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Velikonoce jsou tady, připravte pomlázku!
GALERIE 9:
GABRIELA
KRYL

MUZIKA
ŠPALÍČEK
PRAHA

DIVADLO
GONG:
TGM
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www.glanc.cz
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2019 O2 arena
Support act. PETER CMORIK BAND

Ambulantní pracoviště zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu cévních onemocnění

CÉVNÍ CHIRURGIE
ANGIOLOGIE
ŽILNÍ CHIRURGIE

Cévní vyšetření
Pracoviště
Jsme specialisté na
Na našich
onemocnění tepen
pracovištích
a žil
kooperuje angiolog
i cévní chirurg

Čekací doba
Minimální čekací
doba na vyšetření
i operaci

Žilní chirurgie
Miniinvazivní
endovenozní
metody žilní
chirurgie

Anestezie
Provádíme operace
bez celkové
narkózy

Jednodenní
chirurgie
Operační výkony
bez nutnosti
hospitalizace

Sklerotizace žil
Provádíme
estetickou
skleroterapii
křečových žil

OBJEDNÁNÍ: 731 591 446, e-mail: info@angiochirurgie.cz
ANGIO – CHIRURGIE, Osinalická 1104/13, Praha 8, www.angiochirurgie.cz
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Centrum pro léčbu KŘEČOVÝCH ŽIL
Endovenózní operace křečových žil
t Minimálně invazivní metoda pro léčbu křečových žil tLokální anestézie, nitrožilní uzavření
tMetoda je šetrná, účinná a bezpečná

D E V Í T K A
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

EDITORIAL

PŘEČTĚTE SI

4–8 Z radnice

Vážení čtenáři,
začátkem března schválili
zastupitelé rozpočet naší
městské části pro rok 2019
a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024.
Letos radnice počítá s příjmy
440 milionů korun a výdaji
zhruba 513,5 milionu korun.
Schodek bude ﬁnancovat
z naspořených peněz. Na investice vynaložíme zhruba
200 milionů korun. Nejvíce
ﬁnancí půjde do dopravy,
dále do bydlení, komunálních služeb a územního
rozvoje, školství a ochrany
životního prostředí.
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR za náš
obvod č. 24 se konají už

Měsíčník městské části
Praha 9 – DEVÍTKA
Vydává městská část Praha 9
ve vydavatelství
Strategic Consulting, s. r. o.,
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Tel.: +420 283 091 111
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pondělí–středa 8.00–18.00 hod.

Historie
Služby

9 Bezpečnost

5. a 6. dubna. Přehled volebních okrsků a domů,
které do nich spadají, jsme
přinesli v březnovém vydání
Devítky. V tomto čísle informujeme o nadcházejících
volbách do Evropského parlamentu. Uskuteční se
24. a 25. května.
Duben je letos nejen měsícem velikonočních svátků
a s tím spojených příprav
na ně, ale u nás na Devítce
také dobou mnoha kulturních a společenských akcí,
z nichž mnohé nesou punc
originality. Jako jednodenní
výstava MotherHood v Galerii Hala C, na níž jsou zváni
jen ti, kteří přijdou v čer-
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veno-černém. A nenechte
si ujít ani proslulý Prague
Patchwork Meeting a další
akce, jejichž přehled najdete
na stránkách Devítky.
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S Rentou z nemovitosti kolem světa

Potom se z novin dozvěděli
o Rentě z nemovitosti a vysvitla
jim nová naděje. Samozřejmě měli určité obavy, protože
Výhody Renty z nemovitosti:

̭͗Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).
̭͗Za života nemusíte nic splácet.
̭͗ Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
̭͗Můžete žít důstojněji a život si
více užívat
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Chcete vědět více?

̭͗Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi na nejčastější dotazy na
www.rentaznemovitosti.cz.
̭͗Vyžádejte si orientační kalkulaci
zdarma.
̭͗Můžete nám také zavolat na tel.
233 321 850.
̭͗Jsme držiteli licence
České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

nechtěli přijít o dům, ale Renta
z nemovitosti je natolik oslovila, že si domluvili schůzku se
zástupcem společnosti FINEMO.
CZ, která Rentu z nemovitosti
jako jediná v České republice
poskytuje.

„Byli jsme ujištěni, že naše obavy
jsou zcela zbytečné. Zůstaneme
vlastníky domu a za našeho života nemusíme nic splácet,“ říká
paní Ivana.
„Jedinou nevýhodou je, že se o vybranou částku později sníží hodnota dědictví,“ dodává pan Libor.
Manželé Kolečkovi se sešli se
svým synem a všechno s ním
probrali. Ten s tím neměl žádný
problém, protože už byl dostatečně zajištěný. Naopak rodiče
v jejich smělém plánu cesty ko-
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lem světa podpořil, protože sám
rád cestuje.
Poté se manželé Kolečkovi domluvili se společností FINEMO.CZ
na výplatě jednorázové částky,
aby si mohli zakoupit letenky.

„Už se nemůžu dočkat, až uvidím
všechny ty krásné země… Francii,
Kanadu, Mexiko, Kubu, Thajsko“,
líčí nadšeně paní Ivana.
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 Manželé Ivana a Libor Kolečkovi se kdysi seznámili
díky cestování, které bylo jejich koníčkem a nakonec
spojilo i jejich životy. Potom přišly děti, radosti i starosti s nimi spojené a na cestování nebylo najednou dost
času. Po odchodu do důchodu byli zase rádi, když s penězi jakž takž vystačí a pomalu se smiřovali s tím, že
vysněnou cestu kolem světa nikdy nezrealizují.
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Volby do Evropského parlamentu
Nadcházející volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24. května 2019 od 14 do 22 hodin a 25. května 2019 od 8 do 14 hodin, jsou svým způsobem specifické. Přinášíme proto upozornění na odlišnosti proti jiným typům voleb,
týkající se výkonu volebního práva.

Především upozorňujeme
na možnost požádat o vydání
voličského průkazu v případě,
že se v termínu konání voleb
nebudete zdržovat v místě
svého trvalého bydliště. Rovněž v případě, že bude volič
neplánovaně přijat do zdravotnického nebo obdobného
zařízení v termínu voleb,
nebude mu bez voličského
průkazu umožněno hlasování.
S voličským průkazem může
volič hlasovat v jakémkoliv
volebním okrsku na území České republiky. Žádost
o vydání voličského průkazu
pro voliče s trvalým pobytem na území MČ Praha 9 je
možné podat osobně v budově
Úřadu městské části Praha 9
v informační kanceláři nebo
poslat poštou – v tom případě
je nutné nechat úředně ověřit
podpis na žádosti. Formuláře
jsou k dispozici v informační
kanceláři nebo na webových
stránkách úřadu. Požádat
o vydání voličského průkazu
osobně je možné jen do
22. května 2019 do 16 hodin.
Pokud využijete možnosti požádat písemně nebo datovou
schránkou, musí být žádost
doručena nejpozději 17. května 2019 do 16 hodin. Nelze
přijmout žádost o vydání voličského průkazu zaslanou
e-mailem ani v zastoupení.
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Voličské průkazy budou vydávány nejdříve 9. května 2019.
Dále upozorňujeme na ust.
§ 36 odst. 5) zákona č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, podle kterého
nelze umožnit hlasování voličům, kteří nejsou zapsáni
ve výpisu ze seznamu pro
volby do Evropského parlamentu. Není tedy možné voliče na základě předloženého
občanského průkazu do seznamu voličů dopsat přímo
ve volební místnosti. Je proto
v zájmu každého občana, který projeví svou vůli hlasovat,
aby si na Úřadu městské části
Praha 9 ověřil, zda je uveden
v seznamu voličů. Je možné
tak učinit osobně, telefonicky
na čísle 283 091 124 nebo e-mailem na adrese Cervenkovaj@praha9.cz .
Dalším speciﬁkem těchto
voleb je postup při změně trvalého pobytu po 14. dubnu
2019. Pokud k ohlášení změny
trvalého pobytu dojde po uvedeném termínu, bude volič
vyškrtnut ze seznamu voličů
v místě původního trvalého
pobytu. Aby mohl hlasovat
v místě nového trvalého bydliště, je třeba, aby u obecního
úřadu v místě předchozího
trvalého bydliště požádal
o potvrzení o vyškrtnutí ze
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seznamu voličů. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu
úřadu v místě nového bydliště
nejpozději do 22. května 2019
nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební
místnosti v místě nového
bydliště. Zároveň musí volič
prokázat své právo hlasovat
ve volebním okrsku občanským průkazem s odděleným
rohem a potvrzením o změně
místa trvalého pobytu nebo
novým občanským průkazem
s aktuálními údaji.
Pokud volič po návratu
na území ČR ze zahraničí,
kde byl veden ve zvláštním
seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat
ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu voličů.
Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto
potvrzení je nutné předložit
obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do
22. května 2019 nebo ve dnech
voleb přímo okrskové volební
komisi ve volební místnosti
příslušné podle místa trvalého
pobytu.
Občané jiných členských
států Evropské unie mají právo hlasovat na území České
republiky za předpokladu, že
jsou ke druhému dni voleb
nejméně 45 dnů přihlášeni

k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR a jsou
u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsáni v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Pokud volič již požádal
o zápis do seznamu při minulých volbách do Evropského
parlamentu a nepožádal o vyškrtnutí, je na tomto seznamu
veden stále. Pouze doporučujeme na úřadu příslušném
podle místa pobytu ověřit
zapsání v seznamu voličů. Ti
voliči, kteří o zápis do seznamu voličů nepožádali a do Evropského parlamentu dosud
nevolili, musí podat u obecního úřadu v místě svého pobytu
žádost o zápis do seznamu voličů. Tuto žádost je třeba podat
osobně, a to nejpozději
14. dubna 2019 do 16 hodin.
Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR
(není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR). [
Ilustrační foto: Marie Kurková

INFO

Veškeré dotazy rádi zodpovíme
na telefonním čísle 283 091 124
nebo prostřednictvím e-mailu
Cervenkovaj@Praha9.cz.
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Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR za obvod č. 24 se konají 5. a 6. dubna 2019, kdy se uskuteční první kolo voleb.
Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin, uzavřou ve 22 hodin, v sobotu bude hlasování pokračovat od 8 hodin a volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin.
Doplňovací volby do Senátu se
týkají voličů s trvalým pobytem ve volebním obvodu
č. 24, to znamená v celé městské části Praha 9 s výjimkou
katastrů Hrdlořezy, Hloubětín
a Malešice. Do Senátu tentokrát nebude volit část voličů
s trvalým pobytem patřícím
do volebního okrsku č. 9004,
a to v ulicích K Náhonu, Mod-

rého, Nademlejnská, Nepelova, U Elektry, ve volebním
okrsku č. 9006 v ulici Granitova a doplňovací volby do Senátu nebudou probíhat vůbec
ve volebním okrsku č. 9018.
V těchto částech městské části
Praha 9, které patří do senátního obvodu č. 26, řádné volby
do Senátu proběhly v říjnu
roku 2018.

Pokud nebude senátor zvolen v prvním kole, bude se
konat druhé kolo voleb do Senátu ve dnech 12. a 13. dubna
2019 ve stejných hodinách
jako kolo první. V případě
konání druhého kola voleb se
nebudou hlasovací lístky doručovat do schránek voličům,
ale budou k dispozici přímo
ve volební místnosti. [jč

POZOR, ZMĚNA!
Důležitou změnou pouze pro tyto volby
(I. i II. kolo voleb) je umístění volební
místnosti pro voliče s trvalým pobytem
patřícím do volebních okrsků č. 9011
a 9016. Sídlo těchto okrskových
volebních komisí bylo v divadle Gong.
Z technických důvodů se volební komise
přesouvají do Základní školy, náměstí
Na Balabence 800/7.

Spor o možné využití pozemku na Střížkově
V minulých dnech nacházeli obyvatelé Proseka a Střížkova
ve schránkách petici Za koncepční ochranu zeleně na území
MČ Praha 9.
Píše se v ní, že 5. března vydala městská část Praha 9
souhlasné stanovisko k žádosti
o změnu územního plánu pozemku č. parc. 515/41, katastrální území Střížkov, Praha 9,
při ulici Lovosická z funkční
plochy VV (Veřejné vybavení)
a zčásti funkční plochy ZP
(Parky, historické zahrady)
na OB – E čistě obytné území
s kódem míry využití území
„E“, zkráceným postupem.
Iniciátoři petice navrhují: Řešením je tuto zelenou plochu
pojmenovat park Střížkov
a tu pak kultivovat, udržovat
a užívat v souladu s potřebami
obyvatel tohoto sídliště.
Zastupitelstvo MČ Praha 9
schválilo souhlasné stanovisko
k žádosti o změnu územního plánu na parcele patřící
společnosti FINEP 25 hlasy,
3 zastupitelé byli proti – dva
z hnutí ANO 2011, jeden z České pirátské strany.
Za hnutí ANO 2011 postoj vysvětlil Oldřich Brojír: „Absence
navazující občanské vybavenosti nám neumožňuje podpořit
podobné změny v Praze 9. Jak
ukazuje petice „Za koncepční
ochranu zeleně na území MČ
Prahy 9“, nejsme jediní. Rapidní
zhoršení dopravy a parkování
budou první problémy, které se
zástavbou přijdou, nicméně se
dají ještě řešit. Ztráta zeleně je
ale neřešitelná.“

Co na to MČ Praha 9?
„Změna územního plánu
pozemku č. p. 515/41 v k. ú.
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Střížkov se z větší části týká
změny VV (veřejné vybavení), jedná se tedy o stavební pozemky, pozemky,
na kterých je možná výstavba
a vždy možná byla. Není zde
stanoven žádný koeﬁcient,
což prakticky znamená, že
by tyto pozemky mohly být
maximálně zastaveny a zahuštěny, a to jak výškově, tak
objemově,“ říká místostarosta
Prahy 9 Ing. Marek Doležal
a dále vysvětluje: „Sloučením větší části pozemku VV
a menší ZP (parky, historické
zahrady) a se změnou na OB
(čistě obytné) s koeﬁcientem
„E“ tak vzniká ucelená lokalita s omezeným koeﬁcientem
možné výstavby, kde případná budoucí výstavba bude
rozvolněná s dostatkem zeleně
na pozemcích.“
Zastupitelstvo MČ Praha 9
tedy schválilo pouze možnost
nízké, rozvolněné zástavby.
Stávající park s dětskými
hřišti zůstane zachován. „Projednávání změn územního
plánu na Magistrátu hl. m.
Prahy trvá několik let. Také
v tomto případě se budeme
snažit, aby při výstavbě bylo
zachováno maximum zeleně,“
dodává Marek Doležal, podle
kterého městská část dlouhodobě programově chrání zelené plochy právě na Proseku
a Střížkově. V minulosti se jí
podařilo na mnoha místech
výstavbě zabránit nebo ji
alespoň omezit. Také na tom
samém zasedání zastupitelstvo

Označená plocha by se mohla změnit na čistě obytnou plochu, kde by výstavba byla
omezena

např. nesouhlasilo se změnou
územního plánu rovněž na
Střížkově nedaleko od výše
uvedeného pozemku při ulici
Zásadská, kdy investor poža-

doval kompletně provést změnu z nestavebního pozemku
ZMK (zeleň městská krajinná)
na plochu DGP (garáže a parkoviště). [mk

Dopravní uzavírky na Devítce
Dopravní uzavírky v Praze 9 v dubnu.
Odbor dopravy Úřadu městské
části Praha 9 povolil částečnou uzavírku ulice Na Vysočanských vinicích – 2. etapa
probíhající realizace akce
„Obnova vodovodního řadu“,
v termínu 8. dubna 2019 až 15.
července 2019 (1. etapa probíhá již nyní).
DEV Í T K A
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Vzhledem ke vhodným
klimatickým podmínkám
bude počet žádostí o povolení
záborů komunikací stoupat.
Doporučujeme proto sledovat úřední desku a webové
stránky www.praha9.cz, kde
budou uvedeny aktuální informace. [red
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Schodkové rozpočty na Devítce
Příjmy 440 milionů korun a výdaje zhruba 513,5 milionu korun – tak lze stručně charakterizovat rozpočet městské části
Praha 9, který 5. března schválilo její zastupitelstvo. Schodek bude radnice financovat z naspořených peněz. Blíže jsme se
na plánované finance Devítky podívali s místostarostou MČ Praha 9 Tomášem Portlíkem.
Řadu let, co
jste odpovědný za ﬁnance
městské části,
prosazujete
„držet běžné výdaje
na uzdě“. Platí
Tomáš Portlík,
to i pro letošní
místostarosta MČ
rok?
Praha 9 odpovědný Pro dlouhodoza ﬁnance
bě udržitelné
ﬁnanční zdraví je potřeba provozní výdaje
neustále hlídat. Je jednoduché
je zvýšit, ale téměř nemožné
je pak snižovat. Když uvedu
příklad, hlavní město Praha
je od roku 2012 zvýšilo téměř
na dvojnásobek a za pár let už
nebude mít dostatek ﬁnančních
zdrojů na klíčové investice. Podobně se to děje i v některých
městských částech. Proto velice
tvrdě prosazuji, abychom je
zvýšili pouze v těch oblastech,
kde je to nezbytné.
V jakých oblastech počítáte
s rostoucími výdaji?
Konkrétně se jedná o školství, protože rostou počty
dětí v mateřských i základních školách a úměrně tomu
stoupají náklady na provoz
těchto zařízení. Na investice
ve školství máme vyčleněno
více než 45 milionů korun, zejména na rekonstrukce budov
a přípravy na další rozšíření
kapacit škol.

