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Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

když se toto vydání Devítky svým
obsahem neliší od předchozích
čísel, přece jen držíte v rukou
„nový“ časopis. Od tohoto měsíce
vzniká ve vydavatelství Strategic
Consulting a zvýšili jsme jeho náklad
na 35 tisíc kusů měsíčně, abychom
uspokojili vaši poptávku.
Jsem přesvědčen, že všichni chceme mít Prahu 9 nejen zelenou, ale
také uklizenou. To byl důvod, proč

I

Historie
Služby

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

jsme se zapojili do projektu Index
čistoty. Bez vaší pomoci se však při
jeho realizaci neobejdeme.
Nezávislé hodnocení čistoty veřejných prostranství umožní snáze naplánovat úklidové práce, ohodnotit
jejich kvalitu a v konečném důsledku
může přinést i úsporu peněz, které
městská část musí na úklid vynakládat. Při stanovení Indexu čistoty se
hodnotí znečištění ze dvou hledisek.

Posuzuje se nejen množství odpadů
v dané lokalitě, ale také jeho závažnost. Zajímá vás, jak se stanoví Index
čistoty v praxi a kde konkrétně bude
jeho měření probíhat? Měli byste
zájem stát se kontrolorem Indexu
čistoty? Nalistujte stránky 19 a 20
květnového vydání Devítky.
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9
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Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných
dvorech, úřadech a obchodech.

my
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EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz
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kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.
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Do sběrné nádoby patří
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Z RADNICE
Zastupitel MČ Praha 9 Bc. Jan Váňa (ODS)

Rozvoj devítky mohou
občanská sdružení ovlivnit
Jan Váňa pracuje v zastupitelstvu devítky druhé volební období. Nyní je předsedou
Komise výstavby a územního rozvoje Rady MČ Praha 9 a členem Finančního výboru
Zastupitelstva MČ Praha 9.
Vidíte rozdíl ve svém působení
v komunální politice dnes a v předešlém období?
V prvním období 2006–2010 jsem
se v komunální politice rozkoukával a věnoval se hlavně svému primárnímu oboru – IT. Snažil jsem
se o optimalizace a úspory v podpoře provozu úřadu. Hodně jsem
si předsevzal a velkou část předsevzetí se mi podařilo naplnit.
Do druhého období jsem se pustil
se znalostí procesů a chodu úřadu,
možnostmi a pravomocemi jednotlivých orgánů samosprávy. Také
jsem se více zapojil do práce zastupitelstva a kromě komise informatiky, kterou jsem v minulém období vedl a nyní jsem jejím členem,
jsem v tomto období také jmenován předsedou komise územního
rozvoje a výstavby a také členem
ﬁnančního výboru. Letos jsem pak
byl jmenován i zástupcem samosprávy v radě ZŠ Špitálská.
Praha 9 se v posledních letech
velmi dynamicky rozvíjí, což s sebou nese i rostoucí počet obyvatel,
novou zástavbu. ODS se ve svém
volebním programu stavěla proti
zahušťování současné zástavby
v obytných celcích. Daří se vám
tento záměr plnit?
Za poslední roky se Praha 9 rozrostla z oﬁciálních zhruba 44 tisíc
obyvatel více než o dalších 10 tisíc.

To jsou lidé, kteří mají v Praze 9
hlášeno trvalé bydliště a o které se
jako jejich volení zastupitelé máme
povinnost starat. Zajistit ochranu
jejich zájmů – majetku, infrastruktury, dopravní obslužnosti, kultury.
Vedle těchto téměř 55 tisícovek oﬁciálních obyvatel má Prahu 9 jako
svůj domov mnoho nově příchozích lidí v nových bytových komplexech, které v posledních letech
na devítce vyrostly. K trvalému pobytu tady se však zatím nepřihlásili. A také tito občané žádají Prahu 9
o zajištění výše popsaných služeb,
aniž by pro ni udělali to nejmenší –
zaregistrovali si zde trvalé bydliště,
přesunuli sem své ﬁrmy a z daní,
které odvádí, plynuly jejich peníze
do jejich městské části. Bohužel se
toto neděje a výsledkem je mnoho dětí, málo školek a škol. Ale to
velmi zjednodušuji. Ono je krásné
číst si v prospektech developerů, je
třeba však tyto obchodní prospek-

ty občas konfrontovat s realitou.
Kdyby se tak stalo, má Praha 9
více oﬁciálních obyvatel, tím i více
prostředků z přerozdělení daní na
podporu místního občanského vybavení.
Co se týká zahušťování zástavby,
snažíme se v této věci s kolegy
v komisi výstavby a územního rozvoje podnikat všechny možné kroky, které jsou v naší kompetenci.
Pokud však investor splní všechny
zákonné povinnosti, nemůžeme
mu do jeho záměrů jako samospráva v podstatě vstoupit.
Proti zahušťování stávající zástavby často vystupují obyvatelé dané
lokality soustředění v občanských
sdruženích...
Tato jejich snaha je účinným nástrojem v našem společném snažení proti zahušťování sídlišť.
Občanské iniciativy mají – podle
mého názoru – mnohem větší sílu

Bc. Jan Váňa
Věk: Jsem ročník 1977. Věk se každým rokem mění, nejvíc to nyní
vidím na svém půlročním synovi.
Bydliště: Vysočany u ragbyového hřiště RC Praga
Zaměstnání: Mým hlavním denním chlebem je vzdělávání správců
a operátorů počítačových sítí. Mým cílem je, aby netrávili všechen
svůj čas v práci, a měli tak více času na své rodiny. IT je obor, kde
většina lidí pracuje 24 hodin sedm dní v týdnu, a toto je třeba změnit.
Můj cíl zastupitele: Aby se nám všem v Praze 9 dobře žilo.

než naše komise. Znají detailně
prostředí, dokážou upozornit kontrolní orgány na případné nedostatky, často jsou účastníky řízení.
To komise výstavby není.
Je však třeba mít stále na zřeteli,
že vlastník nemovitosti má právo
hospodařit s ní v rámci daných regulativů, zejména územního plánu. Do kompetence naší komise
pak spadá rozhodování v okamžiku, kdy např. investor žádá samosprávu o změnu těchto regulativů.
V minulých letech se Praze 9 dařilo
při vydávání stavebních povolení
apelovat na investory, aby se podíleli také na budování občanské
vybavenosti v místech, kde staví.
Pokračujete v této strategii?
Snažíme se. I když ne všichni velcí
investoři, kteří příspěvek přislíbili,
nakonec svůj slib splnili. I tak je
příliv nových obyvatel do Prahy 9
větší než aktuální možnosti Prahy
9. Jak jsem psal výše, je také třeba
podpory ze strany rodičů těchto
dětí. Převeďte do Prahy 9 své zájmy, bydliště, sídla svých ﬁrem.
Praha 9 pak bude mít o nějakou tu
korunu i z vašich daní na investice
do základního a mateřského školství více. Proč přispíváte svými daněmi do rozpočtů obcí, odkud jste
se odstěhovali do naší společné
Prahy 9?
mk

Den zdraví na Proseku
Tradiční Den zdraví – preventivně-osvětová akce podporující a propagující zdravý životní styl – se uskuteční
30. května od 9.00 do 16.00 na Proseku před poliklinikou.
ořádá ho Poliklinika Prosek,
a. s., ve spolupráci s oblastní
pobočkou ČČK Praha 9 a za aktivní účasti ZP MV ČR a VoZP.
Odborný servis složený především ze zdravotnického personálu
polikliniky poradí, co udělat pro
udržení zdraví a jak léčit případné
zdravotní neduhy.
Na místě mohou zájemci podstoupit např. měření krevního tlaku,

P

měření hladiny cukru a cholesterolu v krvi nebo určení BMI či dermatologické vyšetření.
K dispozici bude také poradenství
z oblasti domácí péče o nemocné,
diabetologie, obezitologie, dentální hygieny, onkologie nebo správného využití protetických pomůcek a další. Přijďte!
mk
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Dopravní hřiště na Proseku vás čeká

Den učitelů oslavili

Na Dopravním hřišti Prosek si mohou žáci základních
škol i předškoláci v pozici motorizovaných účastníků silničního provozu či chodců trénovat zvládnutí základních
dopravních situací i získávat teoretické poznatky. Hřiště
je však otevřeno také pro veřejnost a doznává změn.

pedagogové s Lukášem Vaculíkem

e stávajícím dětským koutkům
s prolézačkami a přírodními schovávačkami pro větší děti
právě přibyl koutek s bezpečnými
herními prvky pro velmi malé kluky a holčičky (od 1 roku). K dispozici jim jsou také odrážedla a pro
děti od 3 do 9 let elektrická vozítka. Školáci pak na hřišti jezdí na
kolech, těch tu mají k půjčení na
sedm desítek.
Častěji než v minulosti potkají
návštěvníci na proseckém dopravním hřišti strážníky městské
policie. „Malí účastníci silničního

K

provozu vnímají rady od nich jinak
než od rodičů či učitelů, navíc se
o nejrůznějších problémech radí
se strážníky také dospělí,“ říká
správce hřiště Miloš Šéda.
Dopravní hřiště Prosek je otevřené
v květnu, červnu, září a říjnu od 13
do 18 hodin, a to vždy od pondělí
do pátku, o prázdninách v červenci a srpnu od 10 do 19 hodin, a to
také každou sobotu a neděli. Více
informací se dozvíte z nových webových stránek hřiště: www.dopravnihristeprosek.cz
Text a foto: mk

dbor školství a evropských fondů Městské části Praha 9 připravil u příležitosti Dne učitelů poděkování za náročnou práci učitelům
základních a mateřských škol v podobě představení v divadle Gong.
Anglická komedie Když kočky nejsou doma v podání herců Lukáše
Vaculíka, Romana Štolpy, Hany

O

Sršňové, Jany Galinové, Lenky
Lavičkové a Aleny Boháčové udělala radost a podle reakce publika
všechny velmi pobavila. Po představení následovalo neformální
setkání s občerstvením, při němž
si přítomní vyměnili zkušenosti
nejen pedagogické.
Text a foto: Jitka Možkovská

Český rozhlas Regina 92,6 FM
přináší Pražanům nové pořady
Pro všechny, kteří se zajímají o tajemná místa a historii naší metropole, nachystal Český rozhlas Regina na
každou neděli od 19.15 hodin nový pořad Temná Praha,
který dokumentární formou představuje místa a objekty
s pohnutou historií.
ačíná se příběhy z 20. století
a pokračuje dále proti proudu času. Posluchači se tak dozví
o sekyrárně v pankrácké věznici,
atentátu na Aloise Rašína v domě
v Žitné ulici, pokusu o atentát na
Staroměstském náměstí v roce
1990 či neštěstí v zahrádkářské
kolonii v Suchdole, kde se v roce
1976 zřítilo letadlo. Pořad Temná
Praha vzniká ve spolupráci s PIS,
Muzeem HMP a historiky.

Z

Dále pak každou neděli od 21:15
hodin můžete poslouchat další novinku – pořad Za oponou. V něm
herečka a moderátorka Michaela
Dolinová mapuje pražskou divadelní scénu. V každém díle se
dozvíte o právě proběhlých i chystaných premiérách a chybět nebudou ani rozhovory s osobnostmi
divadelního světa. Nalaďte si i vy
nedělní rozhlasové novinky na
92,6 FM.

Z představení Když kočky nejsou doma

Návrhy na ocenění občanů můžete
podávat do konce května!
„Dobrý příklad není jednou z možností ovlivnit jiné lidi.
Je to jediná možnost.“
Albert Schweitzer
řipomínáme, že ze základní
podmínky pravidel Městské
části Praha 9 pro udělování ocenění občanům vyplývá, že konkrétní návrhy podávají jednotliví
občané, případně instituce, prostřednictvím zastupitelů deváté
městské části.
V tuto chvíli tedy máte slovo právě vy. Na základě vašich návrhů
se následně s těmi nejvýznamnějšími spoluobčany můžeme
blíže seznámit také my ostatní.
Vaším prostřednictvím tak může-

P

me poznat výjimečné osobnosti,
které si za své příkladné počiny,
mimořádné zásluhy, inspirativní
dílo a působení ve prospěch naší
městské části ocenění skutečně
zaslouží.
Podmínky pro udělení ocenění
a formulář návrhu na ocenění
najdete na našem webu www.
praha9.cz, potřebné formuláře
získáte rovněž v Informačním centru na radnici ve Vysočanech a na
Poliklinice Prosek.
jif

Přijďte se vyjádřit k výstavbě v Praze 9
Občanské iniciativy Krocan, SOS Střížkov, o. s., a Záchrana Proseka
připravují setkání s občany, na němž se bude hovořit o zahušťování
výstavby a problémech s tím spojenými, o problémech občanské
vybavenosti, diskutovat s představiteli Městské části Praha 9.
Setkání se uskuteční v úterý 29. května od 17.00 v přírodním
amﬁteátru parku Přátelství (poblíž jezírka za OD BILLA u stanice
metra Prosek). Více informaci na www.krocanos.cz.
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Přes Rokytku do Podviní po nových lávkách
Pěknou „velikonoční
koledou“ bylo letos pro
návštěvníky parku Podviní
otevření nově zrekonstruovaných mostů přes
Rokytku.
osty přes Rokytku v Podviní už dávno volaly po
rekonstrukci. Jsme rádi, že jsme se
dohodli s Odborem městského investora hl. m. Prahy a mosty máme
opravené. Ten betonový u Sparta
arény může dokonce sloužit i pro
průjezd hasičské techniky či vozidla
záchranné služby,“ říká místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský.
Starý železný mostek, jedna z původních čtyř lávek přes Rokytku,
musel být zcela demontován, protože ocelová mostovka ležela na
vyskládaných panelech, které se nebezpečně sesouvaly do koryta říčky.
Most v blízkosti ulice Rubeška byl
rovněž demontován a od základu
nahrazen novým. Vypadá však
stejně, jen místo dřevěných pilířů
má betonové. A podle požadavků správce toku, tedy společnosti

„M

Lesy ČR, se zvětšil jeho průtočný
proﬁl. Most tak již odolá stoleté
vodě. Mostovka zůstala dřevěná
s dřevěným zábradlím.
„Kosmetické“ úpravy pak čekaly betonovou lávku s ocelovým
zábradlím, jež byla v bezvadném
technickém stavu.
Pěkného dřevěného zábradlí se dočkal také betonový most v blízkosti
Sparta arény. Jeho ﬁnální povrch
však bude dokončen na přelomu
dubna a května, až to teploty dovolí.
„Usilujeme rovněž o dokončení
zhruba pětisetmetrové části cyklostezky vedoucí v tomto úseku
podél Rokytky,“ dodává radní pro
dopravu a životní prostředí MČ
Praha 9 Tomáš Holeček. „Její povrch, stejně jako nájezd na betonový most u Sparty, by měl být ze
zámkové dlažby. V současné době
se projednává dokumentace pro
územní rozhodnutí, následovat
bude žádost o stavební povolení.
Vlastní práce by mohly začít na
podzim. I když samozřejmě záleží
také na rozpočtových prostředcích
hl. m. Prahy.“
Text a foto: mk

Před...

