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BEZPEČNÝ DOMOV
ZAČÍNÁ DVEŘMI

Platí do 30. dubna 2018
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EDITORIAL

PŘEČTĚTE SI

4–6 Z radnice

Vážení čtenáři,
s jarem skončilo rozpočtové
provizorium, v němž naše
městská část od začátku
roku hospodařila. 6. března
zastupitelé schválili rozpočet MČ Praha 9 pro rok 2018.
Rozpočet, který stejně jako
v minulých letech, městskou
část nezadlužuje a ﬁnance
rozděluje tak, aby byla zachována kvalita služeb pro
obyvatele Devítky.
S jarem jsou spojeny
i stavební práce. V Kolbenově ulici vypukla dlouho
připravovaná revitalizace
tramvajové trati. Budování
její nové konstrukce využívají ke svým pracím i ostatní
investoři, kteří působí v této
části Vysočan.

Měsíčník městské části
Praha 9 – DEVÍTKA
Vydává městská část Praha 9
ve vydavatelství
Strategic Consulting, s. r. o.,
pod registračním číslem
MK ČR E 13319 v nákladu 35 000 výtisků
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Tel.: +420 283 091 111
Úřední hodiny:
pondělí–středa 8.00–18.00 hod.
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V polovině dubna se
začne s budováním pětiramenné okružní křižovatky
Čakovická – Letňanská –
Ke Klíčovu. První přichází
ke slovu Pražské vodovody
a kanalizace. Do celostátní akce Ukliďme Česko se
můžete zapojit i vy, třeba
se skauty z Proseka, kteří
s igelitovými pytli na odpad
vyráží do Proseckých skal.
Ani v dubnovém vydání
Devítky nechybí pozvánky
na zajímavé kulturní, společenské a sportovní akce.
Rád bych připomněl pro mě
srdeční mezinárodní výstavu
Prague Patchwork Meeting
ve vysočanském Wellness
Hotel Step nebo výstavu
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Zastupitel MČ Praha 9 Ing. Marek Doležal (TOP 09)

Trasa metra D do Vysočan
Místostarosta MČ Praha 9 Marek Doležal je zároveň zastupitelem hl. m. Praha.
plánu schválilo prodloužení
trasy metra D ve směru na Žižkov a do Vysočan. Trasa D je
v současném územním plánu
vymezena pouze jako územní
rezerva, v novém Metropolitním plánu pak byla ukončena
na náměstí Republiky. Dnes je
tedy trasování metra D schváleno přes Žižkov až do Vysočan.

Marek Doležal

Vedení hlavního města odsouhlasilo na březnovém zastupitelstvu prodloužení trasy
metra D ve směru na Žižkov
a do Vysočan. Co to konkrétně
znamená?
Výbor pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy, poté Rada
hl. m. Prahy a 22. března také
Zastupitelstvo hl. m. Prahy
v rámci nového územního

Byl to jediný návrh pro budoucí
prodloužení trasy D?
Nebyl, ale MČ Praha 9 spolu
s MČ Praha 3 podpořily právě
variantu prodloužení přes Žižkov do Vysočan. Budoucí prodloužení metra přes Prokopovo
či Basilejské náměstí na Jarov
je nutné zejména kvůli dopravnímu obsloužení spodní
části Žižkova a plánované nové
výstavbě, která má vzniknout
v oblasti Nákladového nádraží Žižkov. Ve Vysočanech
jsou rozvojovými lokalitami

brownﬁeldy především kolem
Kolbenovy ulice. Už se tu začíná rodit nová městská čtvrť,
kde by mělo v budoucnosti
bydlet na 40 až 50 tisíc nových
obyvatel. Proto jsme se zasazovali o to, aby budoucí prodloužená trasa metra D vedla právě
směrem do Vysočan.
První část trasy metra D je
sice schválena, ale stavba ještě
nezačala. Mluvit o termínu výstavby druhé části metra D je
proto asi předčasné…
S výstavbou „déčka“ do Vysočan opravdu nezačneme dnes
ani zítra, ale rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o prodloužení trasy D do Vysočan
je velmi důležitý krok. Na jeho
základě Institut plánování
a rozvoje (IPR) hl. m. Prahy
zanese budoucí trasu do nového
územního plánu. Magistrát tak
bude moci začít vykupovat po-

třebné pozemky, bude jednodušší získat územní rozhodnutí
i stavební povolení… Další trasa
metra je pro Prahu 9 velmi důležitá. Protože když ji s přílivem
nových obyvatel nechceme
dále zahlcovat automobilovou
dopravou, ale chceme, aby lidé
využívali především městskou
hromadnou dopravu, musíme
maximálně usilovat o rozvoj
podpovrchové dopravy. A na to
je třeba pamatovat s předstihem, už když vzniká nový
územní plán.[
INFO

Termíny zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 9
Zastupitelé městské části Praha 9 budou
v prvním pololetí letošní roku ještě
jednat v těchto termínech:
24. dubna
26. června
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Přijďte diskutovat o budoucí podobě
rozšířeného parku Přátelství
O podobě parkových úprav na nově získaných pozemcích na Střížkově mezi ulicemi Jiřetínskou a Lovosickou povede vysočanská radnice diskuzi s místními obyvateli.
Přijďte si říci, co byste rádi
viděli jako součást rozšířeného parku Přátelství. Přijďte
diskutovat nad návrhy architekta Steinera, které navazují
na vize arch. Otakara Kuči,
který stojí za současnou podobou proseckého parku.
„Už dnes víme, že námětů existuje hodně, uvidíme,
na čem se nakonec lidé shodnou a co bude realizovatelné.
Rádi bychom, aby se ve střížkovské části parku objevily prvky pro volnočasové
aktivity, které by doplnily ty
z parku Přátelství,“ říká místostarosta MČ Praha 9 Tomáš
Portlík.
Setkání nad architektonickými plány střížkovské části parku se uskuteční 23. a 24. dubna vždy od 18 hodin v Kulturním a rodinném centru
Knoﬂík, Jablonecká 724,
Praha 9-Prosek. [red

Park Přátelství

Zájemci se seznámili s návrhy na Navrhněte, kdo by měl dostat
rekonstrukci hostince U Brabců
čestnou cenu MČ Praha 9
Ti, kteří chtěli vědět, jak MČ Praha 9 postoupila s řešením
rekonstrukce hostince U Brabců na Starém Proseku, přišli
21. března na zasedání Komise rozvoje území Rady MČ Praha 9.

Návrhy, jak by mohl hostinec U Brabců vypadat po rekonstrukci

Jednání byli přítomni i architekti podepsaní pod návrhy
rekonstrukce budovy – arch.
Drobný, který navrhoval exteriér, a arch. Bouček, autor
interiéru. Podrobně vysvětlili
možnosti řešení rekonstrukce
i jednotlivé návrhy.
„Rekonstrukce budovy,
která je v dezolátním stavu,
bude náročnější, takže počítáme, že než to U Brabců bude
DUBE N
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vypadat jako na architektonických návrzích, potrvá to
asi rok a půl,“ konstatoval
místostarosta Prahy 9 Tomáš
Portlík a dodal: „Nejbližším úkolem teď je připravit
podklady pro žádost o vydání územního rozhodnutí.
A samozřejmě shánět peníze,
protože dvě třetiny nákladů
na rekonstrukci chceme pokrýt z cizích zdrojů.“ [red

Pro morální ocenění svých občanů za jejich příkladné a inspirativní počiny má městská část Praha 9 od roku 2010 nástroj
v podobě udělování několika čestných cen.
Vyznamenaným budou i letos
předávány v září na slavnostním zasedání u příležitosti
výročí, kdy císař František Josef I. udělil Vysočanům právo
používat městský znak v podobě, jakou známe dodnes.
Výchozí podmínkou pravidel deváté městské části pro
udělování ocenění občanům
je, že vlastní návrhy podávají
sami jednotliví občané, případně instituce prostřednictvím svých zastupitelů. Pokud
víte o někom, kdo by si takové
ocenění zasloužil, nenechávejte si to pro sebe. Svůj návrh
můžete dát do 31. května 2018.
Podmínky pro udělení
ocenění, formulář návrhu
na ocenění a také proﬁly
již oceněných občanů najdete na našich webových
stránkách: www.praha9.cz.
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Potřebné formuláře jsou k dispozici rovněž v informačním
centru radnice ve Vysočanech
a na Proseku (tam je také
vyplněné můžete odevzdat).
Vaše návrhy budou projednány
v Zastupitelstvu MČ Praha 9.
[red
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I letošní rozpočet zajišťuje,
že MČ Praha 9 je ﬁnančně zabezpečena
Zastupitelstvo MČ Praha 9 schválilo 6. března rozpočet na rok 2018. A protože je to poslední rozpočet v tomto volebním období, požádali jsme místostarostu MČ Praha 9 odpovědného za finance Tomáše Portlíka o malé bilancování.

Rozpočtové výdaje 2018

Místostarosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík

V posledních dvou volebních
obdobích schválené rozpočty
nikdy devátou městskou část
nezadlužovaly…
Naše snaha vždycky směřovala k tomu, aby sestavované
rozpočty na jednotlivé roky
měly dostatek ﬁnančních prostředků na rozvoj a zvelebení
MČ Praha 9, ale zároveň aby
pamatovaly na dostatečnou
ﬁnanční rezervu pro nepředvídatelné skutečnosti nebo
– jako letos – i pro případné
naše nástupce. Nikdy jsme se
neřídili heslem „po nás potopa“, ale usilovali o ﬁnanční
zabezpečení Prahy 9.
Co si máme pod pojmem ﬁnančně zabezpečená MČ Praha 9 představit?
Zodpovědné a profesionální
sestavení rozpočtu, dohled
nad jeho plněním, zajištění
dostatečného množství ﬁnancí
jako zdrojů pro rozvoj městské
části.
Finanční zdroje MČ Praha 9
tvoří vlastní příjmy, příjmy ze
státního rozpočtu a rozpočtu hl.
m. Prahy, převody z hospodářské činnosti a peníze ušetřené
v minulých letech. Z tohoto přehledu je zřejmé, že peníze „navíc“ jste mohli získat především
od pražského magistrátu. Dařilo se to?
V rámci ﬁnančních vztahů
s hl. m. Praha se nám daří získat do „devítkové kasy“ rok
od roku více peněz. Za posled6

DE V ÍTKA

/

MAGA ZÍ N

ních pět let, včetně letošního,
je to o 143 milionů korun více.
Pro představu příspěvek, který v roce 2014 činil 129 milionů korun, je dnes zhruba
o 40 % vyšší a dělá 180 milionů korun. K tomu je třeba
připočítat, že si dobře vedeme
i po stránce zajišťování dalších nenárokových příspěvků
od hlavního města.

ním, díky němuž byly skokově
zvýšeny platy zaměstnanců
úřadu. I přesto mohu konstatovat, že provozní výdaje má
MČ Praha 9 dlouhodobě jedny
z nejnižších v rámci všech
velkých městských částí a je
soběstačnou městskou částí,
kde běžné příjmy s vlastními
příjmy prakticky pokrývají
běžné výdaje.

Ve většině pražských městských
částí, a Devítka není výjimkou,
už roky běžné výdaje, z nichž
jsou povinny hradit výkon státní správy, převyšují úhrn příjmů. Snažíte se tento negativní
rozdíl mezi výší příjmů a výdajů
nějak snižovat?
Samozřejmě, protože je to
důležité pro další rozvoj naší
městské části. Čím menší bude
rozdíl mezi běžnými příjmy
a výdaji, tím nezávislejší bude
na jiných institucích. V průběhu let jsme se snažili snižovat
běžné výdaje, ale nepoškodit
přitom obyvatele Prahy 9, tedy
ve většině případů zachovat
kvalitu námi poskytovaných
služeb, a zároveň pracovat
na zvyšování příjmů, aby se
postupně vyrovnaly výdajům.
V roce 2014 činil rozdíl mezi
běžnými výdaji a úhrnem příjmů 70 milionů korun, v roce
2017 už jen 24 milionů korun.
Letos sice došlo k mírnému
nárůstu běžných výdajů, ale to
je způsobeno vládním naříze-

Snižujete deﬁcit mezi příjmy
a výdaji škrty v položce běžné
výdaje?
Zásadní škrty dělat nelze,
protože roste počet obyvatel,
počet dětí ve školkách a školách – Devítka patří k nejdynamičtěji se rozvíjející části
Prahy, prodlužuje se lidský
věk a tím se zvyšuje počet lidí
odkázaných na služby v sociální oblasti. A naše městská
část patří k těm, které do sociální oblasti nejvíce investují.
Navzdory rostoucímu počtu
obyvatel a tím zvyšujícímu se objemu služeb, které
musíme zajistit, je počet zaměstnanců úřadu stále stejný
a také se díky naší iniciativě
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podařilo prosadit postupné
zvyšování minimálního příspěvku na obyvatele od hl. m.
Praha z 2400 Kč v roce 2014
na 2900 Kč v loňském roce,
což přineslo více peněz do devítkového rozpočtu. Plánované celkové běžné výdaje pro
letošní rok jsou proto stejné
jako loni, ke změnám došlo
jen v jednotlivých kapitolách
rozpočtu podle úkolů, které je
čekají. Jsem rád, že se běžné
výdaje dlouhodobě daří držet
na uzdě.
Co v letošním roce patří ke klíčovým investičním akcím?
Odkoupení pozemků na Střížkově a rozšíření proseckého
parku Přátelství, dokončení
nových pavilonů ZŠ Špitálská
a Novoborská pro 550 žáků, příprava stavby ZŠ a MŠ
U Elektry pro 750 žáků, výstavba parkovacího domu
Prosek u Billy, rekonstrukce
hostince U Brabců na Starém
Proseku. Při vyrovnaném rozpočtu zvládáme plnit všechny
závazky, které jsme voličům
před čtyřmi lety dali. [mk

ROZPOČET MČ PRAHA 9 PRO ROK 2018
Předpokládané příjmy činí 427 460 000 Kč a počítá se i se zapojením ﬁnančních prostředků vytvořených v minulých letech ve výši 150 699 700 Kč.
Předpokládané výdaje dosahují 578 159 700 Kč, z toho běžné výdaje 300 893 400 Kč,
dále běžné výdaje z fondů EU 4 296 000 Kč a investiční výdaje 272 970 300 Kč.
Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2018 najdete na www.praha9.cz
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Komunitní zahrádka Paletka na Krocínce
S nápadem, jak sklízet čerstvé bio produkty blízko svého domova, zlepšit sousedské vztahy a odpočinout si od každodenního shonu, přišla městská část Praha 9, když představila možnost vytvoření komunitní zahrádky Paletka v rámci projektu AgriGo4Cities.
Poprvé se zájemci o zahradničení sešli začátkem února
a na březnových setkáních už
hovořili o konkrétních plánech budoucí komunitní zahrádky Paletka, která vznikne
v horní části areálu Mateřské
školy Pod Krocínkou.
„Příjemně mě překvapilo,
jak velký počet zájemců o komunitní zahrádku se sešel,“
říká radní MČ Praha 9 Zdeněk
Davídek a pokračuje: „Připravili jsme první návrhy, jak by
mohla komunitní zahrádka Paletka vypadat, jak fungovat, ale
o konečné podobě komunity
rozhodnou sami její členové.“
K základnímu vybavení komunitní zahrady budou patřit
záhony (společné, individuální, vyvýšené), ovocné keře

a stromy, travnaté plochy,
kompost, shromažďování dešťové vody, komunitní zázemí
(netradiční dům), odpočinková herní plocha, prostor pro
konání akcí, kde by mělo být
ohniště, venkovní gril, lavičky, lehátka…
MČ Praha 9 v současné době
registruje zájemce o členství.
Bližší informace získáte prostřednictvím e-mailu: kvackovab@praha9.cz.[mk
INFO

Zahrádka Paletka:
Komunitní zahrádka Paletka v areálu MŠ
Pod Krocínkou v ulici Pod Krocínku 466
v Praze 9 bude oﬁciálně (ale neformálně)
otevřena v polovině května.

Návrh sadové úpravy komunitní zahrádky Paletka na zahradě MŠ Pod Krocínkou

Už zase rostou!
Tento „houbařský“ výkřik tentokrát patří hrušním podél naučné stezky Amerika, které sem v březnu vysázeli pracovníci
firmy Hortus-správa zeleně.

Ukliďme Prosek, ukliďme Česko
Dnem „D“, kdy se v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme
Česko bude uklízet v celé republice, je letos sobota 7. dubna.
Skauti a skautky z Proseka se
chystají na úklid Proseckých
skal. Uvítají pomocnou ruku
všech, kterým není lhostejná podoba tohoto parku s nádhernými

výhledy na Prahu. Sraz je v sobotu 7. dubna v 10 hodin u skautské
klubovny střediska Prosek Praha
na adrese: Na Vyhlídce 411/36,
Praha 9 - Prosek. [

Zajímá nás váš názor na revitalizaci
vnitrobloků sídliště Prosek a Střížkov
Městská část Praha 9 připravuje v tomto roce revitalizaci čtyř
vnitrobloků sídliště Prosek a Střížkov.