Výdaje rostou i v oblasti životního prostředí, což je ovlivněno zvyšujícími se náklady
na údržbu rozšiřující se zeleně
na Devítce. Z investic v částce více než 27 milionů korun
je 17 milionů korun určeno
na dobudování parku Zahrádky a pět na přípravu rozšíření
parku Přátelství včetně prostředků na dokončení přesunu
parkoviště v Jiřetínské.
V rozpočtové kapitole doprava je největší položka určena
na dokončení stavby parkovacího domu na Proseku.
Z celkové výše rozpočtu 513
milionů korun tvoří letos 313
milionů běžné výdaje, tedy výdaje na chod úřadu, školství…
Tato čísla se v posledních letech
v Praze 9 sice příliš nemění,
přesto jako strážce ﬁnancí
z nich nemůžete mít radost.
Problém je v tom, že městské
části s přeneseným výkonem
státní správy (Praha 1-Praha
22) dostávají na služby s tím
spojené, tedy služby, které

na ně přenáší stát, výrazně
méně, než kolik na ně musí
reálně vynakládat. Cesta,
jak z toho ven, je omezit tyto
služby nebo tlačit na stát,
aby za objednané služby také
zaplatil. Proto MČ Praha 9 už
v roce 2015 iniciovala setkání
starostů pražských městských
částí, aby společně jednali
s hlavním městem Prahou
o narovnání dotačních vztahů.
Podařilo se nám tak dosáhnout toho, že např. příspěvek na obyvatele od té doby
kontinuálně roste, což přináší
více ﬁnancí do obecních kas.
Ale bohužel je to stále málo,
protože i nadále musíme běžné
výdaje dokrývat z vlastních
prostředků. Letos částkou
25 mil. Kč. (Před pěti lety byl
tento rozdíl dokonce 64 mil.
Kč). A to v hodnocení efektivity práce vnitřní správy
na Úřadu MČ Praha 9 patříme
k nejlepším městským částem.
Bohužel letos v tomto směru
negativně ovlivní náš rozpočet
fakt, že nařízením vlády ros-

ROZPOČET MČ PRAHA 9 PRO ROK 2019
CELKOVÉ PŘÍJMY: 439 963 500 KČ
CELKOVÉ VÝDAJE: 513 468 000 KČ
Příjmy:
ze státního rozpočtu 37 462 000 Kč
z rozpočtu hl. m. Prahy 187 315 000 Kč
z hospodářské činnosti 147 100 000 Kč
vlastní příjmy 68 086 500 Kč

Výdaje:
běžné 313 498 000 Kč
kapitálové 199 970 000 Kč

tou platy úředníků, ale na toto
zvýšení jsme peníze od státu
nedostali. Běžné výdaje zvýšily i náklady na organizaci
doplňovacích voleb do Senátu v našem obvodu a volby
do Evropského parlamentu.
Vraťme se ke kapitálovým výdajům. O některých velkých
investicích, na něž je vyčleněno
200 milionů korun, jsme už hovořili. Co plánujete dál?
Zaměřit se chceme na přípravu projektů ve školství, životním prostředí, dopravě,…
až do fáze udělení stavebního
povolení, abychom na jejich
realizaci mohli žádat o ﬁnance z jiných zdrojů a nemuseli
brát peníze z rozpočtu MČ
Praha 9.
Co konkrétně chcete realizovat
za peníze z jiných zdrojů?
Například na rozšíření parku
Přátelství jsme již od pražského magistrátu získali
25 milionů korun. Hl. m. Praha ﬁnancuje také budování
parku Zahrádky. Na rekonstrukci historické budovy
U Brabců máme vyčleněno
31 milionů korun a dalších
40 procent z rozpočtových
nákladů chceme získat jinde.
Na parkovací dům na Proseku
v hodnotě 110 milionů korun
sice hl. m. Praha přispěla jen
17 miliony korun, ale na výstavbu parkovacího domu

Přivítejte jaro s Paletkou! S rodiči o školství v Praze 9
V komunitní zahrádce Paletka budeme v neděli 28. dubna
od 14 do 18 hodin otevírat novou sezonu 2019.
inspiraci a také si odnést trochu jara k sobě domů. Za přispění městské části Praha 9
budeme moci všem návštěvníkům nabídnout sazenici
macešky (jeden kus na osobu)
za symbolický poplatek 5 Kč.
Těšíme se na vás! [
INFO

Přijďte se podívat, jak to u nás
chodí, načerpat energii a jarní
6
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Komunitní zahrádka Paletka
Pod Krocínkou 466/44
Praha 9
https://www.facebook.com/kzpaletka/
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První setkání rodičů žáků základních škol z oblasti Vysočan
a Libně se uskuteční 9. dubna od 18 hodin v budově radnice
MČ Praha 9, Sokolovská 14/324.
Cílem setkání je vyslechnout
podněty a názory široké rodičovské veřejnosti a společně
hledat nejefektivnější cesty
ke vzdělávání dětí v době IV.
průmyslové revoluce. Abychom
nediskutovali jen v obecné rovině, ale společně jsme dospěli
ke konkrétním závěrům, nabízíme k diskuzi několik témat:
• Jak podpořit pozitivní změny
ve vzdělávání z pohledu rodičů
• Využití volného času dětí a mládeže

• Zapojení rodičů do spolupráce se
školou na organizaci mimoškolních
aktivit
• Problematika vzdělávání cizinců
• Problematika kouření, alkoholu
a užívání omamných a psychotropních látek
• Jiné

Na setkání se těší Ing. Zdeněk
Davídek, radní MČ Praha 9,
a Ing. Kornélia Gottmannová, členka Zastupitelstva MČ
a školské komise Rady MČ
Praha 9 [
D UBE N
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končí v černých číslech
v Podviní a parkoviště u Polikliniky Prosek budeme shánět
peníze jinde. Z rozpočtu Prahy
žádáme také o dotace na stavbu nové ZŠ a MŠ U Elektry
pro 750 žáků, přístavbu ZŠ
Na Balabence, rekonstrukci
pavilonu MŠ U Vysočanského
pivovaru. Protože jsme tyto
peníze ještě nedostaly, nejsou
zatím zahrnuty v rozpočtu
městské části Praha 9. Vícezdrojové ﬁnancování bychom
rádi využili např. také v Divadle Gong, protože dětská
představení, na něž se zaměřuje, jsou významná i pro děti
z jiných částí Prahy.
Hledáte i cesty, jak snižovat
výdaje bez toho, že byste omezovali rozsah nebo kvalitu poskytovaných služeb?
V posledních letech byly
největším „jedlíkem“ našeho rozpočtu sociální služby. Rozhodli jsme se proto
transformovat příspěvkovou
organizaci Středisko sociálních služeb Praha 9 na ústav
Sociální služby Praha 9 s tím,

Finanční vztahy MČ Praha 9 s hl. m. Prahou
v letech 2014-2019 v mil. Kč

V roce 2015 iniciovala městská část Praha 9 setkání starostů, kteří pak společně
jednali s hl. m. Prahou o narovnání ﬁnančních vztahů. Díky tomu letos dostává od magistrátu o 58 milionů korun více než v roce 2014. Celkově tak za tuto dobu obdržela
o 200 milionů korun více, než kdyby k navyšování příspěvků nedocházelo.

že městská část zůstala jeho
jediným zřizovatelem. Ústavu
jako neziskové organizaci se
otevřel přístup k dalším zdrojům – evropským fondům,
dotacím a grantům, dárcům,
fundraisingu, nadacím apod.,
a z rozpočtu městské části
čerpá méně.

Ke schválenému rozpočtu MČ
Praha 9 pro letošní rok se vyjádřila také opoziční Česká pirátská strana. Zastupitel Václav
Vislous k tomu uvedl:
Rozpočet je vždy jedním
z největších témat roku. Nastavuje totiž mantinely toho,
jak budeme hospodařit. I letos

je schválený rozpočet ztrátový, a to i ve své provozní části.
Stejně jako loni tak bude nutné do příjmů přidat nejméně
sto milionů korun z rezerv vytvořených privatizací bytů.
Proto budeme tvrdě pracovat
na tom, aby se rozpočet Prahy 9 brzy narovnal. Jednak budeme v rámci komisí urputně
hledat vnitřní úspory. Zároveň
podpoříme jednání s magistrátem o zvýšení příspěvku
městským částem. Od rady
Prahy 9 v tomto cítíme podporu, a proto věřím, že do konce
volebního období se podaří dostat provozní část hospodaření
městské části do černých čísel.
Přesto ale vidíme možnost,
jak k nám dostat více peněz
na investice, a zároveň dát
možnost místním, aby sami
řekli, kde jsou nejvíce potřeba.
Magistrát totiž městským částem už od roku 2016 přispívá
ročně až pět milionů korun
na tzv. participativní rozpočty.
Jejich zavedení v Praze 9 bude
proto pro nás v průběhu roku
jednou z priorit. [Marie Kurková

INZERCE

JA CZECH učí metodám
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KKažždý denn
odd 99h do 18h.

Přijďte se podívat,
jak dopadne souboj
studentských ﬁrem.

JA studentská
ﬁrma roku 2019
proběhne
v Harfě
už 4. dubna.

!!

Přivítejte jaro s Pigym
a Lily. Další parádní odpoledne plné
tancování, her a pohádek je připravené na

sobotu 20. dubna.

Přijďte omrknout nejnovější kolečkové bruusle
i koloběžky a vyzkoušet si jízdu na u-ram
mpě
nebo slopestyle.
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Poslední dubnový den
patří čarodějnicím. Přijďte
si užít odpoledné plné her a opékání
buřtů na střeše Galerie Harfa.

Těšíme se 30. dubna
od 16h do 20h.
SC-391086_03

3. ročník největšího
j
setkání
bruslařů v ČR se uskutečnní
27. 4. v Harfě.
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Žáci a studenti z Prahy 9
zachytili vzpomínky pamětníků
Do projektu Příběhy našich sousedů, který se v Praze 9 koná letos poprvé, se zapojilo celkem osm týmů ze čtyř základních
škol a dvou gymnázií. Pod vedením svých pedagogů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Litvínovská 500, ZŠ a MŠ
Na Balabence, ZŠ Novoborská, ZŠ Špitálská a studenti Gymnázia Českolipská a Gymnázia Špitálská.
V průběhu šesti měsíců měly
týmy za úkol navštívit svého
vybraného pamětníka, který
byl svědkem důležitých dějinných událostí 20. století,
zachytit jeho životní příběh
a následně kreativně zpracovat
tak, aby bylo možné jej představit odborné i široké veřejnosti prostřednictvím webu
www.pribehynasichsousedu.cz
a poté i na slavnostní závěrečné prezentaci na začátku dubna na vysočanské radnici.

Vysočanský projekt
Vysočanský projekt byl zajímavý hned v několika ohledech. Mnoho pamětníků si
našly týmy samy z okruhu
svých známých či příbuzných,
přičemž mezi pamětníky
se vyskytlo nebývale velké
množství těch, kteří už jsou
na světě opravdu dlouho a pamatují celou druhou světovou
válku. Kromě toho, že se
všechny týmy rozhodly využít
pro zpracování pamětnických
příběhů tvorbu audioreportáže
v Českém rozhlase, navíc se

týmy z Prahy 9 jako první ze
všech zapojily do spolupráce
s Aeroškolou, v jejímž ateliéru čtyři z týmů zpracovaly
pamětnické příběhy formou
krátkého animovaného ﬁlmu.

Příběhy
Děti zpovídaly například projektanta mnoha významných
staveb Miloše Panýra, který
vzpomínal na to, jak jako dítě
zažil gestapem vedenou bytovou prohlídku, která následovala okamžitě po atentátu
na říšského kancléře Heydricha, a dále na to, jak musel
jako totálně nasazený mrtvolám po bombardování Emauz
na krk věšet papundeklové
cedulky.
Dlouholetý skaut a držitel
Ceny městské části Prahy 9
Petr Maišaidr poutavě vyprávěl o tom, jak se jeho oddíl
musel po zákazu Junáka scházet potají v bytech jeho členů
a jak v srpnu 68 nasedl spolu
s dalšími lidmi do mlékařského vozu a vydal se pomáhat
zraněným na Václavské ná-

městí. Dodnes má schovanou
státní vlajku namočenou
v krvi, u které pak svým
skautským svěřencům připomínal naše dějiny.
Bývalá pedagožka a emeritní ředitelka základní školy
Dagmar Ryčlová mimo jiné
pobavila děti historkou o tom,
jak to tu v Praze před sametovou revolucí všude vřelo
a jednotky VB byly neustále
ve střehu, aby se někde náhodou někdo nesdružoval.
A tak se stalo, že před školou,
kde paní Dagmar učila a která
stála blízko Václavského náměstí, byl rozehnán vodními
děly hlouček rodičů čekajících
na děti, které se vracely z lyžařského kurzu.
Prostřednictvím naslouchání životním příběhům tak
mohly děti navštívit důležité
milníky našich dějin a podívat
se na ně očima těch, co je skutečně zažili.
V rámci slavnostního podvečera 3. dubna od 17.30
hodin na vysočanské radnici
odborná porota ve složení To-

máš Kalina (historik), Ondřej
Suchan (žurnalista) a Radka
Dvořáková (pedagog) posoudí
jednak zpracované výstupy
dokumentaristických týmů
a dále jejich prezentace před
publikem a nakonec ocení tři
nejzdařilejší projekty. [Text a foto:
Věra Tůmová

INFO
Projekt Příběhy našich sousedů vznikl
pod záštitou společnosti Post Bellum
a díky ﬁnanční podpoře městské části
Praha 9.
Od roku 2012 do ledna 2019 se do projektu v celé České republice zapojilo už
661 českých škol s 4234 žáky a studenty, kteří zdokumentovali na tisícovku
pamětnických příběhů. Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na webu
www.pribehynasichsousedu.cz.

Dopravní hřiště na Proseku zase ožívá
Dopravní hřiště v Litvínovské 821/5A na Proseku zřídila městská část Praha 9 s podporou strukturálních fondů EU už v roce 2008.
Od té doby jím prošly tisíce dětí, které si zde prakticky osvojily zásady bezpečnosti silničního provozu. Nová sezona na dopravním
hřišti letos začíná 17. dubna.
Tento den se jen neotevřou
dveře dopravního hřiště, ale
připraven je od 15 do 18 hodin
zajímavý program ve spolupráci s BESIP – prezentace BESIP,
hry a testy pro děti i rodiče,
drobné odměny a malé občerstvení. Tak přijďte s námi otevřít
další sezonu a oživit si společně
s dětmi dopravní předpisy.

Pro školní třídy i veřejnost
Hřiště, jehož kapacita je
30 jezdících osob, je přístupné
pro školní třídy i veřejnost.
Děti z mateřských a základních škol tu potkáte dopoledne. Na zvládnutí skutečného
dopravního provozu se připravují v moderně vybavené
8
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učebně, v níž probíhají kurzy
dopravní výchovy, a samozřejmě na „silnicích“ s množstvím křižovatek, dopravních
značek… a nechybí ani model
čerpací stanice. V odpoledních
hodinách a o letních prázdninách je dopravní hřiště otevřeno pro veřejnost.
Děti mají k dispozici vozový
park elektrických autíček,
koloběžek, cyklistických kol
i šlapacích motokár. Kdo nemá
vlastní kolo či jiné „vozítko“,
může si je vypůjčit včetně přilby. Informace o provozu Dopravního hřiště Prosek a ceník
výpůjčného a vstupného najdete na www.dopravnihristeprosek.cz. [jm, foto: Marie Kurková
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Dopravní hřiště na Proseku zahajuje v dubnu svou už dvanáctou sezonu
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Policisté zatím obvinili žháře ze založení 31 požárů
Šestadvacetiletého mladíka, který má na svědomí minimálně
31 požárů, zadrželi pražští policisté 6. března večer na vlakovém nádraží ve Vysočanech.
Spolu se žhářem skončil v cele
i čtyřiačtyřicetiletý bezdomovec, který na zasahující
kriminalisty nejdříve vulgárně
vyřvával a pak na jednoho
z nich poštval dva psy – belgického ovčáka a vlkodava,
které měl u sebe. Jen díky
tomu, že detektiv měl na sobě
neprůstřelnou vestu, ho psi
nepokousali. Roztrhali mu
však bundu. Bezdomovec psy

odvolal až po varovném výstřelu z policejní pistole.