...a po rekonstrukci

Dřevěná lávka

Betonový most se železným zábradlím

Betonový most s dřevěným zábradlím

INZERCE

Tulipa Rokytka II
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Z RADNICE

Už podruhé
Festival potěšení
v Gongu

Poliklinika Prosek se začne
oblékat do nového kabátu
Stavebně-technický stav budovy Polikliniky Prosek je už delší dobu energeticky nevyhovující. Proto výměna oken a zateplení obvodového pláště polikliniky patří k největším investicím Městské části Praha 9 v letošním roce. Rekonstrukce začne v květnu.
elkové náklady stavby dosáhnou více než 58 milionů
korun bez DPH, na dotacích ze
Státního fondu životního prostředí a prostředků EU Fondu
soudržnosti získá městská část
16 milionů korun,“ konstatuje
radní Prahy 9 Zdeněk Davídek
a vysvětluje: „O dotace požádala
městská část, která objekt polikliniky pronajímá akciové společnosti Poliklinika Prosek. Je
to z toho důvodu, že jí bude daň
z přidané hodnoty vrácena celá,
na rozdíl od Polikliniky Prosek,
jež by měla nárok na vrácení DPH
ve výši pouze 61 procent.“
Začátkem dubna schválila Rada
MČ Praha 9 zhotovitele rekonstrukčních prací. V druhé polovině dubna radnice podepsala
smlouvu o jejich provedení s ﬁr-

„C

mou VOKD Ostrava. V květnu
bude zpracován harmonogram
průběhu stavebních prací.
„Stavební práce budou probíhat
za provozu polikliniky, což vyžaduje velké organizační úsilí a součinnost nejen lékařů, ale i pacien-

tů,“ nastiňuje Zdeněk Davídek.
„V některých ordinacích se po
dobu stavebních prací – většinou
se jedná zhruba o dva týdny – nebude ordinovat vůbec, nebo bude
jejich provoz omezen, popřípadě
budou dočasně přemístěny do objektu po záchranné službě.“
Výměna oken na poliklinice totiž
neprobíhá jako ve standardním
panelovém domě, protože její
objekt je zbudován ze zavěšených
panelů. V praxi to znamená, že
například v atriích je nutné rozmontovat skelet budovy až na základní konstrukce a stěny znovu
vyzdít.
Celková rekonstrukce Polikliniky
Prosek, která je rozdělena do čtyř
etap, by měla být dokončena do
konce příštího roku.
mk

Po loňské velmi úspěšné premiéře prezentace
firem z Prahy 9, které se
svými službami či výrobky
zaměřují na krásu a zdravý
životní styl, se chystá její
druhý ročník. I letos se
uskuteční pod názvem
Festival potěšení v Gongu, tentokrát 26. června,
a záštitu nad ním přebírá
místostarosta Prahy 9
Adam Vážanský.
ebe a svou ﬁlozoﬁi tady mohou představit ﬁrmy, jež svými
službami nebo produkty ovlivňují
náš životní styl, zdraví, krásu. Pokud máte zájem se v Gongu prezentovat (loni Festival potěšení
navštívilo na 900 lidí), kontaktujte
Kateřinu Pechovou na tel. 775 172
085 nebo e-mailem: info@paradisestudio.cz.
mk

S
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Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské
Pražská plynárenská, a. s., ve
spolupráci s dceřinou společností
Měření dodávek plynu, a. s.,
a Úřadem MČ Praha 9 nabízí odběratelům zemního plynu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž
prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti,
související s odběrem zemního
plynu bez návštěvy kontaktních
míst v Praze 2 a 4.
Termíny přistavení:
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Termíny přistavení:
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Mobilní kancelář je umístěna
v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném logem
Pražské plynárenské, zaparkova-

ném na parkovišti za Úřadem MČ
Praha 9, Sokolovská 324/14.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména
atd.)
převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na tel.: 267 175 174
a 267 175 202, www.ppas.cz
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Internetové centrum Prosek

PEEPI

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

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

Klub zastupitelů MČ Praha 9
Poslanecké dny:
každou první středu v měsíci
Praha 9, Jablonecká 322,
od 14.00 do 16.00.
Telefon: +420 283 881 200

RG.ÿV'3+

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

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

Praha 9

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

Telefon i fax:
+420 283 891 989

Senátorské dny:
každé pondělí od 15.00 – 18.00
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Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro,
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Kontejnery občanského sdružení
Diakonie Broumov
Stanoviště:
Jablonecká (v bývalém obchodním
centru u Prosecké ul.)
Poliklinika Prosek
Verneřická (u pošty)
Vysočanská (prostřední zastávka
autobusu)
Poliklinika Vysočany
Novovysočanská – U Nové školy
Podkovářská – Jana Přibíka
Náměstí OSN – Prouzova (u parku)
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
Klíčovská (náměstíčko)

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

Pronájem garáží na Proseku

SC-320823/01

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

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

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

283 842 224
266 084 220

SC-320716/03

Praha 9

Květen 2012

Strana zelených
Vaši zastupitelé:

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

Ing. Zdeněk Davídek
Tel.: 283 091 328
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
e-mail: petr@pisoft.cz
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
e-mail: jantrnka@centrum.cz

Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
všem spoluobčanům za pomoc
při řešení problémů a podnětů
v rámci Prahy 9. Setkání
Setkání se
se zastupiteli
Milanem
Apeltauerem
zastupiteli
Milanem
Apeltauerem
Marií Marešovou
se uskuteční
a Miloslavem
Hanušem
se uskuv úterý13.15.
květnaod16.00–17.30.
teční
března
16.00 do 17.30.
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Rekonstrukce horkovodu na Proseku
Kompletní rekonstrukce stávajícího páteřního horkovodu
Pražské teplárenské v úseku mezi stanicemi Střížkov
a Prosek začne 1. června.
enerální oprava horkovodu
v úseku mezi ulicí Jiřetínská
a obchodním centrem Billa je nezbytnou nutností. Horkovod je
v havarijním stavu a je jen otázkou
času, kdy by se část Proseka ocitla
bez tepla.

G

V průběhu prací se bude jednat jen
o částečné omezení návštěvníků
parku Přátelství na samém okraji
s tím, že pro průchod do ulice Vysočanská budou instalovány přechodové lávky. Nejvíce se však dotkne
psího hřiště, které po dobu rekonstrukce bude zcela uzavřené.
mk

Harmonogram postupu prací
1. 6. 2012

Zahájení prací na opravě horkovodu
Uzavření psího hřiště

2. 6. 2012

Uzavření vybraných parkových cest a otevření koridorů

30. 8. 2012

Technologické dokončení opravy včetně zásypů

15. 9. 2012

Znovuotevření všech parkových cest

30. 9. 2012

Znovuotevření psího hřiště

30. 10. 2012

Obnova poškozené zeleně

SC-320496/03

INZERCE

10 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Květen 2012

INFO

Velkoobjemové kontejnery v Praze 9
Květen
2. 5.
K Lipám – Chrastavská
Rumburská – Litvínovská
Kopečná – Nad Šestikopy
Děčínská (horní parkoviště)
Kovanecká – Podvinný Mlýn
Kytlická (proti zdrav. středisku)

9. 5.
Hrdlořezská u čp. 64/43
Pokorného – Jahodnická
Kovářská – U Školičky
Před Mosty – Za Mosty
Ctěnická – Měšická

15. 5.
Na Břehu – Mlékárenská
Skloněná u č. 8
Vysočanská 39/573
Novoborská – Varnsdorfská

22. 5.
Prouzova (v zatáčce u parku)
Pod Krocínkou proti č. 55
Litvínovská – K Lipám
Poděbradská – Podkovářská

Červen
5. 6.
Jablonecká – Šluknovská
Vysočanská 85/546
Pískovcová
Zakšínská – Zásadská
nám. Na Balabence (vstup ZŠ)

d 1. 4. 2012 byl dočasně přerušen mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
na území hl. m. Prahy.
V současné době je vypsáno výběrové řízení na zajištění provozování mobilního sběru do 31. 12.
2015. V případě řádného ukon-

O

čení tohoto výběrového řízení se
předpokládá, že termín opětovného zahájení mobilního sběru bude
1. 7. 2012.
V případě dalších dotazů kontaktujte odbor ochrany prostředí
MHMP, konkrétně Ing. Radima
Poláka, tel.: 236 004 376.

12. 6.
Bílinská – Litvínovská
Rumburská – Litvínovská
Nad Krocínkou – Obvodová
Vysočanská 39/573
Kovářská – U Školičky
Teplická – Litoměřická (roh proti
domům)
Prosecká 119
Pešlova – Paříkova

19. 6.
K Lipám – Chrastavská
Novoborská – Českolipská
Děčínská (horní parkoviště)
Kovanecká – Podvinný Mlýn
Ctěnická – Měšická

29. 5.
Veltruská – Litvínovská
Jablonecká u čp. 715/9
Lihovarská u č. 11
Vysočanská 113/243

Nebezpečný odpad

26. 6.
Měšická – Novoborská
Pod Krocínkou proti č. 55

Mobilní WC v parku Podviní
V

parku Podviní byly pro veřejnost umístěny mobilní WC. Dvě toalety
najdete u vstupu do lanového centra a dvě u vstupu na psí hřiště.
Toalety zůstanou na místě do konce října. V případě problémů se prosím
obraťte na správce zeleně, e-mail: marianovskav@praha9.cz

Bezplatná právní poradna
Služby bezplatné právní poradny jsou poskytovány sociálně
slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit a mají
trvalý pobyt v Praze 9. V poradně se zabývají řešením bytové
problematiky a problematiky mezilidských vztahů.
Termíny: 2. 5., 16. 5., 6. 6., 27. 6. 2012
Informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu
zažádat vám poskytneme v Infocentru v hale vysočanské radnice.

INZERCE

Byty U Vodojemu
v Brandýse nad Labem
Den otevřených dveří
v sobotu 12. 5. 2012
od 10°° do 14°° hodin
Akční slevy na vybrané byty do konce června

Více informací na www.sgreality.cz
Květen 2012
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Dokončili jsme pro Vás nové byty
K nastěhování v červnu 2012
V projektu i nové komerční prostory
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Vysočanská „V“ pro
seniory z Prahy 9
Také v květnu připravila Městská část Praha 9 akce pro
seniory, kteří trvale bydlí v MČ Praha 9 se sídlem úřadu
Sokolovská 14.
Výprava do kina
Čtvrtek 10. května
Chcete vidět ﬁlm Školní výlet? Pak
přijďte do kina Ládví ve 14.00.
Pro velký zájem se znovu vydáváme do kina na Školní výlet. Filmové představení se uskuteční v kině
Ládví za jednotnou cenu 50 korun.
Pro všechny seniory bez rozdílu trvalého bydliště.

Výlet
Středy 16. a 23. května
Celodenní zájezd pro 102 osob
s trvalým pobytem v MČ Praha 9
se sídlem úřadu Sokolovská 14.
Vrchotovy Janovice – návštěva

expozice a areálu zámeckého parku, prohlídka zrestaurované fary
v Kondraci pod Blaníkem. Možnost oběda. Exkurze v Městečku
u Benešova na farmě Hare Kršna
s výkladem a ochutnávkou.
Cena zájezdu 150 Kč – vstupy do
objektů. Autobus zdarma.
Sraz v 6.15 na náměstí OSN
u stánku s květinami směr bus
Harfa. Odjezd 6.30, návrat do
19.00 tamtéž. Nezapomeňte na
pohodlné boty, budete celý den na
nohách.
Přihlášky včetně 150 Kč vybírá
dne 10. května od 9.00 do 13.00
v Galerii 9 Renáta Píchová.