Znovu zasazené hrušně u naučné stezky Amerika

A jsou to ty samé stromky staré
krajové odrůdy pěstované už
před druhou světovou válkou,
které odsud zmizely na přelomu loňského a letošního roku.
Nikdo je neukradl, jak jsme se
mylně domnívali, když po nich
1. ledna zbyly jen díry v zemi.
Po naší výzvě v Devítce, zda
někdo neviděl zloděje hrušní,
se ukázalo, že ovocné stromy
jakýsi vandal (vandalové)
„jen“ vytahal ze země a nechal
poházené po okolí. Všímavá
obyvatelka Proseka, která tady
DUBE N
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venčila svého psa, na ležící
stromky upozornila recepční
z domu Na Pokraji 540, kde
bydlí. A pánové nelenili, hrušně dali do vody, aby se tzv.
vzpamatovaly, a pak provizorně zasadili do květináčů.
Děkujeme za péči o ně i odevzdání MČ Praha 9.
Věřme, že hrušně u naučné
stezky už deﬁnitivně zapustí
své kořeny, abychom si jednou
mohli odpočinout v jejich stínu
a pochutnat si na jejich plodech. [mk, Foto: lup

Jedná se o dva vnitrobloky
mezi ulicemi Veltruská - Bílinská - Rumburská, vnitroblok
Mimoňská - Českolipská
a vnitroblok Varnsdorfská Šluknovská. Vzhledem k tomu,
že obyvatelé přilehlých bytových objektů i ostatní občané
sídliště Prosek - Střížkov tyto
veřejné prostory navštěvují,
je v našem společném zájmu,
aby vnitrobloky byly atraktivnějším a příjemným prostorem

vhodným k užívání jak s dětmi, tak pro denní setkávání.
S předloženými náměty byli
seznámeni zástupci dotčených
SVJ a jejich názory byly zpětně
promítnuty do návrhů řešení.
Máte-li k připraveným realizačním záměrům další náměty
a připomínky, prosíme o jejich
sdělení do 15. dubna 2018 prostřednictvím vašeho SVJ nebo
přímo na e-mail: strakovam@
praha9.cz. [

INFO

Návrhy, jak by měly vnitrobloky vypadat po revitalizaci, najdete na
https://www.praha9.cz/urad-a-samosprava/aktuality-z-uradu-mc-praha-9/
zajima-nas-vas-nazor-na-revitalizaci-vnitrobloku-sidliste-prosek-a-strizkov
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Výstavba okružní křižovatky
na Klíčově má konečně zelenou
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Přestože realizace této pětiramenné křižovatky je v kompetenci Technické správy
komunikací hl. m. Prahy,
svolala 15. března městská část
Praha 9 koordinační schůzku
se všemi organizacemi, které
se na rekonstrukci křižovatky
budou podílet.
„Na této koordinační schůzce jsme chtěli domluvit harmonogram prací tak, aby byly
v co největší míře eliminovány dopady stavebních prací
na rezidenty v této oblasti,“
konstatuje radní pro dopravu
MČ Praha 9 Tomáš Holeček.

Á

Po dlouhých vyjednáváních a vyvracení připomínek spolku Auto*Mat a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy byla v březnu
povolena stavba okružní křižovatky Čakovická – Letňanská – Ke Klíčovu v Praze 9.

KE
KL

Í

9012

44
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U

Harmonogram prací
Nejdříve je nutné opravit
a přeložit stávající inženýrské
sítě pod povrchem vozovky.
Pražské vodovody a kanaliza-

ce zahájí stavební práce na vodovodu a kanalizaci v polovině
dubna, dokončeny by měly
být do června letošního roku.

Na ně bude navazovat
rekonstrukce plynovodu
Pražskou plynárenskou. Začne kolem 26. června 2018

85

a potrvá asi 14 dnů.Souběžně
s pracemi Pražské plynárenské bude probíhat rekonstrukce a přeložka stávajícího
vedení společnosti PRE, které
by měly být kvůli složitosti ukončeny v srpnu tohoto
roku.
Následně přijdou na řadu
stavební práce při povrchových úpravách a deﬁnitivní
řešení okružní křižovatky.
To by mělo trvat zhruba tři
měsíce.
„Usilujeme o to, aby
po dobu rekonstrukce byla
zajištěna průjezdnost této křižovatky a staveništní doprava
vedena pouze po komunikaci
Čakovická, tak aby přilehlé
rezidenční domy byly co nejméně zatěžovány hlukem,“
uzavírá Tomáš Holeček. [red

SC-380522/01

INZERCE
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Rekonstrukce tramvajové trati v Kolbenově
Dopravní podnik hl. m. Prahy zahájil začátkem března nezbytnou rekonstrukci tramvajové trati v Kolbenově ulici, a to v koordinaci s pracemi dalších investorů v této části Vysočan.
„Tramvajová trať v Kolbenově
ulici byla v Praze poslední, která
ještě vedla po zastaralých velkoplošných panelech. Ty zásadně
omezovaly rychlost jízdy. Proto
jsme usilovali o její rekonstrukci,
která zároveň se zkvalitněním
tramvajové dopravy také přispěje k zatraktivnění oblasti kolem
Kolbenovy ulice, kde na místech
po bývalých průmyslových
závodech vyrůstá nová obytná
čtvrť,“ říká Tomáš Holeček,
radní pro dopravu MČ Praha 9.

Rychlejší i méně hlučná jízda
Rekonstruuje se úsek dlouhý
zhruba 1500 metrů. Na něm
Dopravní podnik hl. m. Prahy
připravuje novou konstrukci
trati z příčných betonových
pražců ve štěrkovém loži. Nové
kolejnice budou opatřeny tlumicími a izolačními prvky.
Povrch trati bude z větší části zatravněn a automaticky
zavlažován, na přejezdech,
křižovatkách a místech pro
přecházení komunikace bude
povrch živičný.

Po rekonstrukci se mohou
cestující těšit na rychlejší jízdu, kterou nyní omezovaly
dosluhující velkoplošné panely. Obě nástupiště zastávky
tramvají Poštovská navíc budou
nově bezbariérové, opatřené
navigačními prvky pro nevidomé a slabozraké. Nově zrekonstruovaná tramvajová trať bude
mít také přínosy pro ekologii,
protože přispěje ke snížení hlukové zátěže na okolní zástavbu.

Další práce
Tramvajovou výluku v Kolbenově ulici využívají ke svým
pracím i ostatní investoři: PRE
– položení chrániček, PVS
– výstavba nových vstupů
do kanalizační stoky, Pražská
teplárenská – výstavba horkovodu, Creviston, a. s. – napojení ulice Poštovské, včetně
zřízení signalizované křižovatky. V mezistaničním úseku
Nový Hloubětín – Vozovna

Hloubětín dojde také ke zkušebnímu umístění městské
protihlukové clony, kterou
zajistí Fakulta stavební ČVUT
v Praze. [Text a foto: mk

D O P R A V N Í O PAT Ř E N Í
Do začátku letních prázdnin je obousměrně přerušen provoz
tramvají v úseku náměstí OSN – vozovna Hloubětín.
Automobilová doprava:
Omezení automobilové dopravy v Kolbenově ulici odpovídá liniovému charakteru stavby. Vždy je zachován provoz alespoň v jednom
jízdním pruhu v každém směru. Tam, kde stavební práce nebudou
v dané etapě probíhat, bude zachován plnohodnotný provoz aut.
Stavba je připravována ve směru od vozovny Hloubětín k centru.
Střídavě budou uzavírány také příčné přejezdy přes tramvajovou
trať, s možností využít některý ze sousedních přejezdů.
Změny tramvajových linek:
Linka č. 8 je ve směru od Palmovky prodloužena přes zastávky
Kbelská – Hloubětín – Sídliště Hloubětín do obratiště Lehovec, kde
končí. Tato linka nahrazuje v úseku Kbelská – Sídliště Hloubětín
změněnou linku č. 16.

Linka č. 16 je ve směru od Sídliště Řepy ukončena v dočasně
zřízené výstupní zastávce Vysočanská na náměstí OSN (nástupní
zastávka je v ulici Pod Pekárnami).
Linka č. 94 je ve směru od Sídliště Barrandov ukončena v dočasně
zřízené výstupní zastávce Vysočanská na náměstí OSN (nástupní
zastávka je v ulici Pod Pekárnami).
Změny v zastávkách tramvají:
Zřízena je výstupní zastávka Vysočanská pro směr z centra v Kolbenově ulici, přibližně 50 metrů za křižovatkou s ulicí Freyovou.
Náhradní autobusová doprava:
V denním provozu funguje náhradní autobusová doprava X16 v trase Poliklinika Vysočany – Lehovec – Poliklinika Vysočany.
V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X94 v trase Poliklinika Vysočany – Lehovec – Poliklinika
Vysočany.

INZERCE

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik
se slevou až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí
od 270 Kč nebo uskladnění pneumatik za 899 Kč. V rámci
jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší
klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše
za akční cenu 249 Kč.
Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů
vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů.
K sadě 4 kusů akčních hliníkových disků dostanete
jako bonus bezpečnostní šrouby kol. Na akční sortiment
příslušenství můžete využít až 15% zvýhodnění.

TĚŠÍTE SE
NA LÉTO?
Jarní servisní prohlídka
za 249 Kč včetně
kontroly klimatizace

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000
nebo na www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO - POLY s.r.o., Pod Harfou 904/1, 190 00 Praha 9
Tel.: 266 311 610, www.auto-poly.cz

SC-380289/01

AUTO - POLY s.r.o., Novohospodská 148, 261 01 Příbram
Tel.: 318 626 936, www.auto-poly.cz
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Dubnová Vysočanská
„V“ pro seniory
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
10. dubna od 14 hodin
Divadlo Gong – Apollo band, revival
Petra Spáleného

ská 14/324, Praha 9. Omezený
počet míst. Zdarma.
26. dubna v 10 hodin
Vycházka po Dendrologické
zahradě v Průhonicích

Hudební odpoledne plné písní vašeho mládí. Vstupenky
v pokladně Divadla Gong si
můžete zakoupit za 20 korun.
18. dubna od 10 hodin
Galerie 9, přízemí staré radnice

Platba jednodenního zájezdu
pouze pro seniory MČ Praha 9,
Sokolovská 14/324, do naplnění kapacity tří autobusů
(přihlášky telefonicky nejsou
možné). Zájezd se koná 15., 17.
a 22. května. Trasa: Grabštejn
– hrad, lázně Oybin, Jiřetín
pod Jedlovou – křížová cesta
v přírodě, návštěva galerie
fotograﬁí pana Zosera. Cena
zájezdu 160 korun. Čas odjezdu 6.30 hodin, návrat do 18.30
hodin. POZOR – větší část dne
budete na nohách za poznáním, čekání v autobuse není
možné. Posuďte své fyzické
síly.
19. dubna od 14 hodin
Já, Eliška Přemyslovna
– královna česká

Autorem představení divadla
jednoho herce je Čestmír Vidman, hraje Stáňa Hošková.
Obřadní síň radnice, Sokolov-

Zajímavosti o rostlinách prozradí Ing. Jiřina Neckářová,
Ph.D. ze zahradnické SOŠ
Bean s.r.o. (www.bean.cz).
Sraz v 10 hodin před vchodem
do dendrologické zahrady.
Vstupné: senioři od 65 let
35 Kč, do 65 let 70 Kč, držitelé
průkazů ZTP a ZTP/P – zdarma. Spojení: metro Opatov,
bus č. 385, 363 do stanice
Čestlice, V oblouku, nebo bus
č. 328 do stanice Čestlice, Kika-Aquapalace.

Doporučujeme:
CK WES nabízí dvanáct volných míst pro seniory na týdenní zájezd do Jeseníků
ve dnech 14.-20. července 2018.
Stejný program jako při týdenním zájezdu v loňském roce,
který pořádala MČ Praha 9.
Cena 6070 korun, ubytování v penzionu Petr Jeseník.
Zájemci volejte číslo CK
777 048 305. Program zájezdu
je k dispozici v Galerii 9, stará
radnice, Sokolovská 14/324. [

Ozdravný pobyt s kardiaky
Klub seniorů-kardiaků nabízí volná místa na ozdravný pobyt
v hotelu Orea – Devět skal na Českomoravské vysočině v termínu 4.-11. května 2018. Dvoulůžkové pokoje, plná penze, bazén,
vycházky, dobrá parta. Cena 5800 Kč. Bližší informace: I. Georgiev tel.: 777 073 444. [
VZPOMÍNÁME

Dne 10. dubna 2018 si připomínáme nedožité osmdesáté
narozeniny pana Vojtěcha
Kubáta, našeho drahého manžela, otce a dědečka. Prosíme
o tichou vzpomínku na tohoto
výjimečného a nenahraditelného člověka. Jsou lidé, kteří pro
nás v životě znamenají víc než
ostatní. O to těžší je naučit se žít
bez nich. Za vzpomínku děkuje
manželka Draha Kubátová s rodinou.

10
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JUBILANTI

80 let
Roman Probošt
Jaroslav Olša
Jindřiška Zídková
Marie Spilková
Věra Šebestová
Jiří Kadlec
Jaroslava Mošničková
Zdeňka Lupínková
Hana Lukášová
Jiří Štěrba
Jiří Frýba
Božena Rutarová vše pozitivní a od
srdce přeje Renáta
Antonín Smetana
Jiří Frýba
Marie Šnejberková
Barbora Fischerová
Pavel Kubíček
82 let
Jaroslava Kubínová
– hodně zdraví do dalších let přeje babičce
Marcelka, Jiří, René
a Terezka
85 let
Otakar Boštička
Růžena Nováková

Marcela Toldeová
Karel Dušátko
Josef Marouš
Jaroslava Hlinková
Miluška Vaňková
Zdeněk Tuček
Věra Křížová
90 let
Liduška Hlásná
Helena Slezáková
Věra Nováková
Růžena Fišerová
Vladimír Mazač
Františka Hlavsová
Jaroslav Macek
91 let
Věra Šejnohová
Josef Procházka
Karel Křížek
Marie Suková
92 let
Alois Maťha
Helena Hačecká
Josef Zeman
Bedřich Novák – hodně zdraví přejí dcery
s rodinami
a manželka

93 let
Jiřina Kocourková
94 let
Hana Filipová
Vladimír Janoušek
Jiřina Vítová
Marie Novotná
97 let
Emilie Lochmanová
Marie Kubů – vše
nejlepší přeje Renáta
Píchová
98 let
Carmen Chvátalová
Blahopřejeme!
Upozornění:
Na základě zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů,
je nutné, aby se zveřejněním
svého jména v rubrice Jubilanti
v měsíčníku Devítka jubilant souhlasil. K životnímu jubileu 80, 85,
90 let a pak každý rok dostávají
oslavenci gratulaci od starosty
MČ Praha 9. Součástí je i lístek,
jehož prostřednictvím se vyjádří,
zda chtějí zveřejnit své jméno
mezi jubilanty, či nikoliv. Jména
jubilantů jsou proto v Devítce
zveřejňována zpětně. Pokud má
redakce souhlas jubilanta do
10. dne v měsíci, je jeho jméno
zveřejněno v následujícím měsíci.

