tvoření.
Přednášky kineziologie
Na přednáškách se dozvíte, co
je to kineziologie, jak se dají
nalézt a odstranit psychické
bloky, naučíte se vyrovnávat
své energie, zvládat stres,
a mnohem více…

DEV Í T K A

/

M A G A Z Í N

Dámský víkend
Pedikérka, masérka a vizážistka se postarají o to, aby vám
bylo příjemně, a ve volných
chvílích se můžete spolu
s výtvarnicí ponořit do tajů
některé z uměleckých technik.
Tematické akce a kursy jsou
pořádány nárazově, termíny
a podrobné informace sledujte na webových stránkách
divadlogong.cz a na facebooku
(profil Divadlo Gong).
Dále připravujeme kursy
hip hopu, flirt dance a další.
Nabízíme možnost pronájmu učeben pro individuální
i skupinové kursy, k uspořádání prezentací či workshopů,
a také pro vás můžeme zorganizovat dětskou narozeninovou oslavu včetně tvořivého
programu ve výtvarném či
keramickém ateliéru.
text a ilustrační foto: dg

INFO
Zápis do kursů na školní rok 2017/2018
probíhá od 21. srpna 2017, a to
buď osobně v kanceláři kursů, nebo
elektronicky na webových stránkách
divadlogong.cz.
Adresa: Obecní dům, Jandova 4, Praha 9
Úřední hodiny: od 21. srpna
po–čt 13–18; od září (po celý školní rok)
po–čt 13–20 hod.
Tel.: 777 853 883, 608 930 306
E-mail: kursy@divadlogong.cz
Web: divadlogong.cz
Facecebook: Divadlo Gong
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BAREVNÁ DEVÍTKA
nabídne ochutnávku
světových kultur
V sobotu 26. srpna 2017 si jistě nenechte ujít další ročník
multikulturního festivalu BAREVNÁ DEVÍTKA, akce proběhne
opět v parku Podviní v Praze 9.
Přípravy letošního festivalu jsou
v plném proudu, mezi již potvrzenými zahraničními interprety
je čínská zpěvačka a umělkyně
Feng-yűn Song. Těšit se můžete
také na řadu hudebních a tanečních vystoupení.
Návštěvníci budou moci
ochutnat gastronomické speciality ze světových kuchyní, vyzkoušet rukodělné dílny a další
zajímavosti. Organizátor akce,
městská část Praha 9, na přípravách akce spolupracuje se zástupci velvyslanectví řady zemí.
V minulosti tak na pódiu
BAREVNÁ DEVÍTKA přivítala umělce např. Mongolska,
Vietnamu, Peru, Mexika, Bul-

harska Ruska, Indie, Afriky,
Brazílie a dalších zemí světa.
„Festival je vlastně takovou
ochutnávkou rozmanitých kultur a za dobu své existence se
stal velice vyhledávanou akcí,“
říká Adam Vážanský, zástupce
starosty městské části Praha 9.
Kromě hlavní scény zahrnuje festival již tradičně vedlejší,
tzv. horní pódium, kde si zájemci mohou vyzkoušet exotické tance. Vstup na akci je
zdarma.

park Podviní
Vysočany
sobota 26—8
12.00–22.00

Barevná
devítka
2017

Pro aktuální informace o BAREVNÉ
DEVÍTCE sledujte naše facebookové
stránky www.facebook.com/
BarevnaDevitka

Prosecká
zastaveníčka
Již po osmé se díky
MČ Praha 9 koná cyklus
komorních koncertů v parku
Přátelství na Proseku. Za
uměleckým zážitkem se
vypravte také o prázdninách
vždy v úterý v 18 hodin.
1. srpna
Wichterle Kvintet
J. Haydn, W. A. Mozart
8. srpna
Ventova dechová harmonie
J. Gertner, F. X. Dušek
15. srpna
Trio Boema
J. Mysliveček, W. A. Mozart,
A. Vivaldi
22. srpna
Musica Notturna
V. Michalička, J. J. Ryba
29. srpna
Amis de la Musique
W. A. Mozart, A. Dvořák,
Em. Kaucký
24
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5. září
Pražské hornové kvarteto
F. Zvěřina, B. D. Weber,
lovecké fanfáry
12. září
Pražské dechové kvinteto
W. A. Mozart, J. Haydn
19. září
Aulodie
Vokálně-instrumentální hudba
XVIII. století
26. září
Voci di Cielo
J. N. Vitásek, R. Führer
M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RA H A