Park Přátelství znovu ožívá
Cvičení, tancování, malování, tvořivé dílny nejen pro děti, ale i dospělé znovu oživí park Přátelství na Proseku. A to v květnu a červnu
každý čtvrtek od 15 do 19 hodin.
Těšíme se na vás v parku Přátelství poblíž pizzerie u dětského hřiště.
Akce, které pořádá MČ Praha 9, se ruší v případě deštivého počasí.

Den otevřených dveří
v dětských jeslích
Den otevřených dveří se uskuteční v dětských jeslích
v Českolipské 621 na Proseku 30. a 31. května.
Prohlídky budou probíhat skupinově.
30. května
9.00
9.30
10.00–12.00
15.00
15.30
16.00–17.00

prohlídka zařízení 1. a 2. oddělení
prohlídka zařízení 1. a 3. oddělení
individuální konzultace
divadélko Paleček
prohlídka zařízení 2. a 3. oddělení
individuální konzultace

31. května
9.00
9.30
10.00–12.00

prohlídka zařízení 1. a 2. oddělení
prohlídka zařízení 1. a 3. oddělení
individuální konzultace

Od července bude v části budovy jeslí Českolipská navíc fungovat
alternativní zařízení s celodenní péčí o děti předškolního věku.
Více na www.skolka-kasparek.cz.
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Jubilanti
80 let

90 let

Milan Hospodář
Drahomíra Kolaříková
Jiří Mráček
Miloslava Vaumundová
Anna Koubová
Antonie Křivánková
Blanka Rohlíčková
Jiří Kunsta
Stanislav Hruška
Vlastimil Staněk
Miluše Nováková
Jarmila Weinzettelová
Zdenka Volfová
Marta Marková

Miroslava Homolková
Božena Kučerová
Božena Škopková
Libuše Gazdíková
Miloš Hořák
Josef Král

85 let

98 let

Karla Procházková
Dobroslav Spudil
Vladimír Holler
Božena Marešová
Josef Procházka
Jana Rabochová
Marie Beránková
Ivan Rostislav Konopa
Věra Šejnohová

Anna Vanišová

91 let
Josefa Drvotová
Marie Říhová
Josefa Chmelíková

92 let
Alžběta Jelínková

Blahopřejeme!

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

Malý seriál o sociálních službách (14. díl)

Domy na půl cesty
Cílem domů na půl cesty je ulehčení začátku samostatného života mladým sociálně znevýhodněným
lidem ve věku 18 až 26 let, kteří opouštějí zařízení
náhradní výchovné péče, například dětské domovy,
nebo v nich strávili část svého života.
ům na půl cesty zajišťuje
svým klientům materiální,
sociální i právní podporu. Základem pomoci je poskytování
dočasného ubytování, vedle bydlení jsou však nabízeny i další
služby. Klienti jsou vedeni k dokončení vzdělání či rozšíření své
kvaliﬁkace, k získání pracovních
návyků a k uplatnění se na trhu
práce, ke schopnosti vést svou
vlastní domácnost a hospodařit
se svými ﬁnancemi. Všechny tyto
kroky jsou cíleny k nezávislosti
a osamostatnění, tedy k „postavení se na vlastní nohy“.
Pro více informací se můžete
obrátit například na následující
zařízení:
Domov na půl cesty Maják,

D

U Michelského mlýna 25, Praha 4–Michle, tel.: 241 410 618
Dům na půl cesty občanského
sdružení DOM, Braunerova 22,
Praha 8, tel.: 283 840 795, tykadlo@dom-os.cz
Druhé ze zařízení kromě domu
na půl cesty provozuje také poradnu pro sociálně znevýhodněné mladé lidi, kteří vstupují do
samostatného života bez podpory rodiny. A dále program DOM
JOB, jenž je určen pro mladé
lidi ve věku od 16 do 26 let, kteří
potřebují podporu a pomoc při
vstupu na trh práce či do dalšího
vzdělávání.
Zdroj: www.dom-os.cz
a www.enyamajak.cz
Věra Barešová
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Společenské centrum pro seniory Prahy 9 v květnu
Společenské centrum pro seniory Prahy 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,
telefon: 286 582 298, mobil: 724 905 785, www.ssspraha9.cz.

3. 5. 2012 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.50 do 9.50
Němčina pro seniory (začátečníci)
– od 10.00 do 11.00
Němčina pro seniory (pokročilí)
– od 11.30 do 12.30

jógy – od 9.00 do 10.00
Deskové hry pro osoby se zdravotním
postižením a seniory – 10.00–11.00
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka od 11.00 do 12.00
Němčina – konverzace 13.30–14.30
Břišní tance alias orientální cvičení
– od 14.00 do 15.00

15. 5. 2012 – úterý
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 10.00 do 11.00
Kondiční cvičení pro muže (senioři
a muži od 55+) – od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (začátečníci)
4. 5. 2012 – pátek
– lektor od 10.00 do 11.00
Speciální zdravotní cvičení s prvky
Angličtina pro seniory (pokročilí)
jógy – od 8.00 do 9.00
– od 11.00 do 12.00
Vycházka s trekkingovými holemi
Kavárnička pro starší a pokročilé vč.
(Nordic Walking) – od 10.00 do 12.00. Čajovny – od 13.00 do 16.00 hodin.
Sejdeme se na autobusové zastávKlub historie – Evropské císařovny;
ce č. 112, stanice metra Nádraží
Tréninky paměti; Dílny alias Klub
Holešovice.
šikovných rukou (originální květy
Angličtina pro seniory (pokročilí)
z krepového papíru)
– od 12.00 do 13.00
16. 5. 2012 – středa
Kurz základů výpočetní techniky pro
Speciální cvičení s prvky jógy
seniory – od 13.30 do 15.00
– od 9.00 do 10.00
7. 5. 2012 – pondělí
Angličtina pro seniory (úplní začátečSpeciální zdravotní cvičení s prvky
níci) – lektorka od 11.00 do 12.00
jógy – od 9.00 do 10.00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby
Deskové hry pro osoby se zdravotním se ZPS – od 14.00 do 15.00
postižením a seniory – 10.00–11.00
Bridž pro seniory – 15.00–17.00
Angličtina pro seniory (úplní začáteč17. 5. 2012 – čtvrtek
níci) – lektorka od 11.00 do 12.00
Speciální cvičení s prvky jógy
Němčina – konverzace 13.30–14.30
– od 8.50 do 9.50
Břišní tance alias orientální cvičení
Němčina pro seniory (začátečníci)
– od 14.00 do 15.00
– od 10.00 do 11.00
9. 5. 2012 – středa
Němčina pro seniory (pokročilí)
Speciální zdravotní cvičení s prvky
– od 11.30 do 12.30
jógy – od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory (úplní začáteč- 18. 5. 2012 – pátek
Speciální zdravotní cvičení s prvky
níci) – lektorka od 11.00 do 12.00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby jógy – od 8.00 do 9.00
Vycházka s trekkingovými holemi
se ZPS – od 14.00 do 15.00
(Nordic Walking) – od 10.00 do 12.00.
Bridž pro seniory – 15.00–17.00
Sejdeme se na autobusové zastáv10. 5. 2012 – čtvrtek
ce č. 112, stanice metra Nádraží
Speciální cvičení s prvky jógy
Holešovice.
– od 8.50 do 9.50
Angličtina pro seniory (pokročilí)
Němčina pro seniory (začátečníci)
– od 12.00 do 13.00
– od 10.00 do 11.00
Kurz základů výpočetní techniky pro
Němčina pro seniory (pokročilí)
seniory – od 13.30 do 15.00
– od 11.30 do 12.30
21. 5. 2012 – pondělí
11. 5. 2012 – pátek
Speciální zdravotní cvičení s prvky
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 9.00 do 10.00
jógy – od 8.00 do 9.00
Deskové hry pro osoby se zdravotním
Vycházka s trekkingovými holemi
postižením a seniory – 10.00–11.00
(Nordic Walking) – od 10.00 do 12.00. Angličtina pro seniory (úplní začátečSejdeme se na autobusové zastávníci) – lektorka od 11.00 do 12.00
ce č. 112, stanice metra Nádraží
Němčina – konverzace 13.30–14.30
Holešovice.
Břišní tance alias orientální cvičení
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 14.00 do 15.00
– od 12.00 do 13.00
22. 5. 2012 – úterý
Kurz základů výpočetní techniky pro
Angličtina pro seniory (úplní začátečseniory – od 13.30 do 15.00
níci) – lektorka od 9.00 do 10.00
14. 5. 2012 – pondělí
Angličtina pro seniory (pokročilí)
Speciální zdravotní cvičení s prvky
– od 10.00 do 11.00
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Kondiční cvičení pro muže (senioři
a muži od 55+) – od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (začátečníci)
– lektor od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 11.00 do 12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé vč.
Čajovny – od 13.00 do 16.00. Klub
historie – České malířství; Tréninky
paměti; Dílny alias Klub šikovných
rukou (nápadité květy z barevných
papírů)
23. 5. 2012 – středa
Speciální cvičení s prvky jógy
– od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka od 11.00 do 12.00
Bridž pro seniory – 15.00–17.00
24. 5. 2012 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.50 do 9.50
Němčina pro seniory (začátečníci) –
od 10.00 do 11.00
Němčina pro seniory (pokročilí)
– od 11.30 do 12.30
25. 5. 2012 – pátek
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Vycházka s trekkingovými holemi
(Nordic Walking) – od 10.00 do 12.00.
Sejdeme se na autobusové zastávce č. 112, stanice metra Nádraží
Holešovice.
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 12.00 do 13.00
Kurz základů výpočetní techniky pro
seniory – od 13.30 do 15.00
28. 5. 2012 – pondělí
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 9.00 do 10.00
Deskové hry pro osoby se zdravotním

29. 5. 2012 – úterý
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 10.00 do 11.00
Kondiční cvičení pro muže (senioři
a muži od 55+) – od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (začátečníci)
– lektor od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 11.00 do 12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé vč.
Čajovny – od 13.00 do 16.00. Klub
historie – Národní obrození; Tréninky
paměti; Dílny alias Klub šikovných
rukou (originální tričko, noční košile,
dečka, savování, malování)
30. 5. 2012 – středa
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka od 11.00 do 12.00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby
se ZPS – od 14.00 do 15.00
Bridž pro seniory – 15.00 až 17.00
31. 5. 2012 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.50 do 9.50
Němčina pro seniory (začátečníci)
– od 10.00 do 11.00
Němčina pro seniory (pokročilí)
– od 11.30 do 12.30
Zájemci o výuku němčiny
i o konverzaci se mohou přihlásit
co nejdříve v Harrachovské na
Proseku – spěchá!

INZERCE

ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA

pro děti i dospělé
Již 9.rokem v Praze
kurzy pro děti od 3 let
kurzy pro dospělé
dopolední program v angličtině pro předškolní děti
konverzace s rodilým mluvčím
příprava na Cambridgeské zkoušky
letní příměstský tábor - NOVINKA!
max. 6 studentů ve skupině
®
individuální přístup

S tímto kuponem:

Sleva 30%
(pro nové studenty)

specialista na dětské kurzy

Sokolovská 125/890, Praha 8 - Libeň
Více informací naleznete na:

www.jsfan.cz

tel.: 777 147 599

email: jsfan@jsfan.cz
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2. 5. 2012 – středa
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka od 11.00 do 12.00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby
se ZPS – od 14.00 do 15.00
Bridž pro seniory – 15.00–17.00

postižením a seniory – 10.00–11.00
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka od 11.00 do 12.00
Němčina – konverzace 13.30–14.30
Břišní tance alias orientální cvičení
– od 14.00 do 15.00 hodin
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ŠKOLSTVÍ

Bezpečné pěšinky školáků
O tom, jak strážníci zajišťují bezpečí školou povinných
dětí, hovořila s ředitelem Obvodního ředitelství Městské
policie Praha 9 Vlastimilem Oličem radní pro školství
Zuzana Kučerová.
aždé ráno v pracovní dny vyráží do terénu k hlavním přechodům před základními školami na
devítce hlídky strážníků Městské
policie. Strážníci hlídkují u přechodů od 7.20 do 8.05 hod. každý den. Konkrétní přechody jsou
vybírány podle řady faktorů, jako
např. exponovanost místa nebo
průměrný počet dětí využívajících
daný přechod.

K

Školní policie
Městská policie na devítce zajišťuje již třetí rok po sobě službu
nazvanou Školní policie. Strážníci
monitorují před budovami základních škol veřejný pořádek i dopravní bezpečnost. Jejich hlavním úkolem je však zajištění bezpečnosti
dětí při jejich odchodu ze školy
a přítomnost uniformy v místě samém odrazuje případné obtěžova-

tele. Preventivní ohled nad školáky
je zajištěn v každý pracovní den od
11.30 do 13.30 hod.