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo
slavnostní vítání nových občánků,
tedy nově narozených dětí ve věku
zhruba čtyř až sedmi měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte).
O slavnostní akt však musí projevit zájem sami rodiče. To znamená, že je třeba podat přihlášku.
Lze tak učinit v podatelně Úřadu
městské části Praha 9, Sokolovská 14/324 nebo prostřednictvím
e-mailu na adrese: cornejovar@
praha9.cz.
Nejbližší vítání občánků se uskuteční 25. dubna, 30. května,
20. června od 14 a 15 hodin.
PODĚKOVÁNÍ

Stalo se mi, že jsem potřebovala využít naše zdravotnické zařízení na Poliklinice Prosek. Vzdávám hold tomuto zařízení,
v němž je rehabilitační oddělení, o kterém jsem ani nevěděla.
Hluboce se všemu personálu klaním za záslužnou práci, kterou
pro nás pacienty dělají. Co všechno musí sestry tady zastat, jak
si umí poradit, jak si umí práci zorganizovat... Za to jim patří
velký obdiv a uznání. Příjemné a laskavé chování k nám pacientům je příkladné pro všechny. [Děkuji. Františka Čoková
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9, www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785,
286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
2. 4. 2018 - PONDĚLÍ
Velikonoční pondělí – zavřeno
3. 4. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:00 – 10:00
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Nové východní cvičení – Čhi Kung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 10:00 – 11:30
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:10 – 15:10
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00
4. 4. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky
8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Václav IV. a Zikmund
Lucemburský 13:15 – 14:30
Dílničky: Víla 14:45 – 16:00
5. 4. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou. Sál Harﬁca, 30 Kč 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:45
Trénink paměti I. 11:30 – 12:30
Trénink paměti II. 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00
6. 4. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Karty – společenské hry, Scrable …
9:00 –12:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:00 – 15:00
9. 4. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15 – 10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30 – 11:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harﬁca/, zdarma 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 –
Vysočany) nově 50 Kč 10:00 – 11:00
Nový kurz orientálních „břišních“ tanců, s lektorkou - zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Klub seniorů–kardiaků 14:00 – 17:00
10. 4. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
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objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:00 – 10:00
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Nové východní cvičení – Čhi Kung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 10:00 – 11:30
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:10 – 15:10
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
Hodina zpěvu pro seniory s hudebním doprovodem /zdarma/ 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00
11. 4. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky
8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci
10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Odívání v Číně, čínská
výšivka, přednáší kurátor Náprstkova muzea
asijských, afrických, amerických kultur
13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Pěnivá sůl do koupele
14:45– 16:00
12. 4. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou. Sál Harﬁca, 30 Kč 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 - Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:45
Trénink paměti I. 11:30 – 12:30
Trénink paměti II. 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00
13. 4. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Karty – společenské hry, Scrable … 9:00
–12:00
Vycházka do Planetária, promítání – Noční
obloha v sále Cosmorama, 60 Kč. Sraz v 8:00,
v centru pro seniory Harrachovská 422/2. Jen
pro přihlášené! Zájemci prosím hlaste se na
tel.: 724 905 785, 286 582 298, dunderova@
ssspraha9.cz 8:00 – 11:30
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:00 – 15:00
16. 4. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15 – 10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30 – 11:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harﬁca/, zdarma 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 - Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Nový kurz orientálních „břišních“ tanců, s lektorkou - zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Country tance 15:00 – 16:00

17. 4. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:00 – 10:00
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 10:00 – 11:30
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:10 – 15:10
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00
18. 4. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci
10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Jak se oblékaly čínské
císařovny 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Ptáčci z vlny
14:45– 16:00
19. 4. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou. Sál Harﬁca, 30 Kč 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:20
20. 4. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Vycházka, komentovaná prohlídka Českého
rozhlasu. /ZDARMA/. Sraz v 9:00, v centru pro
seniory Harrachovská 422/2. Jen pro přihlášené!
Zájemci prosím hlaste se na tel.: 724 905 785,
286 582 298, dunderova@ssspraha9.cz
9:00 – 12:30
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
Počítačový kurz – úplné začátečníky
14:00 – 15:00
23. 4. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15 – 10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30 – 11:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harﬁca/, zdarma 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 - Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Nový kurz orientálních „břišních“ tanců, s lektorkou - zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Country tance 15:00 – 16:00
24. 4. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
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Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:00 – 10:00
Nové východní cvičení – Čhi Kung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 10:00 – 11:30
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:10 – 15:10
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00
25. 4. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci
10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Čínské písmo 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Dekorace na stěnu
z přírodnin 14:45 – 16:00
26. 4. 2018 - ČTVRTEK
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 - Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:45
Trénink paměti I. 11:30 – 12:30
Trénink paměti II. 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00
27. 4. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou.
Sál Harﬁca, 30 Kč 9:30 – 10:30
Karty – společenské hry, Scrable … 10:00 –11:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky 14:00 – 15:00
30. 4. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15 – 10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30 – 11:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harﬁca/, zdarma 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 - Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Nový kurz orientálních „břišních“ tanců, s lektorkou - zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Country tance 15:00 – 16:00

INFO

Děkujeme paní Monice Machové/mejameditace.webnode.cz, tel.: 607 042 142
za inspirativní přednášky
i milé vedení kurzů východního cvičení ČCHI
KUNG pro seniory.
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Zájem o sociální služby na Devítce roste
Sociální služby Praha 9 – do roku 2016 příspěvková organizace zřizovaná městskou částí Praha 9 – má od ledna loňského
roku podobu sociálního ústavu. Za prvním rokem jeho činnosti jsme se ohlédli s radní pro zdravotnictví a sociální služby MČ
Praha 9 Taťjanou Horkou.
šení dostupnosti poskytovaných služeb.

Radní MČ Praha 9 Taťjana Horká

Transformace na ústav sociálních služeb měla otevřít této
neziskové organizaci přístup
k dalším zdrojům – evropským
fondům, dotacím a grantům,
dárcům, fundraisingu, nadacím apod. Naplnil se tento
záměr?
Změny v ekonomické oblasti
byly příznivé, i když přechod
účetnictví příspěvkové organizace na neziskovou byl provázen i mnohými problémy.
Např. v prosinci loňského roku
dosáhl ústav takového obratu,
že spadl do kategorie plátce
DPH. Ale podařilo se zvýšit
mzdy zaměstnanců na míru,
která je srovnatelná s výší
platů obdobných organizací,
takže už kvalitní pracovníci
neodcházejí. Ústav má plně
pokryto ﬁnancování svých
činností. A ráda bych zdůraznila, že MČ Praha 9 i nadále
zůstává jeho jediným zakladatelem a dbá, aby nedošlo
ke snížení kvality či ke zhor-

V sociální oblasti MČ Praha 9
dlouhodobě prosazuje, aby senioři mohli co nejdéle setrvat
v domácím prostředí…
K tomu je určena pečovatelská služba. Její cílovou skupinou jsou lidé se sníženou
soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení
a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
V terénní pečovatelské službě
působí 18 pracovníků včetně
vedoucí, v domě s pečovatelskou službou pracují další tři
včetně vedoucí sociální pracovnice.
Můžete nastínit rozsah poskytovaných pečovatelských služeb
na Devítce?
V roce 2017 byla poskytnuta
péče 485 klientům v rozsahu
20 921 hodin, což v porovnání
s rokem 2016 je o 2119 hodin
více. Vypráno bylo 823 kg prádla, rozvezeno 55 440 obědů
klientům v terénu a v domě
s pečovatelskou službou.
Péče je zajišťována v pracovních dnech od 7 do 19 hodin
a o víkendech od 7 do 15.30
a na základě požadavků našich
klientů.
Devítkový dům s pečovatelskou
službou má 110 nájemních bytů,
každý o rozloze zhruba 30 m²
s pokojem, kuchyňskou linkou,
předsíní a sociálním zařízením.
Deset z nich je bezbariérových.
Jaký je nájem a jak byty zájemcům přidělujete?
Byty zvláštního určení v DPS

Praha 9 jsou určeny občanům
trvale žijícím v hl. m. Praha,
kteří potřebují z důvodu vysokého věku nebo zdravotního
omezení pomoc při zajišťování
péče o sebe a svou domácnost. Byt si každý nájemník
vybavuje vlastním nábytkem.
Obyvatelé mají možnost vzít si
sem i svého domácího mazlíčka. Mimo to mohou využívat
klubovnu, knihovnu s možností připojení na internet,
posilovnu a přilehlé zahrady.
Pravidelně sem dochází masérka, kadeřnice a pedikérka.
Nájem v DPS činí 70 Kč/m²
měsíčně. Žádost o přidělení
bytu posuzuje Sociálně zdravotní komise Sociálních služeb Praha 9, z. ú., a schvaluje
Rada MČ Praha 9. Žádost je
poté zařazena do pořadníku.
V průběhu roku jsme evidovali
na 120 žádostí, polovina ze žadatelů jsou občané Devítky.
Už od roku 2011 patří do systému sociálních služeb MČ Praha 9 Denní stacionář Hejnická,
který navštěvují lidé postižení
především civilizačními chorobami, jako např. Alzheimerovou chorobou, nebo senioři,
kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc
druhých. Jaká je jeho současná
kapacita?
Před dvěma lety se nám ji
podařilo zvýšit na 15 klientů denně. Služba je přitom
k dispozici každý pracovní
den od 6.30 do 17.30 hodin
a je zaměřena na pomoc při
udržování schopností a dovedností klientů, tak aby
mohli co nejdéle setrvat
v domácím prostředí. Klienti

Bezlepková a dietní strava i pro vás
Sociální služby Praha 9, z. ú., provozují tři stravovací zařízení – kuchyně v domově seniorů
v Novovysočanské, v pečovatelské službě v Hejnické a v dětských skupinách v Českolipské ulici.
„Ve vývařovnách připravujeme
různé druhy diet podle potřeb
klientů, na správný technologický
postup při výrobě přitom dohlíží
nutriční terapeutka,“ říká ředitelka Sociálních služeb Praha 9
Michaela Žáčková a pokračuje:
„Loni začal stravovací provoz
Hejnická nabízet i pro veřejnost
12
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rozvoz speciálních diet, zatím
pro zájemce na Proseku. Jedná se
o diety bezlepkové a bezlaktozové, o které je velký zájem.“

Přihlásit se k odběru diety
můžete i vy
V současné době pracovníci
Sociálních služeb Praha 9 roz-
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váží dietní stravu zájemcům
ze sídliště Prosek a do základních a mateřských škol
na Proseku. Pokud byste i vy
měli o dietní jídlo zájem, můžete si ho vyzvedávat v jídelně
v Hejnické, popř. si domluvit
vyzvednutí v cílových základních či mateřských školách.

se pod vedením zkušených
pracovníků věnují např. procvičování paměti či lehkému
kondičnímu cvičení, využít
mohou odbornou aktivizaci
(muzikoterapie, ﬁlmový klub,
reminiscenční odpoledne).
Samozřejmostí je nezbytná míra asistence při všech
hygienických a sociálních
potřebách, vše s ohledem
na osobní důstojnost a integritu klientů.
Velkým problémem seniorů bývá osamělost, zvláště
po ztrátě životního partnera.
Existuje druh sociální služby,
který řeší i toto?
V naší městské části má podobu Kulturně aktivizačního
centra pro seniory, které se
nachází v Harrachovská ulici
na Proseku. Cílovou skupinu
klientů, na níž se zaměřuje, charakterizují slova: „Je
potřeba žít, nejen přežívat.“
Aktivizační programy nabízí
vzdělávání, smysluplné trávení volného času (např. besedy,
výlety, ruční práce, cvičení),
podporují zapojení, integraci
ve společnosti, navázání kontaktů a vzájemnou interakci.
V současné době dochází
na aktivizační programy, které
jsou zdarma nebo jen za symbolické poplatky, 500 seniorů,
z toho 320 pravidelně. [mk
INFO
Součástí Sociálních služeb Praha 9, z. ú.,
je rovněž domov seniorů v Novovysočanské s kapacitou 87 lůžek a tři dětské
skupiny v Českolipské pro 50 dětí
od jednoho roku do tří let.

Jídelníček a cena
Jídelníčky najdete na webu
www.ssspraha9.cz v sekci
pečovatelská služba. Dětská
porce speciální diety přijde
na 52 Kč, porce pro dospělého
na 73 Kč.
Pokud si jídlo vyzvednete
v jídelně v Hejnické 538, Praha 9, neplatíte za dovoz.
V opačném případě přijde
doprava na 30 Kč.
Objednávky přijímá
p. Davídková, e-mail:
davidkova@ssspraha9.cz,
nebo na tel.: 286 019 662. [mk
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Vzpomínka na spisovatele
a scenáristu Zdeňka Mahlera
V sobotu 17. března zemřel ve věku devětaosmdesáti let spisovatel a scenárista PhDr. Zdeněk Mahler, dr. h. c. Třebaže pocházel z Batelova na Vysočině, považoval se za vysočanského rodáka.
a v roce 2011 Cenu Unie českých spisovatelů. Dne 28. října
2013 ho prezident ČR vyznamenal medailí Za zásluhy. [mk

.cz
www.praha9
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V roce 2011 převzal ocenění
Čestný občan MČ Praha 9.
Uvádí to i v knize svých vzpomínek s názvem ...ale nebyla
to nuda, která vyšla krátce
před jeho 87. narozeninami.
„Čestným občanstvím se přihlásily i moje Vysočany, asi
z podnětu Miroslava Kurandy,
dělnického písmáka, který
s černou bedýnkou po celá
desetiletí dokumentoval vývoj
pražské periférie – jsme její
živoucí pamětí – ozdobili nás
dokonce medailí na trikoloře,“
napsal tehdy Zdeněk Mahler.
„Jeho odchodu je mi moc
líto, byl to zasvěcený a poutavý
vypravěč, který chodil besedovat do našeho Vlastivědného
klubu Praha 9,“ říká Miroslav
Kuranda a pokračuje: „Vyprávěl tak, že otevřel téma a posluchače přiměl, aby se nad
fakty, které předestřel, zamýšleli sami. Zároveň byl velmi

Za trvalý přínos pro českou
kulturu obdržel roku 2003
od ministra kultury medaili Artis Bohemiae Amicis

85672<&#4/#

Tématické okruhy:

Doprovodný program:
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Zdeněk Mahler převzal v roce 2011 z rukou starosty MČ Praha 9 Jana Jarolíma
ocenění Čestný občan MČ Praha 9

taktní k neznalcům. Žádný
člověk v rozhovoru s ním neměl pocit, že je poučovaný.“
„Každé setkání s ním bylo
zajímavé díky jeho obdivuhodným znalostem, které posluchačům i čtenářům předával
poutavě a s nadhledem. A pro
někoho možná překvapující byl
jeho vztah ke sportu. Ve Vysočanech například jako mladý
hrál fotbal,“ dodává místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský.
Zdeněk Mahler se narodil
7. prosince 1928. Byl spisovatelem, muzikologem, publicistou, scenáristou, ale také
učitelem. Proslavil se zejména
autorstvím desítek knih a ﬁlmových i televizních scénářů.
Po získání doktorátu na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy pracoval krátce
v rozhlase a na ministerstvu
školství a kultury. V té době
byl současně dramaturgem
Laterny magiky a podílel se
na její prezentaci při Expo 58
v Bruselu. Od roku 1960 měl
svobodné povolání.
Napsal řadu knih o významných osobnostech domácí
i světové kultury, jakými byli
Dvořák, Smetana, Mozart,
Masaryk či Havlíček. Jako
autor či spolupracovník je podepsán pod mnoha ﬁlmovými
či televizními scénáři, mezi
jinými Svatba jako řemen, Nebeští jezdci, Božská Ema, Den
sedmý, osmá noc, Amadeus,
Lidice.
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Pravidla pro přijímání dětí do mateřských
škol pro školní rok 2018/2019
Zápisy dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 9 proběhnou ve dnech 9. a 10. května 2018, a to konkrétně
v MŠ Na Balabence 9. května od 15 do 18 hodin a 10. května od 15 do 17 hodin, v ostatních mateřských školách 9. května
od 14 do 18 hodin a 10. května od 15 do 17 hodin.
K předškolnímu vzdělávání
se přijímají děti, které
k 31. srpnu 2018 dosáhnou
věku nejméně dvou let.
Do mateřské školy může
být přijato pouze dítě, které
se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp.
má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Tato povinnost
neplatí pro děti v posledním
roce před zahájením povinné
školní docházky, pro které je
předškolní vzdělávání povinné.
Rodiče (zákonní zástupci) musí uvést ve formuláři žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání
do kolonky „Informace
o zdravotním stavu dítěte
a jiná důležitá sdělení o dítěti“
fakta o všech skutečnostech,
které by mohly mít negativní
dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské
školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.
Aby mohla mateřská škola
poskytnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
nárokové podpůrné opatření,
je nezbytné, aby zákonní zástupci sdělili při zápisu všechny skutečnosti, které mohou
takový nárok zakládat, a aby
si sami aktivně zajistili vystavení doporučení u příslušného
školského poradenského zařízení. Pokud tak neučiní a zjistí
se, že mateřská škola nemůže
bez přiznání podpůrného

opatření v podobě asistenta
pedagoga garantovat bezpečnost a ochranu ostatních dětí
i dítěte samotného, nebude
dítě navštěvovat předškolní
vzdělávání do doby, než mateřská škola asistenta získá.
Od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní
docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1
školského zákona).
Povinnosti spádové mateřské školy plní ta MŠ, kam je
dítě přijato.

Kritéria pro přijetí
do mateřské školy:
Přednostně se přijímají děti
s trvalým pobytem svým
a alespoň jednoho z rodičů
(zákonných zástupců) na území městské části Praha 9 (Vysočany, Prosek, část Střížkova,
část Libně, část Hrdlořez a část
Hloubětína) - viz mapa http://
www.praha9.cz/o-praze-9/
skolstvi/materske-skoly.
Pořadí přijatých dětí se
určuje podle data narození
dítěte sestupně (od nejstaršího
k nejmladšímu).
V případě volné kapacity
se přijímají děti bez trvalého
pobytu a bez trvalého pobytu
alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) na území
městské části Praha 9.
Pořadí přijatých dětí se
určuje dle data narození dítěte sestupně (od nejstaršího
k nejmladšímu).
V případě shodného data

narození na poslední volné
místo pro naplnění kapacity
MŠ bude uplatněna metoda losování. To proběhne za účasti
ředitelky MŠ a zástupce zřizovatele MČ Praha 9.