Zapaloval ve Vysočanech,
Letňanech i Káraném
Poprvé měl žhář řádit
18. prosince 2018, naposledy
3. března 2019. Oheň zakládal
v autech, zahradních přístřešcích, kontejnerech ve Vysočanech, Letňanech i v Káraném
ve Středních Čechách. Jen

Jedno ze zapálených aut.

motorových vozidel zapálil
patnáct. Těsně před Vánocemi
podpálil podle policistů během
jednoho večera v rozmezí asi

20 minut hned šest aut v Letňanech.
„Svým jednáním způsobil
škodu bezmála za jeden milion
korun. V tuto chvíli je obviněn
z trestného činu poškození
cizí věci, za což mu hrozí až tři
roky vězení. Je stíhán vazebně,“ uvedl pražský policejní
mluvčí Tomáš Hulan.
K 31 zadokumentovaným
požárům se obviněný sám doznal, nicméně policie případ
dál prošetřuje. Má totiž podezření, že mladík má na svědomí mnohem více trestných
skutků. [red, foto: Archiv Policie ČR

Policejní kontrola v Továrně 70
Policisté z Krajského ředitelství policie Praha a Městské
policie Praha provedli důkladnou kontrolu provozovny, zaměřili se především na
zjištění návykových látek,
pátrání po osobách a věcech.
Celkem zajistili pět cizinců,
kteří porušili předpisy upra-

Policisté Obvodního ředitelství policie Praha III zaměřili
22. března v nočních hodinách svoji pozornost na Music
Club Továrna 70 v Jablonecké ulici na Proseku.
Místní obyvatelé si na tento
hudební klub stěžují už dlouho
a v policejních hlášeních se
v souvislosti s provozem v něm

často objevují oznámení o napadání mezi hosty, krádežích,
narušování veřejného pořádku
v okolí klubu jeho návštěvníky.

vující cizinecký režim. Akce
dále pokračovala v provozních zařízeních na Proseku
a podle Adama Vážanského,
místostarosty deváté městské
části, která s policií v tomto
směru úzce kooperuje, se
podobné kontroly budou opakovat. [red
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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. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25 – 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 9:30 – 11:00
Angličtina (pokročilí) - v novém čase 10:45 – 11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
3. 4. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:00 – 10:00
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – začátečníci 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda s ředitelem Vojenského
historického ústavu 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Jarní stromečky
14:45 – 16:00
4. 4. 2019 - ČTVRTEK
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Trénink paměti II. – v novém čase 10:30 – 11:30
Cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou.
Sál Harﬁca/ 40 Kč 9:20 – 10:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 11:30
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
Společenské hry – Rummicub, Scrable, kostky/
vrchcáby, dáma… 13:00 –15:30
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, vyřízení
organizačních věcí apod. 13:30 – 15:30
5. 4. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Společenské hry – karty/kanasta, žolíky… 9:00
–12:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé 13:30 – 14:30
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
8. 4. 2019 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky –
v novém čase 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harﬁca/, zdarma 10:00 – 11:00
Skupinové tance orientálního folkloru pro začátečníky /sál Harﬁca/, zdarma 11:00 – 12:00
Klub seniorů kardiaků 14:00 – 16:00
9. 4. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25 – 9:25
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Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 9:30 – 11:00
Angličtina (pokročilí) - v novém čase 10:45 – 11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Hodina zpěvu pro seniory s hudebním doprovodem /zdarma/ 15:00 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
10. 4. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – začátečníci 10:00 –11:00
Přednáška, beseda s předním českým kardiochirurgem, profesorem MUDr. Janem Pirkem,
Dr.Sc – „Můj živor s kardiochirurgií. Zdarma
13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Velikonoční ozdoby
14:45– 16:00
11. 4. 2019 - ČTVRTEK
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink paměti II. – v novém čase 10:30 – 11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 11:30
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, vyřízení
organizačních věcí apod. 13:30 – 15:30
12. 4. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Společenské hry – karty/kanasta, žolíky/Scrable, kostky, dáma… 9:00 –12:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Vycházka do Národního zemědělského muzea
a vyhlídkové zahrady na střeše. Sraz v 9 hod.,
Harrachovská 2, cena do 70 let - 80 Kč, nad 70
zdarma 9:00 – 12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé 13:30 – 14:30
Masáže pro seniory-záda, šíje /200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat)

Počítačový kurz – pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 9:30 – 11:00
Angličtina (pokročilí) - v novém čase 10:45 – 11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
17. 4. 2019 - 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
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 12:00 –13:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda s historikem Národního
muzea PhDr. Petrem Maškou: Zámecké
knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Kraslice 14:45 – 16:00
18. 4. 2019 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou.
Sál Harﬁca, 40 Kč 9:20 – 10:20
Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 – 11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 11:30
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, vyřízení
organizačních věcí apod. 13:30 – 15:30
19. 4. 2019 - PÁTEK
Velký pátek, státní svátek - zavřeno
22. 4. 2019 - PONDĚLÍ
Velikonoční pondělí - zavřeno

15. 4. 2019 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky –
v novém čase 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harﬁca/, zdarma 10:00 – 11:00
Skupinové tance orientálního folkloru pro začátečníky /sál Harﬁca/, zdarma 11:00 – 12:00
Country tance – pokročilí 15:00 – 16:00

23. 4. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25 – 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – začátečníci 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 9:30 – 11:00
Angličtina (pokročilí) - v novém čase 10:45 – 11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

16. 4. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25 – 9:25
Počítačový kurz – začátečníci 8:30 – 9:30

24. 4. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:00 – 10:00
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Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda historičkou PhDr. A. Karkulovou: 1. světová válka 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Ptáčata 14:45– 16:00
25. 4. 2019 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou.
Sál Harﬁca, 40 Kč 9:20 – 10:20
Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 – 11:30
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, vyřízení
organizačních věcí apod. 13:30 – 15:30
26. 4. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Společenské hry – karty/kanasta, žolíky/Scrable, kostky/vrchcáby, dáma… 9:00 –12:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Vycházka, komentovaná prohlídka skleníku
Fata Morgana, výstava Motýlí cestovatelé. Sraz
v 9:00 hod., Harrachovská 2, vstupné 75 Kč.
Zájemci hlaste se u vedoucí centra pro seniory,
Bc. A. Dunděrové 9:00 – 12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé 13:30 – 14:30
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat)
29. 4. 2019 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky –
v novém čase 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harﬁca/, zdarma 10:00 – 11:00
Skupinové tance orientálního folkloru pro začátečníky /sál Harﬁca/, zdarma 11:00 – 12:00
Country tance – pokročilí 15:00 – 16:00
30. 4. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25 – 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – začátečníci 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 9:30 – 11:00
Angličtina (pokročilí) - v novém čase 10:45 –
11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
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Dubnová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé bydliště v působnosti úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324.
4. dubna ve 14 hodin
Hudební vystoupení kapely
Hašlerka
Muzikanti z Hašlerky se rozhodli obnovit tradici českého
kabaretu počátku minulého
století, na jejímž rozmachu
měl Karel Hašler lví podíl.
Připomeneme si jména Červená sedma, Lucerna, Hvězda, Po starých zámeckých
schodech, Strahováček, Nad
Prahou tančily hvězdičky…
Vstupenky v hodnotě 20 Kč
jsou v předprodeji Divadla
Gong (pouze pro seniory, kteří
mají trvalé bydliště v působnosti Úřadu MČ Sokolovská
14/324).
10. dubna
Návštěva Škody Muzea a výrobního závodu Škoda Aauto
Sraz v atriu hotelu Clarion
v 7.45, odjezd v 8 hodin. Ex-

kurze od 10.30 hodin. Počítejte, že trvá tři hodiny, kdy
budete procházet areálem
Škodovky. Návrat do 16 hodin. Přihlášky s platbou 100 Kč
bude 8. dubna od 10 do 14
hodin (do naplnění kapacity
autobusu) vybírat Renáta Píchová v kanceláři č. 351,
3. patro, oddělení kultury
Úřadu MČ Praha 9.

16. dubna ve 14 hodin
Pozor změna termínu z původně plánovaného 9. dubna
Dáma v černém
Pohodové odpoledne s herečkou Marií Drahokoupilovou.
Připravte si na lístečky otázky.
Paní Marie ráda mluví o tom,
co vás zajímá.
Obřadní síň vysočanské radnice, Sokolovská 14/324,
Praha 9. Omezený počet míst.
Zdarma.

25. dubna od 10 hodin
Přihláška a zaplacení zájezdu (175 Kč) v Galerii 9,
Sokolovská 14/324, Praha 9
(vstup od zahrádky restaurace
Na Radnici)
Celodenní autobusový zájezd (16., 23. a 30. května) se
uskuteční na zámek Karlova
Koruna v Chlumci nad Cidlinou, do Nového Bydžova, kde
je plánována návštěva zachovalého židovského hřbitova,
volno na občerstvení a odpočinek, a na zámek Hrádek
u Nechranic, tzv. malou
Hlubokou. Sraz v 6.30 hodin
a odjezd v 6.45 hodin z atria
hotelu Clarion ve Vysočanech. Návrat kolem
18 hodiny.

Na téma „Obětoval jsem vše
dětem a rodině“ přednáší
koučka Jana Štěpánková. Zasedací síň vysočanské radnice,
2. patro, č. 205, Sokolovská
14/324, Praha 9.

25. dubna ve 14 hodin
Přednáška: Chci, mohu,
musím

28. dubna v 7.30 hodin
Přírodovědná amatérská vycházka za ptačím zpěvem
Máte zájem o místní přírodu?
Pak si nenechte ujít nedělní přírodovědnou vycházku
s Pavlínou Ráslovou v parku
Podviní a jeho okolí. Jejím
cílem je přiblížit zájemcům,
s jakými ptačími druhy se
zde mohou setkat, jak poznat
ptáky podle vzhledu i zpěvu. Sraz zájemců je u psího
hřiště na lávce přes Rokytku.
Vycházka potrvá 1,5-2 hodiny podle zájmu. Za deště se
nekoná. Vlastní dalekohled je
výhodou. Zdarma. [rp

a pravosti, takže se z „pouhé“
parády stává dobrá investice.
V Muzeu českého granátu
se však můžete seznámit také
s historií těžby granátů v čes-

kých zemích, lokalitami jejich
výskytu, technologiemi těžby,
způsoby broušení a dalšího
zpracování. Více na
www.mcgp.cz. [Text a foto: M. Kurková

Za českým granátem
Vysočanská „V“ vyrazila 12. března do Muzea českého
granátu v Praze, které nabízí ke zhlédnutí jedinečnou
expozici unikátních šperků a předmětů zdobených výhradně
českými granáty.
Kolekce představuje ucelený
průřez šperkařstvím od raných dob, kdy se český granát
začal při výrobě šperků používat, až do počátku dvacátého století. Náhrdelníky,
náramky, prsteny, náušnice,

brože… srdce dam plesala
a nebylo divu, že mnohé si
originální šperk, ať už dobový,
nebo v moderním designu,
koupily. Ostatně, ke každému
zakoupenému kousku dostanete certiﬁkát jeho původu

JUBILANTI

80 let
Jaroslava Vildová
František Lochman
Eva Nováková
Ludvík Staka
Marie Absolonová
Jiří Kummer
Hana Ebertová
Ludmila Martínková
Vlasta Hejrovská
Eva Krausová
Eva Chadimová
Jarka Valanová
Petr Hlavsa
Ivan Svoboda
Jan Vácha

85 let
Věra Boučková
Drahomíra Matějčková
Olga Příborská
Miloslav Bernardy
Alexandra Klikarová
Emilie Luschová
Luděk Hošťálek
Kjong Suk Kimová
Evžen Černý
Václav Cellar
Helena Junková
Vojtěch Kuštein
Verona Vydrová
Marie Pínová
Jaroslav Doležal

Jindřiška Klasnová

94 let
Jiřina Kocourková
Květuše Šedová

Marta Prchlíková
Vladimír Mazač

90 let
Věra Merenusová
Libuše Dvořáková
Radoslav Florian
Karel Štěpánský
Josef Adámek
Milan Kubec
Valerie Vavroušková

92 let
Jiří Chalupa
Věra Šejnohová
Marie Beránková –
mamko, vše nej…
přejí dcery Marie, Hana,
Dagmar s rodinami

91 let
Liduška Hlásná
Jaroslav Popelka
Helena Slezáková
Jana Hnízdilová

93 let
Helena Hačecká
Vladimír Vihan
Josef Zeman
Bedřich Novák

95 let
Jiřina Vítová
Vladimír Janoušek
Hana Filipová
96 let
Marie Navrátilová
97 let
Josefa Chmelíková
99 let
Carmen Chvátalová

Věra Purnochová
Společnou cestou…
2. dubna slaví neuvěřitelných 70 let společného života manželé
Jaroslava a Zdeněk
Havlovi z Proseka.
K tomuto vzácnému jubileu jim přejeme hodně
zdraví a síly do dalších
společně prožitých let.
Děti, vnoučata a pravnoučátka z Proseka
a Bohnic.
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.
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VELIKONOCE ZA DVEŘMI,
KILA MUSÍ PRYČ
 I když budete v postním období, které teď před Velikonocemi probíhá, jíst střídmě, postavu a pleť to nevylepší. Postní jídla jsou sice bez masa, ale v mnoha případech i hodně
kalorická a nezdravá. Vyhněte se zbytečným kilům a vylepšete postavu i pleť pomocí unikátních metod - Bailine
a Lipodestrukce pomocí přístroje Med Contour. Obě najdete
jen v estetickém a hubnoucím centru Pretty Woman & Man
u Anděla, kde připravili i velikonoční dárkové poukazy.
JEN V PRAZE A NIKDE JINDE
Metoda Bailine se v Praze
provozuje na jediném místě
– v estetickém a hubnoucím
centru Pretty Woman & Man
u Anděla. „Přístroj Bailine
střídá 40 programů, které se
zaměřují na konkrétní partie.
Pro zájemce nabízíme ukázkovou půlhodinu zdarma,“
říká majitelka centra Renata
Hawaz.

I MANŽEL TO OCENÍ
Úbytek centimetrů, zpevnění
pokožky a odstranění celuli-

info

kteří z časových důvodů
nestíhají návštěvu posilovny,“ uvedla Renata Hawaz.
První výsledky se dostaví už
v prvních týdnech, k výraznější ztrátě centimetrů
dochází po deseti lekcích.
Chodit byste měli dvakrát až
třikrát týdně.

tidy – to vše metoda Bailine
dokáže v poměrně krátké
době. Je vhodná pro ženy, a co
je nutné zdůraznit, i muže
každého věku, vítají ji ženy
po porodu, je určená i pro
sportovce, ale i pro lidi, kteří
posilovnu viděli jen zvenku.
Metodu si oblíbila zpěvačka
Bára Basiková, ale také herec
a moderátor Petr Šimůnek,
modelka Nikol Buranská,
zpěvačka Michaela Nosková
nebo Rola Brzobohatá.

LEPŠÍ NEŽ DŘINA
V POSILOVNĚ
Metoda funguje na jednoduchém principu. Nemusíte
být nijak fyzicky zdatní
ani sportovci, jednoduše se
položíte na lehátko a necháte přístroj pracovat za vás.
Jedna terapie trvá 45 minut.

Nádražní 110, Praha 5 - Anděl
www.prettywomanandman.cz
Telefon: 257 313 721, 602 935 671
Otevřeno: Po–pá 7:30–19:30,
so 9:00–13:00

Nebo když máte čas a náladu, můžete dřít
2,5 hodiny v posilovně.
Výsledek bude možná stejný.
Co je tedy příjemnější? Když
využijete Bailine, můžete
si třeba i číst. „Právě díky
nenáročnosti je metoda
vhodná i pro starší lidi a ty,

BÁRA BASIKOVÁ si metodu Bailine oblíbila.
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Zbavit se podkožního tuku vám pomůže Med Contour - bezpečný a řízený ultrazvukový systém, který je novinkou v této
oblasti. Lipodestrukci zajišťuje přístroj, který lze díky několika programům používat na jakoukoli část těla s výjimkou
obličeje.„Metoda je vhodná jak pro ženy,
tak i pro muže. To podstatné je, že na rozdíl
od liposukce je celá procedura bezbolestná a bez nutnosti regenerace. Po každém
ošetření poskytuje okamžité a viditelné výsledky, klient nebo klientka může
sama pozorovat viditelnou redukci objemu
ošetřených oblastí,“ řekla Renata Hawaz,
majitelka estetického a hubnoucího centra
Pretty Woman & Man. Jedno ošetření trvá
v průměru hodinu. Pro každou konkrétní partii se doporučuje 6 až 10 ošetření
v intervalu 7 až 10 dnů. Po každém dokončeném ošetření je nutné provést lymfodrenážní masáž, která pomáhá odstranit z těla
skrze lymfatické uzliny tekutiny a odpadní
látky, které vznikají při ultrazvukovém
ošetření.
A nemá náhodou přístroj nějaké vedlejší
účinky? Ano, má a budete jistě příjemně
překvapeni, zbavuje totiž zároveň i po- PŘÍSTROJ pro odstraňování
merančové kůže.
hluboké celulitidy a tuku.
D UBE N

2019

SC-391345_01

9(/,.212Ë1$.&( Bezbolestně zatočíte s tukem
a navíc vyhladíte i celulitidu
Bailine

S O C I Á L N Í
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Jak Dominik, Vladimír a Jana našli novou rodinu
Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své
původní rodině. Dává jim možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, které – na rozdíl od ústavní péče – má pozitivní
vliv na jejich psychomotorický a psychický vývoj.
Náhradní rodinná péče
se v Česku uskutečňuje
ve čtyřech právních režimech: adopcí (tj. osvojením), poručenstvím a opatrovnictvím nebo pěstounstvím.
Manželský pár přijal v roce
2016 do pěstounské péče sourozence Dominika (11), Vladimíra (12) a Janu (13). „Když obě
naše děti dospěly, přemýšleli
jsme, co dál. Uvědomovali jsme
si, že máme dostatek času
a energie, abychom se ještě
do něčeho pustili. Čtete si letáky, hledáte si informace a ono
to začíná do sebe zapadat. Začíná to dávat smysl. Společně
jsme se rozhodli, že pomůžeme
cizím dětem. I naše dospělé děti
souhlasily,“ vzpomíná pěstounka na období rozhodování,
zda se stát náhradními rodiči.