Bez spolupráce to nejde
Úzká spolupráce mezi vedením
pěti základních škol zřizovaných
městskou částí a městskou policií
byla ještě více posílena při pravidelné poradě ředitelek základních
škol 10. dubna 2012. Poradu navštívil Mgr. Olič a JUDr. Drexlerová z obvodního ředitelství Policie
Praha III.
„Myslím, že bezpečnost našich
dětí je záležitostí nás všech a je
nezbytné, aby školy, rodiče a pe-

dagogové úzce spolupracovali
i s policií,“ říká Vlastimil Olič
k bezpečnosti školáků a předškoláků. „Je třeba nepodceňovat maličkosti a drobné školní ,neplechy‘
řešit již na úrovni školy, a když to
bude vhodné, tak i ve spolupráci
s městskou či státní policií. Neobávat se a zavolat policii a aktuální věci konzultovat.“
Bez úzké spolupráce mezi policií
a základními školami se dnes již
nejde obejít. Městská policie spolupracuje se základními školami
při řešení problémů šikany, záškoláctví apod.
red

Co by mělo dítě umět před nástupem do školky
Chystá se váš potomek na podzim do školky? Přemýšlíte, co všechno by měl umět? Jaké
dovednosti jsou pro nástup do mateřské školy důležité? Každé zařízení sice může mít na
děti jiné nároky, přesto však základní požadavky musí zvládnout všichni kluci a holčičky.
mateřských školách se zpravidla vyžaduje, aby dítě umělo své jméno a příjmení, poznalo
svou značku ve školce, samo si došlo na toaletu, najedlo se lžící a pilo
ze skleničky a hrníčku, obléklo se a
obulo (u těch nejmenších učitelka
pomůže zapnout zip či knoﬂíky,
zaváže tkaničky a podobně). S tím

V

souvisí i to, že by dítě mělo být
schopno poznat své věci, umýt si
ruce, utřít si je do ručníku, vyčistit si zuby, vysmrkat se a používat
kapesník, uklidit své věci a hračky.
A také je třeba, aby umělo vyjádřit
své potřeby a přání či znalo základní pravidla slušného chování
a dodržovalo je.

Čím dříve, tím lépe
Možná se vám zdá, že září je ještě
daleko, ale počítejte s tím, že dítě
se potřebné dovednosti nenaučí
hned. Mnohé z nich již sice bez
problémů zvládá, ale některé si
ještě bude muset osvojit či upevnit.
A čím dříve začnete vše dolaďovat,
tím budete ve větší pohodě.

Předškoláček opět ukázal šikovnost dětí
Už XVI. ročník přehlídky mateřských škol pod názvem Předškoláček 2012 uspořádala devátá městská část ve spolupráci s ostatními městskými částmi tzv. velké devítky. I letos
se oblíbený Předškoláček uskutečnil ve vysočanském Divadle Gong, a to 4. a 5. dubna.
luci a holčičky ze 14 MŠ se
spontánní radostí předvedli,
co všechno umějí, jak jsou šikovní a také originální – tancovali,

K

recitovali, hráli na hudební nástroje, zahráli divadélko. Poděkování patří rovněž všem učitelkám, které jednotlivá vystoupení

Na dvoudenní přehlídce se představily i děti
z MŠ Pod Krocínkou…
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s dětmi nacvičily. Pro všechny
účinkující byla připravena malá
pozornost.
Text a foto: mk

… a MŠ Lišická z Újezdu nad Lesy

A pokud se váš potomek nestačí
něco naučit nebo mu to nepůjde,
jak byste si představovali, nestresujte se tím a netlačte na ně. Postupem doby se to naučí, odkouká
ve školce od kamarádů či to prostě
přijde samo. Důležité je, aby se
dítě – pokud možno – do školky
těšilo a nemělo ji hned od počátku
spojenou s tím, že je nešika, a že
když se nenaučí obléknout punčocháče, tak ho tam nebudou chtít.
Katarina Majdišová

Přípravná třída
v ZŠ Litvínovská
řízení další, již sedmé přípravné třídy v ZŠ Litvínovská 600
schválila 10. dubna Rada Městské
části Praha 9.
Odbor školství a evropských fondů
předložil žádost o odsouhlasení
přípravné třídy Magistrátu hl. m.
Prahy, aby se zbrusu nová třída
mohla otevřít 1. září 2012. Přípravná třída je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky a pro
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
„K otevření nové přípravné třídy
nás vedl zájem rodičů. Všech šest
přípravných tříd v ZŠ Novoborská,
ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Na Balabence je totiž již naplněno,“ říká
radní Prahy 9 Zuzana Kučerová.
Podrobné informace o přípravných třídách naleznete na webu
www.praha9.cz v sekci školství.
red
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Teplo za věrnost

1
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Informační čtvrtletník společnosti

DODÁVKA TEPLA
V MODERNÍM BALENÍ
Po zimě je čas zhodnotit efektivitu služeb a technologií, prostřednictvím kterých dodáváme teplo do vašich domovů. V prvním čísle newsletteru jsme
vám představili službu dispečinku řízení
a zajištění pohotovosti, která funguje 24
hodin denně včetně víkendů a svátků.
Moderní technika nám umožňuje nejen rychle vyřešit, ale dokonce předejít
problémům s dodávkou tepla. Akustický
signál upozorní dispečera na technickou závadu, jejíž popis se spolu s lokací porouchané plynové kotelny nebo
výměníkové stanice ukáže na počítačové obrazovce. Následuje spolupráce
s techniky, kteří v tu dobu mají službu,
a problém je vyřešen, aniž byste pocítili
omezení vašeho tepelného komfortu.

nastavit termostatické hlavice radiátorů.
Změna časového harmonogramu spolu s dálkovým nastavením teplot patří
k nejčastějším přáním našich zákazníků. A ty my plníme s radostí.
Naším cílem je zajištění dodávky tepla
na vysoké úrovni, k čemuž přispívá modernizace a rekonstrukce plynových kotelen a výměníkových stanic. Příkladem
je plynová kotelna Pod Strojírnami 13,
která se po předloňské rekonstrukci
pyšní vyspělou technologií. Modernizace zahrnuje použití plynových kotlů
Buderus s účinností kolem 98 procent,
což o více než desetinu předčí zákonem
požadovaný standard. Nové kotle jsou
opatřeny hlukovými tlumiči s ohledem
na pohodlí zákazníků, kteří bydlí v blízkosti kotelny. Při rekonstrukci jsme kladli
důraz na dosažení stoprocentně automatizovaného řízení. Veškeré zařízení
kotelny je proto napojeno na dispečinkové centrum, ze kterého tepelný zdroj
řídíme. Rekonstruovaná kotelna skrz
dosažení nízké emise znečišťujících
látek a další ekologická kritéria zároveň
splňuje nejpřísnější požadavky z hlediska dopadu na životní prostředí.

o rozloze menší než patnáct metrů čtverečních, tedy velikosti průměrného dětského pokoje. Došlo tak k výraznému
ušetření prostoru, který se dá v budoucnu zajímavě využít. Miniaturizace kotelny tak navázala na výrazné zmenšení
rozměrů kotelen, u kterých zhruba před
15 lety došlo k výměně tuhého paliva
na plynové. Pokračujeme v trendech
menších, ale výkonějších kotelen.

Kotelna Poštovská

KONEČNĚ TU MÁME JARO

Výměníková stanice Na Vyhlídce

Dispečinkové centrum je vybaveno moderní technikou, díky které dokáže jeden člověk ohlídat velký počet tepelných
zdrojů. Proto dokážeme být ﬂexibilní
a rychlí při plnění vašich požadavků.
Během chvilky vám můžeme na dálku
nastavit harmonogram vytápění vašeho
bytu podle individuálního přání zákazníka tak, aby byl přizpůsoben venkovní teplotě, ročnímu období i tomu, jak
často jste doma. Změnu hodnoty tepla
proudícího do vašich radiátorů i teplé
užitkové vody provedeme v souladu
s dohodou celého domu. Pro konkrétní
tepelný komfort ve vašem bytě stačí jen

Kotelna Pod Strojírnami

Plná automatizace řízení byla zajištěna
i při loňské rekonstrukci kotelny Poštovská 461/5, u které se modernizací
dosáhlo výrazně menších rozměrů.
Zařízení se skládá ze tří kotlů o výkonu 120 kW, které dokážou dodat teplo do zhruba 40 bytů. Takto výkonná
kotelna se přitom nachází v místnosti

Ptáčci zpívají, sluníčko hřeje a my můžeme s úsměvem na rtech shodit nepohodlné vrstvy zimního oblečení. Počasí je
ve srovnání s únorovými mrazy více než
příjemné a spolu se svěžím jarním vzduchem nás svádí k procházkám i venkovnímu sportování. Ne nadarmo se říká,
že zima je trýzeň a jaro je přízeň. Zároveň bychom ale pod euforií z konečně
příjemného klima neměli úplně zlenivět,
protože kdo na jaře otálí, v zimě pláče.
Na následující straně se proto dočtete,
co je třeba na jaře udělat, aby pro vás
byla zima prostřednictvím spotřeby tepla co nejlevnější. Jarní počasí nám díky
dalším moudrým pranostikám napoví,
jaké bude léto. Představu si můžeme
vytvořit třeba podle četnosti dešťů. Vlhké jaro totiž přivádí chladné léto, suché
jaro naopak předpovídá léto horké.
Pravdivost těchto slov letos zatím visí
ve hvězdách, i když meteorologové
pokračování na straně 2
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EDITORIAL

OSOBNÍ PORADCE
SE OSVĚDČIL

Vážení obchodní přátelé,
milí spoluobčané,
asi každého, kdo doma nebo v práci topí, zajímá, jak si zajistit optimální
tepelný komfort v závislosti na venkovní teplotě. Tedy aby bylo v domě, bytě,
provozu „tak akorát“, tzn. ani zima, ale
ani ne přetopeno. My se v Deváté energetické setkáváme s tímto požadavkem
našich zákazníků poměrně často a také
se mu náležitě věnujeme. Naše zdroje
pracují v systému tzv. ekvitermní regulace, což znamená, že výkon zdroje
tepla a tím i dodávky tepla do systému
vytápění jsou přímo závislé na venkovní teplotě, snímané čidly. Samozřejmě,
že systém má určitou setrvačnost, ale
funguje spolehlivě, zejména tam, kde je
vytápění zajištěno běžnými radiátory.
Běžně můžeme na základě požadavků zákazníků upravovat denní křivky
dodávek tím, že nastavíme parametry
ekvitermní křivky tak, jak je pro konkrétní dům nebo provozovnu zrovna třeba.
A tuto službu provádíme on-line z dispečinku.
Porovnáme-li zpětně průměrné roční
teploty s celkovou výrobou tepla v příslušném roce, zjistíme, jak nám nárůst
nebo naopak pokles roční výroby tepla
koresponduje s úrovní průměrné roční
teploty ovzduší. To je důkaz toho, že regulace výroby tepla funguje a funguje
správně.

Ing. Jindřich Večeře
ředitel společnosti
Devátá energetická, s.r.o.
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Možnost konzultace při hledání úsporných řešení nejen při vytápění bytů
se ukázala vítanou službou. „Odezva
na osobního poradce mě mile překvapila. Myslím, že tato služba byla přijata,
a má smysl hlavně pro zákazníky, kteří
v oblasti tepelné energetiky tápou,“ říká
náš odborný technik Jan Tošner, který
vám zdarma v rámci klientského servisu
nabízí možnost osobní konzultace. „Rád
vám zodpovím vaše dotazy, ať už přes
telefon, mail nebo při osobní návštěvě
u vás doma, takže pište, volejte,“ vyzývá
s úsměvem odborník, který nám prozradil konkrétní zkušenosti se službou zavedenou koncem loňského roku.
Nejpraktičtější otázka se vázala ke zjišťování nejekonomičtějšího zdroje tepelné energie. Tím je podle Jana Tošnera v současné době kombinace dřeva
a dalšího zdroje tepla, ať už jde o plyn,
elektřinu, bioplyn či další energetické
možnosti. Právě jarní období je pro
nákup palivového dřeva nejvýhodnější.

Prodejci se po zimě zbavují zásob a nabízí akční slevy. V létě a na podzim ceny
naopak začnou stoupat kvůli vyšší poptávce a nedostatku dřeva. Další výhodou jarního nákupu tepelně úsporného
materiálu je fakt, že dřevo do zimy krásně vyschne, a tím se zvýší jeho účinnost
při vytápění.
Speciﬁcký problém naopak řešil klient,
jehož byt v posledním patře panelového
domu nebyl dostatečně vytápěn. Tuto
tepelnou záhadu vyřešil náš technik
následující radou: „Zvýšit tlak v topném
okruhu, odvzdušnit topení a zkontrolovat průchodnost hlavic.“ Do kategorie rarit spadal dotaz majitele chalupy,
který se ptal, jaký zdroj tepla zvolit pro
roubenou chatu v horách, kde jsou časté výpadky dodávky elektrické energie.
V tomto případě Jan Tošner doporučil
topný systém na dřevo nebo uhlí s automatickým doplňováním v kombinaci
s přívodem elektrické energie.
Těšíme se na další dotazy a připomínky, protože vaše spokojenost nás
hřeje u srdce.
Tým Deváté energetické

Staré komíny od kotlů na tuhá paliva – potenciální zdroje znečištění a zápachu.
Po skončení topné sezony nestačí jen vypnout topení, ale také ho nechat pořádně
zkontrolovat, což se týká celé topné soustavy včetně komínů, krbů a kotlů.

pokračování ze strany 1

už mají jasno. Podle dlouhodobé předpovědi na tento rok má být duben typicky aprílový se střídáním nízkých
a vysokých teplot a květen slunečný
s výskytem bouřek, které budou typické
také pro červen. No, uvidíme. V každém
případě máme před sebou příjemnější
půlku roku, což je samo o sobě důvodem k radosti.