Rodiče (zákonní zástupci) se
k zápisu dostaví s těmito doklady:
 kompletně vyplněná žádost
 kompletně vyplněný evidenční list
 občanský průkaz, jiný doklad prokazující totožnost
 rodný list dítěte
Další případné doklady
(pro ty, jichž se to týká):
 písemné doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC)
pro případný vznik nároku
na podpůrná opatření u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 písemné posudky (doporučení apod.) odborného
poradenského pracoviště
nebo lékaře vztahující se
ke skutečnostem, které by
mohly mít negativní dopad
na zajišťování bezpečnosti
a ochrany zdraví v průběhu
docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí
 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
vydané příslušnou základní
školou
„O přijetí dítěte do mateřské
školy nerozhoduje pořadí podání žádostí, ale pouze výše
uvedená kritéria, zjednodušeně

řečeno trvalý pobyt v Praze 9
a věk dítěte, kdy pořadí přijatých dětí se určuje podle
data jejich narození od nejstaršího k nejmladšímu,“
konstatuje radní pro školství
MČ Praha 9 Zdeněk Davídek
a pokračuje: „Žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání musí podat zákonný
zástupce osobně v mateřské
škole ve vyhlášeném termínu.
Pokud se sám nemůže zápisu
zúčastnit, může pověřit jinou
osobu, která k tomu ale musí
mít plnou moc. Dítě být u zápisu nemusí.“
Žádost i evidenční list je
nutno vyplnit předem – pracovníci mateřské školy nebudou z časových důvodů tyto
dokumenty s rodiči (zákonnými zástupci) vyplňovat!
„Rozhodnutí o přijetí dítěte do školky rodičům nebo
zákonným zástupcům nezasíláme, seznam přijatých dětí
bude zveřejněn na webu MŠ
a informační nástěnce v MŠ
dne 31. května 2018. V případě
nepřijetí dítěte do MŠ obdrží
žadatel (zákonný zástupce)
písemné rozhodnutí poštou
nebo do osobní datové schránky,“ dodává Zdeněk Davídek.
[

INFO
Vyznačení preference mateřské školy
v žádosti o přijetí:
Upřednostnit lze pouze JEDNU mateřskou školu. Pokud zákonní zástupci
uvedou více než jednu preferenci,
nebude brán zřetel na žádnou.

Předškoláček znovu v Gongu
Městská část Praha 9 pořádá XXII. ročník přehlídky mateřských škol 2. a 3. května v Divadle Gong, Sokolovská 191, Praha 9.
PROGRAM
Středa 2. května 2018
od 14 hodin
MŠ Sedmikráska, Újezd n. Lesy – „Country tance“
MŠ Albrechtická, Kbely – „Mraveneček a malé kotě“
MŠ a ZŠ Spojenců – „Písničky na ﬂétničky“

14
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od 16 hodin
MŠ U Vysočanského pivovaru – „Můj školní rok“
MŠ U Nové školy – „Kamil neumí lítat“
MŠ Kytlická, Prosek – „Kouzlo proměny“
MŠ Novoborská, Prosek – „Teče, teče pramínek...“
MŠ Veltruská, Prosek – „La ola ole“
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Čtvrtek 3. května od 16 hodin
MŠ Pod Krocínkou – „O dvanácti měsíčkách“
MŠ Litvínovská, Prosek – „Ze života mravenců“
MŠ Kovářská, Vysočany – „Král a vosa“
MŠ Šluknovská, Prosek – „Duhová víla“
MŠ Na Balabence, Libeň – „Polámal se mraveneček“
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Dubnová Pragovka:
Výstavy a Kolben Open

Kolben Open, otevřené ateliéry na Pragovce

Ryan O´Rourke

Pragovka Gallery,
Kolbenova 923/34a, Praha 9,
www.pragovka.com.
Vernisáže všech galerií Pragovky
jsou přístupné široké veřejnosti.
Otevírací doba nové galerie:
úterý až čtvrtek od 16 do 20 hodin,
v pátek a sobotu od 14 do 18 hodin.

k prostší podobě, která Kolben
Open etablovala, tedy sousedské umělecké slavnosti, kdy
mohou přijít zájemci o současné výtvarné umění, fanoušci
a přátelé Pragovky, ale také
zvědavci, které prostě jen zajímá, co se v Pragovce děje.

3. dubna v 18 hodin synchronizované
vernisáže
Malba. Tečka.

Program akce dne 7. 4. 2018:

Nejrozsáhlejší z výstav bude
projekt Vezme to ruka absolventů a studentů Ateliéru malby
Vysoké školy výtvarných umění
v Bratislavě. V Pragovka Gallery
Rear se na pěti stech metrech
čtverečních zabývají hledáním
společného ideálu ve vytváření
obrazu jako paradoxu.
Pragovka Gallery Entry
představí výstavu s názvem
Oblek, kterému nic nevadilo.
Umělkyně Jana Vojnárová a Nikola Brabcová mají rozdílná
východiska, potkávají se však
ve společných tématech: předmět, tělo, barva.
Poslední z řady synchronizovaných vernisáží je výstava
s názvem PRZ rezidentské triády
Petra Navrátilová – Zuzana Růžičková – Ryan O´Rourke, kterou
sami autoři charakterizují slovy:
Textura, rozežranost, dekonstrukce, video, asambláž, gázotisk, pigment, pixel, relikviář.
Výstavy zahájí koncert a taneční performance Lhotákové
& Soukup Roman Radkovič
Collective.
7. dubna
Umění poháněné převodovkou
- Kolben Open 5

Letošní, jubilejní pátý ročník
otevřených ateliérů v Pragovce
Kolben Open 5 se chce vrátit
DUBE N
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10:00 komentovaná prohlídka
areálu s Mgr. Marcelem Tomáškem, MA a pamětníky.
10:00-12:30 graﬁcký workshop
pro děti MgA. Zuzany Růžičkové
12:00-18:00 otevřené ateliéry
umělců tvořících v hale E vysočanské Pragovky. Letos otevírají: Kateřina Adamová, Jana
Babincová, Tomáš Beňadik,
Kateřina Burgertová, Jan Cileček, Tomáš Džadoň, Barbora
English čalounictví, Eliška
Fialová, David Helán, David
Hřivňacký, Jakub Janovský,
Petra Lacinová, Marie Ladrová, Veronika Landa, Daniela
Klimešová, Magdalena Kwiatkowska, Terezie Kolářová, Tadeáš Kotrba, Martin Matoušek,
Matouš Marek, Dominik Mareš, Vladimír Merta, Nanovo,
Richard Nestler, Lucie Nováčková, Pasta Oner, Robo Palúch,
David Pešat, Jana Preková,
Ondřej Roubík, Tomáš Ruller,
Štěpánka Růžičková, Zuzana Růžičková, Roman Sailer,
Martin Silhán, Pavel Šimíček,
Milan Sodoma, Alessandra
Svatek, TART, Pavel Trnka,
Ladislav Vlna, Martin Vlček,
Lawrence Wells, Woodcock.
12:30- 14:00 komentované
prohlídky výstav Oblek, kterému nic nevadilo, Vezme to
ruka, PRZ.

Zuzana Růžičková

13:30 Workshop pro děti - Studio Prototyp
18:00 Vernisáž výstavy v Jídelně
18:30 koncert kapel TART, MR
a Pod Černý vrch
22:00 Afterparty DJ Zagashi:
Večírek.
24. dubna
Dvě vernisáže: meditativní krajiny
Martina Matouška a výzkumný projekt
Petry Brázdilové s názvem Chronika
stavební kultury jedné malé obce

Martin Matoušek je výtvarný
samouk, který na uměleckou
scénu vstoupil výstavami se
studenty intermediálního
ateliéru Milana Knížáka a rezidencí ve Schwandorfu (2011).
Následovaly pak další kontakty
s umělci v Orcu, Karlín studios
a později ve vysočanské Pragovce, kde měl nebo má ateliér.
Jeho poslední série Po kraji
vzniká v průběhu posledních
dvou let na Pragovce, kde také
nalezl mahagonové desky,
na něž vylévá, stírá a znovu
vylévá syntetické barvy, aby
se po inspiraci krajinou Hořic,
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Petra Navrátilová

odkud pochází, dobral meditativního výrazu vnitřní krajiny.
Cyklus obrazů Petry Brázdilové pojednává o dědictví
normalizační stavební kultury
v obci Bystřička na Valašsku. Autorka na sebe bere roli
venkovského kronikáře – interpreta, ve snaze malířsky
zmapovat charakteristický
výraz objektů nacházejících se
v její rodné obci, zároveň však
objevuje i jejich znakovost,
která překračuje lokální speciﬁka. [ ln Foto: Pragovka Art District
M Ě S T S K É

Č Á S T I

P RAHA

9

15

K U LT U R A

Spolek pražských výtvarných
umělců – zátiší
Ve vysočanské Galerii 9 od 10. dubna do 3. května vystavuje
Spolek pražských výtvarných umělců zátiší.

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

Výstavy Spolku pražských výtvarných umělců bývají vždy
zážitkem, ale nejvýrazněji se
vpisují do paměti návštěvníků
ty, které jsou věnovány určitému tématu. Jeho zpracování

autory nejrůznějších zaměření, názorů a technik, prezentované v jediné expozici, totiž
nabízí kromě krásné podívané
i řadu podnětů k zamyšlení
a má i neopominutelný význam edukativní.
Poprvé se Spolek pražských
výtvarných umělců představil
v Galerii 9 v roce 2008 výstavou bez námětového omezení.
Jeho další výstava v našich
prostorách v roce 2012, už
tematická, byla věnována
portrétu. Tentokrát budeme
mít příležitost – dnes už pohříchu poněkud zřídkavou
– obdivovat zátiší: v jeho nejrůznějších, klasických i zcela
netradičních podobách.

Sváteční siesta

Jaroslava Pešicová (1935–2015): Lady Macbeth

Spolek pražských výtvarných
umělců o sobě
Po zániku Svazu českých výtvarných umělců v roce 1990
a po pozdějším zániku Fondu výtvarných umělců trvala
mezi umělci potřeba sdružovat
se, aby bylo možno pořádat
společné konfrontační výstavy.
Uskupení, podobná cechům,
vznikala z jednotlivých oborů
výtvarného umění. Tak byla
založena dvě sdružení pražských malířů, která ovšem nesdružovala jen pražské umělce.
Naše sdružení mělo od začátku více než 50 členů širokého názorového spektra.
To dává možnost zajímavých
prezentací různých uměleckých přístupů. Od začátku
činnosti jsme vystavovali také
graﬁky, fotograﬁe či plastiky.
Nevyhýbáme se ani sklářským
a keramickým dílům.
V roce 2016 jsme byli nuceni podle zákona přejmeno-

V YS TA V U J Í C Í

Vystavující malíři:
Zuzana Albrechtová
Alena Antonová
Daniela Benešová
Eliška Benýšková
Lucie Bukovská
Michael Čáda
Jiří Čihák
Petr Hejný
Jana Herzová
Dana Hlobilová
Jan Charvát
Ivan Kalvoda
Andrej Kostić Sujetov
Slavko Kovačevič
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Věra Krupičková
Milan Křenek
Louis Mara
Miroslav Mlynář
Hovik Muradian
Jiřina Olivová
Vladimír Pechar
Jaroslava Pešicová
Libuše Pilařová-Kverková
Robert Pleskač
Marie Preclíková
Karla Ryvolová
Jan Řeřicha
Václav Stárek
Magdalena Šnajdrová
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Věra Šteﬂová
Jiří Matouš Trnka
Marie Trnková
Helena Vančurová
Helena Vanišová
Vladimír Veselý
Maarten Welbergen
Marie Zábranská
Václav Zoubek
Vystavující sochaři:
Petr Hejný
Ivan Kalvoda
Miroslav Mlynář

vat naše sdružení na spolek
a rozšířili jsme jeho obsah
o členství všech výtvarných
oborů. Takže dnes neseme
název SPOLEK PRAŽSKÝCH
VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ.
Velmi se nám osvědčily občasné tematické výstavy.
Současnou výstavu v Galerii 9
jsme věnovali tématu dnes poněkud opomíjenému - ZÁTIŠÍ.
Doufáme, že díky široké účasti
našich členů bude úspěšná
i divácky. [Marie Preclíková,
předsedkyně Spolku pražských výtvarných
umělců

POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny
věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění.
Za krátkou dobu můžete z obyčejných
věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se
odreagovat od denního shonu a ještě si
odnést vlastní umělecké dílo.
Program dílen vždy ve středu
od 17 do 19 hodin.
4. 4. – papírové květiny KUSUDAMA
11. 4. – dárkové krabičky
18. 4. – zapichovátka do květináče
25. 4. – závěsný mobil z papíru

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
25. 4. – relaxační kreslení/ornamenty
K účasti na dílně se nemusíte objednávat, ale kapacita je omezena provozními
možnostmi. Kurs probíhá přímo ve
výstavních prostorách.
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SALON PRAHY 9 – 2018 - DEVÍTKA

Výzva pro výtvarné umělce „Velké“ Prahy 9
Městská část Praha 9, Galerie 9 vyhlašuje čtvrtý ročník Salonu Prahy 9 s cílem představit veřejnosti i autorům ucelený
a aktuální přehled veškerého výtvarného dění v regionu a zároveň umožnit přátelské a inspirační setkání profesionálních
výtvarných umělců celé původní velké Prahy 9 a jejich prací z posledních let.
Výstava 4. Salonu Prahy 9 se
uskuteční v Galerii 9 v říjnu
roku 2018. V roce velkých
osmičkových výročí chceme
připomenout i jedno půlkulaté
jubileum: pětadvacáté narozeniny letos slaví Galerie 9,
a proto jsme se rozhodli zaměřit Salon tematicky a věnovat
jej Devítce.

Podmínky účasti na Salonu Prahy 9:
1. Na výstavu přijmeme
2-4 díla vytvořená v letech 2016-2018 tematicky
zaměřená na Prahu 9, její
historii, současnost, osobnosti, události... (Všechna
závěsná díla s jedním očkem pro zavěšení. Pokud to
vyžaduje technika díla, pak
v adjustacích pod sklem.
Plastiky se zajištěním stability nebo sokly. Drobné
plastiky či jiná trojrozměrná díla můžeme umístit
do uzamykatelných vitrín.)
2. Fotodokumentace a podklady pro katalog: Jedna
portrétní fotograﬁe vystavujícího, dvě kvalitní
barevné fotograﬁe vystavených prací s popiskami
(název díla, rok vzniku,
technika, rozměr výška x
šířka). Preferujeme materiály v digitální formě
zaslané e-mailem či na CD
- tisková kvalita 300 dpi,
formáty TIFF, JPG, ale
přijmeme i barevné foto-

graﬁe do formátu A5. Tyto
podklady budou autorům
vráceny spolu s pracemi
po skončení výstavy. Dále
prosíme o tyto údaje (pokud souhlasíte s jejich uvedením v katalogu): Datum
a místo narození, studia,
výtvarné obory, jimž se
věnujete, nejdůležitější výstavy, realizace, ocenění,
zastoupení ve sbírkách…,
webové stránky, kontaktní
adresa.
3. Nevratný účastnický poplatek 500 Kč bude použit pro
tisk katalogu a vernisáž.
4. Vyplněnou přihlášku s dokumentací odešlete e-mai-

lem na adresu galerie9@
galerie9.cz, číslo účtu pro
uhrazení účastnického
poplatku vám sdělíme
po obdržení přihlášky a dokumentace.
5. O termínu převzetí prací pro
výstavu budete informováni
včas na adresu, kterou uvedete v přihlášce. Zároveň
také dostanete formulář
předávacího protokolu.
6. Každý z vystavujících
obdrží elektronickou pozvánku a při vernisáži dva
katalogy.
7. V rámci spolupráce s MČ
Praha Zbraslav bude Salon
Prahy 9 v listopadu 2018

SALON PRAHY 9 2018 - DEVÍTKA - PŘIHLÁŠKA
Jméno ………………............…………
Příjmení ……..………………………………………………
Titul ………….
Datum narození ………………..…………
Studium ………………………………………………………………………………
Adresa ………………………………………………………………………………..
PSČ …………….… Telefon …………….….…… mobil ………….……………
e-mail ………………………...…
www ………………………………………..
Obor, ve kterém budu vystavovat …………………………………………….............. ...
...........................................................................................................................................
Speciální požadavky na instalaci …………………………………....………………….
……………………………………………………………………………………….
Souhlasím se svou účastí na repríze výstavy na Zbraslavi: ANO/NE (nehodící se škrtněte)
Souhlasím s podmínkami účasti na Salonu Prahy 9 - 2018.
Datum ……………….........…

Podpis ……………………………………………

vystaven v Městském domě
na Zbraslavi. O termínu
vernisáže vás budeme včas
informovat, stejně tak o termínu převzetí prací zpět.
8. Vzhledem k omezeným
prostorám Galerie 9 si vyhrazujeme právo vystavit
menší počet prací každého
autora.
Prosíme informujte o Salonu
Prahy 9 své přátele a kolegy výtvarné umělce. Přihlášku
můžete podat nejen na originálním formuláři, ale i na jeho
kopii či písemnou formou
s uvedením všech požadovaných údajů.
Jakékoli další informace
k Salonu Prahy 9 vám poskytne kurátorka Galerie 9,
Mgr. Eva Kořánová,
tel.: 737 540 969,
e-mail: galerie9@galerie9.cz.
Doufáme, že čtvrtý ročník
Salonu Prahy 9 bude ucelenou
prezentací, inspirací i příjemným setkáním. Bez vás toho
ovšem nemůžeme docílit.
[Eva Kořánová, Galerie 9

„VELKÁ“ PRAHA 9
Městské části a čtvrtě SV Prahy:
Vysočany, Prosek, Střížkov, Hloubětín,
Hrdlořezy, Kyje, Černý Most, Dolní
Počernice, Horní Počernice, Běchovice,
Koloděje, Újezd nad Lesy, Klánovice,
Satalice, Vinoř, Kbely, Letňany, Čakovice,
Šestajovice…

Setkání s houslistou Pavlem Eretem
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje na vysočanské radnici 19. dubna od 19 hodin koncertem houslisty Pavla Ereta
s názvem Setkání s Bachem, Paganinim a našimi současníky.
Přijďte si poslechnout recitál pro sólové housle s průvodním slovem. Pavel Eret představí klasické skladby, které svými nároky
na interpreta patří k mezníkům houslové hry, a zároveň skladby
soudobých autorů.