9
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Evropský den sousedů u Knoflíku
Na nově zrekonstruovaném náměstíčku u kulturního a rodinného centra Knoflík v Jablonecké ulici na Proseku se 30. května sešli
obyvatelé Prahy 9 při Evropském dni sousedů. Nechyběli ani zástupci MČ Praha 9 - místostarosta Tomáš Portlík a radní Jana Nowaková Těmínová. O kulturní vystoupení se postaraly děti z Hudební školy Yamaha Knoflík a nechybělo ani tradiční opékání špekáčků
u Knoflíku. 
foto: Jiří Houdek

Celé Česko na Devítce
Sobota 17. června patřila v parku Přátelství na Proseku přehlídce řemesel, gastronomie a kulturních zvyků typických pro jednotlivé
kraje ČR – CELÉ ČESKO NA DEVÍTCE. Návštěvníky nejvíce zaujalo vystoupení skupin Patrola Šlapeto, cimbálová muzika Kubalovci
a loutkové divadlo Čmukaři, či představení Nešišlej! Znalosti regionů ČR si mohli prověřit v rodinné soutěži Hravé Česko. Přehlídka
CELÉ ČESKO NA DEVÍTCE vznikla jako připomínka historických kořenů obyvatel městské části Praha 9, z nichž značná část pochází
z různých částí ČR. Akce přilákala téměř 1500 návštěvníků.
„Potěšil nás zájem obyvatel naší městské části o první ročník této přehlídky. Rád bych také poděkoval Libereckému, Jihočeskému
a Středočeskému kraji za aktivní účast a věřím, že se příští rok přidají i další regiony,“ zhodnotil akci Adam Vážanský, místostarosta MČ Praha 9. Pro velké i malé návštěvníky byly určeny tvořivé dílny, kde si vyzkoušeli malování na textil, airbrush či výrobu svíček
a smaltování. Největší zájem však byl o malování na sklo.

FOLKOVÉ PODVINÍ 2017
Po čtrnácté se FOLKOVÉ PODVINÍ konalo ve čtvrtek 15. června hodin v kamenném hradišti vysočanského přírodního parku. Na pódiu
se vystřídali kapela Neřež, Radim Zenkl, Slávek Janoušek a Luboš Vondrák, Martina Trchová a Trio Modrotisk, Miroslav Paleček.
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a 267 175 202, www.ppas.cz

va-

I N F O R M AC E

entrum Prosek

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

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

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

HARMONOGRAM MOBILNÍHO

síční nájem 1200 Kč. Termín
S B Ě R U N E B E Z P E Č N É H O O D PA
D U 2 0 1pohotovost
7
Dětská
Uzavíratelné garáže
prohlídky si lze domluvit na tel.:
ve FN Bulovka
Business Center Rokytka (4. patro)
Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
v 318
Lovosické
776 616 616 - Milan Tuček.
Sokolovská 270/201
725 562 312, 725 562