PO SKONČENÍ TOPNÉ
SEZONY NESTAČÍ
JEN VYPNOUT TOPENÍ...
ale také ho nechat pořádně zkontrolovat, což se týká celé topné soustavy včetně komínů, krbů a kotlů.
Objednání kontroly spojené se servisní
prohlídkou v období, kdy se netopí, vám
v zimě ušetří náklady na vytápění i nervy
způsobené dlouhým čekáním na techniky. Na podzim a v zimě totiž topenáři
neví, kam skočit dřív, protože mnoho lidí
pravidelnou údržbu odkládá na poslední chvíli. Servisní služba tak začátkem

topné sezony řeší hromadné problémy
s nedostatečným vytápěním, které způsobí usazené nečistoty či neopravené
technické závady.
Topný systém je především po chladné zimě vyčerpaný vysokým výkonem,
a proto potřebuje dostatečnou péči.
Spalovací komora kotle se může zanést,
což se projeví vyšší spotřebou energie
na přípravu teplé vody v létě a na vytápění v zimě. Na spotřebu paliva má zásadní vliv také údržba komínu, který by
měl být ve prospěch energetických úspor
bez sazí a závad. Do jarního úklidu topného systému můžete po skončení topné sezony zahrnout i vyčištění proskle-

DEVĚT TIPŮ PRO JARNÍ VÝMĚNU OKEN
1) Jaro je ideální čas na výměnu starých oken za nová s vysokou
schopností izolace. Sice ještě není takové teplo jako v létě, ale
výrobci díky tomu nabízí akční ceny v předsezonním období.
Investice do nových oken se z hlediska tepelných ztrát mnohonásobně vyplatí, protože okny i dveřmi uniká 30 až 40 procent
z celkové tepelné ztáty v domě.

ných dvířek u krbu nebo výměnu baterie
u pokojového termostatu. Na prohlídku
se těší i vaše radiátory, u kterých je nejdříve potřeba zkontrolovat, zda z ventilů
nekape voda. Pokud ano, je potřeba zavolat opraváře, pokud je vše v pořádku,
dalším krokem v pravidelné údržbě topení je jeho odvzdušnění.
Devátá energetická se pravidelně věnuje pečlivé údržbě plynových kotelen
a výměníkových stanic, které dodávají
teplo do vašich domovů. Mimo topnou
sezonu během letních měsíců provádíme revize plynových zařízení včetně
kotlových jednotek a jejich seřízení.
Kontrolujeme kouřové cesty i nastavení regulací a revidujeme bezpečnostní
plynová čidla, tlakové nádoby i ruční hasicí přístroje. Samozřejmostí je seřízení
automatických expanzních nádob a odborné prohlídky kotelen. Neunikne nám
zkrátka nic, co by mohlo ohrozit dodávku
tepla směrem k našim zákazníkům.

2) Nenechte se zlákat podezřele nízkou cenou, která se může
podepsat na kvalitě. Ideální je pořízení oken určených
do nízkoenergetických a pasivních domů.
3) Zjistěte si potřebné technické informace. Důležitý je například
počet těsnění u okenních rámů. Dvojité těsnění většinou
nedokáže zabránit průniku studeného vzduchu z venku
do interiéru, což způsobuje nepříjemné rosení oken. Prevenci
proti zatékání na parapet a rosení by měly zajistit okenní
systémy s trojitým těsněním.
4) Rosení oken dokáže zabránit také zasklení oken s takzvaným
„teplým“ distančním rámečkem z plastu nebo nerezu,
který od sebe odděluje skla.
5) Vyšší vrstvy se vyplatí také u skleněných výplní. Použití
izolačního trojskla dokáže ve srovnání s dvojskly snížit
tepelnou ztrátu až o polovinu.
6) V potaz se ale musí vzít materiál okenního rámu. V případě
dřevěného se doporučuje použití trojskla, u plastového rámu
vysoké kvality může postačit dvojsklo s výplní vzácného plynu.

Vedle pravidelné údržby topné soustavy
je na jaře také ideální čas pro výměnu
oken, dveří či fasády vašeho domu. Teploty už jsou totiž pro tuto akci dostatečně
vysoké a ceny vlivem předsezonního
období zatím nízké. Člověk má navíc
v čerstvé paměti chlad, který v zimě
pronikal skrz netěsnící plochy a otvory,
což zajistí čerstvou motivaci k opatření izolace, která v zimě ušetří náklady
za topení.

7) Nová okna jsou výhodným krokem, který předchází pořízení
nové fasády se zateplovací vrstvou, jež dokáže ušetřit až deset
procent nákladů vynaložených za teplo.
8) Pokud jsou rámy oken ve stavu, který nevyžaduje výměnu, pořiďte
si jen novou výplň ve formě tepelně izolačního dvojskla či trojskla.
9) Pokud je pro vás výměna oken příliš radikální záležitostí, investujte alespoň do exteriérových rolet, žaluzií a markýz, které
v létě zamezí přehřívání interiéru a v zimě sníží tepelné ztráty.

„Žán, kolik je tady stupňů?“ „Šestnáct, mylorde.“
„Žán, a kolik stupňů je venku?“ „Čtyři, mylorde.“
„Tak otevři okna, ať je tady dvacet!“
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ
ČINNOST
DEVÁTÉ ENERGETICKÉ
Devátá energetická se zajímá i o jiné
než tepelné blaho společnosti. Příkladem je výuka angličtiny v některých
mateřských školách na Praze 9, kterou
ﬁrma zajišťuje ve spolupráci s radnicí.
Konkrétně jde o školky U Vysočanského pivovaru, Pod Krocínkou, Šluknovská a Litvínovská. Informace o projektu
nám v krátkém rozhovoru poskytla jeho
koordinátorka Aneta Svatošová z Deváté energetické.

Co bylo impulsem ke vzniku projektu?
K rozhodnutí zajištění výuky angličtiny
ve školkách naši společnost inspiroval
fakt, že kvalitní výuky není nikdy dost.
A přispět těm nejmenším v této oblasti
nám přišlo jako dobrý nápad, neboť zastáváme názor, že čím dříve se dětem
dostane možnost učit se cizím jazykům,
tím lépe.

Tento vstřícný krok neoceňují jen děti
a rodiče, ale také zástupci samotných
školek, což potvrzují slova ředitelky
Mateřské školy Litvínovská Hany
Šolcové: „Velmi si ceníme zavedení
anglického jazyka do mateřských škol,
neboť platilo a platí stále „Kolik řečí
umíš, tolikrát jsi člověkem,“ říká sympatická dáma s tím, že výuka angličtiny
u dětí v mateřských školách je založena
na principu osvojování si nových výrazů přirozenou cestou, podobně jako
si osvojují mateřskou řeč. „Hlavním cílem výuky je seznámit děti s existencí
jiného jazyka, než je ten náš mateřský
a přiblížit jim ho takovou formou, abychom u nich vzbudili zvědavost a snahu

o komunikaci,“ vysvětluje paní ředitelka
a doplňuje, že k motivaci učitelé samozřejmě využívají nejen mimiku a gestikulaci, ale také obrázky, loutky a další
zábavné pomůcky. „Výuka je proložena
zpíváním písniček, hraním různých her
či kreslením naučených anglických slov.
Největší motivace ke komunikaci vzniká
u dětí právě při hře,“ vyslovuje na závěr
velkou pravdu Hana Šolcová.
Devátá energetická přeje dětem
ve školkách hodně zábavy při výuce, která je investicí do budoucnosti
nadcházející mladé generace.

Lektorka Bára Kvačková právě řekla slůvko „Snake“ a děti předvádí hada

Jak konkrétně se Devátá energetická
na projektu podílí?
Financujeme výuku i učební pomůcky,
se kterými děti pracují. Pro spolupráci
jsme oslovili vysokoškolské studentky,
které sice nemají pedagogické vzdělání, ale ovládají cizí jazyky. Proto jsou
při každé lekci zároveň přítomny i paní
učitelky. Naše lektorky vyučují nejmenší
děti ve věku tří let až po předškoláky.
Jak tento skvělý nápad přijali rodiče
a jaké jsou reakce dětí?
Angličtina děti baví, protože je vyučována zábavnou formou her, písniček
a říkanek. I ohlasy ze strany rodičů
jsou pozitivní. Do budoucna pro ně
chystáme ukázkovou hodinu, aby mohli na vlastní oči vidět jazykovou výuku
svých ratolestí.

Koordinátorka projektu Aneta Svatošová z Deváté energetické

Čtvrtletník Teplo za věrnost vydává Devátá energetická, s.r.o., IČ: 45793590, Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov, 190 00
Telefon: 286028042, 286028024; fax: 286028024; e-mail: info@devataenergeticka.cz; web: devataenergeticka.cz
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury: MK ČR E 20487. Místo vydání: Praha
Redakční rada: Ing. Jindřich Večeře, Jan Tošner, Irena Nováková, Luboš J. Marek, Jiřina Chrtková
Redakce, graﬁcká úprava, sazba, foto © BOHEMIA WERBUNG, s.r.o.
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Index čistoty v Městské části Praha 9
Praha 9 využila příležitost zapojit se do projektu Index čistoty. Nezávislé hodnocení čistoty veřejných prostranství
totiž umožní snáze naplánovat úklidové práce, ohodnotit jejich kvalitu a v konečném důsledku může přinést i úsporu
peněz, které městská část musí na úklid vynakládat. Zapojit se do projektu můžete i vy.
ážení spoluobčané,
v srpnu loňského roku nezisková organizace MCN, o. p. s., se
kterou naše městská část spolupracuje, zorganizovala studijní cestu
do Švýcarska. Cesta sloužila k výměně zkušeností v oblasti životního prostředí mezi starosty českých
a švýcarských měst. Účastníci měli
mimo jiné možnost seznámit se
se způsobem hodnocení čistoty
švýcarských měst, s takzvaným
Indexem čistoty. Tento postup se
jevil natolik zajímavým, že společnost MCN, o. p. s., připravila
projekt, který by švýcarské zkušenosti pomohl uplatnit i v našich
podmínkách. Projekt získal podporu v rámci grantového systému
Magistrátu hlavního města Prahy
pro oblast životního prostředí.
Index čistoty, jehož metodiku bychom rádi s vaší pomocí ověřili,
je již od roku 2000 běžnou praxí
v některých švýcarských městech

važnost. Jistě se shodneme na tom,
že hůř vnímáme, když na chodníku
zůstane pozůstatek po venčení psa
neukázněným majitelem, než když
na něm bude ležet opadané listí.
Jak míru závažnosti jednotlivých
odpadů, tak místa, kde bude měření
probíhat, nám můžete pomoci určit. Velmi oceníme, věnujete-li čas
vyplnění dotazníku, který naleznete
v tomto čísle časopisu na str. 20.
Zajímá vás, jak se stanoví Index
čistoty v praxi a kde konkrétně
bude jeho měření probíhat? Měli
byste zájem stát se kontrolorem
Indexu čistoty? Přijďte se s projektem blíže seznámit při kulatém
stole, který se bude konat dne
7. června od 16 hodin v malé zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská 324/14, Praha 9.
Vaše názory jsou pro nás velmi důležité.
Ing. Jan Jarolím, starosta Prahy 9
foto: mk

V

O zeleň a úklid chodníků
se na devítce stará především
ﬁrma Hortus
(Basilej, Bern, Curych). Statistiky
ukazují, že Index čistoty přispívá
k udržování čistoty ve městech.
Naše městská část využila příležitost se do této aktivity zapojit, protože nezávislé hodnocení čistoty
veřejných prostranství umožní snáze úklidové práce naplánovat, ohodnotit jejich kvalitu a v konečném důsledku může přinést i úsporu peněz,
které na úklid musíme vynakládat.
Při stanovení Indexu čistoty se hodnotí znečištění ze dvou hledisek.
Posuzuje se nejen množství odpadů v dané lokalitě, ale také jeho zá-

Index čistoty posuzuje nejen
množství odpadů v určitém místě,
ale i jejich závažnost. Určitě více
naštve hromádka po psovi na
chodníku (v Praze 9 je přitom
instalováno na 170 stojanů na
sáčky na psí exkrementy) než
spadané listí.

INZERCE

Pozvánka ke kulatému stolu na téma

Hodnocení čistoty veřejných
prostranství v MČ Praha 9
Jaký je váš názor na to, které odpady jsou více
a které méně rušivé? Zajímá vás, jak se stanoví
Index čistoty v praxi a kde konkrétně bude jeho
měření v MČ Praha 9 probíhat? Měli byste zájem
stát se kontrolorem Indexu čistoty? Přijďte se
s projektem hodnocení čistoty blíže seznámit!
Zveme vás ke kulatému stolu, který je určen
právě pro vás, občany MČ Praha 9!

SC-320857/01

Termín: 7. června 2012 od 16:00 hod.
Místo konání: v malé zasedací místnos
Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 324/14, Praha 9

Květen 2012

Projekt byl podpořen v rámci grantového systému Magistrátu
hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí.
DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
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Index čistoty v MČ Praha 9
Vážená paní, vážený pane,
dostává se Vám do rukou dotazník, jehož účelem je zjistit Váš názor na projekt Index čistoty, který je podrobně představen na str. 19 v tomto čísle
zpravodaje. Hodnocení čistoty veřejných prostranství by mělo přispět k lepšímu plánování, kontrole a k zefektivnění nákladů na úklidové práce.
Zdvořile Vás žádáme o vyplnění dotazníku a děkujeme Vám za Vaši pomoc a odpovědný přístup.
Ing. Šárka Krosová
předsedkyně správní rady společnosti MCN,o.p.s.