Bohužel pěstounů má Praha
stále nedostatek. „Hledáme pěstouny zejména pro sourozenecké skupiny a starší děti i pro děti
s handicapem,“ říká Jana Klinecká, vedoucí oddělení sociální
péče Magistrátu hl. m. Prahy.
Podle psycholožky Radomíry Bednářové není snem
každého dítěte ústavní výchova, ale vyrůstat v láskyplné
náruči alespoň jednoho rodiče
zajišťujícího pro něj stabilní
a bezpečný domov.
Chcete-li se o náhradní
rodinné péči dozvědět více,
obraťte se prosím na oddělení
sociálně-právní ochrany dětí
Úřadu městské části Praha 9
na telefonní číslo: 283 091 210
nebo 283 091 411. [
Mgr. Jana Dobišová Zemanová,
vedoucí Odboru sociálního Úřadu MČ Praha 9

Aktivity Klubu seniorů kardiaků v letošním roce Zápisy
Vždy každé druhé pondělí v měsíci od 14.30 do 16 hodin se konají setkání členů Klubu senio- do mateřských
rů kardiaků z Prahy 9 v Kulturně aktivizačním centru pro seniory v Harrachovské 422.
škol
V programu těchto setkání
je letos plánováno:
 přednáška MUDr J. Moravcové z oblasti zdravotnické
osvěty
 beseda s M. Novákem, pánem hradu Starý Bernštejn,
o tom, jak se stát majitelem
hradu
 přednáška o Parkinsonově
chorobě
 beseda s Ing. Baierem
na téma Houbařina je také
věda
 odpoledne s písničkáři,
možná zde zazní i skotská
muzika
 vánoční setkání
Oblíbené vycházky po Praze
mohou členové klubu seniorů
kardiaků absolvovat v rámci
programu Kulturně aktivizačního centra pro seniory Praha
9. Ale stejně tak si mohou vybírat aktivity ze široké nabídky tohoto zařízení.
Ozdravné pobyty
Jizerské hory od 22. do 28.června 2019
Penzion PILA – Zlatá Olejnice. Ubytování je zajištěno
ve dvou- až třílůžkových
pokojích s vlastním příslušenD U BE N

2019

tón – ﬁlmy si klienti vybírají
předem, tři vítězné ﬁlmy budou puštěny)
Welcome drink – drink na přivítanou (2 deci vína nebo 0,5 l
piva, nebo káva nebo čaj nebo
džus)
Doprava autobusem tam
a zpět. Předběžná cena
6200 Kč.
stvím. K dispozici je vyhřívaný bazén.
Tři půldenní autobusové zájezdy a dva celodenní. Předběžná
cena 5200 Kč.

Zvíkovské Podhradí – hotel Zvíkov
Ubytování ve dvoulůžkových
pokojích s příslušenstvím
(koupelna, WC) a LCD TV.
Stravování – snídaně-švédský
stůl; oběd dvouchodový; večeře tříchodová. Oběd a večeři
si vybíráme den předem, polévka a dezert jsou jednotné.
Dále v ceně:
Neomezený vstup do bazénu.
Wellness večer (k dispozici
na 4 hodiny vstup do bazénu,
sauny a whirpoolu)
Taneční večer s reprodukovanou hudbou
Filmový večer (ﬁlmový mara-

Poděbrady 18.-24. listopadu
2019
Cena pobytu zahrnuje: ubytování v dvoulůžkových
pokojích, plnou penzi a šest
uhličitých koupelí. Předběžná
cena 5200 Kč.

Cvičení pro kardiaky
Cvičení s prvky jógy probíhá
pravidelně v tělocvičně Sokola
Vysočany každou středu od 10
do 11.30 hod. Cvičení zajišťuje a cvičí zdravotní sestra
p. Pavlíčková. S případnými
dotazy se obraťte na tel.:724
827136.
Bližší informace ke všem aktivitám Klubu seniorů kardiaků
dostanete na setkáních v Harrachovské.
[Ivan Georgiev
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Zápisy do mateřských škol
zřizovaných městskou částí Praha 9 pro školní rok
2019/2020 se uskuteční
ve dnech 6. a 7. května 2019.
Informace k zápisům včetně
všech potřebných formulářů
najdete na webu jednotlivých
mateřských škol. [

Přivítejte jaro
pohybem
Seniorfitnes z.s. vás zve
do tělocvičen a bazénů!
Senior ﬁtnes z.s. pořádá pro
seniory v Praze 9 pravidelná
zdravotní cvičení, která mají
za cíl zvýšit soběstačnost
a kvalitu života. Současně
ve svém Kulturně komunitním centru nabízí výukové,
sportovní a volnočasové aktivity, které jsou zcela zdarma.
Informace a kontakt najdete
na www.seniorﬁtnes.cz.
Pokud cvičíte doma, otevřete www.ﬁtseniors.eu. [
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Galerie Hala C: UR-LINIE
V Galerii Hala C se od 2. do 15. dubna koná výstava s názvem
UR-LINIE.
jsou mocné korespondence,
které viditelné spojují se skrytým, vyslovené se zamlčeným, reálné s mytologickým,
současné s archaickým a dočasné s nekonečným.

Výstava je tvořena obrazy
a artefakty tří uměleckých
páriů – Jana Miky, Kuby Tauše
a Petra Boháče, které pojí hledání neviditelných souvislostí
a vědomí, že osamění nezpůsobuje absence jiných lidí,
nýbrž ztráta smyslu. Název
UR-LINIE znamená v překladu z němčiny prapůvodní čára
nebo také originální obrys
nebo dědická linie. Všechny
významy odkazují k něčemu
původnímu, co v dnešní době
zůstalo skryto a co je nutné
opětovně objevit. UR-LINIE

Jan Mika
Takové korespondence můžeme naleznout v obrazech Jana
Miky, který se dlouhodobě
zabývá malbou podzemních
drah. V posledních dvou letech
se zaměřil především na architekturu podzemek New Yorku
a Berlína. Navazuje tak na svou
známou sérii obrazů inspirovanou pařížskými stanicemi.
Vedle těchto industriálně
abstraktních maleb tvoří překreslované koláže, v nichž se
objevují artefakty související
s berlínskou dráhou U-Bahn.
Kuba Tauš
Sochař Kuba Tauš, absolvent
ateliéru sochařství na UMPRUMu, se posledních pět let
zabývá tvorbou světelných
objektů a instalací. Principiálně jde o re-design lamp a lustrů z období 60., 70. a 80. let,
z nichž se po zásahu stávají
netušené skulptury. Kuba Tauš
se k nalezeným světelným objektům chová jako zodpověd-

ný chirurg i jako rabín Jehuda
Löw tvořící monstrum Golema. Výsledkem jsou patvary
zachovávající si prapůvodní
esenci designu. Na výstavě se
dále objeví sochy mýtických
postav z oceli a dalších kovů,
v nichž lze rozpoznat věci
denní potřeby.

Petr Boháč
Petr Boháč je znám především
v divadelním žánru, kde tvoří
v mezinárodní skupině Spitﬁre
Company, která zaznamenala
úspěchy na tuzemské scéně i ve světě. Jeho výtvarná
činnost je širší veřejnosti takřka neznámá. Na výstavě se

představí obrazy ze série Příliš
tenká linie, které jsou tvořeny
technikou asambláží z fotograﬁí, tekutého epoxidu, kříd
a olejových barev. Ve svých
výtvarných dílech hledá jako
novodobý archeolog původní
auru zachycenou na starých
fotograﬁích a přikládá k ní
mytologickou velikost moderních abstraktních pláten. [em
INFO
Galerie Hala C, Drahobejlova 15, Praha 9
(vstup z ul. Lihovarská 12, přes dvůr)
Otevírací doba od pondělí do neděle
od 15 do 19 hodin.

MotherHood
Nenechte si ujít vernisáž a dernisáž jednodenní výstavy
MotherHood v Galerii Hala C v Drahobejlově 15. Koná se
13. dubna od 13:44 do 20:44 hodin.
Jedná se o velmi speciální
výstavu o nejrůznějších podobách mateřství devíti velmi
speciálních žen, která bude
k vidění pouze jeden jediný den. Je to výstava velmi
osobní, a tak jsou zváni pouze
ti, kteří přijdou v červeno-černém a přečtou si koncept
autorky na jejím facebooku
„Lusi Lu Art“.

Lusi
Lusi (*1983 Nový Jičín) je výtvarnice, antropoložka a turistická průvodkyně v Peru, kde
je také terén její doktorandské
práce.
14
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Své obrazy vystavovala
kromě České republiky také
v Brazílii, Mexiku, Argentině,
Peru, Španělsku, Itálii, Estonsku, Německu ad.
Ve své tvorbě čerpá zejména
z kubismu a secese. Umělecky
ztvárňuje téměř výhradně ženy,
které zasazuje do abstraktně ornamentálního světa a přisuzuje
jim různé symbolické atributy.
Tvoří pomocí kombinace
technik; gelovými, akrylovými a lakovými pery na papíře,
plátně nebo kappě a selektivní
kolorizací fotograﬁí. Veškerá
práce je ruční a každý obraz je
originál. [em
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Z tvorby výtvarnice Lusi
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Gabriela Kryl: Iluze a skutečnost
S tvorbou Gabriely Kryl se můžete seznámit v Galerii 9 od 16. dubna do 2. května 2019 na výstavě s názvem Iluze a skutečnost.

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

Bc. Gabriela Kryl, DiS.
Narodila se 13. ledna 1977
v Brně. Matka Gabriely, Hana
Lošanová, narozená 1951, je
výtvarnicí. Otec Gabriely byl
akademický malíř a sochař Karel Kryl, narozený v roce 1919.
Gabriela již od útlého věku navštěvovala Uměleckou školu Jaroslava Kvapila v Brně, následně
studovala Střední textilní školu
v Brně, obor návrhářství a modelářství oděvů, dále Střední
školu uměleckých řemesel

v Brně, obor užitá malba. V pomaturitním studiu pokračovala
na Vyšší odborné škole sklářské
v Novém Boru, obor umělecká
výroba skla a design. Následně
dokončila studium na Univerzitě J. A. Komenského v Praze.
V roce 1992 obsadila druhé
místo v soutěži Vox Humana
Ostrava-Poruba v kategorii
do 24 let. Od roku 2004 je
držitelkou Ceny Evropské
unie umění. Po ukončení
Vyšší odborné školy sklářské
se podílela na tvorbě designu
v mnoha českých sklárnách.
Zastoupena je v soukromých
sbírkách v České republice
i v zahraničí, a to konkrétně
v Izraeli, Rakousku, Anglii,
Bělorusku, Holandsku, USA.
V roce 1999 tvořila foukané
sklo v Glass Centrum Leerdam v Holandsku, v letech
1999 až 2000 byla zaměstnána
ve sklárně AJETO v Lindavě.
V období 2000 až 2001 pracovala jako výtvarnice ve sklárně
Klára na Polevsku, v roce 2001

Gabriela Kryl: Vše, co jsem miloval, mi
vzali - Casanova, 2015, olej 75x58 cm

pracovala na novém designu
a katalozích pro sklárnu
A. Ruckl a synové ve Včelničce
i pro veletrh ve Frankfurtu nad
Mohanem. Od roku 2002 je
zaměstnána jako výtvarnice
ve ﬁrmě PRECIOSA - lustry
v Kamenickém Šenově, v le-

Velikonoční koncert Špalíčku
Muzika Špalíček Praha se představí při Velikonočním koncertu 11. dubna v 19 hodin na vysočanské radnici v Praze 9.
A na co se při Velikonočním koncertu můžete těšit?
Na pásmo lidových písní
s průvodním slovem zaměřeným na Velikonoce a jaro
v podání folklorního souboru Muzika Špalíček Praha.
Folklorní soubor vystoupí v lidových krojích jihozápadního
kraje. Na repertoáru bude mít
rovněž lidové písně a folklór
jihozápadních Čech. Nástrojové obsazení – housle, klarinet,
kontrabas, viola, zpěv, lidové
nástroje – vozembouch, dudy
či fanfrnoch.
Vystoupení je součástí cyklu koncertů komorní hudby,
které se konají v obřadní síni
radnice MČ Praha 9, Sokolovská 14/324. Bezbariérový
vstup, 2. patro/výtah). Omezená kapacita sálu.

Gabriela Kryl: Korida, 2012, olej 90x60 cm

tech 2002 až 2003 působí jako
návrhářka pro sklárnu Alexandra na Práchni a v letech 2003
až 2004 je designérkou sklárny
Harmonia Glass v Novém Boru.
Autorku naleznete rovněž
na Wikipedii a v archivu současného výtvarného umění galerie Dox v databázi abArt. [ek

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 v Galerii 9 vždy ve středu
od 17 do 19 hodin.
3. 4. – velikonoční výzdoba/ubrousková
technika
10. 4. – papírové květiny/sraz v 17 hod.
před radnicí
17. 4. – velikonoční výzdoba/papírová
zvířátka
24. 4. – srdíčka z papíru

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
24. 4. – relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte objednávat, její kapacita je ale omezena
provozními možnostmi. Kurz probíhá
přímo ve výstavních prostorách.

Připravujeme:
16. května: „Tančící housle“
Alexander Shonert – housle,
Natálie Shonert – klavír [jd, foto:
archiv Muzika Špalíček Praha
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Za dveřmi je TGM
Poslední letošní premiéra Divadla AHA! se blíží. Hra, která se
dětem pokouší přiblížit postavu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, bude mít nevšední podobu.
nic společného a nežijí v minulosti, nýbrž v současnosti.
„Vycházíme z toho, že mnozí
diváci nemusí postavu Masaryka vůbec znát, a tak celé
představení odehrajeme jako
velkou únikovou hru. ‚Únikovky´ jsou dnes velmi rozšířené a děti je znají,“ vysvětluje
Lážnovský.
Ondřej Lážovský

Ten, kdo by očekával, že se
krátce po začátku představení
objeví na scéně herec s nalepenou bílou bradkou a knírem
a s typickým skřipcem s oválnými skly, bude nejspíš velmi
překvapen. Režisér a scenárista Ondřej Lážnovský, který
s „Aháky“ v Divadle Gong
připravil mimo jiné foglarovky
Záhada hlavolamu a Stínadla
se bouří, se tentokrát vydal
jinou cestou. Zatímco jeho
poslední inscenace přímo zachycovala na jevišti zásadní
okamžiky života slavného
spisovatele Julese Verna, tentokrát je titulní postava jen
katalyzátorem jednání hrdinů,
které s ní nemají v podstatě

Masaryk a únik
z Rakouska-Uherska
Jeviště se pod jeho dohledem
mění rukou scénografa Karla
Čapka na velkou arénu a tématem hry je Masaryk a únik
z Rakouska-Uherska, jehož
bylo Česko a Slovensko v roce
1850 (kdy hra začíná) součástí.
Únik znamená to, že vznikne
republika. Do arény vstupuje
parta čtyř značně nesourodých kamarádů, která se
snaží s pomocí nejrůznějších
indicií uniknout z mocnářství.
Naše hrdiny při hře navíc tlačí
čas. Tlačí doslova, protože
s každou chybou a nedodržením limitu nad nimi klesá
strop arény, a tak se postupně ocitají v ohrožení života
a objevení zásadních událostí

Nad návrhy kostýmů ve hře Masaryk

z Masarykova života se pro ně
stává nutností.

Z CK skrz TGM do ČSR
Původní představa Ondřeje
Lážnovského o hře však byla
jiná: „Můj prvotní nápad vyplýval z Masarykovy záliby
v hudbě Bedřicha Smetany,
jež měla být spojujícím prvkem hry. To by však kladlo
nereálné nároky na herce,
kteří by museli ovládat hru
na mnoho hudebních nástrojů.
Nakonec jsem hledal něco,
co je trendy a blízké dnešním
dětem, a princip únikové hry
tohle dokonale splňuje. Navíc
nám umožňuje vstoupit přímo
do příběhu, aniž bychom museli dětem o Masarykovi předem něco zdlouhavě vykládat.

Zásadní informace o něm tak
děti získávají společně s postavami příběhu.“
Kryptický podtitul hry „Z CK
skrz TGM do ČSR“ naznačuje, že zhlédnutím hry pátrání
po osudech našeho prvního
prezidenta pro ně nekončí.
Domnívat se, že se dá život tak
významné osobnosti vtěsnat
do jedné hodiny, by bylo bláhové. Jestli však hra podnítí
v dětech zvědavost a touhu dozvědět se víc o naší historii, pak
splní svůj účel. [Text a foto: dg
INFO

Premiéra hry Masaryk se koná
v úterý 30. dubna od 10 hodin.

Mezinárodní divadelní projekt v Gongu
Gymnázium J. Seiferta o.p.s., které sídlí na Vysočanském náměstí v Praze 9, bude již potřetí hostit účastníky Mezinárodního
divadelního projektu (International Theatre Project - ITP). V rámci tohoto výjimečného projektu se bude konat veřejné studentské vystoupení, a to ve čtvrtek 11. dubna od 18.30 hod. v Divadle Gong.
Vystoupí studenti z Finska,
Řecka, Slovenska a hostitelského Gymnázia J. Seiferta. Budeme velmi rádi, když přijdete
podpořit naše i zahraniční studenty. Vstupenky budou před
představením k dispozici v pokladně divadla. Jejich zakoupením přispějete ku prospěchu
konání tohoto mezinárodního
projektu. Představení je vyvrcholením několikaměsíčních
příprav, které organizuje jako
svoji mimoškolní činnost hostitelské gymnázium.