LÉK
POM
NA

Dětskou pohotovost pro
Praha 9 – Vysočany
Praha 9 – trasa A
kontakt: jandobes01@seznam.cz
ve všední
15. 8. – Út 2. křižovatka ul. Mimoňská –„devítku“
Verneřickázajišťuje
(za poštou)15:30–15:50
Jednání s paní senátorkou
Praha
9
dny,
v
sobotu,
neděli
a v době
12.
9.
–
Út
3.
křižovatka
ul.
Letňanská
–
Klíčovská
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ 16:00–16:20
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4. křižovatka ul. Špitálská – svátků
Prouzova
16:40–17:00
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Drahobejlova
(u (LSPP)
metra Bulovka,
Českomoravská)
Praha
9
ve FN Bulovka Klub zastupitelů5.6.MČul.
Budínova 2,17:10–17:30
Praha 8
křižovatka
ul. Vysočanské
nám. – U9Nové školy 17:50–18:10
Schůzku lze domluvit
NA
ÚZEMÍ
PRAHY
-Libeň.
7. U Smetanky (u potravin Lidl)
18:30–18:50
telefonicky nebo e-mailem.
Poslanecké dny:
Praha 9 – trasa B
Dětskou
pohotovost
pro
každou
první středu v Provozovatel
měsíci
Dětská pohotovost
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
Ordinační
hodiny LSPP
pro
LSPP: Poliklinika
26. 7. – St 2. křižovatka
ul. Paříkova – Pešlova
15:40–16:00
zajišťuje ve Praha
všední
v Nemocnici Na Bulovce
POMOCI„devítku“
(LSPP)
9, Jablonecká
322,
3. křižovatka
ul. Kovanecká
–děti
Podvinný
ve 440/40,
FNmlýn
Bulovka: 16:10–16:30
Prosek,
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praha9@veciverejne.cz,
4. křižovatka ul. Pískovcová Pondělí
– Kopečná
16:40–17:00
NA ÚZEMÍ
PRAHY
9
Praha 9 e-mail:
Dětskou pohotovost pro
- pátek:
16.00 – 7.00
dny,
v sobotu,
neděli aodv 14.00
dobědo 16.00.
Praha
9
5. křižovatka
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283
881
200
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neděle:
nepřetržitě
6.
ul.
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Poliklinika Prosek,
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
18:10–18:30
Klub
zastupitelů
MČ
Praha 9
Budínova
2, Praha 8
8. křižovatka
ul. Zárybská
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svátků
Nemocnice Na
Bulovce,
LovosickáBulovka,
440/40, Praha
9
DOSPĚLÍ
ve všední
Telefon:dny 19.00 18:40–19:00
283 842 224
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
DOSPĚLÍ -Libeň.
ve všední dny
Praha 9 – trasa A
hod
6.00
hod,
o
víkendech
266 084 220
SBĚRNÝ
19:00–6:00DVŮR
hod., o víkendech
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8:00–8:20
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Poslanecké
dny:LSPP pro
a
svátcích
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19.00
hod.
PRO
PRAHU
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Na
Bulovce:
každou první středu v měsíci posledníhoOrdinační
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3. křižovatka
ul. Letňanská
– Klíčovská dne do 9:00–9:20
hodiny LSPP pro
pracovního dne
Pondělí–pátek:16:00–7:00
4. křižovatka
ul.
Špitálská
– Prouzova
9:40–10:00
Pod
Šancemi
444/1, Praha 9
Regionální kancelář
TOP 09
6.00
hod.
prvního
pracovního 10:10–10:30
do
6:00
hod.
prvního
Praha
9,
Jablonecká
322,
Sobota a neděle: nepřetržitě
děti
ve581
FN Bulovka: Praha 9
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
Tel.:
+420
284
098
pracovního dne.
dne.ul. Vysočanské nám. – U Nové školy 10:50–11:10
6. křižovatka
Telefon:
283 842 224
od
14.00 do 16.00.
PROVOZNÍ
DOBA:
- pátek:
16.00
– 7.00
Kovářská
3, Praha
(2. patro)
Tel.: +420Pondělí
286
881 518
7. U 9Smetanky
(u potravin Lidl)
11:30–11:50

266 084 220
pondělí ažSobota
pátek 8.30
– 17.00
Telefon: +420 283 881 200
a neděle:
nepřetržitě
Možnost
objednání
na
Praha 9 – trasa B
Tel.: +420 286 881 518
sobota 8.30 – 15.00
tel.:
602
262 686
2. 9.
– So
1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková
8:00–8:20
2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova
8:40–9:00
Strana
zelených
Telefon:
283 842 224 3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
9:10–9:30
Vaši
zastupitelé:
Praha 9
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
9:40–10:00

cz,

266 084 220

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

9

0

Možnost objednání na
tel.: 602 262 686

+420 283 891 989

5.
6.
7.
8.