Program:
J. S. Bach – Sonáta č. 3 C dur, BWV 1005
Petr Janda (*1959) – Návrat – dedikováno P. Eretovi (2017)
N. Paganini – Nel cor più non mi sento
Koncert se koná v obřadní síni vysočanské radnice, Praha 9,
Sokolovská 14/324. Bezbariérový vstup, 2. p./výtah. Omezená
kapacita sálu. [
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Škaloud aneb když se hraje pro radost
O tom, že v Divadle Gong hrají kromě slavných herců pravidelně i četné amatérské soubory, ví každý, kdo alespoň jednou
zevrubněji pročítal program. Podstatně méně se najde těch, již si troufnou vybočit ze zajetých stereotypů a vypraví se podívat
na herce, kteří nedělají divadlo pro obživu, ale z čisté lásky pro věc. A to je škoda. V dnešní době totiž stále ubývá lidí, kteří
něčemu věnují svoji energii živeni pouze nadšením. Naštěstí to není případ nejnovější hry zavedeného Divadelního spolku Post
Scriptum se zvláštním názvem Škaloud.

Další možnost vidět Škalouda se v Gongu naskýtá v úterý 10. dubna od 19.30.

Škaloud pochází z autorského
pera jednoho z „otců zakladatelů“ souboru Oty Kovaříka, který si dal nelehký úkol
napsat hru pro všechny členy
Post Scripta, kteří projeví
zájem v představení hrát. Bedlivý divák jich během představení napočítá patnáct. Není
divu, že tempo hry je místy
až zběsilé. Rychlejší uvedení
do děje jste v divadle možná
ještě nikdy neviděli. Neopatrný lapka (František Kasík) je
přistižen při krádeži v maloměstském bordelu, pardon…
na základní škole, nepříliš
bystrým školníkem (Oto Kovařík) mylně pokládajícím
kriminálníka za europoslance
Škalouda, který má v nejbližších hodinách tento vzdělávací
ústav poctít svojí návštěvou.
Zloděj využívá situace a rozhodne se místní servilní
honoraci pořádně oškubat.
Zatímco první část představení diváka vtipně seznamuje
s neschopnými a zároveň všeho schopnými postavičkami,
druhá půle rychle graduje
k očekávanému ﬁnále.
Divák musí o to víc ocenit
fakt, že se Škaloud nerozsypal
tvůrcům pod rukama, o kolik
toho ví víc o zákulisí představení.

Jak hra vznikla?
Navzdory dlouholeté tradici
zkouší Post Scriptum stále
v dost stísněných prostorách
a na kompletní scénu se herci
18
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postaví až teprve při premiéře.
Ta se tak navzdory pevnému
scénáři stává částečnou improvizací. Hra Škaloud vznikla
z potřeby dostat na jeviště
během jedné hry co nejvíce
členů souboru – v podstatě
každého, kdo přišel na první
zkoušku. „Bohužel jich přišlo
tentokrát opravdu hodně,“
říká s humornou nadsázkou
autor hry Oto Kovařík. Proto
úkolem některých postav není
posouvat děj hry kupředu.
Slouží jen jako další bezbranné
terče pro nemilosrdného hlavního antihrdinu, falešného europoslance Škalouda. Místy je
znát, že některé postavy byly
do hry dopisovány později, jak
se ke zkouškám přidávali další
herci, což zvláště v druhé půli
narušuje plynulost děje. Ale
ukočírovat takové množství
postav (a jejich herců) na jevišti najednou by dalo zabrat
i Shakespearovi. U amatérského divadla je na místě shovíva-

vost. Styl představení naštěstí
vyhovuje dalším změnám
a zásahům, je tedy velmi pravděpodobné, že postscripťáci
budou ve Škaloudovi neustále
odlaďovat nedostatky.

Mladá krev
Potěšující zprávou pro příznivce divadelního spolku je, že
se mu daří prolomit generační
bariéry, které často bývají důvodem zániku jiných amatérských souborů. V roli jednoho
ze školních IT techniků tak
můžeme vidět mladého debutujícího režiséra Matouše Trajhana, který má „na svědomí“
několik vtipných ajťáckých
rozhovorů, jež představení
zatraktivňují pro mladší publikum. Režisér k omlazování
souboru dodává: „Přilákat
ke hraní nové lidi není zas až
tak těžké. Větší problém máme
s jejich udržením. Potíž je
v tom, že zkoušíme pouze jednou týdně a při tak velkém po-

čtu členů, které Post Scriptum
momentálně má, trvá nazkoušení jedné hry hodně dlouho.
Hodně adeptů odradí, že cíl
jejich snažení je někde v nedohlednu, ztrácejí trpělivost
a odcházejí do menších souborů. Naštěstí se nám v poslední
době podařilo dát dohromady
partu dobrých kamarádů, kteří
by mohli v budoucnu tvořit
páteř ansámblu Post Scripta.“

Cyril
Aby si někteří členové herecké
party nepřipadali nevytíženě,
ale také z nedostatku času,
zkoušejí v Post Scriptu dvě
hry najednou. Krátce po Škaloudovi si odbude premiéru
i právě připravovaná hra Cyril
od dalšího dlouholetého člena Ludvíka Pivoňky, jejichž
hlavními hrdiny budou dva
rozhádaní bratři a jejich otec,
který se malou lstí pokusí
sourozence udobřit. [dg, Foto:
Martin Mareček

INFO

Něco málo z historie Divadelního spolku Post Scriptum
Počátky působení DSPS sahají až do 70. let minulého století, kdy parta kamarádů ze skautského oddílu založila dětské divadélko BlaF,
které během dospívání transformovala v amatérský podnikový soubor Post Scriptum. Tři zakládající členové Oto Kovařík, Ludvík Pivoňka
a Jan Řičař v něm působí dodnes.
Svou činnost zahájili oﬁciálně československou premiérou hry ruského autora V. M. Šukšina „A po ránu se probudili“. Scénář hry o několika
opilcích, kteří se v alkoholovém deliriu postupně rozvzpomínají na události předchozího večera, se jim podařilo sehnat takřka partyzánským
způsobem a příznačně k tématu hry opitím jednoho ruského herce. Hra silně vybočující z tehdejší nekritické prorežimní linie obdržela cenu
na festivalu ve Svitavách a etablovala Post Scriptum jako jeden z nejtalentovanějších amatérských souborů doby.
Nová kapitola jeho dějin se začala psát v turbulentních posametových dobách, kdy byl rozpuštěn stálý amatérský soubor při Gongu v Praze.
S částí jeho členů se Post Scriptum sloučilo a našlo v Praze 9 nový domov. Od těch dob měsíc co měsíc předvádějí publiku své umění
a nadšení vytrvalí amatéři až do dnešních dní.
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Dubnové premiéry v Gongu
Aprílový měsíc je, jak známo, zasvěcen humoru, a tak si
budete moci namáhat bránici i ve vysočanském Divadle Gong,
kde se připravují hned dvě významné komediální premiéry.
Co takhle ke zpovědi…
(Pardon me, Prime Minister)

nosti a ohrozit jejich politickou kariéru.

Tou první bude 19. dubna hra
v nejlepší tradici britské frašky
Co takhle ke zpovědi… (Pardon
me, Prime Minister) z pera anglického dramatika a scenáristy Edwarda Taylora. V hlavní
roli britského premiéra v nesnázích se představí
fenomenální Petr Nárožný,
který v dubnu zároveň oslaví
neuvěřitelných osmdesát let.
Děj hry nás zavede do londýnské ulice Downing Street,
kde v čísle 10 sídlí ministerský předseda Georges Venables. Na návštěvě u něj je
puritánský ministr ﬁnancí
Hector Cramond. Společně
projednávají zítřejší zavedení
drakonických daní zaměřených na omezení a kontrolu
hazardu, když vtom dostanou
šokující zprávu, která je může
diskreditovat v očích veřej-

Na plný coole!

Zdeněk Izer Na plný coole!

Co takhle ke zpovědi… (Pardon me, Prime Minister)

O čtyři dny později, v pondělí
23. dubna, poprvé pražskému
publiku představí svou novou
show Na plný coole! komik,

bavič a imitátor Zdeněk Izer.
Diváci se jako už tradičně mohou těšit na smršť vtipů zábavných scének, parodií a imitací

známých osobností, doplněnou
videoprojekcí a bláznivými
převleky hlavního protagonisty
večera. [Text a foto: dg
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ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

FA J. MACHÁČ

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz
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Inzerce v Devítce telefon: 734 505 923 , e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
SC-372000/08

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

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

      
   
SC-372008/04

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz
mob. 602 386 895
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SC-380483/01

SC-370923/09

6RNRORYVNÀ3UDKD
7HO266 610 578_ vysocany@coloseum.cz _ www.coloseum.cz

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

(tradice od r. 1990)
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www.ceskydomov.cz
D EV Í T K A

/

M A G A Z Í N

M Ě S T S K É

Č Á S T I

P RAHA

9

19

K U LT U R A

Divadlo Gong
Taneční, hudební a divadelní ztvárnění
života v Brazílii.

DIVADLO GONG
4. 4. středa
19.30
POCTA TRAMPSKÉ PÍSNI
Pořad, ve kterém vystoupí skupina Paciﬁk a T. Linhart, J. Vrbová a M. Ryvola.
5. 4. čtvrtek
19.30
Divadlo Nymburk
Gunter Beth, Alan Cooper: KAŽDÉMU
JEHO PSYCHOTERAPEUTA
Co se může přihodit, když se zlodějíček
vetře do psychoterapeutické ordinace
a je „vpuštěn“ na pacienty? Komedie
ve čtyřech sezeních.
6. 4. pátek
19.00
Nové divadlo Mělník
TETIČKY (JEZINKY BEZINKY)
Černá komedie plná nebožtíků na motivy
hry Josepha Keselringa.
Chcete se nechat zabít? Chcete se
nechat otrávit? V tomto případě si
jděte pronajmout pokoj ve starém domě
v Brooklynu, u dvou starých, laskavých,
okouzlujících a dobrosrdečných dam.
7. 4. sobota
19.30
Z ČECH AŽ DO ORIENTU III ANEB
PUTOVÁNÍ ORIENT EXPRESEM
Tanečně divadelní představení taneční
školy Institutu regenerace.

17. 4. úterý
19.00
MILAN BROŽEK Z PROŠKU
– COMEBACK TRUBADÚRA
Finalista Zlatého Ámose se letech vrací
s pestrou paletou folkových písní.
18. 4. středa
19.30
Jazz Club Gong
HARLEMANIA!
Pražský energický band zaměřující se
na legendy newyorské jazzové scény.
19. 4. čtvrtek
19.30
PREMIÉRA
Edward Taylor: CO TAKHLE KE ZPOVĚDI... („PARDON ME, PRIME MINISTER“)
Sídlo premiéra zasáhla bomba! Vláda
Jejího veličenstva se chystá splnit svůj
slib zatočit se zábavním průmyslem
a hazardem. Hrají P. Nárožný, J. Čenský
a další.
22. 4. neděle
14.00 a 17.00
Kulturní a rodinné centrum Knoﬂík
Koncert žáků nástrojových oborů hudební školy YAMAHA

9. 4. pondělí
19.30
Donald Churchill: NATĚRAČ
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho
neúspěšného herce s L. Nohou v hlavní
roli.

23. 4. pondělí
19.30
PRAŽSKÁ PREMIÉRA
Zdeněk Izer: NA PLNÝ COOLE!
Zbrusu nový zábavný pořad s nezaměnitelným humorem známého komika.

10. 4. úterý
14.00
Pořad MČ Prahy 9 pro seniory
APOLLO BAND A JIŘÍ VOTOČEK HRAJÍ
PÍSNIČKY PETRA SPÁLENÉHO

24. 4. úterý
19.30
Burton Lane, Jiří Voskovec, Jan
Werich: ČOCHTAN VYPRAVUJE
Nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec
v osobité úpravě Josefa Dvořáka.

10. 4. úterý
19.30
Divadelní spolek Post Scriptum
ŠKALOUD
Když maloměstská škola místo ohlášeného europoslance omylem přivítá
vychytralého podvodníka, začnou se dít
věci.
11. 4. středa
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Slovácký krúžek v Praze

19.00

12. 4. čtvrtek
19.30
PETR KOCMAN & BAND A HOSTÉ
Koncert známého zpěváka a multiinstrumentalisty. Hosté T. Linka a P. Hapková.
13. 4. pátek
19.30
FONTÁNA – OLDIES PÁRTY
Bigbít s více než padesátiletou tradicí.
Hity 60. a 70. let i vlastní tvorba kapely.

25. 4. středa
19.30
RADŮZA
Koncert je ze zdravotních důvodů zrušen
a překládá se na 14. 6.
26. 4. čtvrtek
19.30
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Koncert známé bluegrassové skupiny.
27. 4. pátek
19.00
Nové divadlo Mělník
ŠEHEREZÁDA
Autorský muzikál o pouštní zemi, kde
svítí slunce celý rok, v poušti kvetou
kaktusy a vánek si pohrává s pískem,
tam klíčí láska pouštního démona
ke sličné dívce ze sultánova harému. Má
tato láska vůbec naději?

o životě či smrti ztraceného lidského
mláděte Mauglího.

5. 4. čtvrtek
10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se
bouří
(pro děti od 6 let)
Druhý díl kultovní klukovské románové
trilogie navazující na s úspěchem uváděnou první část – Záhadu hlavolamu.

20. 4. pátek
10.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice
(pro děti od 4 let)
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně
patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.

6. 4. pátek
10.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka
(pro děti od 3 let)
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.
7. 4. sobota
15.00
Malá scéna
K. Čapek, V. Hutařová: Dášeňka čili
život štěněte
(pro děti od 3 let)
Pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se
malá Dášeňka učí všem psím dovednostem, aby se pak jako psí slečna mohla
sama vydat do světa.
10. 4. úterý
10.00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
(pro děti od 9 let)
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
12. 4. čtvrtek
10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne
(pro děti od 8 let)
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
13. 4. pátek
9.00
Malá scéna
J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička
(pro děti od 3 let)
Příběhy malého nezbedného medvídka
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice
Barbory a klauna Vasila.
13. 4. pátek
10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence
(pro děti od 3 let)
Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu
potoka.
16. 4. pondělí
10.00
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
Devatero pohádek
(pro děti od 5 let)
Pan Kolbaba na dobrodružné poštovní
pochůzce světem.
17. 4. úterý
10.00 a 11.15
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada
hlavolamu
(pro děti od 6 let)
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní
prkna.

14. 4. sobota
14.00
PŘEDNÁŠKA PhDr. MARTY FOUČKOVÉ

GONG DĚTEM

15. 4. neděle
17.30
Brazilská škola Capoeira Mandela
Praha
NAPŘÍČ BRAZÍLIÍ

4. 4. středa
10.00 a 14.15
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula
a Kuba Kubikula
(pro děti od 4 let)

18. 4. středa
10.00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
(pro děti od 5 let)
Veselá i poučná pohádková klasika
o špatných lidských vlastnostech pro
děti i dospělé.

GONG
Sokolovská 191, Praha 9,
tel.: 266 311 629, 777 865 885,
fax: 284 827 562,
e-mail: gong@divadlogong.cz

19. 4. čtvrtek
10.00
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný:
Mauglí
(pro děti od 5 let)
Na poradní skále uprostřed indické
džungle se ve vlčí smečce rozhoduje

DIVADLO GONG
20

16. 4. pondělí
19.30
Eve Ensler: MONOLOGY VAGÍNY
Kultovní kontroverzní představení v podání Intimního divadla D. Bláhové.

Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.

DE V ÍTKA

/

MAGA ZÍ N

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RA H A

9

23. 4. pondělí
10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi
a kočičce
(pro děti od 3 let)
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.
24. 4. úterý
9.00
Malá scéna
K. Čapek, V. Hutařová: Dášeňka čili
život štěněte
(pro děti od 3 let)
Pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se
malá Dášeňka učí všem psím dovednostem, aby se pak jako psí slečna mohla
sama vydat do světa.
24. 4. úterý
10.30
W. Shakespeare, J. Lesák a kol.:
Romeo a Julie
(pro mládež od 9 let)
Největší příběh všech dob, který není
nutné představovat. Tentokrát v unikátní
úpravě pro dva herce. Shakespeare
v próze. Shakespeare is dead! Prostě
o lásce.
25. 4. středa
10.00
J. Lesák: Elektrický Emil
(pro děti od 8 let)
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
27. 4. pátek
10.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera
(pro děti od 8 let)
Škola? Pche! To je přece ztráta času,
když se venku zatím dají zažít velká
dobrodružství.