Pár slov o programu
Studenti si stanoví a společně odhlasují téma, které
nastudují v mezinárodních
skupinách, přičemž je každá
skupina vedena jedním z reži16
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Ve druhé části zhlédnete představení na zadané téma, kterým

je inspirace knihou Dona Miguela Ruize Čtyři dohody. Představení jsou předem nastudovaná
v národních skupinách.
Tohoto unikátního projektu
se v současné době účastní
studenti sedmi evropských
středních škol. Gymnázium
Jaroslava Seiferta je jedinou
školou z celého bývalého Československa, která je v projektu zahrnuta od roku 2008.
Projekt funguje tak, že se podle
předem zadaného plánu střídají
pětičlenné týmy studentů ze tří
zemí v hostitelské čtvrté zemi,
která předem stanovuje téma
setkání. Komunikační řečí je
angličtina a všechna představení jsou kvůli srozumitelnosti
nonverbální. [Text a foto: Miloš Holas,
manažer Gymnázia J. Seiferta o.p.s.
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Divadlo Gong
1. 4. pondělí 19.00
Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není
Čech!
One man show známého komika s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and roll“.
2. 4. úterý 19.00
Gymnázium PORG Libeň (zadáno)
„Vyberte si“
3. 4. středa 19.00
Václav Neckář a skupina Bacily –
Příběhy, písně a balady
Koncert jedné z největších hvězd zlaté
generace československého popu.
4. 4. čtvrtek 14.00
Hašlerka
Pořad MČ Prahy 9 pro seniory
Kapela navazující na tradici českého
kabaretu počátku minulého století.
4. 4. čtvrtek 19.00
Gymnázium PORG Libeň (zadáno)
„Vyberte si“
5. 4. pátek 19.00
Fontána
Tradiční jarní koncert skupiny, která klade důraz na věrné zpracování oblíbených
tuzemských i světových hitů.
8. 4. pondělí 19.00
Burton Lane, Jiří Voskovec, Jan
Werich: Čochtan vypravuje
Nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec
v osobité úpravě Josefa Dvořáka.
9. 4. úterý 19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
Oto Kovařík: Kavárna U Anděla
Duchařská komedie o nás lidech, kteří
si děláme zbytečné starosti z věcí, které
ve skutečnosti žádnými problémy vůbec
nejsou.
10. 4. středa 19.00
Posezení u cimbálu
Pořad Slováckého krúžku v Praze
11. 4. čtvrtek 18.30
Theatre Project 2019
Pořad Gymnázia Jaroslava Seiferta
Dvakrát čtyři nonverbální divadelní představení spřátelených škol (téma Čtyři dohody
a téma vylosované během projektu).
12. 4. pátek 19.00
Robert Křesťan a Druhá tráva
Koncert známé bluegrassové skupiny.
13. 4. sobota 14.00
Přednáška PhDr. Marty Foučkové
15. 4. pondělí 19.00
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. V hlavních rolích Petr
Nárožný a Jan Čenský.
16. 4. úterý 19.00
Lístek
Akustický folk, bluegrass a trampská
píseň v obsazení Panova ﬂétna, kytara,
banjo a kontrabas. Křest CD Mezi
mosty. Hosty Míša Leicht a Béďa Šedifka
Röhrich.
17. 4. středa 19.00
Jazz Club Gong
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Classic Jazz Collegium Boba Zajíčka
Koncertní vystoupení nestárnoucí legendy českého tradičního jazzu.
18. 4. čtvrtek 19.00
Malá scéna
Marcela Voborská a Helena Maršálková – Jak je neznáte
Posezení u dobrého vína a písniček,
které jinde neuslyšíte. Na kytaru hraje
Ondřej Paska.
24. 4. středa 19.00
Zdeněk Izer: Na plný coole!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.
25. 4. čtvrtek 19.00
Noëlle Châtelet: Žena vlčí mák
Monodrama o nečekaném a šokujícím
citovém vzplanutí starší dámy s Hanou
Maciuchovou v hlavní roli.

vyrazí do světa a zvítězí nad drakem
i hloupostí. Má sílu za tři, ﬁštrón za pět
a srdce má velké za deset bohatýrů!
13.30–14.30 Doprovodný program –
kreativní dílna (ke vstupence na pohádku
zdarma)

Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní
prkna.
25. 4. čtvrtek 10.30
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se
bouří 6+
Druhý díl kultovní klukovské románové
trilogie navazující na s úspěchem uváděnou první část – Záhadu hlavolamu.

26. 4. pátek 19.00
Donald Churchill: Natěrač
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho
neúspěšného herce s Leošem Nohou
v hlavní roli.

10. 4. středa 10.00
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
Romeo & Julie 12+
Největší příběh všech dob, který není
nutné představovat. Tentokrát v unikátní
úpravě pro dva herce. Shakespeare v próze. Shakespeare is dead! Prostě o lásce.

28. 4. neděle 19.00
Ray Cooney: Příště ho zabiju sám/
„Out of Order“
Co všechno může způsobit nevěra a jedna „z nebe spadlá“ mrtvola? V hlavní roli
Leoš Noha.

12. 4. pátek 10.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula
a Kuba Kubikula 4+
Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.

29. 4. pondělí 19.00
Neil Simon: Drobečky z perníku
Barová zpěvačka Evy se od své nezletilé
dcery Polly učí, jak se má žít. V hlavní roli
Simona Stašová.

15. 4. pondělí 10.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera 8+
Škola? Pche! To je přece ztráta času,
když venku se zatím dají zažít velká
dobrodružství.

GONG DĚTEM

16. 4. úterý 10.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocourka Modroočka 3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.

29. 4. pondělí 10.00
E. Petiška, M. Mazal, R. Klučka: Birlibánova podivuhodná cesta 3+
Divotvorná a poučná cesta jednoho zlobivého a rozmazleného kluka za záchranou jeho robotického kamaráda.

17. 4. středa 10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi
a kočičce 3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.

30. 4. úterý 10.00
PREMIÉRA
O. Lážnovský: Masaryk 8+
Život prvního československého prezidenta. Představení na pomezí divadelního dokumentu a únikové divadelní hry.

1. 4. pondělí 10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne 8+
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
2. 4. úterý 10.00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
9+
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
3. 4. středa 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil 8+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
4. 4. čtvrtek 10.00
R. Kipling, V. Štěpánek: Kniha džunglí
– Mauglího poslední boj 5+
Mauglí je náčelníkem džungle! Vše se
zdá být v pořádku, zlý tygr Šér Chán se
ovšem nevzdává, jeho nenávist a pomstychtivost je nekonečná.
5. 4. pátek 10.00
A. Hoffmeister, H. Krása: Brundibár 5+
Podaří se dětem a zvířátkům přezpívat
a porazit zlého a hamižného ﬂašinetáře
Brundibára? Slavná dětská opera z terezínského ghetta.

24. 4. středa 9.00 Malá scéna
K. Čapek, V. Hutařová: Dášeňka čili
život štěněte 3+
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. středa 10.15
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice 4+
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně
patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.
25. 4. čtvrtek 9.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada
hlavolamu 6+

6. 4. sobota 15.00
Malá scéna
B. Němcová, J. Bílek: O statečném
kováři Mikešovi 3+
Klasická pohádka o klukovi, který si

26. 4. pátek 9.00
J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička
3+
Příběhy malého nezbedného medvídka
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice
Barbory a klauna Vasila.
26. 4. pátek 10.15
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence 3+
Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu
potoka.

KLUB KOCOUR
4. 4. čtvrtek 19.30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country
a dalším hudebním stylům.
23. 4. úterý 19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
25. 4. čtvrtek 19.30
PP304
Středočeská hardrocková kapela vyznávající přímočarý rock v duchu AC/DC.

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9, tel.: 266 311 629,
777 865 885, e-mail: gong@divadlogong.cz
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Jarní ﬂoristické
aranže
Během aranžérského workshopu si pod vedením zkušené ﬂoristky můžete vyrobit dekorace
a vazby z čerstvých květin,
které vnesou do vaší domácnosti jarní atmosféru.
Připravíme pro vás široký
výběr ﬂoristického materiálu,
květů, zeleně a také si jistě
odnesete spoustu inspirace.
Kdy: čtvrtek 11. dubna 18–20 h
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4 (bezbariérový
přístup zajištěn)
Cena: 600 Kč (pracovní pomůcky a materiál v ceně)
Kapacita kurzu omezena.
Rezervace míst: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na www.
divadlogong.cz. Záloha
200 Kč, nutno zaplatit v kanceláři kurzů nejpozději čtyři
dny před zahájením akce. [dg

N Á S

Tvoření a zábava pro děti i dospěláky
Košík nápadů je dětský zájmový klub, který najdete na adrese Špitálská 885/2A, nedaleko stanice metra B – Vysočanská. Působí již třetím rokem, nyní s podporou městské části Praha 9.
Je tu jaro a my jsme pro maminky s dětmi, starší děti nebo
dospělé připravili tvoření nejrůznějších jarních a velikonočních
dekorací, zdobení vejdumků
(vyfouklých vajec) nebo pečení
tradičních jidášů. Tvoření je třeba
rezervovat předem.
9. 4. 15 až 17 hod. Velikonoční
dekorace - děti
11. 4. 9 až 10 hod. Velikonoční
dekorace - maminky s dětmi
12. 4. 9 až 10 hod. Zdobení vejdumků - maminky s dětmi
15. 4. 9 až 10 hod. Zdobení vejdumků - maminky s dětmi,
15.:30 až 17 hod. Zdobení
vej dumků - děti
18. 4. 15.30 hod. Pečeme jidáše

Loutkové divadlo, příprava na
školku i letní tábory
Kouzelnou cestu do pohádky mohou vaše děti prožívat
v nově otevřeném kroužku

Kurz šití: Velikonoční kachna

loutkového divadla. Zbývá
posledních pár volných míst.
Kroužek probíhá ve středu od
16.30 do 18 hodin.
Stále se můžete přihlásit na
krátké a dlouhé vstupy, které
pomáhají dětem od dvou let
s přípravou na plánovaný vstup
do mateřské školy. U dětí rozvíjíme samostatnost, sociální
návyky a pomáháme s individuálními potřebami dítěte.

Probíhá registrace na výtvarné příměstské letní tábory.
Domluvte si návštěvu i mimo
dobu uvedenou pro konkrétní
kroužky. Podrobné informace
podá telefonicky Jitka Obermajerová - 605 406 758, nebo
prostřednictvím e-mailu na
adrese jitkaobermajerova@seznam.cz. Více na webu kosiknapadu.cz, na facebook.com/
kosiknapadu. [jo

Generace – prohlídka na Harfě
Tovární prostory, ve kterých pracoval třeba váš tatínek nebo
dědeček, se proměňují na „domov pro váš byznys“. Chcete
vidět, jak se staré mění na nové?
TIVO s.r.o., Na Harfě 916/9a,
Praha 9, 16. dubna v 18 hodin
nezamyká a zve vás na komentovanou prohlídku továrních
prostor s tématem Generace.
Prostory ozdobí fotograﬁe Mar-

tiny Hromkové. Pokud máte
o prohlídku zájem, přihlaste se
prosím prostřednictvím webové
stránky www.tivosro.cz. Počet
lidí ve skupinách je vzhledem
k možnostem omezen. [gr

V dubnovém kurzu budete pod odborným vedením ručně šít látkovou kachnu s výplní ze zdravotně nezávadného dutého vlákna.
Posléze přišijete ozdobu
ve tvaru květiny. Lektorka
vás provede krok za krokem
celým postupem a poradí se
střihem a kombinací barev.
Kdy: sobota 13. dubna 10–16
hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4 (bezbariérový

přístup zajištěn)
Cena: 550 Kč (pracovní pomůcky a materiál v ceně)
Rezervace míst: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na
www.divadlogong.cz. Záloha
200 Kč, nutno zaplatit v kanceláři kurzů nejpozději čtyři
dny před zahájením akce. [dg

Pomlázky a Bílá zvířata
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Městská knihovna Praha, pobočka Prosek, Měšická 806/3,
Praha 9 zve na autorské čtení i pletení pomlázek.
Umíte uplést poze své druhé knimlázku? Z osmi
hy Bílá zvířata jsou
proutků? Pokud si
velmi často hluchá,
na to netroufáte,
za kterou získala nopřijďte se podívat
minaci na Magneziu
do knihovny na ProLiteru v roce 2017.
seku 15. dubna od 17
Bílá zvířata jsou
hodin. S sebou si
velmi často hluchá.
vezměte dobrou náPodivná věta, neladu, dostatek trpěsmyslná? Možná.
livosti, šikovné prsty
Kdo jsou ti nevidiIvana Myšková
a vrbové proutí!
telní tvorové, kteří
Autorské čtení prose nápadně podobají
zaičky Ivany Myškové si přijďte lidem? Tuto zapeklitou záhadu
poslechnout 17. dubna od 17.30
můžete řešit spolu s autorkou.
[dp, foto: Ondřej Košík
hodin. Spisovatelka bude číst
18
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S Knoﬂíkem na příměstské tábory
Kulturní a rodinné centrum Knoflík, Jablonecká 724, Praha 9 Prosek pořádá i letos příměstské tábory. Vybírejte už teď.
8.–12. 7. Hledáme písničku
Cena: 3200 Kč/2900 Kč sourozenec
Strava: zajištěna (2x svačina,
oběd, pitný režim)
Věk: 4-8 let
Program: potkání s hudbou
a hudebním světem, výtvarka,
vycházky a spousta legrace.
Na závěr připravíme pro rodiče
malé vystoupení.
15.–19. 7. Hudební laboratoř
Cena: 3500 Kč
Strava: zajištěna (2x svačina,
oběd, pitný režim)
Věk: 8-16 let
Děti si ve skupinkách natrénují populární skladby, sestaví
si svoji letní kapelu a na konci
tábora předvedou své vystoupení. Navštívíme také zajíma-

vá místa a budeme si užívat
léta.
Předpokladem pro účast
na táboře v nástrojové části
je základní zvládnutí práce
s hudebním nástrojem (kytara, keyboard, bicí, zobcová
ﬂétna). Těšíme se i na šikovné
zpěváky a zpěvačky.

15.–19. 7. a 12.-16. 8.
Hlavně, že jsme na vzduchu
Turistický tábor
Cena: 2800 Kč/2600 Kč sourozenec
Strava: vlastní
Věk: 4-12 let
Program: každý den někam
dojdeme, dojedeme a poznáme nová místa
22.–26. 7. Časostroj

Cena: 3200 Kč/2900 Kč sourozenec
Strava: zajištěna (2x svačina,
oběd, pitný režim)
Věk: 6-12 let
Program: Každý den se posuneme v čase a dozvíme se
spoustu zajímavých věcí. Navíc se naučíme písničku a něco
si vyrobíme.

1.–4. 8. Vodácké putování
s Knoﬂíkem
Cena programu: Dospělí
300 Kč, děti 1000 Kč
Cena lodí: dle aktuální nabídky půjčovny (cca 1000 Kč
dvouosobní, 1200 Kč velká)
Strava a doprava: vlastní
Věk: od 3 let, mladší děti
na zodpovědnost rodičů
Program: dvoudenní putování

po některé z našich krásných
řek (dle stavu vody), tematický program – sport, výtvarka,
každý večer táborák a hlavně
legrace na vzduchu.

12.–16. 8. a 19.–23. 8.
Badmintonový camp
Cena: 3000 Kč
Strava: zajištěna (2x svačina,
oběd, pitný režim)
Věk: od 6 let
Tábor je určen pro začátečníky
i pokročilé. [
INFO

Přihlášky a informace:
www.centrumknoﬂik.cz,
yamaha@centrumknoﬂik.cz,
recepce@centrumknoﬂik.cz

Anglické tábory pro děti Protančené léto
Life Center zve na 13. ročník anglických táborů pro děti
i teenagery.
Děti se můžou těšit na objevování podmořského světa v naší
žluté ponorce. Teenageři okusí,
jaké to může být, když jim někdo hackne život. O účastníky
táborů se stará skvělý tým
zkušených rodilých mluvčích
a českých vedoucích.

Děti
Téma: SUBMERGED (podmořský svět)
Věk: 6-12 let
Datum: 1.-5. července 2019
Místo: Horní Počernice
Cena: 2 550 Kč

Teenageři
Téma: HACKED (Hacknutý)
Věk: 12-18 let
Datum: 14.-19. července 2019
Místo: Nové Město pod Smrkem
Cena: 3 300 Kč
Nabízíme slevu pro rodiny
s více dětmi. [

s Taneční školou InDance
Čeká nás již 24. ročník Letní taneční školy, kterou pořádá
Taneční škola InDance.