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 přeje
spoluobčanům krásné prázdniny. Setkání se
v červenci a srpnu nekonají, na besedování
18. září 2017 se těší zastupitelé Miloslav
Hanuš a Ing. Antonín Polanský.

křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
10:10–10:30
ul. Vysočanská 243
10:40–11:00
Ing. Zdeněk Davídek
křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
11:10–11:30
Tel.: 283 091 328 11:40–12:00
křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická

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

e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
e-mail: petr@pisoft.cz
Praha
9 Ph.D.
V E L K O O B J E M O V É K O N T E J N E RMUDr.
Y
Jan
Trnka,
Senátorské dny:
e-mail: jantrnka@centrum.cz
každé
pondělí
od 15.00
– 18.00na velkoobjemový odpad je během letních
Služba
přistavování
kontejnerů

Adresa:
ČSSD Praha 9,
prázdnin, tedy v červenci
a srpnu,OVV
přerušena.

Strana zelených
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
10 DEVÍTKA – MAGAZÍN
Hnutí Vaši zastupitelé:

ha 9

Jablonecká 723, Praha 9-Prosek
Telefon: +420 283 882 131
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Zapojte se do projektu JSEM ZPĚT
Pro Prahu
Ing. Zdeněk Davídek

Máte doma spotřebič, Klub
který je
stále funkční,za
aleČSSD
vystřídal
ho již nový
zastupitelů
děkuje
je projekt
„Jsem
zpět“
právě
pro
vás.
Tel.: 283 091 328 modernější model? Pakvšem
spoluobčanům za pomoc
Zdeněk Davídek
Možnost objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
při
řešení
problémů
a podnětů
třebiče bezplatně.
Teprve až definitivně
Projekt
kolektivního
systému
Elektrowin
e-mail: davidekz@praha9.cz
Senátor Tomáš Kladívko
předají
k recyklaci.
a. s. dává možnost nabídnout
k dalšímu
tel.: 602 643RNDr.
472 Petr Pišoft, Ph.D.
v rámci
Prahy doslouží,
9. Setkání
sejezastuNa webových stránkách projektu
použití spotřebiče, jichž se lidé chtějí
tel.: +420 737 250 258
e-mail: petr@pisoft.cz
piteli
Milanemwww.jsemzpet.cz
Apeltaueremje umístěn formuzbavit, přitom jsou ale stále
funkční
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
lář pro možnost
a mohly by po odbornémaposouzení,
Miloslavem
Hanušem
senabídnout
usku- spotřebič
Senátorské dny:
k opětovnému použití. Tam také nalezs garancí bezpečného provozu, dále
Mgr. Ing. Aleš Doležale-mail: jantrnka@centrum.cz
Trojkoalice
teční 13. března
od 16.00 do 17.30.
každé pondělí od 15.00 – 18.00
nete více informací o celém projektu.
sloužit potřebným. Příjemci získají spodolezala@praha9.cz

9

Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

TSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Březen
Sběrný dvůr pro Prahu
92012

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

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

INZERCE V ČASOPISU

Strana svobodných občanů

Jaroslav Harviš

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz

tel.: 734 505 923
jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
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PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek: 8:30–17:00 hod.
sobota: 8:30–15:00 hod.