KLUB KOCOUR
5. 4. čtvrtek
19.30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country
a dalším hudebním stylům.
12. 4. čtvrtek
19.30
VORASBAND
Neratovická formace balancující na pomezí blues a bigbítu.
19. 4. čtvrtek
19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
26. 4. čtvrtek
JRP BAND
Poctivý pražský bigbít.

DUBE N
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ná? Jaká byla výchova v ýeskoslovensku, že
za pouhých 20 let vyrostla vlastenecká generace, ochotná obČtovat za vlast své životy? Jak to, že národ po Mnichovu nepropadl
zoufalství, jak nyní moderní mladí historici
vytváĜejí mnichovský mýtus?
Samostatná ýeská republika existuje
25 let. Jak jsme v tČch 25 letech svobody a demokracie naložili s odkazem
pĜedkĤ? Co jsme zanedbali, kde jsme
chybovali?
Z minulosti máme být na co hrdí. V našich
dČjinách se nemáme za co stydČt. Jsme jeden z mála evropských národĤ, který nepostavil pro Hitlera þeské SS. Nikdy jsme nikoho nekolonizovali ani jsme nemČli otroky.
Ve stĜedovČku byla v ýechách po husitských
válkách až do Bílé hory naprostá náboženská tolerance, v tehdejší EvropČ jev nevídaný. Máme obrození, další vzor þinorodého
vlastenectví, prací a vzdČláním k prospČchu národa. Máme Husa a husitství, ale
také Žižku, který nejen husitství, ale národ
a zemi zachránil pĜed zpustošením kĜižáky
a zánikem. Prof. Albert Pražák napsal knihu
Co daly naše zemČ EvropČ a lidstvu. Asi by
mČla být znovu vydána.
Otakar Mach

Redakce: Miroslav
Kuranda
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ýeskoslovensko – zemČ neznámá?

483
197
455

lem soutČžícího bude tento pĜíbČh písemnČ
zpracovat. Každý soutČžící si vybere známku s tématem, která ho bude zajímat, a to
buć z pĜedloženého souboru známek, nebo
také mĤže zapátrat v albech þeskoslovenských známek (napĜ. na www.tomjala.cz/
csrI1918-1939/znamky/). PĜíbČh v rozsahu
maximálnČ 250 slov psaný na listu velikosti

VČdomostní soutČž ke 100. výroþí vzniku ýeskoslovenské republiky s názvem
ýeskoslovensko – zemČ neznámá? vyhlašuje TČlocviþná jednota Sokol Prosek
za podpory mČstské þásti Praha 9. Zúþastnit se jí mohou všechny generace –
od dČtí v základních školách po pamČtníky, a mČly by v ní prokázat vČdomosti
o ýeskoslovensku v letech 1918 až 1939.

SoutČž využívá þeskoslovenské známky vydané v letech 1918 až 1939. Známky jako dokument doby zahrnují významné osobnosti,
mČsta a hrady tehdejšího ýeskoslovenska,
pĜipomínají výroþí významných událostí.

Jak bude soutČž probíhat?
Každá známka má v sobČ skrytý pĜíbČh a úko-

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9



vem Bukovským (ministr školství v poslední
þeskoslovenské vládČ, zahynul v Ĝíjnu 1942
v OsvČtimi) a þinovníci žup a jednot.
Stanné soudy vynášely rozsudky, které se
ihned vykonávaly.

Rokytka

Odbojová þinnost byla oslabena,
spojení s Londýnem pĜerušeno.
Na veĜejných místech byly vylepovány letáky cihlové barvy, nahoĜe þerná orlice s hákovým kĜížem, pod ním následoval seznam
lidí, kteĜí byli pĜedchozí den popraveni jako
nepĜátelé VelkonČmecké Ĝíše za poslech zahraniþního rozhlasu, za ubytování osob bez
ohlášení atd. Útlak a zastrašování obyvatelstva si nemĤže nikdo, kdo takovou situaci
neprožil, pĜedstavit.
Za tĜi mČsíce po HeydrichovČ pĜíchodu
do Prahy byly do protektorátu shozeny výsadky þeskoslovenských vojákĤ z Anglie,
mezi nimi výsadek Anthropoid.
ěíše vítČzila na všech frontách. V této atmosféĜe strachu a bezvýchodnosti na konci
tunelu problikávalo malé svČtélko - Moskvu
NČmci nedobyli.
A pĜece se našli lidé, kteĜí parašutistĤm podali pomocnou ruku. Shodou náhod to byli
sokolové, se kterými se parašutisté spojili
po shozu na neplánovaném místČ. Všichni
dobĜe vČdČli, že riskují život svĤj i životy svých
rodin, a pĜesto neváhali. Poskytli ubytování,
zajišĢovali potravinové lístky a potraviny, pomáhali pĜi plnČní zpravodajských úkolĤ a nČkteĜí i pĜi pĜípravČ atentátu. Na této þinnosti
se nejvíce podíleli sokolové z Barákovy župy,
zejména z jednot Vysoþany, Prosek, Šestajovice, Karlín, LibeĖ, MČlník a Královské Vinohrady. Odhaduji, že o pobytu parašutistĤ
mohlo vČdČt asi 500 osob. Nikdo z nich nic
neprozradil, nikdo nešel na gestapo, aby vše
udal. Zrada pĜišla odjinud.
Bratr Piskáþek, náþelník Sokola ve Vysoþanech, prohlásil pĜed smrtí: „DobĜe jsem vČdČl, do þeho jdu, niþeho nelituji.“
Kde vzali všichni tito lidé odvahu pomáhat
ve vČci, která se již napĜed zdála být ztrace-
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Rokytka

SoutČžní práce zasílejte na adresu: MČstská
þást Praha 9, oddČlení kultury, Sokolovská
324/14, 180 49 Praha 9, na obálku pĜipojte heslo SoutČž: ýeskoslovensko. Nebo je
osobnČ odevzdejte v informaþních centrech
Mý Praha 9 na vysoþanské radnici nebo Poliklinice Prosek. SoutČž probíhá od 1. bĜezna
do 15. kvČtna 2018.

SoutČží se ve tĜech
vČkových kategoriích:
• soutČžící do 20 let
• soutČžící od 21 do 60 let
• soutČžící nad 60 let

A4 je tĜeba doplnit obrázkem známky, k níž se
text vztahuje. Text mĤže být napsaný na poþítaþi, ale i rukou. NezapomeĖte pĜipojit své
jméno a pĜíjmení, adresu, telefonní þíslo, vČkovou kategorii (soutČžící ze základních škol
uvedou i název ZŠ, kterou navštČvují).

VítČze každé kategorie odmČní TČlocviþná
jednota Prosek týdenním pobytem na sokolské chatČ v Krkonoších.
Více informací na e-mailu:
sokolprosek@seznam.cz

485
197
455

Od 28. záĜí do 3. Ĝíjna 1941 bylo popraveno 17 þeskoslovenských generálĤ.
8. Ĝíjna 1941 bylo pozatýkáno asi 5000 sokolĤ, celé vedení se starostou MUDr. Stanisla-

jména sokolĤ. Von Neurath, Ĝíšský protektor,
na procesu v Norimberku vypovČdČl, že sokolská organizace pĜedstavovala pro NČmce
nejvČtší nebezpeþí, proto považoval za svou
povinnost proti Sokolu tvrdČ postupovat.
Po pĜíchodu Heydricha do Prahy 27. záĜí
1941 bylo vyhlášeno stanné právo. Další
den byl zatþen ministerský pĜedseda generál Alois Eliáš. 2. Ĝíjna 1941 byl odsouzen
k trestu smrti. Jediný popravený premiér ze
všech okupovaných zemí v EvropČ.
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Ihned po okupaci 15. bĜezna 1939
zaþalo gestapo zatýkat osoby podle
pĜipravených seznamĤ.
Na manifestaci 28. Ĝíjna 1939 byli zastĜeleni
student Jan Opletal a pekaĜský uþeĖ Václav Sedláþek. Po pohĜbu Jana Opletala byly
17. listopadu 1939 zavĜeny þeské vysoké školy.
PĜedstavitelé studentĤ byli zastĜeleni v Ruzyni, další vysokoškolští studenti byli pozatýkáni v kolejích a deportováni do koncentraþních
táborĤ. Pokraþovalo zatýkání odbojáĜĤ, ze-

Loni tomu bylo 75 let, kdy þeskoslovenští parašutisté Jozef Gabþík a Jan Kubiš splnili jako
vojáci rozkaz odstranit Reinharda Heydricha,
tĜetího muže v hierarchii VelkonČmecké Ĝíše.
ýeská pošta vydala k tomuto výroþí jubilejní známku, lépe Ĝeþeno, jedná se o aršík.
Jsou na nČm zachyceny pĜedmČty mající
k této události vztah. Na aršíku je také text:
Jsme ýeši! Nikdy se nevzdáme! PĜipomíná
spíše heslo ze sportovního utkání a je vČcnČ nesprávný. Byli to þeskoslovenští vojáci,
vojáci ýeskoslovenské armády. Je takĜka
symbolické, že Kubiš byl ýech a Gabþík Slovák. Po všech stránkách ýechoslováci. Na nášivkách uniforem byl nápis Czechoslovakia.
Všichni v odboji, aĢ zahraniþním, nebo domácím, bojovali za svobodné ýeskoslovensko.
Vykonali uložený úkol, položili své životy
za svou vlast, za její svobodu. Je tĜeba pĜipomenout všechny, kdož jim pomáhali. Známe
ty, kteĜí padli do spárĤ gestapa, byli umuþeni nebo popraveni, ale neznáme ty, kteĜí
gestapu unikli. Kde vzali odbojáĜi odvahu
pustit se do boje zdánlivČ ztraceného, kdy
nebylo vidČt svČtélko na konci tunelu?

Atentát na Heydricha byla úspČšná diverzní akce výsadkáĜĤ Operace Anthropoid exilových þeskoslovenských branných sil za druhé svČtové války. Cílem
atentátu byl prominentní nacista, zastupující Ĝíšský protektor a šéf RSHA
Reinhard Heydrich.

PĜíbČh poštovní známky:
75. výroþí Operace Anthropoid
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Prague Patchwork Meeting opět v Praze
Už 12. ročník mezinárodní výstavy Prague Patchwork Meeting
proběhne 6. až 8. dubna v Praze, tradičně ve vysočanském
Wellness Hotel Step a jeho Sportcentru a tradičně pod záštitou starosty MČ Praha 9 Ing. Jana Jarolíma.
Mezinárodní výstava Prague
Patchwork Meeting je největší
přehlídkou kombinovaných
textilních technik nejen u nás,
ale i ve střední a východní Evropě. Hlavní kolekce zahrnuje
více než 900 kusů převážně
nástěnných quiltů (moderní
tapisérie) z celého světa a výběr autorských prací z České
republiky. Obchody v prodejní části nabídnou široký výběr
látek, pomůcek, textilních
doplňků, šicích strojů, osvětlení, korálků, dekorací a barev

na textil, sortiment pletacích
přízí a autorské oděvy. [jš
INFO
Vstupenky na výstavu budou k dispozici
na místě, a to buď jednodenní za 180 Kč,
nebo třídenní permanentka za 350 Kč.
Termín konání: 6.-8. dubna 2018
(6. 4. od 12.00 do 19.00, 7. 4. od 9.30
do 18.00, 8. 4. od 9.30 do 16.30)
Místo konání:
Wellness Hotel STEP,
Malletova 1141, Praha 9
www.praguepatchworkmeeting.com

Tradiční velká prosecká burza

Kurs šití

Zveme vás již na 20. ročník tradiční velké prosecké burzy dětského oblečení a výbavy na jaro a léto
2018. Koná se v Gymnáziu Českolipská, Českolipská 373/27, Praha 9 (boční vchod k tělocvičně).

Divadlo Gong pořádá ve výtvarném ateliéru vysočanského Obecního domu pravidelné
workshopy zaměřené na rozličné techniky šití.

Jak to bude letos
pátek 13. dubna: příjem věcí
od 16 do 19 hodin
sobota 14. dubna: prodej od 9 do 16 hodin
neděle 15. dubna: výdej neprodaných věcí
a výplata peněz od 13.30 do 15 hodin

Pro své pořadové číslo volejte
na tel.: 777 950 501 do 6. dubna, přijímáme pouze předem
napsané a odeslané tabulky.
Čísla budou rozdávána pouze

do vyčerpání kapacity.
Do prodeje přijímáme dětské
jarní a letní oblečení, boty,
sportovní potřeby, hračky,
kola (organizátor si vyhrazuje právo na odmítnutí věci
v případě neprodejnosti nebo
překročení kapacity).
Věci, prosím, noste čisté, nezničené a prodejné.
Organizátor si účtuje provizi

20 % z prodeje na režijní poplatky.
Maximální počet kusů k prodeji jedním člověkem je 30,
za každou položku si účtujeme
manipulační poplatek 1 Kč.
Nevyzvednuté věci budou věnovány charitě a nejsou zpět
vymahatelné.Bližší informace
na tel.: 777 950 501
Těšíme se na vaši návštěvu.[

Volný byt pro
Harmonické náramky z minerálů
seniory-partnery a semínek Rudraksha
Přijďte strávit dvě hodiny plné magického tvoření z přírodních
kamenů a korálků.

V Domově seniorů Novovysočanská v Praze 9 najdete
i nadstandardní dvougarsoniéry, které jsou určeny
výhradně partnerským dvojicím (manželům, partnerům,
sourozencům…). Právě nyní
se o pobyt v takovém bytě
můžete ucházet. Součástí bytu
je malá kuchyňská linka, wc
a sprchový kout, vše bezbariérové. Bližší informace na tel.:
284 086 903 – nebo na e-mailu: dvorakova@ssspraha9.cz. [
DUBE N
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Vyčistíte si hlavu, nasajete
pozitivní energii a vyrobíte
harmonický náramek podle
svých představ. Dozvíte se
více o účincích minerálních
kamenů a zjistíte spoustu
zajímavostí o semínkách
Rudraksha. Během kursu se

seznámíte s více než třiceti
druhy minerálních korálků
a dalších přírodních materiálů.
[ Text a ilustrační foto: dg

INFO

V dubnovém
workshopu budou
zájemci
vyrábět dekorativní látkový kryt na zásobník papírových kapesníků
ve tvaru pohovky. Kurs povede
profesionální lektorka, maximální kapacita je osm osob.
Kromě vlastnoručně vyrobeného doplňku do interiéru si
z workshopu můžete odnést
spoustu praktických ukázek
a inspirativních nápadů.
Kapacita kursu je omezena,
místa si můžete zarezervovat
na tel.: 777 853 883, na
e-mailu kursy@divadlogong.
cz, nebo pomocí elektronické
přihlášky na webu www.divadlogong.cz. Pro platnou rezervaci je nutné v kanceláři kursů
předem zaplatit zálohu 200 Kč,
a to nejpozději čtyři dny před
zahájením akce. [

Kdy: čtvrtek 19. dubna od 18 do 20 hodin

INFO

Kde: Obecní dům ve Vysočanech (výtvarný ateliér), Jandova 4
Cena: 490 Kč (materiál a pomůcky pro výrobu jednoho náramku v ceně, každý další kus +100 Kč)
Kapacita kursů je omezena, místa si můžete zarezervovat na tel.: 777 853 883,
na e-mailu kursy@divadlogong.cz nebo pomocí elektronické přihlášky na webu
www.divadlogong.cz.
Pro platnou rezervaci je nutné v kanceláři kursů předem zaplatit zálohu 200 Kč,
a to nejpozději čtyři dny před zahájením akce.
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Kdy: sobota 14. dubna od 10 do16 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova
4, Praha 9
Cena: 340 Kč
Co s sebou: 0,5 m vysrážené bavlněné látky
(ostatní materiál a pomůcky v ceně)
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Lení tábor s Harﬁcou
Letní tábor s klubem Harfica aneb bezpečné prázdniny pro
vaše děti – letos ho již třináctým rokem pořádá městská část
Praha 9 a jí zřizovaný klub Harfica.
V letošním roce se děti opět
vrátí na osvědčené a oblíbené
místo, turistickou základnu
Buben v obci Plešnice. Turistická základna patří Domu
dětí a mládeže Stod a je ideálním místem pro rekreaci
dětských skupin. Nachází se
přímo pod zříceninou hradu
Buben nedaleko Hracholuské
přehrady. Samotná budova
je útulná, má verandu, dvě
hřiště, trampolínu, obklopena
je zelení a řekou. V budově se
také nachází malý kiosek, kde
se dá v určené době koupit
drobné občerstvení. Velké plus
je, že tato základna je na rozdíl
od jiných míst pobytu menší,

a slouží tedy pouze naší skupině. Máme zde soukromí, pohodlí a vedoucí mají dostatek
prostoru se plně věnovat dětem ze svého týmu, bez ohledu na další, cizí skupiny.
Obědy se dovážejí z nedaleké restaurace a snídaně,
svačinky a večeře připravují
vedoucí za spolupráce dětí.
Děti jsou tak součástí nejen
zábavy, ale také běžných povinností. Dohled a program
je zajištěn sedmi dospělými
včetně zdravotnice. V rámci
tábora podnikneme také celodenní výlet, zřejmě do blízké
Plzně, kde máme několik zajímavých míst k navštívení.