K O N TA K T

info@lifecenter.cz,
737 837 291
registrace na webu:
www.lifecenter.cz

Letní taneční tábor se koná
ve dvou týdnech, a to 17.-24.
srpna a 24.-31. srpna 2019. Zavede vás na Letní taneční školu čar a kouzel, kde nevyjdete
z údivu, co všechno dokážete.
Pro nejmenší tanečníky
a jejich rodiče připravujeme
9. ročník Baby Dance Campu.
Letní taneční tábor pro rodiny
s malými dětmi do 9 let nás
zavede do říše pohádek v čele
s hloupým Honzou, který se
i přes svou lenost odhodlal
a vydal se cestou necestou
k patero královstvím. A my
D U BE N
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věříme, že se mezi dětmi najde
tolik odvážlivců, že se nebude
hloupý Honza ani trochu bát
a pustí se do boje s každým
dobrodružstvím. Do programu
je zapojena celá rodina, která prožívá všechny aktivity,
zážitky a zábavu dohromady.
Přihlásit se tentokrát můžete
na termín 7.-14. července
nebo 14.-21. července 2019.
Přihlášku, informace, videa nebo fotograﬁe najdete
na www.letnitanecniskola.
cz a www.babydance.cz. [Text
a foto: ltš
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Prague Patchwork Meeting
Pod záštitou starosty MČ Praha 9 Jana Jarolíma se 5. až 7. dubna 2019 koná v Praze 13. ročník mezinárodní výstavy Prague
Patchwork Meeting. Tradičním místem je vysočanský Wellness Hotel Step a jeho Sportcentrum, Malletova 1141, Praha 9.
Na ploše šesti tisíc metrů
čtverečních nově již v pěti
halách se představí téměř 400
autorů, řada z nich s vlastní
samostatnou galerií. Vystaveno bude více než 900 kusů
autorských quiltů včetně kolekcí poprvé představených
ve střední a východní Evropě
i zcela premiérových. Třetinu
celkové plochy obsadí specializované obchody. V rámci
výstavy Prague Patchwork
Meeting budou mít návštěvníci možnost zúčastnit se
různých workshopů s renomovanými evropskými lektory, a to nejen na téma ručního
i strojového šití, ale i tisku
na látku a kreativního vytváření povrchů. Podrobně jsme

o výstavě informovali v březnovém vydání Devítky nebo se
o ní dozvíte na www.praguepatchworkmeeting.com

Velké ženy z malé země
Renata Mrázová, významná
žena českého byznysu působící přes 20 let ve významných manažerských pozicích,
se společně s ilustrátorkou
Denisou Proškovou rozhodly napsat a vydat knihu
pro děti a dospělé, která se
jmenuje „Velké ženy z malé
země“. Kniha bude prezentována po celou dobu Prague
Patchwork Meeting a její
prezentace bude podpořena
čtyřmi nádhernými quilty,
na kterých jsou představeny

Renata Edlmanová: Dagmar Pecková

tváře čtyř žen, jejichž příběhy
v knize najdete. Je to Dagmar

Pecková, Dobromila Rettigová, Božena Němcová a Eliška
Junková. Textilní portréty
formou uměleckého quiltu
vytvořila Renata Edlmanová
z Litomyšle.
Kniha zahrnuje 33 inspirativních příběhů o úspěšných
Češkách a ženách, které významným způsobem Česko
ovlivnily. Nabízí osobnosti
od Anežky České a Elišky
Přemyslovny přes průkopnice v oblastech medicíny, cestování a architektury v období
první republiky až po současné úspěšné ženy, jako je
tenistka Petra Kvitová, architektka Eva Jiřičná nebo operní
pěvkyně Dagmar Pecková.
[red, foto: archiv PPM

Prosecké jaro letos provoní benzínem Bikers Prague
Prosecké jaro, tradiční akce městské části Praha 9, má každý rok jiné téma. Letošní s názvem Prosecké jaro s vůní benzínu se
nese ve znamení motorkářů. Uskuteční se v sobotu 11. května od 10 do 21 hodin na louce u stanice metra C Střížkov.
„Přípravy jsou v plném proudu
a opět musíme poděkovat generálnímu partnerovi projektu
České spořitelně, a.s., za ﬁnanční podporu, díky které
jsme připravili bohatý program,“ říká Adam Vážanský,
místostarosta MČ Praha 9.

Motorkáři z Bikers Prague
Bikers Prague je parta lidí, co
mají rádi motorky a všechno, co s nimi souvisí. Milují
svobodu s nimi spojenou. Jak
říkají: „Jsme v pohodě, a to
samé očekáváme od lidí, přátel a kolegů, kteří se k nám
chtějí přidat. Přijďte k nám
na Bikers Prague a ochutnejte
svobodu a štěstí spojené s motorkářským světem.“
Ale není to jen „vítr ve vlasech“, co členy Bikers Prague
spojuje. Také podporují REHAFIT – Rehabilitační centrum
pro tělesně postižené a Dětské
centrum Paprsek. Za dobrovolnickou práci pro DC Paprsek
převzali ocenění Křesadlo 2016
(cena pro obyčejné lidi, kteří
dělají neobyčejné věci) a letos
už popáté byli nominováni
na Cenu Ď (česká výroční cena
určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity,
vědy, vzděláváni a morálních
hodnot v ČR). S dětmi z centra
20
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V minulých letech se členové Bikers Prague sjížděli ke kostelu sv. Václava na Proseku a žehnal jim farář Stanislav Prokop

Paprsek se můžete potkat i při
Proseckém jaru.

„Motorkářská mše“
Součástí Proseckého jara
11. května bude také „motorkářská mše“, resp. obřad
žehnání motorkářům, který
vykoná Dr. Vojtěch Eliáš, metropolitní kanovník.
V minulých devíti letech žehnal a motorkářům přál šťastné
návraty nedávno zesnulý farář
ThDr. Stanislav Prokop z pro-
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seckého kostela sv. Václava.
Letošní desátá „mše“ určená milovníkům jedné stopy se
uskutečni v 11.30 hodin na louce
u stanice metra Střížkov. Po obřadu bude následovat spanilá
jízda motorek. (pozice na mapě
50°7‘34.267“N 14°29‘26.656“E,
https://mapy.cz/s/3k2Og)

Připraven bohatý program
Program Proseckého jara je
připraven od 10 hodin. Zahraje
Cimbálová muzika Alexandra

Vrábela, Jiří Schelinger a Memory Band, Souboj S Pamětí,
The Apples - Girls Rock!, vystoupí taneční skupina Stream
of Dance. Dále se můžete těšit
na Fashion show plavky - Fashion Island, soutěže pro děti,
občerstvení, fotokoutek, složky IZS, dopravní hřiště a motoservis a ohňovou show.
Podrobnosti přineseme
v květnovém vydání Devítky
a na www.praha9.cz. [Foto: Jaroslav Bzenecký
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ného obyþeje ve stoje. Kdo jedl posvČceného
beránka, nemohl prý, jak se vČĜilo, na cestách zabloudit.
Velikonoþní pondČlí
O Velikonoþním pondČlí mČla dČvþata oplácet chlapcĤm. Buć taky pomlázkou, nebo
poléváním vodou. Ale tento zvyk na Proseku
ani ve Vysoþanech nijak nezakoĜenil. Jen
jedny Velikonoce, nČkdy po první svČtové
válce, to zkoušeli mladí dČlníci ze Slovenska, kteĜí byli zamČstnáni v dominikánském
dvoĜe v dnešní FreyovČ ulici ve Vysoþanech.
Ale nepochodili. Zmáþená dČvþata takový
pokus o seznámení považovala za nemístný.
PĜíští rok se to už neopakovalo.
V nedČli i v pondČlí bývaly jak na Proseku,
tak ve Vysoþanech zábavy. A to bylo hlavní, naþ se zejména mladí (a matky dČvþat
na vdávání) nejvíce tČšili. To, že v rodinách
bývaly opravdové hody, že se vaĜilo a peklo
skoro jako o posvícení, to nebylo pro mladou generaci tak vábivé, jako to, že nastal
þas rĤzných zábav a tancovaþek.
Byly to dvČ skupiny našich spoluobþanĤ,
kteĜí v tČchto dnech ožily: hudebníci (spolu
se zpČváky) a divadelní ochotníci. Ne snad
že by do té doby nic nedČlali, to ne, ale zásady všeobecného þtyĜicetidenního pĤstu
museli dodržovat. Muzikanti si zatím pĜepisovali noty a dávali do poĜádku své nástroje
a kapelníci sjednávali další produkce. Herci
si opisovali úlohy svých pĜíštích rolí a spoleþnČ s dalšími pĜíslušníky rodiny a pĜíznivci pĜipravovali kostýmy a rekvizity, aby
se mohlo po postu co nejdĜív vystupovat
na prknech, která znamenají svČt.
Miroslav Kuranda
Foto: Marie Kurková
Redakce: Miroslav
Kuranda
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Ve velkém chumlu obcházely dČti mezi
domy a Ĝehtaly, klapaly a rámusily místo zvonĤ. NČkde bývalo zvykem, že jeden
z chlapcĤ, jakmile knČz zaþal mši, vybČhl
z kostela a ostatní dČti s klapaþkami za ním.
Tomu se Ĝíkalo honČní Jidáše.

Velikonoce bývaly svátky otvírání zemČ, probouzení pĜírody a nástupu jara.
Ale neztrácel se ani jejich prvotní náboženský význam. Lidé byli tenkrát víc
spjati s pĜírodou, a proto mČlo toto roþní období pro nČ velkou dĤležitost.
JeštČ donedávna pĜežívající povČry a obyþeje mČly hlavnČ zabezpeþit úrodu
na polích a výnosy hospodaĜení vĤbec. Proto se Velikonoce, které prožíváme
my, hodnČ liší od tČch, které slavili naši pĜedci.

V dnešní moderní a pĜíliš pĜetechnizované
dobČ již zanikají lidové tradice, které doznívaly ještČ v dobách našeho dČtství. Celý
velikonoþní týden, od Škaredé stĜedy pĜes
Zelený þtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu,
Boží hod velikonoþní až po Velikonoþní pondČlí býval naplnČn lidovými zvyky, které se
poctivČ dodržovaly.

Od Škaredé stĜedy
po Boží hod velikonoþní
Všichni chlapci se vČnovali výrobČ Ĝehtaþek
a rĤzných rámusidel, aby je mČli pĜipravené, až zvony „odletí do ěíma“. Na Škaredou
stĜedu se nikdo nesmČl mraþit, sakrovat, nadávat a jinak škaredit, protože by se mu vryla do tváĜe nesmazatelná grimasa vČþného
škarohlída. Na Proseku obcházel kominík
a jen tak symbolicky vymetal komíny a všude dostával od lidí pozornost.
Zelený þtvrtek byl na lidové obyþeje nejbohatší. Od II. vatikánského koncilu zaþínají
vlastní Velikonoce veþerní mší na Zelený
þtvrtek a konþí nešporami na nedČli Zmrtvýchvstání. Prosecké zvony toho dne znČjí naposledy, zmlknou a až do Bílé soboty
je nahrazují dĜevČné klapaþky a Ĝehtaþky.

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9



Rokytka

pak uvázala pestrá stužka. MČla to být ta,
kterou chlapec nČkdy dostal od svého dČvþete; buć jen tak, nebo s ní byl zavázán dáreþek, který mu o Vánocích darovala.
A pak nastal obĜad honČní dČvþat a jejich
vyšlehávání. Každý si samozĜejmČ hledČl
hlavnČ té své, protože musel být prvý, kdo
ji vyšlehá. Kdo pĜišel jako další v poĜadí,
ostrouhal. Ale ten prvý, ten se mČl. Zpravidla byl pozván dovnitĜ a poþastován koláþem a skleniþkou, a tak vlastnČ mohl poprvé
být v pĜítomnosti dívþiných rodiþĤ s ní pohromadČ. A nejen tak pokoutnČ v ukradených chvilkách s ní rozprávČt nČkde u vrátek
nebo pod oknem.
Boží hod velikonoþní, to bylo i svČcení tradiþních pokrmĤ, kterými se pak þastovali
i návštČvníci, ale museli jíst podle starodáv-
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Rokytka

Ten den chodili lidé ráno bosi rosou, aby
nemČli neduhy. HospodynČ ještČ pĜed východem slunce musely zamést dĤm a smetí
vynést za humna, aby se v domČ nedržely
blechy. Kdo snČdl pĜed východem slunce
chleba namazaný medem, byl po celý rok
chránČn pĜed uštknutím hadĤ a žihadly vos
a sršĖĤ. Do studní se házel chleba s medem,
aby v ní zĤstala celý rok voda. V poledne
ustala všude námezdní práce až do úterního jitra. Uþedníci, tovaryši i dČlníci mČli
teć volno. V podveþer se všichni vypravili
do kostela. Po západu slunce hospodáĜ vykropil svČcenou vodou dĤm i okolí, aby ho
uchránil pĜed þarodČjnou mocí.
Na Velký pátek se hrávaly pašijové hry. Lidé
vstávali pĜed východem slunce a šli se umýt
k potoku, aby byli uchránČni pĜed nemocemi. Z domácnosti se nesmČlo nic pĤjþovat,
protože s pĤjþenými pĜedmČty se mohlo
þarovat. NesmČly se konat práce na poli ani
v sadČ, nesmČlo se prát prádlo. V kostele
na Proseku byl Boží hrob, kam po celý den
putovali lidé z Proseka a z Vysoþan.
Od nepamČti se také traduje, že na Velký pátek se otvírají hory a skály a ty vydávají své
poklady. A prosecké skály, provrtané chodbami, chodbiþkami, puklinami a skulinami byly
pĜímo pĜedurþené k pĜechovávání pokladĤ.
Tak jsme byli pĜesvČdþeni, že se dnes pro nás
doširoka otevĜou a jen zasvČceným vydají své
poklady. Ale kdo z nás bude ten zasvČcený,
ten vyvolený? VČĜili jsme, že každý z nás. Že
to budeme právČ my. Procházeli jsme všechna
místa, která jsme za dČtských her tak dĤvČrnČ
znali, zkoušeli, kde se pod tlakem našich rukou pohne skála a otevĜe se. ýekali jsme, ale
marnČ. Skála nikde nepovolila.
Na Bílou sobotu se svČtily ohnČ. Již ráno
pĜipravil kostelník pĜed vchodem do kostela hranici. BČhem dne tam pĜicházeli lidé
a pĜinášeli svá polínka, aby taky na hranici
pĜispČli. Od ohnČ se zapálila velikonoþní
svíce, tzv. paškál, a vČþné svČtlo v lampiþce
s þerveným sklem pĜed oltáĜem. Po dohoĜení ohnČ si lidé odnášeli domĤ zbylé oharky.

Z ohoĜelých dĜev se zhotovovaly kĜížky, které
se nosily na pole, aby byla velká úroda. Popel
se sypal na louky. Uhlíky se dávaly za trám
domu, aby byl chránČn pĜed požárem.
Nejvíce si tento den pĜipomínáme slavnost
VzkĜíšení se slavnostním odpoledním prĤvodem. To se již shromáždili všichni sváteþnČ vyšĖoĜení, dČti i dospČlí, z Proseka,
Vysoþan i okolí. To byla pĜíležitost zejména
pro maminky dČvþat. ChtČly je mít vyparádČné v bílém, aby se mohly pĜed sousedkami pĜedvést. Procesím se chodilo alejíþkama
dolĤ a pak podél Pracných až ke kapliþkám
k soše Piety. Když byla tato socha v roce 1905
pĜenesena k hospodČ u BrabcĤ, obcházel se
kostel z druhé strany, cesta se prodloužila až
PejšovĤm a odtud se pak šlo na kraj alejíþek
k soše Piety. V þele pan faráĜ s monstrancí,
kaplan, kostelník a ministranti. DĜíve chodily i spolky se svými prapory, ale poslední
léta se od tohoto zvyku upouštČlo.
Hlavním velikonoþním svátkem byla nedČle,
Boží hod velikonoþní. V kostele pĜeplnČném
sváteþnČ ustrojenými lidmi z Proseka, Vysoþan i okolí se konala slavná mše s asisten-
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ObĜad šlehání pomlázkou
Vžitou a stále udržovanou velikonoþní tradicí je barvení vajíþek – kraslic. To bývala záležitost nejen zkušených babiþek, ale i dČvþat, která už plánovala, kterými kraslicemi
podČlí koledníky a kterými svého chlapce.
Kluci, zejména ti odrostlejší, kteĜí už koukali po dČvþatech, mČli na Velikonoce jinou zábavu. Již nČkolik dnĤ dopĜedu mČli
naĜezané proutky. Ty nejlepší rostly až
u hloubČtínského rybníka. Podle staré praktiky totiž pomlázka mČla být z „pĜespolního“
proutí, aby probudila dČvþata k þilejšímu životu. NaĜezané proutky se nechaly nČkolik
dnĤ máþet, aby byly mČkké, a pak se z nich
pletla pomlázka. Na té si dávali chlapci hodnČ záležet. NesmČla být moc dlouhá, jen tak
akorát, u rukojeti silnČjší a ve špiþce hodnČ
tenká. PĜi tvarování rukojeti vymýšleli stále
nové a nové vzory jejich tvarĤ. Na hrot se

jejich rajon, aby tam nepĜišli pĜed nimi jiní
koledníci.