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

S RP E N
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Prov
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DOS
hod
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Tel.:

Adres
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Telefo
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Klub z
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při ře
v rám
piteli
a Milo
teční

I N F O R M AC E
INZERCE

B I O O D PA D
Sběr BIOODPADU do přistavených velkoobjemových kontejnerů
podzim 2017

5. listopadu 2017 – 9.00-12.00
Hrdlořezská 43
K Lipám x Chrastavská

8. října 2017 – 9.00-12.00
Nad Krocínkou x Obvodová
Pokorného x Jahodnická

5. listopadu 2017 – 13.00-16.00
Pod Krocínkou proti č. 55

22. října 2017 – 9.00-12.00

• U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha.
• Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad:
listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného
původu; NE živočišné zbytky).

Praha v červeném – projekt
na podporu recyklace drobného
elektra, trvá do konce srpna
Kam správně s odpadem, jako jsou drobné elektrospotřebiče
– například fény, žehličky, mixéry, varné konvice, klávesnice,
které již dosloužily?
Přesně tato zařízení totiž nejčastěji končí v kontejnerech
na běžný odpad a při jejich
rozkladu na skládkách se pak
uvolňují nebezpečné látky do
půdy.
Správně patří vysloužilé
drobné elektro do červených
kontejnerů ASEKOL určených
k jejich recyklaci.
A právě na podporu správného třídění drobného elektrozařízení vznikl ve spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy projekt „Praha v červeném“, který
odstartoval na začátku června a potrvá až do konce srpna
2017. „Cílem projektu je seznámit občany s červenými kontejnery a správným postupem
při recyklaci drobných a již nepotřebných elektrospotřebičů,
které dnes představují jeden z nejrizikovějších odpadů,“ vysvětluje podstatu akce
Martina Martinková,
tisková mluvčí neziskové společnosti ASEKOL. Během těchto tří
měsíců budou mezi seSRP E N

2017

SC-370767/16

18. listopadu 2017 – 13.00-16.00
Podvinný mlýn 12-14

bou soutěžit všechny městské
části hl. města Prahy v množství nasbíraného elektrozařízení. Městská část, která za
léto nasbírá nejvíce kilogramů, bude oceněna certifikátem
ASEKOL a věcným darem, který poputuje do vybraného potřebného zařízení v dané městské části. Neváhejte tedy projít
své šuplíky a skříně a vyhodit staré elektro do červeného
kontejneru ASEKOL. Ten nejblíže vašemu domovu naleznete na stránkách www.cervenekontejnery.cz.

Do červeného kontejneru ASEKOL
patří: baterie a drobná elektrozařízení, jako např. kalkulačky,
nabíječky, rádia, drobné PC
vybavení, discmany, telefony,
elektronické hračky
apod.
nepatří: TV, monitory, zářivky, úsporné
žárovky, CD a velké
domácí spotřebiče,
např. lednice pračky,
chladničky apod.

Žaluzie
-

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

-

NONSTOP na tel.č. 739 939 734

Lukáš Chudoba, Praha 9, www.prahazaluzie.eu

FA J. MACHÁČ

www.bydlimenaproseku.cz

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

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

PRODEJ
BYTU

3+1 s lodžií

v ul. Bílinská, Prosek
Pro více informací volejte
SC-362531/10

15. října 2017 – 13.00-16.00
Podvinný mlýn 12-14

18. listopadu 2017 – 9.00-12.00
Nad Kundratkou - konec slepého
úseku
Miškovická x Poleradská

774 849 270

Albina Kashkarova

certifikovaný realitní makléř RE/MAX Alfa

inzerat_44x30_devitka.indd 15

Sekání trávy
Čištění pozemků
Stříhání živého plotu
Vertikutace

Tel.: 724 006 275
PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ,
PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
DEV Í T K A

/
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ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

SC-362725/19

15. října 2017 – 9.00-12.00
Nad Kundratkou - konec slepého
úseku
Miškovická x Poleradská

12. listopadu 2017 – 9.00-12.00
Nad Krocínkou x Obvodová
Pokorného x Jahodnická
Kopečná x Nad Šestikopy