Tábor s podporou MČ Praha 9
a Magistrátu hl. m. Prahy
Letošní tábor s klubem Harﬁca
se koná 30. července až
6. srpna 2018 a za účast
na něm se vybírá poplatek
600 Kč. Bude použit na náklady spojené s celodenním
výletem, případně na odměny
pro děti. Protože částka, kterou rodiče přispívají, je nízká,
je tábor určen především pro
děti z rodin s nižším socioekonomickým statusem. Z prostředků, které jsme dostali
od Magistrátu hlavního města
Prahy a městské části Praha 9,
je zajištěno stravování 5x denně, pitný režim, ubytování,
doprava a sportovní i výtvarné
vybavení. Počet dětí, které
na tábor mohou jet, je omezený (21 dětí), neváhejte a přihlaste vaše dítě včas.

Přihlášky
Přihlášky se budou rozdávat
od května do června na sociálním odboru Úřadu Městské
části Praha 9 nebo přímo
v klubu Harﬁca na adrese Harrachovská 422, Praha 9. Více
informací získáte u vedoucí
klubu Harﬁca Bc. Kateřiny
Čermákové, DiS., na telefonu
723 520 415 nebo osobně (úterý–pátek 15.00–18.00) v klubu Harﬁca. [Text a foto: kč

„Devítkový“ Ihaháček
Víte, že již osmdesát let existuje na Benešovsku, na dohled
od Monínce, dětský srubový tábor, který má velmi silnou
vazbu na Prahu 9?
Původní předválečný skautský
léčebný areál nedaleko Votic se
po osvobození stal pionýrským
táborem ČKD Elektrotechnika
a během následujících desítek let
se v něm rekreovalo téměř třicet
tisíc dětí, převážně z naší Devítky. Po likvidaci mateřského
závodu tábor sice zpustl, ale našla se parta nadšených koňáků
ze spolku Ihaha z.s., která místu
vlastníma rukama opět vdechla život, navázala na slavnou
tradici a již dvanáctým rokem
pořádá IHAHA tábory s koníky,
zvířátky, výukou řemesel našich
prababiček, eko-zahradničením
a spoustou jiných činností.

IHAHA tábory
Táborů je několik - kromě
tradičního dvanáctidenního
Ihaháčku pro děti 6-15 let (dva
červencové turnusy 1.-12. 7.
a 17.-28. 7.) jsou to i nové
tábory, dvanáctidenní akční
Ihahalegie pro teenagery
12-16 let (1.-12. 7.), sedmidenní výuková Ihahaškola pro
mladé přátele koňské duše
(dva srpnové turnusy
15.-21. 8. a 23.-29. 8.) a konečně sedmidenní Pidihaháček pro mladší školní děti
(možno i starší předškoláčky),
které ještě na táboře nebyly
a na velký tábor si zatím ne24
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troufají (dva srpnové turnusy
15.-21. 8. a 23.-29. 8.).

Divoký západ s vymoženostmi
dneška
Z tábora samotného dýchá
historie lehce okořeněná některými vymoženostmi současné doby, které Divoký západ
neznal – je tu elektřina, teplá
voda, WC, děti spí v krásných
srubech, jí společně v kuchyňském srubu a den tráví většinou
venku kolem ohrad, na zahradě
i koupališti, při dešti pak v nealkoholickém Kolaloka saloonu,
herně U Střeleného esa… A nad
tím vším táborovým hemžením
samozřejmě bdí dva nesmlouvaví bohové - Manitou a hygienická služba. [ Text a foto: an
INFO
Více na www.ihahacek.cz,
e-mailu: tabor@ihahacek.cz,
nebo tel.: tel. 608 222 133.
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Dakar – závod s cejchem smrti
Únorová přednáška s projekcí pro seniory v rámci Vysočanských „V“ s názvem Dakar – závod s cejchem smrti nalákala
nejen muže, ale i zvídavé ženy.
Jaké bylo překvapení všech,
když místo statného závodníka
se přišla o své osobní zážitky
podělit téměř éterická žena.
Olga Roučková s přezdívkou
Ollie (Olí), protože ta není pro
cizince a závod, kde je úředním
jazykem francouzština, tak tvrdá jako Olga. Poutavé vyprávění
Ollie a reportéra Radiožurnálu,

novináře Jana Říhy trvalo téměř
dvě hodiny. Přítomní mohli
také soutěžit o knihu Dakar,
jejímž autorem (textu i fotograﬁí) byl právě Jan Říha. Všichni
posluchači odcházeli spokojeni,
nejvíce ale nejstarší účastník,
dvaadevadesátiletý Vladimír
Vihan, který se s blonďatou Ollií
také vyfotil. [rpí

V Muzeu čokolády Ve Fénixu otevřeli
nový foodcourt
Senioři, kteří se 22. února přihlásili k návštěvě Muzea čokolády v Celetné ulici v Praze 1, byli mile překvapeni, co všechno
se dá za dvě hodiny zažít.

Exkurze začala ochutnávkou
čokoládových pralinek přímo
u vstupu, po níž následovala
úvodní přednáška s ukázkou
výroby lískooříškových pralinek.
Pak už si všichni oblékli zástěry,
umyli ruce a začali vyrábět čokoládu hořkou, mléčnou a bílou
a zdobit ji nejrůznějšími přísadami (oříšky, kokosem, rozinkami,
brusinkami, lentilkami… ).
A co všechno bylo v muzeu
k vidění? Nejstarší čokolády,
obaly, šablony, hrnečky na čokoládu, konvičky všech možných tvarů a velikostí. Součástí
expozice byla i projekce o sklízení a zpracování kakaových
bobů, putujících z Jižní Ameriky do Holandska, Belgie a poté
do obchodů po celém světě
a samozřejmě i k nám do Čech.
Domů si návštěvníci muzea
odnášeli vlastnoručně vyrobenou čokoládu. [rpí
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Nové restaurace, více míst k sezení a ideální zázemí pro
maminky s dětmi, to je nový foodcourt v obchodním centru
Fénix, který se otevřel na začátku března v rámci komplexní
rekonstrukce centra.

Rekonstrukci foodcourtu vzala
společnost CPI Property Group,
která je majitelem centra,
od podlahy. Změnou prošlo
naprosto vše včetně osvěžení
interiéru novým nábytkem
a celkovým prosvětlením prostoru. Své chutě tu uspokojí
každý návštěvník, a to díky
široké nabídce restaurací.
Navštívit můžete nově otevřenou restauraci zaměřenou
na českou kuchyni s názvem
Prima Bašta. Modernizací prošla Creperie i Pizzerie. Během
jara potěší milovníky exotické
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kuchyně indická restaurace Satyam. A samozřejmě také KFC
nebo Sumo Sushi, kteří otevřeli
ve Fénixu již v loňském roce.
Ve Fénixu mysleli také na potřeby maminek s dětmi, kterým
je věnován speciální koutek.
V tom najdou maminky klid
na kojení, možnost ohřát si příkrm v mikrovlnce a přebalit svou
ratolest. Rodiny s dětmi zaujme
i nehlídaný dětský koutek, kterého jsou součástí moderní dětské prvky, na zakázku vyrobená
zvířátka na hraní nebo třeba dětská prolézačka cha cha box. [
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I N F O R M A C E
Dětská pohotovost
v Nemocnici Na Bulovce
Dětskou pohotovost pro
Devítku zajišťuje ve všední
dny, v sobotu, neděli a v době
svátků Nemocnice Na Bulovce,
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
Ordinační hodiny LSPP pro
děti v Nemocnici Na Bulovce:
Pondělí–pátek:
16:00–6:00
Sobota a neděle: nepřetržitě
Telefon:
283 842 224
266 084 220

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LPS)
(LSPP)
SLUŽBA
NA ÚZEMÍ
ÚZEMÍ PRAHY
PRAHY 99
NA
LPS:
Provozovatel LSPP:
Poliklinika Prosek,
Lovosická 440/40, Praha 9
DOSPĚLÍ ve všední dny
19:00–6:00 hod., o víkendech
a svátcích od 19:00 hod.
posledního pracovního dne
do 6:00 hod. prvního
pracovního dne.
Tel.: +420 286 881 518

S B Ě R B I O O D PA D U
Sběr bioodpadu do přistavených velkoobjemových kontejnerů na jaře 2018.
8. dubna 9.00-12.00 hod.
Pod Krocínkou proti č. 55
Kopečná x Nad Šestikopy
8. dubna 13.00-16.00 hod.
Hrdlořezská 43
15. dubna 9.00-12.00 hod.
Obvodová (u výjezdu do ul. Ke Klíčovu)
K Lipám x Chrastavská
Pokorného x Jahodnická
22. dubna 9.00-12.00 hod.
Nad Kundratkou - konec slepého úseku

Nad Krocínkou x Obvodová
29. dubna 9.00-12.00 hod.
Pod Krocínkou proti č. 55
Miškovická x Poleradská
U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha.
Druh sbíraného bioodpadu: komunální
bioodpad (především ze zahrad: listí,
tráva, větve, neznečištěná zemina, příp.
kuchyňský bioodpad rostlinného původu;
NE živočišné zbytky)

K O N T E J N E RY N A K O V O V É O D PA DY

Kontakty na vaše zvolené zástupce:
Praha 9
Regionální kancelář TOP 09
Praha 9
www.facebook.com/
Marek Doležal – Praha 9 /TOP 09
Možnost objednání
na tel.: 602 262 686

Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro
e-mail: odspraha9@seznam.cz

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub zastupitelů
zastupitelůza
zaČSSD
ČSSDděkuje
přeje občanům za
Klub
spoluobčanům
zájem
a podněty.příjemný
Tradiční podzim
setkání aseočekává
zastupiteli
další podněty a spolupráci s vámi. Setkání
Milanem
Apeltauerem
a JUDr. Janem
Dufkem
občanů se
zastupiteli Miloslavem
Hanušem
se
uskuteční
v Jablonecké
ul. se
70 koná
v pondělí
a Ing.
Antonínem
Polanským
23.
dubna18.
2018
16 dood17.30
v pondělí
záříod2017
16 dohodin.
17.30 hod.

Trojkoalice

Hnutí
Pro Prahu
Zdeněk Davídek
e-mail: davidekz@praha9.cz
tel.: 602 643 472

Mgr. Ing. Aleš Doležal
dolezala@praha9.cz
Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

Městská část Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy - oddělení dopravy oznamuje,
že platnost parkovacích karet vydávaných od roku 2014 rezidentům a abonentům v okolí
O2 areny, Sparty areny a v okolí ul. Stoupající se prodlužuje do odvolání. Případné změny
budou avizovány na webových stránkách www.praha9.cz a v časopisu Devítka.

Senátní kancelář
(ANO 2011)

Business Center Rokytka (4. patro)
Sokolovská 270/201
Praha 9 – Vysočany
kontakt: jandobes01@seznam.cz
Jednání s paní senátorkou
po předchozí domluvě.

INZERCE V ČASOPISU

Strana svobodných občanů

Jaroslav Harviš

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz

tel.: 734 505 923
jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
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Přehled stanovišť tříděného odpadu, kde jsou umístěny kontejnery
na kovové obaly:
Drahobejlova 1215/28
Novoborská 371/10
Drahobejlova 956/51
Novoborská 620/27
Habartická 500/48
Novoborská 649/9
Hrdlořezská 366/14a
Odlehlá 321/67
Jablonecká 708/30
Paříkova 354/5
Jablonecká 714/40
Pešlova 341/3
Jablonecká 718/3
Pešlova 356/12
Klíčovská 293/20
Pod Strojírnami 707/13
Kovanecká 2295/9
Poděbradská 777/9
Kovářská 1414/9
Podvinný mlýn 2126/1
Kovářská 978/25
Podvinný mlýn 2281/12
Kytlická 764/33
Prosecká 681/119
Lihovarská 1093/10
Rubeška 383/4
Litvínovská 286/15
Skloněná 551/12
Litvínovská 518/40
Střížkovská 550/33
Lovosická 661/1
Vysočanská 233/93
Na Harfě 935/5d
Vysočanská 554/69
Na Rozcestí 1328/8
Vysočanská 572/41
Na Vysočanských vinicích 824/8
Vysočanské nám. 218/4
nám. Na Balabence 1433/8
Zakšínská 571/8

PA R K O VA C Í K A RT Y

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

senátorka Ing. Zuzana Baudyšová

V Praze 9 je v současné době čtyřicet stanovišť se sběrnými nádobami na
kovové obaly. V souvislosti s tím byl od 1. dubna 2017 zrušen kontejner na
hliníkový odpad na vysočanské radnici.

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

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek: 8.30-17.00 hod.
sobota: 8.30–15.00 hod.

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

Pobočky Městské knihovny Praha na Devítce
Prosek, Měšická 3/806
tel.: 286 881 064,
bezbariérová

Vysočany, Zbuzkova 34/285
(vchod z ulice Krátkého)
tel.: 770 130 210, bezbariérová
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Bezplatná právní poradna

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Duben

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území
MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové problematiky a problematiky mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská ulice 14/324,
v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).
Termín: 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5.,

9. 5., 16. 5., 23. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6.,
27. 6. 2018
Vždy první a třetí středu v měsíci:
JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci:
JUDr. Věnceslava Holubová

V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání
bezplatné právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30
hodin pořadová čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit
doklad totožnosti s trvalým
pobytem na území Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov,
Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy
(občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Další informace získáte v infocentru. [

Řešení problémů
s exekucí – zdarma
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území
MČ Praha 9.
Termíny: 11. 4., 9. 5., 13. 6.
2018

V hale nové radnice
u infocentra se v den
termínu konání bezplatné právní poradny
budou rozdávat od 13.30 hodin
pořadová čísla. Právní poradna
se koná od 14 do 15 hodin
v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti

POLICIE ČR 158

s trvalým pobytem
na území MČ Praha 9Vysočany, Libeň,
Střížkov, Prosek,
Hloubětín, Hrdlořezy
(občanský průkaz
vydán Úřadem MČ
Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu požádat
vám poskytnou pracovníci
v infocentru. [
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Policie ČR, Místní oddělení
Prosek

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

Bohušovická 485/10
190 00 Praha 9
Stálá služba
tel.: 974 859 730, 286 889 207
fax: 974 859 738
e-mail: orp3.mop.prosek.podatelna@
pcr.cz

Veltruská 576
Tel.: 222 025 588, 222 025 589
Fax: 222 025 623
e-mail: operacni.p9@mppraha.cz

Policie ČR, Místní oddělení
Vysočany
Ocelářská 1360/33
190 00 Praha 9
Stálá služba
tel.: 974 859 710, 284 819 258
fax: 974 859 718
e-mail: orp3.mop.vysocany.podatelna@
pcr.cz
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Okrsková služebna
Městské policie Praha 9 - Hrdlořezy
V Třešňovce 232/2 (Kauﬂand)
Tel.: 283 840 832
Okrskové služebny nejsou v provozu
24 hodin denně. V případě, že se
nemůžete dovolat na okrskovou služebnu, kontaktujte přímo obvodní ředitelství
na tel.: 222 025 588
Přestupky: 222 025 604

3. 4.

13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00

7. 4.

8.00-12.00
9.00-13.00

Rumburská x Litvínovská
Poděbradská x Podkovářská
Vysočanská 39/576
Jetřichovická proti č. 10
Kovářská x U Školičky

9. 4.

15.00-19.00

K Moravině x Drahobejlova

10. 4.

13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00

Zubrnická x Trmická
Děčínská - horní parkoviště
Vysočanská 85/546

14. 4.

8.00-12.00
9.00-13.00

16. 4.

15.00-19.00

Měšická x Novoborská

17. 4.

13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00

Pískovcová
Novoborská x Českolipská
Skloněná u č. 8

21. 4.

8.00-12.00
9.00-13.00

Habartická - parkoviště u objektu 496-503
Novoborská x Varnsdorfská

23. 4.

15.00-19.00

Teplická x Litoměřická - roh proti domům

24. 4.

13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00

K Lipám x Chrastavská
Drahobejlova - u st. m. Českomoravská
Zakšínská x Zásadská

28. 4.

8.00-12.00
9.00-13.00

Bílinská x Litvínovská
Nad Krocínkou x Obvodová

8.00-12.00

Českomoravská 21-23

9.00-13.00

Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická

8.00-12.00

Lihovarská u č. 11

Jablonecká x Šluknovská
Pod Strojírnami

Květen
5. 5.
12. 5.

9.00-13.00

nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)

14. 5.

15.00-19.00

Prouzova

15. 5.

13.00-17.00

Kytlická (proti zdravodnímu středisku)

14.00-18.00

Drahobejlova x U Svobodárny

15.00-19.00

Kovanecká x Podvinný mlýn

19. 5.

8.00-12.00
9.00-13.00

Hrdlořezská u č. p. 64/43
Na Harfě x Českomoravská

21. 5.

15.00-19.00

K Moravině (v úseku U Školičky – Sokolovská)

22. 5.

13.00-17.00

Jablonecká u č. p. 715/9

14.00-18.00

Pešlova x Paříkova

15.00-19.00

Vysočanská 113/243

26. 5.

8.00-12.00

Pod Krocínkou proti č. 55

9.00-13.00

Ctěnická x Měšická

28. 5.

15.00-19.00

Matějkova x Čihákova (u bývalé KB)

29. 5.