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

Vyplnění je dobrovolné a anonymní. Vyplněný dotazník můžete odevzdat do 31. května 2012:

Prostor pro uvedení dalších návrhů lokalit:
„náves“ okolo zvoničky v Hrdlořezech
začátek nové cyklostezky, propojující Hrdlořezy a Vysočany, u Hořejšího rybníka
prostor před železničním nádražím Praha – Libeň
náměstí Na Balabence
prostor před Divadlem Gong
park Podvinní
Prostor pro uvedení dalších návrhů odpadů:
nám. OSN
křižovatka ulic Prosecká a Vysočanská (zastávka MHD Prosek)
park Přátelství – u jezírka (pizzerie)
křižovatka ulic Vysočanská a Lovosická (zastávka MHD Střížkov)
prostor před poliklinikou Prosek
ulice Verneřická – pěší zóna před poštou
ulice Na Pokraji – park Madlina
parter Starý prosek – zrekonstruovaný prostor „prosecká náves“ (mezi ulicemi Na Vyhlídce a U Prosecké školy)

Listí, větve, tráva
Nedopalky od cigaret
Žvýkačky
Zaplněnost odpadkového koše
Nelegální výlep plakátů
Papír a nápojové kartony
Plasty

Zbytky potravin
Textilie
Kameny, štěrk, písek, suť
Sklo
Kovový odpad
Nepovolené skládky

Čistota nádob na odpad
Exkrementy
Střepy
Injekční stříkačky, jehly
Nebezpečný materiál biol. původu
Chemikálie

Projekt byl podpořen v rámci grantového systému Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí.
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Odboj na Proseku
Po mnichovské zradě, po zabrání velké
části našeho území hitlerovským Německem, připravovali se vlastenecky smýšlející občané na odboj. Někteří měli již
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Připomínka konce
druhé světové války

KULTURA
nebo Pana Šneka?
Scéna: R. Dubovský, J. Škvrna, kostýmy: Z. Hadrabová, hudba: P. Moravec,
hrají: V. Hadraba, R. Klučka, J. Škvrna, Z. Hadrabová, K. Nohýnek a M.
Mazal. Úprava, texty písní a režie: M.
Pokorný. Pro děti od 4 let.

GONG
2. 5. středa
19.30
Malá scéna
Černá hodinka
– muzikantské historky
Šporkovo trio a hosté
Skladby světových autorů od 17. do
20. století doprovázené historkami
z jejich života, které se staly i nestaly.

Centrum muzikálového herectví uvádí absolventské představení III. ročníku, zvláštní host ve dvojroli Richard
Genzer
30. 5. středa 11.00, 17.00, 19.30
Škola na odstřel
crazy & parody musical comedy

KLUB KOCOUR

9. 5. středa
19.00
Posezení u cimbálu
– pořádá Slovácký krúžek v Praze

10. 5. čtvrtek
Marek Vojtěch
bandzone.cz/marekvojtech

11. 5. pátek
19.30
Fontána – večer k tanci i poslechu

31. 5. čtvrtek
19.30
Pavel Petran – www.pavelpetran.cz

14. 5. pondělí
17.30
Přednáška PhDr. Marty Foučkové

NA DVOREČKU

15. 5. úterý
19.30
Kavárna u anděla
– Divadelní spolek Post Scriptum
16. 5. středa
19.30
Jazz klub Gong – The Fireballs
17. 5. čtvrtek
Karel Plíhal – koncert

19.30

21. 5. pondělí
19.30
K. Řeháček/The Pláky:
Plena pro Zemana
„Muzikakál“ Divadla rodu Vejvodů
22. 5. úterý
19.30
Malá scéna
Stvoření světa 2
Jiná krásná Praha
Adolf Loos: Světový podivín v Praze!
23. 5. středa
9.30
K. J. Erben, J. Suchý, F. Havlík:
Kytice
Legendární představení Semaforu
v podání Bořanovické Královské opery. Režie: Z. Lněničková Císlerová
24. 5. čtvrtek
Besídka Divadla Sklep

19.30

26. 5. sobota
12.30
Juniorská liga boxu pořádá S.A.C.
Praga. Utkání O cenu starosty MČ
Praha 9
29. 5. úterý
17.00
J. S. Richter, P. Žaloudek, M. Worek:
Škola na odstřel – crazy & parody
musical comedy

Květen 2012

19.30

Jediná venkovní scéna v Praze 9 s živou hudbou. Restaurace U Kavalíra,
Jandova 207/4, Praha 9-Vysočany
15. 5. úterý
19.30
Sekvoj – www.sekvojmusic.cz
22. 5. úterý
19.30
Marek Dusil – www.marekdusil.cz
29. 5. úterý
19.30
The Pláky – bandzone.cz/theplaky

GONG DĚTEM
2. 5. středa
10.00
Malá scéna: Divadlo Pro malý
Otesánek
Nové zpracování klasické pohádky
o zvláštním klukovi, který neměl nikdy dost. Scéna: R. Dubovský, hrají:
K. Kudrnáčová, K. Zima. Pro děti od
4 let.
10. 5. čtvrtek
10.00
Malá scéna: Divadlo Pro malý
K. Zima: O Hloupém Honzovi
Příběh o mládenci jménem Jan. O jinochovi v odřených kalhotách středního vzrůstu a s odřenýma ušima.
Hrají: K. Zima, J. Škvrna a E. Kodešová. Scéna a loutky: R. Marek. Pro
děti od 3 let.
11. 5. pátek
10.00
Divadlo AHA!
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
Příhody Ferdy Mravence
Kdo by neznal Ferdu Mravence a jeho
kamarády z broučího světa? Brouka
Pytlíka, Berušku, Pavouka Poutníčka

14. 5. pondělí
10.00
Divadlo AHA!
J. Lada, M. Pokorný:
Trampoty Kmotry Lišky
aneb Kdo je nejhloupější
Uprostřed lesa se strhne mela mezi
Kmotrou Liškou a psy Sultánem
a Hektorem. Pohádkový dědeček má
plné ruce práce, aby dokázal, že nejchytřejší je ten, kdo umí v nesnázích
nabídnout pomocnou tlapku a být
dobrým kamarádem. Hrají: P. Zeman-Bečková, V. Hadraba, R. Klučka
a J. Stich. Dramatizace, texty písní
a režie: M. Pokorný. Pro děti od 4 let.
15. 5. úterý
Divadlo AHA!
J. Lada, M. Pokorný:
Trampoty Kmotry Lišky
aneb Kdo je nejhloupější
Pro děti od 4 let.

10.00

16. 5. středa
10.00
Divadlo AHA!
M. Twain, V. Štěpánek:
Dobrodružství Toma Sawyera
Dnes již klasické příběhy neposedného kluka, který žije se svou
svéráznou tetičkou Polly a se svým
nerozlučným kamarádem Huckem
Finnem prožívá nejrůznější zapeklité
situace.
Hrají: V. Hadraba, K. Nohýnek, J.
Stich, V. Svobodová a N. Topinková.
Režie: V. Štěpánek. Pro děti od 9 let.
17. 5. čtvrtek
10.00
Divadlo AHA!
M. Twain, V. Štěpánek:
Dobrodružství Toma Sawyera
Pro děti od 9 let.
18. 5. pátek
10.00
Divadlo AHA!
J. Verne, V. Pokorný:
Cesta kolem světa za 80 dní
Dobrodružný příběh, který se točí kolem veliké sázky a kolem pozoruhodné a nebezpečné cesty anglického
džentlmena Foga za doprovodu věrného sluhy Proklouze, je především
holdem divadlu a jeho imaginaci.
Dramaturgie: V. Pokorný, scéna:
K. a J. Čapkovi, projekce a animace:
M. Chwistková a T. Polenský, produkce a kostýmy: M. Král, hudba: P.
Zeman, choreograﬁe: R. Vizváry. Hrají: M. Mazal, R. Klučka, K. Nohýnek,
V. Svobodová/A. Blažková, O. Černý

a P. Kalous. Režie: M. Pokorný. Pro
děti od 7 let.
22. 5. úterý
10.00
R. Kipling, V. Pokorný: Mauglí
Dramatizace dnes již klasického
dobrodružného příběhu z indické
džungle, kde lidské mládě Mauglí
žije ve společenství zvířat s osobitými charakterovými rysy.
Úprava, texty písní a režie: M. Pokorný, hudba: P. Zeman, choreograﬁe:
S. Balabán, kostýmy, loutky a výtvarná spolupráce: B, Wojtkowiak, scéna
a výtv. spolupráce: Z. Hadrabová,
produkce a as. režie: S. Takáčová.
Hrají: V. Hadraba, P. Zeman-Bečková/T. Krchovová, R. Klučka, M. Mazal,
V. Stasiowská/V. Svobodová, J. Stich,
K. Nohýnek. Pro děti od 5 let.
23. 5. středa
10.00
Divadlo AHA!
J. Čapek, M. Pokorný:
O pejskovi a kočičce
Veselá hudební pohádka. Scéna:
R. Dubovský a Z. Hadrabová, kostýmy:
P. Vykoukalová, hudba: P. Moravec,
texty písní: M. Pokorný a M. Moravcová, světla a zvuk: M. Puha. Hrají:
N. Topinková/K. Viktorinová, V. Hadraba, Z. Hadrabová/E. Hromníková,
K. Nohýnek. Dramatizace, texty písní
a režie: M. Pokorný. Pro děti od 3 let.
24. 5. čtvrtek
10.00
Divadlo AHA!
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství Kocourka Modroočka
Poetická hudební pohádka o tom, jak
kočičí kluk poznával svět.
Hudba: P. Zeman, choreograﬁe:
P. Štěpánek, výprava a masky:
M. Král, as. režie: K. Viktorinová,
světla a zvuk: M. Puha. Hrají: G. K.
Hašek, P. Bečková, N. Topinková/K.
Viktorinová, K. Nohýnek, V. Hadraba,
R. Klučka. Dramatizace, texty písní
a režie: M. Pokorný. Pro děti od 3 let.
25. 5. pátek
10.00
Malá scéna: Divadlo Pro malý
A. Lobel:
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
Úsměvné příběhy dvou kamarádů
o přátelství a o tom, jak je důležité
mít někoho rád a někomu pomáhat.
Hrají: M. Zimová a M. Matejka. Hudební spolupráce: J. Vondráček. Pro
děti od 3 let.
28. 5. pondělí
10.00
Malá scéna: Divadlo Pro malý
Příběhy z popelnice
Stará popelnice může být vším, co si
dva nezbedové budou přát. Scéna: R.
Dubovský a P. Žák, hrají a zpívají J.
Škvrna a K. Zima. Pro děti od 4 let.
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Nenechte si ujít Prosecké máje 2012
Letošní Prosecké máje se
konají 24. května od 16.30
tradičně v zahradě Pavana
v ul. U Prosecké školy na
Starém Proseku.
no, přátelé, je to opravdu tak.
Už za dva roky budeme slavit
dvacet let existence nejstaršího
hudebního festivalu Prahy 9 PROSECKÉ MÁJE. Tudíž logickým odečtem dojdeme rychle k letošnímu
osmnáctému ročníku, který je právě před námi.
A kdo a co nás čeká v tradičně příjemném prostředí zahrady Pavana
na Starém Proseku?
Festival zahájí představitelé alternativní a nezávislé scény, kapela
TAJNÁ CHUŤ. Seskupení balancující na hraně alternativy a psychedelie je na současné české hudební
scéně skutečně poměrně jedinečným zjevem a není bez zajímavosti, že právě jeho bubeník ovládá
i bicí soupravu legendárních Už
jsme doma. Věřte, že je věru nač se
těšit a vyplatí se být na místě už na
samý začátek této beatové zahradní slavnosti.
Po tomto oživení vašich chuťových
pohárků vystoupí neoddiskutovatelní klasici hospodské a beatové
scény – kapela PŮVODNÍ BUREŠ.
Od osmdesátých let bloudí tito
potulní beatoví minesengři po
klubových i hospodských pódiích. Vydali už nespočet skvělých
a úspěšných desek, a to zpravidla
na dobré značce Indies. A nebyli
by to ani oni, kdyby v současné
době nepracovali na vydání další,
zbrusu nové desky, která snad už
bude v čase Májů k dispozici. Nezbývá než se těšit na nové i staré