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

www.ceskydomov.cz
SC-362597/08

8. října 2017 – 13.00-16.00
Kopečná x Nad Šestikopy

SC-371214/01

24. září 2017 – 13.00-16.00
K Lipám x Chrastavská
Pod Krocínkou proti č. 55

SC-370786/02

Před Mosty x Za Mosty
Letňanská x Obvodová

SC-370039/07

24. září 2017 – 9.00-12.00
Hrdlořezská 43
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Výběrové řízení na pronájem obecních bytů
Městská část Praha 9 vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecních bytů za první 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. Znění těchto zásad je k dispozici na internetových stránkách MČ Praha 9
a samozřejmě na oddělení bytovém Odboru správy majetku Úřadu MČ Praha 9.
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, 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). Podle 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.
Starosta MČ Praha 9 vyhlásil výběrové řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné za první měsíc nájemního
vztahu bez služeb v domech
ve vlastnictví hl. m. Prahy –
svěřených MČ Praha 9 dne 3.
července 2017. Uzávěrka výběrového řízení je dne 5. září
2017 v 16.00 hodin. Otevírání obálek je stanoveno na 12.
září 2017 v 9.00 hodin v budově Úřadu MČ Praha 9.

Jedná se o tyto byty:
1. Byt č. 1 o velikosti 1+1 v domě č. p.
589, Novovysočanská 7, podl. pl. 51,07 m2

Výše jistiny: 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného
za první měsíc nájmu: 1 300 000 Kč
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc.
Prohlídku tohoto bytu lze dohodnout
ve firmě TOMMI – holding, spol. s.r.o.,
U Svobodárny 12/1110 v Praze 9,
telefon: 284 815 049.
2. Byt č. 31 o velikosti 2+0 v domě č. p.
360, Jablonecká 21, podl. pl. 44,16 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč.
Stanovená minimální výše nájemného
za první měsíc nájmu (včetně dluhu na
bytě váznoucím): 1 000 000 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)
K závazné nabídce na prodej bytové
jednotky výherci výběrového řízení
dojde v březnu 2018.

3. Byt č. 14 o velikosti 3+1 v domě č. p.
564, Vysočanská 57, podl. pl. 73,33 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč.
Stanovená minimální výše nájemného
za první měsíc nájmu (včetně dluhu na
bytě váznoucím): 1 800 000 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.
K závazné nabídce na prodej bytové
jednotky výherci výběrového řízení
dojde v březnu 2018.
Prohlídku těchto bytů lze dohodnout
ve firmě TOMMI – holding, spol. s.r.o.,
Jablonecká 322/72 v Praze 9,
telefon: 283 880 792.
Podrobné informace podá Odbor správy
majetku Úřadu MČ Praha 9, p. Člupková, telefon: 283 091 291.

Harfandění se blíží, nezapomeňte
se včas registrovat!

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

5.

ROČNÍK BENEFIČNÍHO BĚHU
A FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
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Jelikož počet běžců každý rok
strmě stoupá (loni se Harfandění zúčastnilo 1075 běžců,
kteří dohromady pro Klokánky
vyběhali 575 000 Kč), doporučujeme využít online registraci
přes internet.
Registrovat se můžete už dnes
na www.harfandeni.cz a budete
mít jistotu, že se vyhnete pří-