13.00-17.00

Veltruská x Litvínovská

14.00-18.00

Stoupající - parkoviště u hřbitova

15.00-19.00

Kopečná x Nad Šestikopy

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje ﬁrma AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného)
odpadu podnikatelskými subjekty!
Do VOK patří: • nábytek • koberce a linolea • lyže, snowboardy, kola • velká
zrcadla • umyvadla a WC mísy
Do VOK nepatří: • lednice • televizory a počítačové monitory • zářivky a výbojky
• autobaterie • jiné nebezpečné odpady
VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny (časy jsou
uvedeny v harmonogramu)
U přistavených VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.
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Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v roce 2018
Hlavní město Praha zajišťuje pro své obyvatele zdarma sběr těchto druhů nebezpečných odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.
15. 5. – Út

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

15.00–15.20

11. 4. – St

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

15.00–15.20

12. 6. – Út

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

15.30–15.50

25. 7. – St

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

15.40–16.00

14. 8. – Út
11. 9. – Út

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

16.00–16.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

16.40–17.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

17.10–17.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

17.50–18.10

U Smetanky (u potravin Lidl)

18.30–18.50

1. 9. – So
17. 11. – So

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

16.10–16.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

16.40–17.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

17.10–17.30

ul. Vysočanská 243

17.40–18.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská

18.10–18.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

18.40–19.00

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

8.00–8.20

8.00–8.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

8.40–9.00

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

8.30–8.50

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

9.10–9.30

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

9.00–9.20

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

9.40–10.00

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

9.40–10.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

10.10–10.30

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

10.10–10.30

ul. Vysočanská 243

10.40–11.00

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

10.50–11.10

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská

11.10–11.30

U Smetanky (u potravin Lidl)

11.30–11.50

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

11.40–12.00

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

Kapalné nebezpečné odpady
musí být předány v pevně uzavřených nádobách! Mobilní sběr
nebezpečných odpadů na území
hl. m. Prahy je služba určená
pro občany Prahy (osoby s trva-

lým pobytem na území města).
Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při
odevzdání odpadů. Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v ob-

lasti nakládání s nebezpečným
odpadem, obraťte se prosím na
adresu: Magistrát hl. m. Prahy,
Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1,
tel.: 236 004 457. [

Harmonogram blokového čištění v MČ Praha 9 na jaře a podzim 2018
Číslo
bloku

Datum
čištění

Ulice

Blok č. 1

ÚT - 3. 4.
ÚT - 11. 9.

Hrdlořezská: úsek Českobrodská – Pod Smetankou, Pokorného, Jahodnická, Za Mosty: úsek NN 5088 - Pokorného, Jívová: úsek Za Mosty
– slepý konec, Čelákovická: úsek Pokorného – Lísková, Kdoulová,
Celniční, Cedrová

Blok č. 2

ST - 4. 4.
ST - 12. 9.

Chrastavská, Hejnická, Trojmezní, Nad Kundratkou: úsek Hejnická – Na
Pokraji, Na Vyhlídce, Na Pokraji, U Prosecké školy

Blok č. 3

ČT - 5. 4.
ČT - 13. 9.

Za Statkem, Teplická + parkoviště, Litvínovská: úsek Teplická – Veltruská, K Lipám: úsek Litvínovská - Litoměřická, Rumburská, Bílinská,
Bohušovická + 2x parkoviště, Litoměřická: úsek Teplická -Na Pokraji

Blok č. 4

PÁ - 6. 4.
PO - 17. 9.

Veltruská, Litvínovská: úsek Veltruská – slepý konec, Vysočanská +
3x parkoviště: úsek Teplická – Litoměřická, Litoměřická: úsek Na
Pokraji - Veltruská

Blok č. 5

PO - 9. 4.
ÚT - 18. 9.

Lovosická: úsek Vysočanská – Novoborská, Jablonecká, Šluknovská,
Jiřetínská

Blok č. 6

ÚT - 24. 4.
PÁ - 14. 9.

Kytlická, Jetřichovická + parkoviště, Lovosická: úsek Novoborská
– Prosecká + parkoviště, Prosecká – parkoviště, NN 295, NN 1305 –
část, NN 1726

Blok č. 7

Blok č. 8

Blok č. 9

28

Číslo
bloku

ÚT - 10. 4.
ST - 19. 9.

Měšická, Jiřická, Mratínská, Poleradská, Zárybská, Rudečská, Hlavenecká, Brázdimská, Borecká, Miškovická, Svémyslická, Přezletická,
Ctěnická, Martinovská, Měšická - parkoviště

ÚT - 17. 4.
ČT - 20. 9.

Pod Náspem, nám. Na Balabence: úsek Sokolovská – Kovanecká,
Kovanecká: úsek nám. Na Balabence – Kovářská, Podvinný mlýn: úsek
Sokolovská – NN 5072, NN 2893 – spojka Podvinný mlýn, Matějkova,
Čihákova, U Školičky, K Moravině: úsek Čihákova – U Školičky, spojka
Čihákova – U Školičky, Kovářská: úsek Kovanecká - Sokolovská

PÁ - 20. 4.
ÚT - 2. 10.
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Pod Pekárnami, Špitálská, Zákostelní, Pod Strojírnami: bez úseku k ul.
Poštovská, NN 3273, NN 3274, NN 3277 – část, Poštovská, U Vysočanského pivovaru, Prouzova, Novoškolská, Nemocniční, Kolbenova: úsek
Špitálská – Poštovská (pravá strana)
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Datum
čištění

Ulice

Blok č. 10

ST - 11. 4.
PÁ - 21. 9.

Novovysočanská: úsek Vysočanské nám. – slepý konec, Vysočanské
náměstí: úsek Novovysočanská – Spojovací, Skloněná: úsek Novovysočanská – Spojovací, U Nové školy: úsek Novovysočanská – konec
plotu, Odlehlá, Prokopka, K Trati, Pod Balkánem + 2 parkoviště,
U Kloubových domů, K Fišpance, Novovysočanská: úsek Vysočanské
náměstí – Skloněná, Skloněná – U Nové školy, K Fišpance – Skloněná
(pravé strany po směru)

Blok č. 11

ČT - 12. 4.
PO - 24. 9.

U Harfy, Na Harfě, Pod Harfou + 2 vnitrobloky, Klečákova, Čerpadlová,
Podkovářská, Na Výběžku, V Předním Hloubětíně, U Elektry: úsek
Poděbradská – NN 3871, Nademlejnská, Kolmá, Českomoravská: úsek
Freyova – Lisabonská (pravá strana), Kabešova – Podkovářská

Blok č. 12

PÁ - 13. 4.
ÚT - 25. 9.

Novoborská, Varnsdorfská, Harrachovská, Cvikovská, Mimoňská,
Žandovská, Českolipská

Blok č. 13

PO - 16. 4.
ST - 26. 9.

Litoměřická: úsek Veltruská – Vysočanská, Nad Šestikopy: úsek
Kopečná – slepý úsek, Kopečná, Cihlářská, Pískovcová + parkoviště,
Nad Krocínkou: úsek Prosecká - Pískovcová

Blok č. 14

PÁ - 27. 4.
PO - 1. 10.

Drahobejlova, Na Rozcestí, Lihovarská, Kurta Konráda, U Skládky,
U Svobodárny, Kovářská: úsek Ocelářská – Sokolovská, K Moravině,
Ocelářská: úsek Lihovarská – K Moravině

Blok č. 15

ST - 18. 4.
ČT - 27. 9.

Na Krocínce, Na Vysočanských vinicích, Letňanská: úsek Obvodová –
Na Vysočanských vinicích, Obvodová, Pod Krocínkou, Nad Vysočany, Ke
Klíčovu: úsek Ke Klíčovu – Pod Krocínkou, U Vysočanského cukrovaru

Blok č. 16

ČT - 19. 4.
ST - 3. 10.

Stoupající, Klíčovská, Satalická, U Voborníků, Okřínecká, Kojetická,
Letňanská

Blok č. 17

ST - 25. 4.
ČT - 4. 10.

Habartická, Dvoudílná, K Šafránce, Jitravská, K Lipám: úsek Na Pokraji
– Litoměřická, Děčínská + parkoviště na konci Děčínské, Střížkovská:
úsek Teplická – Děčínská vč. slepého úseku

Blok č. 18

ČT - 26. 4.
PO - 8. 10.

Na Břehu: úsek Sokolovská – Rubeška – slepý úsek, Rubeška,
Podnádražní, Bassova – bez parkoviště, Mlékárenská, Staromlýnská,
Pešlova, Zbuzkova – slepý úsek, Zbuzkova: úsek Krátkého – bratří
Dohalských, bratří Dohalských, Krátkého, Paříkova, NN 4679: spojka
Jandova - Pešlova

Blok č. 19

PO - 23. 4.
PÁ - 5. 10.

Bechlínská, Desenská, Chotěšovská, Kostomlatská, Terezínská, Zakšínská: část, Zásadská, Zlonická
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NABÍZÍM PRODEJ
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SC-380433/01
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Gynekologická ordinace
na Proseku poskytující
komplexní ambulantní péči
dívkám a ženám v oborech
gynekologie a porodnictví

HEZKÉHO SLUNNÉHO BYTU
4+KK PRAHA 9 KBELY

MUDr. Eva Dědicová
Kytlická 779/19 Praha 9 – Prosek
tel.: 727 988 858

www.gyned.cz

SC-380032/03

Veronika Losová • www.los-reality.cz
Mobile: 731 618 356 • e-mail: veronika@losreality.cz

SC-380515/01

5.450.000 Kč

více informací (smluvní pojišťovny,
ordinační hodiny, ceník)
na www.gyned.cz
Přĳímáme nové dospělé
i dětské pacientky!

S NÁMI SEZONU
HRAVĚ ZVLÁDNETE.
JARNÍ SERVIS VOLKSWAGEN
PRO VOZY STARŠÍ 5 LET.
Využijte naši aktuální nabídku servisních úkonů pro vozy starší 5 let
s využitím Economy dílů Volkswagen®, letních pneumatik s bezplatnou
zárukou PneuGarance a možnost sezonní servisní prohlídky v našem
autorizovaném servisu Volkswagen. S naší zvýhodněnou nabídkou,
která platí do 31. 5. 2018, sezonu hravě zvládnete.

Jarní serv

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service.

isní proh

lídka:

299 Kč
Volkswagen

Váš servisní partner Volkswagen Porsche Praha-Prosek
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Liberecká 12, 182 00 Praha 8
tel.: 286 001 711, e-mail: info.prosek@porsche.cz, www.porsche-prosek.cz
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Superliga malého fotbalu
Do jarní části třetího ročníku Superligy malého fotbalu vstupuje Výběr Prahy, který svá domácí
utkání hraje na hřišti v Zákostelní ve Vysočanech, znovu s těmi nejvyššími ambicemi. Proč by
také ne, vždyť premiérový ročník Praha vyhrál a v tom minulém skončil na druhém místě.
„V honbě za titulem budou
tentokrát rozhodovat maličkosti a my musíme být připraveni na vše. Rádi bychom
pozvali fanoušky na dobrý
fotbal a ke každému zápasu
jsme pro ně připravili i tematické akce,“ dodává David
Pecka a zdůrazňuje, že právě
oni mohou být tou pověstnou
ručičkou na misce vah, protože před pěknou diváckou kulisou se hraje vždycky lépe. [dp
K DY A K A M N A Z Á PA S Y ?

V letošní sezoně po odehrání podzimní části jsou
Pražané druzí pouze o skóre
za Blanenskem. „Superliga
se neustále zkvalitňuje a vyrovnává. Svědčí o tom tabulka
po polovině soutěže, kdy šesté
Pardubice ztrácí pouze 2 body
na první Blanensko. Jarní část

bude proto neuvěřitelně napínavá,“ říká vedoucí Pražanů
David Pecka. Výběr Prahy,
v jehož dresu nastupuje i šest
mistrů světa v malém fotbale
a zároveň sportovců roku 2017
v kategorii týmů, našel svůj
domov v areálu Sokola Vysočany v Zákostelní.

Praha–Pardubice:
pondělí 30. dubna v 19 hodin
Praha–Blanensko:
neděle 20. května v 19.30 hodin
Praha–Most:
neděle 10. června v 19 hodin
Praha–Olomouc:
neděle 17. června v 19 hodin

Cvičení pro seniory
Senior fitnes z.s. - pořadatel lekcí zdravotního cvičení po celé Praze, zve do tělocvičen a bazénů všechny, kteří hledají aktivní a přínosnou náplň svého volného času.
Senior ﬁtnes z.s. organizuje
cvičení pro seniory, které je
zaměřené na zlepšení mobility
a samostatnosti. Kde můžete
cvičit v Praze 9?
Zdravý sport,
Kurta Konráda 17, Praha 9
Zdravotní cvičení
Pondělí: 13.00-14.00 (50 Kč)

Jana Hlaďová
tel.: 604 439 928
e-mail: jana.hladova@gmail.com
Zdravý sport,
Kurta Konráda 17, Praha 9
Zdravotní cvičení
Úterý: 13.30-14.30 (50 Kč)
Dana Linkeová, tel.: 605 254 977
e-mail: info@falinke.cz

Přijďte na Spartu
do Podvinného
mlýna
Sportovní areál Sparta Praha
- Podvinný mlýn, Kovanecká
2405/27, Praha 9, e-mail:
rezervace@acsparta.eu
1.-2. 4. neděle-pondělí
Prague Handball CUP
7. 4. sobota Taneční soutěž
Czech Dance Masters - Regionální kolo Praha
7. 4. sobota 8.00-17.00
Rugby turnaj PYRF
8. 4. neděle 12.30-14.30
Zápas Rugby Muži A
14. 4. sobota 11.00-12.30
Zápas Rugby U16
15. 4. neděle 9.00-14.00
Turnaj rugby pro U8 a U10
19. 4. čtvrtek 8.00-15.00
Česko se hýbe
21. 4. sobota Original Street
Dance Cup
21. 4. sobota 14.00-16.00
Zápas Rugby U18
22. 4. neděle 15.00-16.00
Zápas Rugby U14
28. 4. sobota 11.00-12.30
Zápas Rugby U16
28. 4. sobota 14.00-15.45
Zápas Rugby Muži A
28. 4. sobota 16.00-17.45
Zápas Rugby Muži B [rk

SŠ Jarov,
Učňovská 1, Praha 9
Cvičení v bazénu
Středa: 17:00-18:00 (60 Kč)
Jitka Šebková
tel.: 607 115 220
e-mail: j.sebk@seznam.cz
Více na www.seniorﬁtnes.cz
[ vh

Bike Ranch Cup 2018 startuje v dubnu
Další seriál závodů horských kol pro všechny kategorie, od dětí přes amatéry až k profesionálům, Bike Ranch Cup 2018 startuje v pražském parku Višňovka (Praha 9, Pod Šancemi) v neděli 22. dubna.
Termíny dalších dílů seriálu se
pak rozjedou 13. května,
10. června, 12. srpna, 9. září
a ﬁnále 7. října 2018.
Závody budou odstartovány
v 10 hodin dětskými kategoriemi. Děti jsou rozděleny do kategorií podle velikosti kol, nikoliv
podle věku. V 10 hodin startují
děcka na odrážedlech a dále
navazují kategorie kol 12“, 16“,
20“, 24“ a poslední sloučená
30
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26“, 27,5“ a 29“. U této sloučené kategorie smí startovat děti
do 14 let.
Starší kadeti a junioři startují společně s dospělými.
Vyhlášení vítězů dětských kategorií proběhne ve 12 hodin.
Odpolední program je věnován čtyřem závodům kadetů,
juniorů a dospělých. Závodí
se na 40 minut a do jednotlivých závodů se nasazuje podle
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výkonnosti závodnic a závodníků. Proto věnujte vyplnění
registračních údajů pozornost.
První závod nejslabší kategorie startuje ve 13 hodin (liga D)
a ihned po dojetí následuje
vyhlášení. Další pak navazují
ve 14 hodin (liga C), v 15 hodin
(liga B) a nejlepší se postaví
na start v 16 hodin (liga A).
Závodní okruh měří 2,6 km
a jeho náročnost se řídí rov-

něž výkonností. To znamená,
že liga D má na okruhu vynechány techničtější a náročnější pasáže. Ty se pak
postupně přidávají a závodníci ligy A už absolvují kompletní okruh.
Registrace na místě probíhají od 9 hodiny ráno. Případné další dotazy na telefonu
hlavního pořadatele: Michal
Douša 602 255 410. [
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Nabídka, které propadne každý
Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA
TRUMF s motorem TSI o výkonu 150 koní,
multifunkčním koženým volantem, zadními
parkovacími senzory a rádiem Swing
s 6,5’’ dotykovým displejem s Bluetooth
a další neodolatelnou výbavou.

TEĎ NA
TO MÁTE
ŠKODA OCTAVIA TRUMF

www.tednatomam.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 770
www.porsche-prosek.cz

*ilustrační foto

až
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105 000 Kč
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SC-380371/02

zvýhodnění
Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km
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VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

PRVNÍ VÝKUPY
DUBEN 2018
ÚTERÝ 10.4.
STŘEDA 11.4.
ČTVRTEK 12.4.

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

Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

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

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