A

BBP
pecky, které nikdy nezklamou!
A po bureší nekonečné písni se
na pódiu objeví další představitelé naší alternativní scény, a sice
soubor DEGTUKAS. Kapela vznikla
sice v roce 2006, ale výrazněji na
sebe upozornila až před pár lety
svým úspěšným vystoupením na
unijazzím festivalu Alternativa.
Velmi výraznou postavou její současné sestavy je bezesporu pěvec
Filip Jakš. Obklopen svými ženami za většinou nástrojů (vyjma
mužské obsluhy kytary) stojí bojovník intelektu vprostřed bitevního pole. A vůkol dívčí něha i vášeň
rozehrává bicí, basovou kytaru
i klávesy a navíc zpravidla nechybí
ani scénický tanec v podání sličné tanečnice. V roce 2010 kapela
vydala stejnojmenné CD u labelu
POLÍ 5 a její členové vystupují
i v mnohých dalších uskupeních.
Ať tak či onak, koncerty Degtukas
jsou každopádně jedinečným zážitkem.
A kdo z vás nikdy neslyšel nefalšovaný jazzpunk, bude mít tu nejlepší
příležitost. Neboť téměř premiéru
si v zahradě Pavana odehraje zcela nový projekt HÁRO. Tuto jazzpunkovou kapelu založili poměrně

známí hudebníci, aby si mohli zahrát na poměrně neznámých místech, kam se z důvodů všelijakých
nevejdou jejich domovská tělesa.
Háro je klasické, vlasůprosté rockové trio s prostořekou zpěvačkou.
Kytarista Zdeněk Hrášek (kdysi
člen jazzrockového Mahagonu),
baskytarista Vladimír Motýlek Savec (Visací Zámek) a bubeník Jirka
Jelen (Hudba Praha) – a aby půvabu tohoto těžko uvěřitelného tria
jazzpunkrockových kozáků nechybělo opravdu nic, ozdobila ho, a to
nejen svým zpěvem, zpěvačka Alla
Suková (Hudba Praha). Z tohoto
obsazení je zřejmé, že hudba, kterou produkují, nemůže nést jiný
přídomek než jazz punk! Nikdo
z nás to nikdy neslyšel, ale je nad
slunce jasné, že je na co se těšit!
A večer tradičně uzavře vystoupení podzemního orchestru BBP
a jeho hostů. Po písni Ty Prosecké

máje, nesmrtelné hymně festivalu,
se začnou, jako vždy, dít věci nevídané. Místní patrioté proseckého
podzemí mezi vás vysypou jak
písně nové, tak staré, okoralé hity.
Příležitost pro začínající... i končící tanečníky. Veselé písně o smrti
a smutné písně o životě. Inu, kdo
by v tomto rytmu netančil? A vězte, že pánové a dámy z tohoto podivného a početného hudebního
tělesa pozvolna přivádějí na svět
další dlouhohrající miminko. Nepochybně tedy zazní i ochutnávka
nových písní – Ranní ptáče, Je čas,
Nepovyšuj se, Řeka krve... Melodie propletené saxofony, ﬂétnou,
violou či tubou a klarinetem, něžně podbarvené tóny klavíru, kytar
a ostrým zvukem gongu, želez či
kaprovy pily. A po skladbě Trpaslík
už bude jasné, že 18. ročník festivalu je za námi.
Ale to všechno nás teprve čeká!
Alternativní prosecký hudební hodokvas je před námi a nezbývá než
se těšit na setkání přátel v zahradě
Pavana, plné křehké hudby pro
vaše uši i vaši duši. Na viděnou,
přátelé!
Vstup – podle staré dobré tradice
– volný.
PS.: Tradičně bude přítomna i pojízdná prodejna POLÍ 5 s hudbou
a literaturou, kterou jinde nekoupíte (www.polipet.cz).
dr. Otto Sepl
Foto: Konstantin

Po Proseckých májích přichází
Folkové Podviní
Už 9. ročník Folkového Podviní se uskuteční ve čtvrtek 7. června
od 16.30 do 22 hodin v parku Podviní ve Vysočanech.

INZERCE

DRAHOBEJLOVA NOW!
DESIGNOVÉ BYDLENÍ
ZA ROZUMNÉ CENY.

jarní bonus! Přijďte si k nám
pro slevu ve výši až 100 000 Kč z ceny bytu!*

Máme pro Vás

Prodejce: TopQReal, s.r.o.
tel.: + 420 608 40 50 48
e-mail: info@drahobejlova.cz
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*Kontaktujte naše prodejce
pro více informací.

800 10 11 22
Květen 2012

sc-320886/01

www.drahobejlova.cz

KULTURA

Galerie 9
Sokolovská 324/14
Praha 9
Otevřeno v pondělí až čtvrtek od 10
do 19 hodin, vstup volný. Objednávky hromadných návštěv na tel. 236
041 292, objednávky komentovaných prohlídek na tel. 737 540 969.

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
v Galerii 9
Dílna je určena pro všechny
věkové kategorie, tvoříme
zde pro radost, zábavu, štěstí,
harmonii, uklidnění. Za krátkou
dobu můžete z obyčejných
věcí vytvořit neobyčejné, na
chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo. Vyzkoušejte si to vždy ve středu od
17.00 do 19.00.
2. 5.
9. 5.

obrázky z nití
výrobky z vrapovaného
krepového papíru
16. 5. zdobení květináčů
23. 5. papírové korále
30. 5. lampičky ze
skleněných lahví
Dámský klub
Od 19.00 do 21.00 hod.
23. 5. výroba brože
(sutašky a korálky)

Dvě cesty: obrazy Libuše Bartákové
a barevné linoryty Jany Zajacové
Výstava s názvem Dvě cesty s datem zahájení 14. května
v Galerii 9 ve Vysočanech představuje dvě výtvarnice
žijící v Praze 9 na Proseku – Libuši Bartákovou a Janu
Zajacovou. Výstava potrvá do 31. května.
Libuše Bartáková
Libuše Bartáková na výstavě prezentuje dva hlavní okruhy své
tvorby. Ornament hraje důležitou
roli v prvním okruhu, který je charakteristický snahou, aby každý
z obrazů měl své sdělení a vyjádřil
i zakódovanou myšlenku prvotního inspiračního impulzu. Druhý
okruh tvoří díla s meditativním
podtextem, z nichž je zřejmé
okouzlení vesmírnými dálkami,
nekonečnem, fascinací hry světla,
což přeneseně vystihuje i vesmírné objekty a jejich dráhy. Každý
obraz má svůj příběh a nabádá
k přemýšlení a dešifraci vzkazů,
které jsou do něj vloženy. Každý si
tak může hledat příběh svůj a snad
i najít pohodu a radost.
Autorka žije a tvoří v Praze
a Bechlíně. Je zastoupena převáž-

ně v soukromých sbírkách doma
i ve světě, ale i v několika veřejných institucích. O šíři její tvorby,
vystavované od roku 1990, hovoří
desítky společných a řada samostatných výstav.

Jana Zajacová
Jana Zajacová je graﬁčka a věnuje
se již řadu let barevnému linorytu.
Na výstavě představuje kolekci
barevných linorytů z posledních
let. Výtvarné zkušenosti získávala
v Praze na Střední odborné škole
výtvarné – „Hollarce“, obor užitá
a volná graﬁka. Pracovala v propagaci a výstavnictví. Jejím oblíbeným a užívaným výrazovým prostředkem je hlavně barevný linoryt,
tištěný z jedné desky, to dodává jejímu výtvarnému projevu sumarizovaných tvarů výraznou osobitost.

Ještě do 10. května můžete v Galerii 9 zhlédnout výstavu s názvem
50 let ZUŠ Prosek. Výstava se
koná k 50. výročí založení Základní umělecké školy U Prosecké školy 92 v Praze 9.
ek

Jana Zajacová: Jarní nálada

Večery o architektuře a designu na Malé scéně v Divadle Gong pokračují 22. května v 19.30 dalším slavným
jménem z dějin architektury. Architekta, kritika, dandyho, brněnského rodáka Adolfa Loose (1870–1933) jsme
nazvali světovým podivínem, a věřte, že toto označení
není nijak nadnesené.
vořil a pilně psal převážně ve
Vídni, znala ho Paříž i Plzeň,
Praze se ale jeho životopis téměř
vyhýbá. Chybělo málo a nestála v ní ani jeho slavná Müllerova
vila. Nakonec slaví v tomto svém
mezinárodně uznávaném díle své
60. narozeniny a prezident Masa-

T

Květen 2012

Tématem graﬁk jsou ponejvíce
přírodní motivy, nechybí ale ani náměty ﬁgurální. Potrpí si na ostřejší
barvy i temperované odstíny, které
uvádí někdy do kontrastního, jindy
komplementárního ladění. Mnohé
graﬁcké listy vyznívají i dekorativně a všechny vyjadřují účinnou estetickou působivost.
Autorka se zúčastnila mnoha skupinových i individuálních výstav,
je zastoupena v soukromých sbírkách doma i ve světě.
Obě výtvarnice jsou členky výtvarné skupiny Tolerance 14 a Sdružení výtvarníků ČR.

Zušku jste už viděli?

Světový podivín
Loos v Gongu

Adolf Loos

Najdete si svůj příběh v obrazu
Libuše Bartákové?

ryk mu propůjčuje čestnou penzi
ČSR. Dnes by určitě dostal titul
guru lifestylu. Jeho životní styl,
svobodný a vstřícný, šokoval bigotní vídeňskou společnost a jeho
samého to očividně těšilo. Vstupné
100 Kč, senioři a studenti 80 Kč.
pc

Koncert
na radnici
Další z řady tradiční koncertů
na vysočanské radnici se
uskuteční 17. května od 19 hod.
Píseň písní –
LYRA DA CAMERA
Milostná lyrika v hudbě
a poezii.
Jitka Navrátilová – cembalo,
Johana Rosická – soprán,
Kateřina Chudobová – ﬂétny,
Zdena Fleglová – recitace.
Koncert se uskuteční v obřadní
síni radnice v Praze 9, Sokolovská 324/14. Bezbariérový
vstup (2. p./výtah). Omezená
kapacita sálu.
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Květnové dobrodružství Toma Sawyera s Divadlem AHA!
Opět se vám po měsíci připomíná Divadlo AHA!, tedy
soubor působící již déle než
třináct let v rámci úspěšného projektu Gong dětem ve
vysočanském divadle. Dnes
bychom vám rádi představili další z našich úspěšných představení – proslulou klasiku Dobrodružství
Toma Sawyera.
om Sawyer, jak všichni dobře
vědí, je neposedný chlapec s nezkrotnou touhou po dobrodružství, která ho však často přivede do
nesnází. Nesmrtelný příběh volně
zpracoval podle předlohy Marka
Twaina mladý a nadějný režisér
Vojtěch Štěpánek. A snad právě
proto, že tomu nebylo dlouho, co
sám odrostl všem těm klukovským
hrám a tajuplným dobrodružstvím, pojal tuto literární látku se
stejnou poetikou, jakou zažívají
kluci předpubertálního věku.
Děj se odehrává v malém městeč-

T

Divadelní představení Tom Sawyer baví v Gongu malé i velké diváky
ku, kde Tom žije se svou přísnou
tetičkou Polly a věčně hladovým
nevlastním bratrem Sidem, krásnou spolužačkou Becky a především pak s Huckem Finnem, jeho
nejlepším kamarádem a spolupachatelem všech bláznivých dobrodružství. Netřeba prozrazovat víc,
můžeme snad už jen napovědět,
že o ty nejznámější a nejslavnější
situace z Twainovy klasiky divák
stoprocentně nepřijde.

Celá adaptace je svižná, velice humorná, pobaví se děti i dospělí.
Při obsazení hereckých rolí vsadil
umělecký šéf Divadla AHA! Miroslav Pokorný na osvědčené přední
herce souboru. Takže v titulní roli
můžete vidět Kryštofa Nohýnka,
kterému zdatně sekunduje Vratislav Hadraba, obézního žalobníčka
se zhostil s přirozeností sobě vlastní
Jakub Stich. Poněkud sadistickou
metrnici s grácií vystřihla Vendula

Svobodová a sladkou třešinkou na
dortu je pak obsazení krásné Kateřiny Jačkové či Natálie Topinkové.
Takže, oslavu dětství a hrdinských
klukovských snů si můžete přijít
vychutnat v jarních květnových
dnech, buď v dopoledním čase ve
středu či čtvrtek 16. a 17. května
vždy od 10 hodin v Divadle Gong,
nebo v pondělí 28. května v podvečerní 18. hodině. Vstupenky k dostání v pokladně Divadla Gong.
A ještě bychom rádi upozornili
na chystanou červnovou premiéru divadelního představení Večer
tříkrálový, aneb cokoliv chcete,
z pera mistra svého oboru Williama Shakespeara. Jedná se o jednu
z jeho nejpovedenějších divadelních komedií. Pod režisérskou taktovkou hostující Věry Herajtové
půjde o další mimořádný divadelní
zážitek. Premiéra bude ve středu
13. června od 10 hodin, večerní
premiéra pak v pátek 15. června
od 19.30 hodin. Více informací
v příštím čísle časopisu Devítka,
máte se tedy na co těšit!
Jakub Stich
Foto: Jan Anděl

SC-320825/01
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Prosecké jaro: Na tý louce zelený
Park Přátelství na Proseku znovu ožije „jarem“. Neděle 3. června je od 14 do 21 hodin věnována dětem
a v podvečer dospělým. Všechny akce Proseckého jara, pořádaného Městskou částí Praha 9, jsou zdarma.
Pro děti
Soutěže, které čekají děti po celé
odpoledne (14.00 až 18.00), připravil Dům dětí a mládeže Prosek
a sdružení Sam a spol. K dispozici je
rovněž skákací hrad a občerstvení.
Kulturní program pro děti:
Kašpárek v rohlíku – bejbypunková show
Nevíchovný koncert – od pravěku
přes Mozarta kolem dechovkového mysu až k současné hudbě (autor projektu D. Dvořák)
Červík Jiřík a světluška Liduška
– pohádka pro malé i velké o tom,
jak se červík Jiřík chystá už už
zakuklit, když za ním přiběhne
kamarád červík Pavlík a poprosí
ho o pomoc. Světlušce Lidušce
zhasla lampička a nikdo ji neumí
opravit… Přijďte se podívat!

Na tý louce zelený (od 19.00) –
nestárnoucí česká klasika plná
humoru a známých melodií se
skvělým Josefem Zímou v hlavní
roli. Dále se můžete těšit na Gabrielu Kopperovou, Matěje Chadimu, Karla Hábla a další. Režie
Miro Grisa.
Autorem operety je Jára Beneš,
český hudební skladatel, který
patřil ve 30. letech 20. století k nejslavnějším a nejvyhledávanějším
tvůrcům ﬁlmové hudby.