padnému návalu při registraci
na místě, kde se pouze ohlásíte
jménem a ihned obdržíte startovní číslo a čip.
Velice si vážíme partnerů
Harfandění, bez kterých by
celá akce neproběhla. Hlavními
partnery jsou zatím Pražská
energetika, a. s.,
PORR, a. s., Rilancio, s. r. o.,
Marina Island, s. r. o., Mark2
Corporation Czech, a. s.,
AB Facility, a. s., partnerem
FINEP CZ, a. s. Mediálním
partnerem Harfandění je rádio
Frekvence 1.
Těšíme se na vás 7. září!
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25. letní tábor Školy Taekwon-do Dan-Gun
Již po pětadvacáté se členové Školy Taekwon-do Dan-Gun z Litoměřické z Prahy 9 sešli
v Horním Bradle u Seče na jubilejním letním soustředění.
Jako každý rok se jim na dva
týdny stalo útočištěm rekreační středisko Tesla. Počet účastníků opět překonal rekordy
z minulých let. Více než sto
cvičenců zažilo plno zábavy,
her a cvičení taekwonda.
Soustředění probíhalo ve
dvou turnusech. Prví byl otevřen, tak jako v minulých letech,
nejenom členům oddílu, ale i široké veřejnosti a byl veden formou tábora. Druhý turnus byl
určen mládeži a dospělým a měl
podobu soustředění pouze pro
členy. Členové ve věku 6-14 let
cvičily taekwondo jedenkrát
denně v dopoledních hodinách.
Nečlenové si mohli vybrat, kterému sportu se budou věnovat.
Odpoledne se hrály bodované
hry do celotýdenní hry. Ve vol-

ném čase se relaxovalo u bazénu v areálu, případně v moderním, nově postaveném wellness.
Dětský tábor je již mnoho let
připraven tak, aby si jeho účastníci přivezli do Prahy mnoho
nových zážitků a dovedností. Na
závěr soustředění děti dostaly
ceny a poháry pro nejlepší.

Dospělí trénovali dvakrát
denně. Program soustředění
byl zaměřen na zdokonalování
jejich technických dovedností
v taekwondu a zlepšení fyzické
kondice. Pod vedením trenérů pilovali techniky. V rámci
fyzické přípravy se běh prokládal různými cvičeními, ne-

chybělo ani posilování, ve volném čase relaxování u bazénu
v areálu nebo další sporty.
Pro příští rok škola opět
připravuje letní tábor nejenom pro své členy, ale i pro
děti, které si chtějí toto bojové umění jen vyzkoušet. Tábor
bude opět s tréninky taekwonda, budou se ho moct zúčastnit všichni, i když nemají žádnou zkušenost s jiným
sportem nebo bojovým uměním. Účastníci tedy nemusí
být členy oddílu, ale pokud by
se jimi chtěli stát, mohou dorazit na nábor do Školy Taekwondo Dan-Gun, který proběhne dne 13. září 2017 v čase od
17 do 19 hodin v prostorách
vestibulu Gymnázia Litoměřická 726 Praha 9 – Prosek. Bližší
informace naleznete na internetových stránkách http://
dangun.taekwondo.cz.
text a foto: pp

Z pětadvacátého letního tábora Školy Taekwon-do Dan-Gun
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Volejbal na Proseku v top 10 mládežnických extralig
Chlapecký volejbalový klub SK Prosek Praha se začíná připravovat na další sezonu, ve které bude mít nelehký úkol
obhájit umístění v top 10 v extralize kadetů i juniorů.
vá utkání o udržení. Kadeti
si ve své soutěži zahráli finále
nejlepších osmi celků ČR, kde
skončili na sedmém místě.
Jako každým rokem pořádá
klub na začátku září 2017 nábory do mládežnických oddílů
pro kluky od 8 do 13 let. Zájemci získají informace na tel.: 602
937 919 Ondřej Pastrňák nebo
na webu www.volejbalek.cz.

Novinkou pro příští sezonu
bude účast mužského týmu
s našimi odchovanci v druhé
lize mužů.
Extraliga kadetů se hraje
na Proseku již pátým rokem,
ale nejvyšší juniorskou soutěž hráli prosečtí mladíci letos
poprvé. Jako nováček soutěže
se družstvo umístilo na solidním devátém místě a vyhnulo
se tak nutnosti hrát barážo-

text a foto: op, Extraliga kadetů SK Prosek Praha

Fotbalový turnaj v Hrdlořezích
O pohár městské části Praha 9
Již poosmé se v sobotu 24. června konal v Hrdlořezích,
v areálu místního fotbalového Spartaku, kde se neřekne
jinak než Na Břežance, fotbalový turnaj tradičně pořádaný
za podpory městské části Praha 9.
Akci slavnostně zahájil jeden
z „otců“ této krásné tradice,
místostarosta Prahy 9 Adam
Vážanský, který se před prvním ročníkem turnaje nebál
vsadit na partu nadšenců od
Rokytky.