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9

cí a všemi ministranty. Jindy jen varhanní
doprovod byl rozšíĜen o hudebníky – trumpety, pozouny, tubu a tympány, že se sotva
smČstnali na kruchtu. A k tomu i nČkolik
zpČvákĤ. A zaznČla Missa solemnis.
O velikonoþní nedČli se vyĜádili nejvíce
páni kluci. Chodilo se koledovat a mrskat
pomlázkou. Na koledování mČly klukovské
party své rajony, nČkolik domĤ, kam každoroþnČ chodily. Hlavním mluvþím koledníkĤ
bývala starší dívka nebo chlapec, o kterých
bylo v sousedství dobré mínČní. Další dČti
bývaly i docela malé.
Když pĜišli koledníci ke dveĜím, po otevĜení zpĤsobnČ pozdravili a nejstarší blahopĜál
paní a pánovi domu a popĜál hodnČ štČstí.
A pak spustili nauþené koledování. Dostávali za to výslužku þi koledu. PĜed odchodem
zazpívali na podČkování za nadílku hezkou
písniþku. Ale to už se otevíraly dveĜe sousedních bytĤ a koledníci byli zváni, aniž by
pĜed tím sami klepali na dveĜe. Zpovzdálí je
sledoval doprovod jejich party. Ti chránili



Ž I V O T

„Prosecký orienťák“ se blíží
Jste soutěživá rodina? Máte rádi sport? Chcete si třeba i vyzkoušet sport, který jste si ještě
nikdy nezkusili? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, měli byste se přihlásit na akci
Prosecký orienťák, který se koná 27. dubna.
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a sportu. Zveme vás již na čtvrtý ročník, kde se můžete těšit
na sportovní disciplíny ve ﬂorbale, frisbee, fotbale, hokeji,
softbale, curlingu, fotbalgolfu,
badmintonu, lukostřelbě
a v házené. Kromě plnění
sportovních zadání na jednotlivých zastávkách musíte najít
orientační lampiónky a procvaknout si hrací kartičku.
Po dokončení závadu zjistíte,
jak jste na tom v porovnání
s ostatními, ale hlavně za sebou
budete mít aktivně strávené
odpoledne. Hlásit se můžete
na www.ddmpraha9.cz

viště 14. dubna. Hru nemusíte
umět, rádi vás ji naučíme.

Pletení pomlázek a jiné velikonoční tvoření
Každoročně u nás máte
možnost osvěžit si techniku
pletení pomlázky a také si
můžete namalovat vlastní
vajíčka tradičními i netradičními technikami, z proutí
vyrobit velikonoční věneček
nebo jinou dekoraci. Přihlásit
se na všechny akce můžete
v Informační kanceláři anebo
na www.ddmpraha9.cz [
INFO

Jedná se o tradiční akci, kde
poměříte své síly s ostatními
rodinami, ale hlavně strávíte společný čas plný zábavy

Kostky bohů
Týmový nebo také rodinný
turnaj v deskových hrách, tentokrát se jedná o Kostky bohů,
si přijďte zahrát na naše praco-

Dům dětí a mládeže Praha 9
Měšická 720/2
Praha9
www.ddmpraha9.cz

K O L E M

N Á S

Hledáme pracovníka
Informační kanceláře
na pracoviště Prosek,
Měšická 72
Jedná se o administrativní
práci v Domě dětí a mládeže
na Proseku, kde vaším úkolem bude komunikace s klienty a externími pracovníky.
V práci se budete střídat s kolegyní na ranní a odpolední
směny. Požadujeme znalost na
PC, spolehlivost a úplné střední vzdělání. Hledáme někoho
na pracovní poměr s úvazkem
40 hodin týdně.
Nabízíme 5 týdnů dovolené,
osobní ohodnocení a stravenky.
Platové zařazení podle platových předpisů 16-24 tisíc Kč.
V případě zájmu o další informace nás kontaktujte: pridej-se-k-nam@ddmpraha9.cz
Nástup možný v polovině
dubna. [

Irský dramatik George Bernard Shaw řekl: „Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je… viz tajenka.
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I N F O R M A C E
Upozornění: Akce pořádané
MČ Praha 9 jsou monitorovány

PRO RODIČE

Ke slavnostnímu vítání občánků se přihlaste

V souvislosti s nařízením EU 2016/679 (GDPR) upozorňuje MČ
Praha 9, že v místě kulturních, společenských, sportovních
a dalších akcí, které pořádá, probíhá fotografování a natáčení
videí z jejich průběhu pro účely prezentace a archivace.
GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný
na celém území Evropské unie a hájí práva jejích občanů proti
neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. [

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.

PA R K O VA C Í K A RT Y

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

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.

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A – E X E K U C E
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby
platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 10. 4., 12. 6. 2019
V hale nové radnice Sokolovská 14/324, Praha 9 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 s trvalým pobytem na území MČ
Praha 9 - Vysočany, 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.

Pobočky Městské knihovny Praha na Devítce
B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A

Vysočany, Zbuzkova 34/285
(vchod z ulice Krátkého)
tel.: 770 130 213, bezbariérová

Prosek, Měšická 3/806
tel.: 770 130 254,
bezbariérová

K O N TA K T Y K O S T E L Ů
K O S T E L S V. V Á C L A V A

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: 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4., 15. 5., 22. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6. 2019
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny
budou rozdávat od 14.30 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.

Římskokatolická farnost při kostelu sv.
Václava, U Proseckého kostela 3/5,
Praha 9 - Prosek, tel.: 286 891 071
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 18.00
neděle 10.00, 18.00

Římskokatolická farnost při kostele sv.
Vojtěcha, U Meteoru 599, Praha 8 - Libeň,
tel.: 283 892 404
Pravidelné bohoslužby:
úterý, sobota 17.00, neděle 10.00

S VAT Y N Ě K R I S TA K R Á L E
EVANGELICKÁ CÍRKEV

POLICIE ČR 158

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
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8 - Libeň,
tel.: 777 823 540
Pravidelné bohoslužby:
neděle 9.30
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Římskokatolická farnost při Svatyni Krista
Krále, Kolbenova 658/14,
Praha 9 - Vysočany, tel.: 283 892 404
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 17.00, neděle 8.30
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ČÁ S TI

P RA H A

9

MP PRAHA 156

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

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
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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).

S B Ě R B I O O D PA D U D O P Ř I S TA V E N Ý C H V O K
Do kontejnerů na bioodpad lze ukládat komunální bioodpad, především ze zahrad – listí,
tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. Nepatří
do něho živočišné zbytky. U kontejnerů je po celou dobu přistavení přítomna obsluha.
7. dubna 2019 – 9.00-12.00 hod
K Lipám x Chrastavská
Pod Krocínkou proti č. 55

12. května 2019 – 9.00-12.00 hod
Miškovická x Poleradská
Nad Krocínkou x Obvodová

14. dubna 2019 – 9.00-12.00 hod
Kopečná x Nad Šestikopy
Před Mosty x Za Mosty

19. května 2019 – 9.00-12.00 hod
K Lipám x Chrastavská
Pod Krocínkou proti č. 55

28. dubna 2019 – 9.00-12.00 hod
Nad Kundratkou mezi č. 869/13b a 385/15
Hrdlořezská 43

26. května 2019 – 9.00-12.00 hod
Kopečná x Nad Šestikopy
Celniční x Čelákovická

5. května 2019 – 9.00-12.00 hod
Nad Krocínkou x Obvodová
Pokorného x Jahodnická

2. června – 9.00-12.00 hod
Nad Kundratkou mezi č. 869/13b a 385/15
Obvodová (u výjezdu do ul. Ke Klíčovu)

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.
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

Sběr nebezpečného odpadu v roce 2019
14. 5. – Út

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

11. 6. – Út

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

13. 8. – Út
10. 9. – Út

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

15.00–15.20

31. 8.– So

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

8.00–8.20

15.30–15.50

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

8.40–9.00

16.00–16.20

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

9.10–9.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

9.40–10.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

10.10–10.30

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

10. 4. – St

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

15.00–15.20

24. 7. – St

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

15.40– 16.00

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

8.00–8.20

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

16.10–16.30

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

8.30–8.50

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

16.40–17.00

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

9.00–9.20

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

17.10–17.30

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

9.40–10.00

ul. Vysočanská 243

17.40–18.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

10.10–10.30

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetínská

18.10–18.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

10.50–11.10

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

18.40–19.00

U Smetanky (u potravin Lidl)

11.30–11.50

V rámci mobilního sběru
jsou ZDARMA odebírány
tyto nebezpečné odpady:
• zářivky a jiný odpad
s obsahem rtuti
• olej a tuk
• barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice
• detergenty obsahující nebezpečné látky
(čisticí prostředky)
• léčiva
• baterie a akumulátory
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Kapalné nebezpečné odpady
musí být předány v pevně
uzavřených nádobách!
• jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
Nelze odevzdat:
stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.
Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl.
m. Prahy odevzdávat zdarma.
Před odevzdáním odpadů při
mobilním sběru jsou ale povinni prokázat se občanským

16. 11. – So

ul. Vysočanská 243

10.40–11.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetínská

11.10–11.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

11.40–12.00

průkazem, aby tak doložili
svůj trvalý pobyt na území
Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny
trasy mobilního sběru na území města, a není tedy nutné
mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr
aktuálně probíhá.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné
zastávce podle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto
vozidla na telefonním čísle
601 389 243 nebo 731 451 582.
DEV Í T K A

/

M A G A Z Í N

Mobilní svoz zajišťují vždy
dvě vozidla současně, je tedy
nutné řidiči sdělit, v jaké
městské části a zastávce svozu
se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou
trasu svážet. Z tohoto důvodu
se může stát, že budete muset kontaktovat obě telefonní
čísla.
Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání
s nebezpečným odpadem,
neváhejte nás kontaktovat
na tel.: 236 004 457. [
M Ě S T S K É

Č Á S T I

P RAHA

9

25

I N F O R M A C E

Harmonogram blokového
čištění v MČ Praha 9

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY DUBEN
datum

počet VOK

čas

stanoviště

1. 4.

1

15.00-19.00

Lihovarská 11

2. 4.

3

13.00-17.00

Rumburská x Litvínovská

14.00-18.00

Poděbradská x Podkovářská

15.00-19.00

Vysočanská 39/576

5. 4.

1

13.00-17.00

Prouzova

6. 4.

2

8.00-12.00

Jetřichovická proti č. 10

9.00-13.00

Kovářská x U Školičky

8. 4.

1

15.00-19.00

K Moravině x Drahobejlova

9. 4.

3

13.00-17.00

Zubrnická x Trmická

14.00-18.00

Děčínská - horní parkoviště

15.00-19.00

Vysočanská 85/546

8.00-12.00

Jablonecká x Šluknovská

13. 4.

2

9.00-13.00

Pod Strojírnami
Měšická x Novoborská

15. 4.

1

15.00-19.00

16. 4.

3

13.00-17.00

Pískovcová

14.00-18.00

Novoborská x Českolipská

15.00-19.00

Skloněná u č. 8

23. 4.

27. 4.

3

2

29. 4.

1

30. 4.

2

Číslo
bloku

15.00-19.00

Zakšínská x Zásadská

8.00-12.00

Bílinská x Litvínovská

9.00-13.00

Nad Krocínkou x Obvodová

15.00-19.00

Teplická x Litoměřická - roh proti domům

14.00-18.00

Habartická - parkoviště u objektu 496-503
Novoborská x Varnsdorfská
Kovanecká x Podvinný mlýn

ČT 4. 4. Hejnická, Chrastavská, Na Pokraji, Na Vyhlídce, Nad Kundratkou: úsek
ÚT 10. 9. Hejnická – Na Pokraji, U Prosecké školy, Trojmezní

Blok
č. 6

K Lipám x Chrastavská

9.00–13.00

Blok
č. 2

Blok
č. 5

Drahobejlova - u st. m. Českomoravská

15.00-19.00

Cedrová, Celniční, Čelákovická: úsek Pokorného – Lísková, HrdlořezST 3. 4. ská: úsek Českobrodská – Pod Smetankou, Jahodnická, Jívová: úsek
PÁ 4. 10. Za Mosty – slepý konec, Kdoulová, Pod Smetankou – část, Pokorného,
Za Mosty: úsek NN 5088 - Pokorného

Blok
č. 4

14.00-18.00

Blok
č. 7

Blok
č. 8

Blok
č. 9

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY KVĚTEN
datum

počet VOK

4. 5.

2

čas

stanoviště

8.00-12.00

Českomoravská 21-23

9.00-13.00

Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická

11. 5.

2

8.00-12.00

Lihovarská u č. 11

9.00-13.00

nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)

13. 5.

1

15.00-19.00

Prouzova

14. 5.

18. 5.

3

2

13.00-17.00

Kytlická (proti zdravodnímu středisku)

14.00-18.00

Drahobejlova x U Svobodárny

15.00-19.00

Kovanecká x Podvinný mlýn

8.00-12.00

Hrdlořezská u č.p. 64/43

9.00-13.00

Na Harfě x Českomoravská

1

15.00-19.00

K Moravině (v úseku U Školičky-Sokolovská)

3

13.00-17.00

Jablonecká u č.p. 715/9
Pešlova x Paříkova

15.00-19.00

Vysočanská 113/243
Pod Krocínkou proti č. 55

Blok č.
14

Blok č.
15

25. 5.

2

8.00-12.00
9.00-13.00

Ctěnická x Měšická

27. 5.

1

15.00-19.00

Matějkova x Čihákova (u bývalé KB)

28. 5.

3

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 Pražské komunální
služby s.r.o.
Do VOK patří tyto odpady: 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 čtyři hodiny (časy jsou uvedeny
v harmonogramu). Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů. VOK
není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu podnikatelskými subjekty. [
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Blok č.
11

Blok č.
13

21. 5.

14.00-18.00

Blok č.
10

Blok č.
12

20. 5.

9

Ulice

Blok
č. 1

Blok
č. 3

13.00-17.00

Datum
čištění

Blok č.
16
Blok č.
17

Blok č.
18

Blok č.
19

Bílinská, Bohušovická + 2x parkoviště, K Lipám: úsek Litvínovská –
PÁ 5. 4. Litoměřická, Litoměřická: úsek Teplická - Na Pokraji, Litvínovská: úsek
ST 11. 9. Teplická – Veltruská, Rumburská, Teplická + parkoviště,
Za Statkem
Litoměřická: úsek Na Pokraji – Veltruská, Litvínovská: úsek Veltruská
PO 8. 4.
– slepý konec, Veltruská, Vysočanská + 3x parkoviště: úsek Teplická
ČT 12. 9.
– Litoměřická
ÚT 9. 4. Jablonecká, Jiřetínská, Lovosická: úsek Vysočanská – Novoborská,
PO 16. 9. Šluknovská
Jetřichovická + parkoviště, Kytlická, Lovosická: úsek Novoborská –
ST 10. 4.
Prosecká + parkoviště, NN 295, NN 1305 – část, NN 1726, Prosecká
PÁ 13. 9.
- parkoviště
Borecká, Brázdimská, Ctěnická, Hlavenecká, Jiřická, Martinovská,
ČT 11. 4.
Měšická, Měšická – parkoviště, Miškovická, Mratínská, Poleradská,
ČT 19. 9.
Přezletická, Rudečská, Svémyslická, Zárybská
Čihákova, K Moravině: úsek Čihákova – U Školičky, Kolčavka – část,
Kovanecká: úsek nám. Na Balabence – Kovářská, Kovářská: úsek
PÁ 26. 4. Kovanecká – Sokolovská, Matějkova, nám. Na Balabence: úsek
ÚT 17. 9. Sokolovská – Kovanecká, Nad Kolčavkou, NN 2893 – spojka Podvinný
mlýn, NN 3261, Pod Náspem, Podvinný mlýn: úsek Sokolovská – NN
5072, spojka Čihákova – U Školičky, U Školičky
Kolbenova: úsek Špitálská – Poštovská (pravá strana), Nemocniční, NN
PO 15. 4. 3273, NN 3274, NN 3277 – část, Novoškolská, Pod Pekárnami, Pod
ST 18. 9. Strojírnami: bez úseku k ul. Poštovská, Poštovská, Prouzova, Špitálská,
U Vysočanského pivovaru, Zákostelní
K Fišpance, K Trati, Novovysočanská: úsek Vysočanské nám. – slepý
konec, Novovysočanská: úsek Vysočanské náměstí – Skloněná,
Skloněná – U Nové školy, K Fišpance – Skloněná (pravé strany po
ÚT 16. 4.
směru), Odlehlá, Pod Balkánem + 2x parkoviště, Prokopka, Skloněná:
PÁ 20. 9.
úsek Novovysočanská – Spojovací, U Koubových domů, U Nové školy:
úsek Novovysočanská – konec plotu, Vysočanské náměstí: úsek
Novovysočanská – Spojovací
Čerpadlová, Českomoravská: úsek Freyova – Lisabonská (pravá strana), Kabešova, Klečákova, Kolmá, Na Harfě, Na Výběžku,
ST 17. 4.
Nademlejnská, Pod Harfou: úsek Kabešova – Podkovářská + slepý
ÚT 24. 9.
úsek, Podkovářská, U Elektry: úsek Poděbradská – NN 3871, U Harfy,
V Předním Hloubětíně
ČT 18. 4. Cvikovská, Českolipská, Harrachovská, Mimoňská, Novoborská,
ST 25. 9. Varnsdorfská, Žandovská
Cihlářská, Kopečná, Litoměřická: úsek Veltruská – Vysočanská, Nad
PÁ 12. 4.
Krocínkou: úsek Prosecká – Pískovcová, Nad Šestikopy: úsek Kopečná
ČT 26. 9.
– slepý úsek, Pískovcová + parkoviště
Drahobejlova, K Moravině, Kovářská: úsek Ocelářská – Sokolovská,
ST 24. 4.
Kurta Konráda, Lihovarská, Na Rozcestí, Ocelářská: úsek Lihovarská –
PO 23. 9.
K Moravině, U Skládky, U Svobodárny
Ke Klíčovu: úsek Ke Klíčovu – Pod Krocínkou, Letňanská: úsek ObvoČT 25. 4. dová – Na Vysočanských vinicích, Na Krocínce,
PÁ 27. 9. Na Vysočanských vinicích, Nad Vysočany, Obvodová,
Pod Krocínkou, U Vysočanského cukrovaru
ÚT 23. 4. Klíčovská, Kojetická, Letňanská, Okřínecká, Satalická, Stoupající, U
ST 2. 10. Voborníků
Děčínská + parkoviště na konci Děčínské, Dvoudílná, Habartická,
PO 29. 4.
Jitravská, K Lipám: úsek Na Pokraji – Litoměřická, K Šafránce, StřížÚT 1. 10.
kovská: úsek Teplická – Děčínská vč. slepého úseku
Bassova – bez parkoviště, Bratří Dohalských, Krátkého, Mlékárenská,
Na Břehu: úsek Sokolovská – Rubeška – slepý úsek, NN 4679: spojka
ÚT 30. 4.
Jandova – Pešlova, Paříkova, Pešlova, Podnádražní, Rubeška, StaPO 30. 9.
romlýnská, Zbuzkova: úsek Krátkého – Bratří Dohalských, Zbuzkova
– slepý úsek
Bechlínská, Desenská, Chotěšovská: úsek Terezínská – slepý konec
ČT 2. 5.
(Fialka), Kostomlatská: úsek Terezínská – slepý konec, Terezínská,
ČT 3. 10.
Zakšínská: část, Zásadská, Zlonická
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Tři cenné kovy z mistrovství ČR
Ostravská hala hostila první březnový víkend mistrovství ČR žáků a žákyň. Do bojů se v individuálních disciplínách zapojila
i pětice atletů AC Sparta Praha, kteří trénují v Podvinném mlýně v Praze 9.
V sobotu jako první zaklekl
do bloků Lukáš Veselý a čekal
ho rozběh na 60 m př. Lukáš
skončil čtvrtý časem 8,76 s.
O tom, že do ﬁnále nepostoupí, rozhodla jediná tisícina
vteřiny. Hned poté nastoupil
do koulařského kruhu, kde
patřil do širšího okruhu adeptů na jednu z medailí. Nakonec
ale odjížděl z Ostravy zklamaný se dvěma 9. místy.
Další se na start postavila
Barbora Křížová, která hladce
postoupila do ﬁnále z rozběhu
na 60 m. Navíc se poprvé v kariéře dostala pod 8 vteřin, a to
hned na 7,92 s. Podobně suverénně si vedl ve stejné disciplíně
Damjan Tolj, který si rovněž vylepšil osobák na hodnotu 7,30 s.
Ve ﬁnále Bára skončila na 6. místě časem 8,01 s. Damjan to dotáhl na 4. místo časem 7,42 s.
Závěrečnou disciplínou
prvního dne byly rozběhy
na 300 m. První absolvovala
svůj rozběh Kristýna Fliegelová. Vylepšila si osobní rekord
na hodnotu 43,01 s a v roz-