INZERCE

Na tý louce zelený
Opereta Na tý louce zelený je komickým příběhem z venkovského
prostředí. Ve dvanácti obrazech
pojednává o tom, co všechno se
může stát, když se mladá slečna
Alena Skalická rozhodne modernizovat zděděné panství podle
posledních vědeckých poznatků
a na pomoc si k tomu pozve potrhlého profesora zemědělských věd
Václava Bulfínka. K ruce má také
místní „zaměstnance“ – hajného
Štětivce s jeho roztomilou dcerkou
Hanči a mladého lesního inženýra
Jiřího Miláčka, který se slečně

Skalické sice moc líbí, ale přeci jen
je to její podřízený...
Šlágry Na tý louce zelený roste babyka, Co by bylo do myslivce, Venoušku, Venoušku, to se dělá? se
staly hitem a valčík Já bych chtěl
mít tvé foto získal dokonce v roce
1936 první cenu na festivalu valčíků v Paříži.
A za rok po premiéře mohli už
diváci sledovat v kinech ﬁlmové
zpracování této operety v režii
Karla Lamače s Járou Kohoutem
v roli hajného Štětivce.
red
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Večerní program

Odpoledne při Proseckém jaru
již tradičně patří dětem
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www.AutoBranka.cz
800 101 108

SIMPLY CLEVER

Akční nabídky všech vozů Kia

Octavia
Superb

-5 %
-7 %

AUTO-BRANKA, spol. s r.o.
provoz Prosek
Prosecká 817/82, Praha 9-Prosek
tel.: 255 723 300

Květen 2012

Fabia

provoz Mělník
Mladoboleslavská 2862, Mělník
tel.: 311 879 020

-3 %

Sportage -5 % VENGA -4 %
CEE´D a CEE´D SW -5 %

SLEVOVÝ
KUPÓN

20% sleva na
servisní práce
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Přijďte na
premiéru Kytice

Pohádky Na Dvorečku začínají

o velmi zdařilém březnovém
představení Bořanovické královské opery Komu zvoní anděl
v Gongu můžete znovu nadšené ochotníky vidět 23. května.
V Gongu v 19.30 začíná premiéra
divadelního představení KYTICE.
Jeho autoři Jiří Suchý a Ferdinand
Havlík vytvořili z Kytice K. J. Erbena kytici plnou krásného humoru.
Tak přijďte se pobavit.

P

Opět začínají oblíbené Pohádky Na Dvorečku! Malá letní scéna pro nejmenší
se – díky MČ Praha 9 – tradičně koná v Jandově 4 ve Vysočanech. Představení
se uskuteční vždy ve středu od 16.00. Vstup volný.
30. května

6. června

Nezbedné pohádky –
Divadlo Andromeda
O Červené Karkulce a O nezbedných kůzlátkách – V první
pohádce se děti setkají s Karkulkou, Kmotrou Liškou a dobráckým Strýčkem Vlkem, který je
schopen z hladu sníst i gramofonové desky, ale babičky nebo
Karkulky by se ani nedotkl.
Nezbedná kůzlátka v druhé pohádce dělají své hodné babičce samou starost. Dokonce se
rozhodnou jít na nepřístupný
Strašidelný ﬁlm o Pirátu černém
vlku a pak se bojí jít sama přes
les domů. Ale i s nimi to nakonec
dobře dopadne.

Vodnická pohádka – Divadélko Romaneto
Pohádka o tom, co prožil pan Vodník Hromajzlík a paní Vodníková Bublinka u rybníčku Kalužníčku a jak za pomoci svých vodních
přátel přelstí zlou a panovačnou Žábu Ježižábu.

Srdečně zve Městská část Praha 9
INZERCE

TRVALÉ HODNOTY
SE U NÁS ZÚROČÍ

3,3 % p. a.

ERB nabízí jednu z nejvyšších úrokových sazeb
mezi bankami v celé ČR.
Veškeré operace na termínovaném vkladu
jsou bez poplatků
Vedení termínovaného vkladu je zdarma
Vklady jsou ze zákona o bankách pojištěny
do výše 100 000 EUR
CZK
EUR
USD
RUB

1 rok
3,3 %
3,5 %
1,5 %
5,5 %

3 roky
3,8 %
3,7 %
2,0 %
6,0 %

5 let
4,2 %
3,8 %
2,5 %
6,2 %

EVROPSKOR USKA´
BANKA

ERB Termínovaný vklad
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KULTURA / SPORT

Den dětí v Parku Podviní Box se vrací do Vysočan
Bohatý program po celé odpoledne zdarma!
...a to již potřetí
Den dětí pořádá MČ Praha 9 v parku
Podviní ve Vysočanech 31. května
od 14 do 18 hodin.
A co vás všechno čeká?
ŠOU Divadla MAZEC (od 14.00) Šou je Šou... to znamená, že uvidíte
a hlavně zažijete originální a netradiční pojetí zábavy, kde budeme
tančit, soutěžit a koukat údivem, co
všechno se může stát, když dorazí
třeba Inženýrka Šýlená se svými
vynálezy a šílenými zlepšováky...
Beruščina detektivní kancelář (od 16.00) - nově otevřená
detektivní kancelář slečny Berušky

čeká na první slavný případ. Spolu
s mandelinkou Delinkou děti krok po
kroku pomáhají vypátrat ukradená
křídla pana Žluťáska. Hraje Malé
vinohradské divadlo.
MAJDA z Kouzelné školky
(od17.00)
Hasiči – ukázky hasičského vozu
Policie – jízda zručnosti,
dopravní hřiště MP Praha
Lanové centrum PROUD
Soutěže DDM
Skákací hrad a další aktivity,
občerstvení.

V Divadle Gong ve Vysočanech zazní 26. května boxerský
gong. Květnové boxerské klání pod záštitou MČ Praha 9
se pomalu, ale jistě, stává tradicí.
ak jako v předchozích letech se
do Vysočan sjedou mladí talentovaní boxeři z celé republiky ve
všech váhových i věkových kategoriích, včetně divácky atraktivní
ženské kategorie. Přibližně v padesáti dvojicích se soupeři utkají
nejenom o ligové body, ale především pak o dnes již velmi prestižní
Cenu starosty MČ Praha 9, která
bude odměnou pro nejlepšího borce v juniorské kategorii.

T

S Devítkou za fotbalem
Bohemians Praha

Majda z Kouzelné školky

5. května od 10.15
Bohemians Praha – SFC Opava
9. května od 17.00
FF Baník Most – Bohemians Praha
12. května od 10.15 Bohemians Praha – FC Tescoma Zlín
19. května od 17.00 FK Baník Sokolov – Bohemians Praha
26. května od 17.00 Bohemians Praha – FC Vysočina Jihlava
Více informací na www.bohemiansfc.cz

red

Při příležitosti třiaosmdesátých
narozenin legendy českých boxerských trenérů Rudolfa Obida pak
bude sveden boj o Putovní pohár
Rudolfa Obida v supertěžké váze.
Za domácí klub S.A.C. Praga Praha se představí ostřílení borci a medailisté z českých i mezinárodních
soutěží bratři Radičové, Jan Petráň,
Lukáš Sláma, Petr Port a Michal
Lazar, ale i spousta nových tváří.
Svůj tým k utkání povede také
bývalý vynikající boxer Rostislav
Osička, legendární mistr Evropy
v těžké váze Josef Němec a reprezentační trenér Marek Šimák.
Mezi hosty bude např. známý
kaskadér Jaroslav Tomsa, herec
a sportovec Zdeněk Srstka, Jan
Novák – trojnásobný přemožitel
kanálu La Manche a jediný na
světě, kdo přeplaval jezero Bajkal.
Přijďte se podívat!
Za S.A.C. Praga Miroslav Fajfrlík

INZERCE

esku,
v
á
n
Dovole

to letí!

Co na Česku miluje celý svět:
kulturní dědictví a dvanáct
památek světového dědictví
UNESCO. Úžasná země uprostřed
Evropy, hrady a zámky, stavební
slohy všech staletí, jedinečná
atmosféra historických měst.
U toho nesmíte chybět!

SC-320490/154

www.kudyznudy.cz

0608_12_1_CzechTourism_inz
188x130mm_UNESCO.indd
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím byt, rodinný, činžovní dům,
vilku, pozemek i jinou nemovitost
kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu,
na velikosti ani vlastnictví nezáleží,
i za odstupné – nájemní, družstevní,
i nečlen družstva, služební, podnikový apod. Nechám čas na vystěhování,
uhradím za vás dluhy na nájmu,
exekuce, atd., vyřídím i právně velmi
komplikované případy, stáhnu soudní
výpověď, žalobu, věcná břemena, podílové spoluvlastnictví atd.
Koupím i byt neoprávněně obsazený
nežádoucím nájemníkem, příp. dám
náhradní byt či domeček mimo Prahu
a doplatek apod. Platím v hotovosti,
záloha možná ihned. Tel.: 222 941
032 nebo 603 420 013

20KM SEVERNĚ OD METRA ČERNÝ
MOST v Kostelním Hlavně prodám 2 parcely na RD á 1201 m2.
Cena 990Kč/m2 včetně studny,
elektropřípojky, vodovodu a kanal.
Tel.: 602 312 212; 721 570 850
Elektroinstalace, topení, plynové kotle, karmy – instalace – rekonstrukce
– opravy, tel.: 222 968 488, 721 831
988, dsmont@quick.cz
www.hodinovymanzeljano.cz
Drobné a větší opravy a řemeslné práce v domácnosti. Precizně.
Tel.: 775 507 600
STĚHOVÁNÍ BYTŮ, PIANIN. VYKLÍZENÍ
BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ. ZAPŮJČENÍ
BAL. MATER. TEL.: 602 253 777
Knihy a knižní pozůstalost koupím
i odvezu. Tel.: 286 891 400

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ
STROMŮ. Realizace a údržba zahrad.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561
PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ I LAKÝRNICKÉ
PRÁCE + ŠTUKOVÁNÍ, STĚRKOVÁNÍ. TEL.: 606 227 390, E-MAIL:
JSAIFRT@SEZNAM.CZ
COLORLAK – SERVIS
Poradíme bezplatně jak natírat nebo
malovat. Prodáváme barvy všeho
druhu, tónujeme syntetické i malířské
barvy a autoemaily, které plníme do
sprejů. Najdete nás v Praze 9, Poděbradská 61, Tel.: 284 818 922, 284
818 806, e-mail: info@colorlakservis.
cz, www.colorlakservis.cz
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK, pátrání po
osobách. Tel.:602 35 44 88.
www.sluzbysoukromehodetektiva.cz

Kurzy AJ za 400Kč/měsíčně!
Učí rodilí mluvčí – budoucí učitelé.
14:30–17:15; min. 16. hod. měsíčně.
www.twp.cz, tel.: 283 893 145
jobs@teﬂworldwideprague.com
TEFL Worldwide
STŘÍHÁNÍ PSŮ. OBJEDNÁVKY NA
TEL.: 605733908. TEPLICKÁ 277
(vchod ze zadní strany domu)
PRAHA 9-PROSEK.
www.zlatystred.zde.cz
KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY www.nastrom.cz, rizikové kácení,
řez stromů.
Tel.: 604 81 06 63, P. Nestarec DiS.
776 191 307, Ing. Krajinová
Stropní sušák prádla, montáž na
míru. Tel.: 602 273 584

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

celkem znaků:

x 3,60 Kč

Kč celkem:

počet vydání:

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

e-mail:

datum:

podpis objednatele:

30 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

celkem bez DPH:

1 řádek = 30 zanků

+20% DPH:

počet znaků

x 3,60 Kč

Kč za řádek

celkem vč. DPH:

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

Květen 2012

INZERCE

NEZAPOMEŇTE DODRŽOVAT

PITNÝ REŽIM!
Při nákupu přístroje Sodastream v prodejně
KASAHOUSE předložte tento inzerát a získáte

6 sirupů ZDARMA.

JIŽ OD

1490 Kč

Akce platí do 30. 5. 2012 nebo do vyprodání zásob.

SC-320497/09

SKORKOVSKÁ 1511, 198 00 PRAHA 9-ČERNÝ MOST
V OBLOUKU 266, 251 01 PRŮHONICE/ČESTLICE

SC-311845/09

WWW.KASA.CZ

Květen 2012

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
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Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...
Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Uherský salám
• bal.: 400 g
• cena za 400 g

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.
bal.: 3× (8× 100 g)

119,90

136,69 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Granko

2217 4055

2240 2974

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Actimel
bal.: 8× 100 g

• různé příchutě
• bal.: 8× 100 g, 3× (8× 100 g)
• cena za 100 g

6,90

7,87 *

2240 2981

• bal.: 3× 500 g
• cena za 500 g

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Standard
• mletá káva
• bal.: 1 kg
• cena za 1 kg

41,90

47,77 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Dětské plenkové
kalhotky Economy

2245 2856

2203 6469

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
25. 4. – 8. 5. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

249,99 *

102,49 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Toaletní papír 2vrstvý
• bal.: 12 ks
• při koupi 2 bal. cena
v přepočtu za 1 ks

• více druhů • bal.: 2 ks
• cena za 1 ks při koupi 2 bal.

219,00

89,90

2,95

3,54 *

2245 2528

*cena s DPH **Za případné tiskové chyby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. neručí. Nabídka je platná pouze pro registrované zákazníky.

Praha – Černý Most, Chlumecká 2424, Praha 9
Platnost akce: 25. 4. – 8. 5. 2012 nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na: www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz

Oslavte s námi 15 let na českém trhu

SC-320305/03

... pro ty další si přijďte do MAKRO.