Spartak se, stejně jako městská část, nebojí výzev, a tak se
letošní ročník hrál již podruhé
jako „dva v jednom“. Souběžně se totiž na dvou fotbalových
hřištích hrály dva turnaje v kategoriích 2005 a mladší, 2002

Sparta je po osmnácti
letech mistrem ČR

a mladší. Mladší děti tak mohly
o pauzách mezi utkáními sledovat, jak si vedou jejich starší kamarádi a co je za pár let
čeká. Starší zase mohly zavzpomínat :). V Hrdlořezích tak bylo
velmi rušno a veselo. Týmy
domácích se v rámci vzpomínky a vyjádření úcty ke klubové
práci našich předků v dobách
mnohdy nelehkých v turnaji
objevily pod historickými názvy klubu. Diváci tak mohli sledovat výkony třeba TJ Slavoje
Kovoslužba, Sparty Praha XI.
nebo Jednoty Hrdlořezy.
Počasí nám jako každý rok
přálo, slunce se na všechny
usmívalo po celý den, bylo tak
zapotřebí řádně doplňovat tekutiny. Vše bylo i díky městské
části zajištěno mírou vrchovatou, nikdo se nám přes den
neupekl.
Na skvěle připravených hřištích se během dne utkalo systémem každý s každým celkem
12 týmů, za které nastoupilo
131 dětí. Ve 30 utkáních padlo
127 branek, radosti ze vstře-

lené branky tak bylo až až.
Utkání řídili špičkoví rozhodčí
Pražského fotbalového svazu
v čele s Rafou Beleiem.
Všechny týmy při slavnostním vyhlášení turnaje obdržely za celkové umístění pamětní
poháry, diplomy a zbrusu nový
fotbalový míč. V kategorii
2002 a mladší zvítězilo družstvo Avie Čakovice, v kategorii
2005 a mladší braly vítězství
Dolní Chabry. Pamětními soškami a diplomy byly oceněny
i individuální výkony nejlepších hráčů obou kategorií.
Dětem i trenérům zúčastněných týmů připravila během
turnaje občerstvení klubová
restaurace v areálu.
Podle ohlasů rodičů, trenérů i dětí napříč všemi týmy
se osmý ročník vydařil na výbornou! Již vyhlížíme devátý
a v dálce už na nás vykukuje
desítka. Díky všem!
Vladimír Liška, hlavní trenér mládeže Spartak
Hrdlořezy, z.s..

Finále Extraligy ragby mezi Spartou Praha a Tatrou Smíchov
se odehrálo 24. června v Praze.
Celkové vítězství vybojovala Sparta Praha, která tak potvrdila
svou letošní neporazitelnost a získala po dlouhých osmnácti
letech vytoužený titul mistra republiky.

Celkové pořadí Extraligy ragby TOP 6 2016/17:
1 RC Sparta Praha
2 RC Tatra Smíchov
3 RC Praga Praha
30
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4 RC JIMI Vyškov
5 RC Mountfield Říčany
6 RC Slavia Praha red
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SC-371230/01

vícenásobný mistr ČR v Rally

Václav Pech

• pořádání firemních akcí, seminářů a dalších
promo eventů se závodním programem

• restaurace s kapacitou 160 lidí, zahrádka
pro 160 lidí

• ceny od 170 Kč/10 min.

www.pragaarena.cz

. dostupnost dvě zastávky od metra Černý Mos
M
U
E
R
D
FI JÍZE •
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NA
• Rezervace na: 777 499 999
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Motokáry No . 1

• každé tři měsíce nová trať s průměrnou
délkou 600 m, šířka tratě 8-9 m,
elektronická časomíra

• 20 motokár s objemem až 270 cm3

• arena o rozloze 17 000 m2