běhu skončila třetí. Druhou
zástupkyní byla Nicol Melounová. Ta si vylepšila osobák
na čas 42,76 s a v rozběhu
skočila čtvrtá. Celkově to pro
Niky znamenalo 13. místo
a pro Kristýnu 15. místo.
V neděli jsme měli na startu
dva kandidáty na medailová
umístění a ještě silnou štafetu
holek na 4×200 m. Z rozběhů
na 150 m hladce postoupili
z prvního místa Barbora Křížová (18,98 s) i Damjan Tolj,
který svým výkonem 17,14 s
vylepšil rekord mistrovství.
Ve ﬁnále doběhla Bára pro první cenný kov pro Spartu. Čas
18,85 s přinesl Báře 2. místo za suverénní Mitanovou
z Uherského Hradiště. I Damjan
rozběhl ﬁnále výborně a ještě
30 metrů před cílem vedl, potom se před něj ale dostali dva
soupeři a Damjan bral bronz
za čas 17,23 s. Vítězný Dvořák
z Kladna překonal Damjanův
rekord časem 17,09 s.
Na závěr se na start postavila naše štafeta ve složení

Mladí atleti z AC Sparta Praha na mistrovství ČR

Nicol Melounová, Kristýna
Fliegelová, Anna Šimková
a Bára Křížová. V rozběhu
holky obsadily druhou pozici
za čas 1:46.95 a musely čekat,
jestli je některá štafeta v dalších bězích nepřekoná. To se
nakonec povedlo hned dvěma
štafetám a vypadalo to na nepopulární 4. místo. Nicméně

Tenisová škola Praga chce vychovat nového Berdycha a Kvitovou
S příchodem jara odstartovaly v tenisovém klubu Praga Vysočany přípravy na novou sezonu.
Pravidelné tréninky dětí začínají 15. dubna
Tenisová škola funguje při
klubu již devátým rokem.
„V současné době s námi trénuje zhruba šedesát dětí,“ říká
Petr Jašek, který se o dětskou
základnu v klubu stará. „Děti
u nás začínají od pěti nebo šesti
let. Věnujeme se hlavně rozvoji
jejich pohybových a koordinačních dovedností. Součástí
tréninků jsou různé překážkové
dráhy nebo hry. Trénink musí
být pestrý a pro děti zábavný.“

Závodní tenis
„Rádi bychom, aby u nás
vyrostli další Berdych nebo
Kvitová,“ usmívá se Petr Jašek
a dodává: „Proto se snažíme
maximálně podporovat děti,
které mají ambice hrát závodní tenis. Mají k dispozici
více prostoru pro svůj trénink,
organizujeme pro ně tréninkové zápasy, chodí na kondiční
pohybovou přípravu a mají
i ﬁnančně dostupnější zimní
přípravu v tenisových halách.“
Za klub Praga děti soutěží
v kategorii babytenis (do 9 let),
D U BE N
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po závodě došlo k diskvaliﬁkaci průběžně druhé štafety
Brna a posunu našeho kvarteta na 3. místo a zisk bronzových medailí.
Všem zúčastněným i jejich
trenérům gratulujeme k předvedeným výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci.
[Text: Vítek Molva, Foto: J. Kottas

Přijďte
na Spartu
do Podvinného
mlýna
Sportovní areál Sparta Praha
- Podvinný mlýn, Kovanecká
2405/27, Praha 9, e-mail:
rezervace@acsparta.eu

dále v kategorii mladšího žactva a v kategorii staršího žactva
letos klub postavil společné
družstvo se Sokolem Vysočany.

Doplňkový sport
„Naplno se věnujeme i dětem,
které berou tenis jako doplňkový sport. Po tenisové stránce je připravujeme tak, aby
si i ony v budoucnu dokázaly
zahrát kvalitní tenisové bitvy,
byť na rekreační úrovni,“ dokresluje Petr Jašek.
Klub Praga každoročně
pořádá například vyhlášený
klubový turnaj pro všechny
dětské kategorie. O letních

prázdninách se zase koná týdenní soustředění. Na přelomu
srpna a září hostí celorepublikový turnaj mladšího žactva.
„Kvalitní práce s dětmi
a kvalitní podmínky pro
sportovní vyžití všech hráčů
v našem tenisovém areálu
jsou možné i díky podpoře ze
strany městské části Praha 9, “
dodává Petr Jašek.
Další informace o tenisové
škole nebo klubu najdete na www.tenis-praga.cz.
Dotazy zodpovíme na deti@
tenis-praga.cz nebo můžete volat na telefonní číslo
608 702 115. [Text a foto: pj
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7. 4. od 15.00 Rugby zápas U14
RC Sparta Praha vs. RC Tatra
10. 4. od 8.00 Florbalový turnaj
handicapovaných sportovců
13. 4. od 14.00 Rugby zápas
RC Sparta Praha vs. RC Tatra
Smíchov
14. 4. Original Street Dance
Cup 2019
19. 4.-22. 4. Prague Handball
Cup 2019
25. 4. Česko se hýbe
27. 4. od 14.00 Rugby zápas RC
Sparta Praha vs. RC Zlín
28. 4. od 15.00 Rugby zápas
U14 RC Sparta Praha vs. RC
Praga
[rk
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BackStage: Tancem jsme posedlí
Již čtvrté dítě z taneční školy BackStage v Pešlově 133/10 v Praze 9 se dostalo na prestižní a náročnou Taneční konzervatoř
hlavního města Prahy.
Snem mnohých malých holčiček je stát se baletkou, ale
cesta k tomuto povolání je
trnitá a poměrně dlouhá. Děti
musejí být obdařeny talentem
i psychickou odolností. „Škola
je náročná nejen fyzicky, ale
i psychicky,“ říká lektorka
tanečního centra BackStage
Aneta Glatz. „Děti je třeba na takovou školu velmi
dobře připravit a ani to není
záruka úspěchu. Dítě musí
mít i fyziologické a dispoziční
předpoklady a velký zápal.
Bohužel ne všichni z uchazečů
všechno toto splňují.“

dostala na baletní školu v Petrohradě (Vaganova akademie).
Tato škola je jedna z celosvětově nejuznávanějších škol
v baletním světě,“ dodává
lektorka z TC BackStage.

Cesta k povolání tanečnice
Právě taneční centrum
BackStage během posledních
dvou let úspěšně připravilo dvě holčičky pro budoucí
studium na taneční konzervatoři, která dětem otevře
dveře k povolání profesionální
tanečnice. Děti je třeba připravit komplexně. Musejí znát

Malé baletky tanečního centra BackStage

rytmiku, mít kvalitní taneční
základy, ale také musí vědět,
že balet není jenom o růžo-

vé sukýnce, ale především
o píli, úsilí a nekonečné práci.
„Jedna z našich svěřenkyň se

Jak taková zkouška probíhá?
Nejde o žádný rychlý proces.
Po mnohdy i dlouholetých přípravách děti nejprve předstoupí před profesionální komisi,
která se skládá z odborníků,
tanečních pedagogů. Ti vyhodnotí, zda-li má uchazeč vhodné dispozice a jevištní zjev.
V druhém kole děti předvedou
své technické a taneční dovednosti, a pokud postoupí, tak
ve třetím kole ukáží své vědomost, znalosti nejen z uměleckého oboru. Součástí zkoušky
je i lékařská prohlídka, která je
nedílnou součástí i proto, že je
škola velmi fyzicky náročná.
Přejeme dětem, aby se jim splnily jejich taneční sny. [ag, foto:
archiv TC BackStage

SC-391091/03

INZERCE

OPTIK CVIKR
www.cvikr.cz

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

FA J. MACHÁČ
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• Bez hypotéky

• =DK¼MHQÈVWDYE\sèHUYHQ

• 9\wwÈRFKUDQDSĵHG
GOXŗQÈN\Y{GRPö

• 6WDèÈYODVWQÈFK]GURMŉ
]SRĵL]RYDFÈFHQ\
• QHERVSRGSRURX
VWDYHEQÈVSRĵLWHOQ\

• 9KRGQÄSURinvestice
• %H]YöNRYÄKRRPH]HQÈ
• %\WVLEXGHWHPRFLSĵHYÄVW
GRRVREQÈKRYODVWQLFWYÈ

Vlastní byt

od 300 tisíc
korun

YLHSP[UxTHRStȱRH
=x[LRVSPRZR\[LȏUȓZ[VQx
Váš byt na Proseku?

VKOHKWYVWYVKLQHKȓKPJ[]x

www.bydlimenaproseku.cz
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SC-381534/04

774 849 270

SC-381443/04

ZDARMA
SC-381460/08

tel.: 777 325 466

• 3ORFKDE\WŉYÈFHQHŗP2

Albina Kashkarova

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.
janmachac66@seznam.cz

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

1DEÈ]ÈPHGUXŗVWHYQÈFKE\WŉR{YHOLNRVWLNNVEDONÎQHPVNOHSHP
D{SDUNRY¼QÈPQDYHQNRYQÈFKVW¼QÈFKY{RNROÈGRPX

SC-381508/04

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

SC-381474/04

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

1RYØSURMHNWGUXŗVWHYQÈKRE\GOHQÈSURY¼V

• 3ĵHG¼QÈE\Wŉs]Dè¼WHN
URNX
SC-381495/04

SC-391300/01

%UìOHLQDSĢHGSLV\
YåHFKSRMLåĨRYHQ
Jablonecká 423
Tel.: 286 891 295

Park Milovice

www.parkmilovice.cz
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PETROTRANS, s. r. o.
VÚ¯¸ÁÕØÈÜóÕØÈó¯ÞãóVØúɾ

]V0=0]dhʘd:hʘidC0dt1
VÈüó¹öʌ

t SŠ tVØõÂÕÈú¯¯èãÂ±Á¯ÂʒɸØÈ¹ö
t}Â¼ÈÜãB]I¨¨¯ʞwÈØõ¼ʟ
ÂÕÈ¹ØÈ¯¼¸Þ±èØÈóÂ¯

C±ú±Áʌ
tɻã÷ÂòÈóÈ¼Â
tVÈç¹ú¹öÂÈØÕÈÈÂÂ÷ÁÈã
tVÚ±ÜÕó¹öÂÕÂú¯¸Â±ÕÚ¯ÕÈ¸¯ÞãÂ±
t]ãØóÂ¹öt:ØãBh=d0]VIYd

TÛ«ÖÙô«½«·ÝÃÖÙËôÝÖÝäÙËéÄºé½äÄ¨
ÖÄéÃä«ºÝÝ½ôËéĂǝǠʌȳ[ÃËĀÛ·ÃËÝä
·ÃËĂÄËÝäÖÛĀéäËǞǛǛ:ÄËéÝº½ÄÄ
ÖÄéÃä«ºĀǣǣǤ:ȳrÙÃ«·ÙÄÝÙô«ÝÄÖÙË¨½ºû
ĀºËÄäÙË½é·Ã¢éÄºÄËÝäôßº½«Ãä«ĀȮÖÙËôÃ
«£ÄËÝä«ºéȮĀºËÄäÙË½é·ÃÖËôËĀºȮÙĀËôüÝûÝäÃ
ÃÄË¨Ë½ß¨ËȳbËôßĀºÄÄéǝǟǤ:ȳ

SC-391325/01

tÕÚ±Õú¸ÁçÕØÈ¨ÜÂ±tÁÈã¯óÂ±ÈÕ¯Ü
úÞ¼ãÂʌÕØÜÈÂ¼Â¯˫ÕãØÈãØÂÜʒú

SC-391346_01

t±¯Â¨ÈØÁ±ÂôôôʒÕãØÈãØÂÜʒú

TY-TWrb[
C8WC/
rz<byr[
rûéĂ«·ä·ÙÄ
ÝÙô«ÝÄÖÙË¨½ºé
ĀǝǟǤ:

r«Ä¢ËÙÃĀÝºäÄ]:I-Ä¢Ë½«Ä
800 600 000ÄËÄwww.skoda-auto.cz.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

SC-391188/01

AUTO-POLY s.r.o.
Pod Harfou 904/1
190 00 Praha 9
Tel.: 266 311 610
www.auto-poly.cz
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SUPER

SLEVY

90 000

Kč

AŽ

PRAHA
Dopraváků 874/15
SC-391181/02

Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Více info na w w w.aaaauto.cz/sleva.

JEZTE ČESKY!
K

KVALITNÍ MASO
A UZENINY

ZELENINOVÉ
SALÁTY

MLÉKO A MLÉČNÉ
VÝROBKY

KVALITNÍ
MORAVSKÁ VÍNA

ZELENINOVÉ
A OVOCNÉ ŠŤÁVY

SC-391250/01

PRODEJNA RYNEK PRAHA
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KOtGDQpKRG

1DEt]tPHPRåQRVWGORXKRGREpKR
SDUNRYiQtQiNODGQtFK
GRGiYNRYêFKRE\WQêFKLRVREQtFK
YR]LGHOYVRXNURPpPDUHiOXY

ýDNRYLFNpPFXNURYDUX
$UHiOMHRSORFHQêDRVYČWOHQêV
QHSĜHWUåLWêPSURYR]HP
NRQWDNW

SC-391314/01

SC-391262/01


ZZZVDOHQDRUJ

Den celoživotního
ˇ
vzdelávání
& Festival
absolventu°
13. 4. 2019 / 10–16 HODIN / KAROLINUM /
OVOCNÝ TRH 5, PRAHA 1 / VSTUP ZDARMA
0ROHNXOiUQtNXFK\QćSUiYRYSUD[L]iFKUDQiĕLKODYRODP\
Y\äHWĕHQtDWHURVNOHUy]\79VWXGLRFKHPLNRYD]DKUiGNDRULJDPL
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SC-391271/02

www.denczv.cuni.cz
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VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
P
PLATBA
IHNED V HOTOVOSTI.
U
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

PRVNÍ VÝKUPY
DUBEN 2019
ÚTERÝ 9. 4.
STŘEDA 10. 4.
ČTVRTEK 11. 4.

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

Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.
V

(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
OVSKÉ
O
É na ČÍSLE
ČÍ
168,
168 200 metrů
t ů OD STANICE
STANICE METRA PALMOVKA směr
ě
CENTRUM. NA PŮLI CESTY MEZI STANICÍ METRA INVALIDOVNA A PALMOVKA.
PARKOVÁNÍ přes ulici. INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
SC-391327/01
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

