OBLAST V OKOLÍ PROSECKÝCH SKAL BYLA PŮVODNĚ STEPNÍ OBLASTÍ

DUBEN 2017

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:

OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

www.PRAHA9.cz

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
A PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY
VYNESL DEVÍTKU NA 2. MÍSTO
VE VÝZKUMU MĚSTO PRO
BYZNYS
o vy
í čísl
Pří š t

jde

tna
ě
v
k
3. 017
2

110. výročí
vzniku Auto Praga
a muzeum Pragovek
ve Vysočanech
Čarodějnice
na Střížkově

Zdeněk Izer
v Gongu

Galerie 9:
Michal
Moravec

I N Z E RC E

Kvalitních a solidních realitních kanceláří je jako šafránu.., JSME TU PRO VÁS!
Česká stabilní realitní společnost se sídlem v Praze 9 –
Vysočany přijme: 1 – 2 realitní poradkyně / poradce
Nabízíme:
práci bez psychického nátlaku nadřízených
finanční ohodnocení – fix + bonusy
po zapracování firemní vůz
kancelář k dispozici bez poplatků
chod kanceláře zajištěn společností
příjemné prostředí a kolektiv
Požadujeme:
vzdělání SŠ s maturitou, VŠ
praxe v realitní, finanční nebo obchodní sféře
práce na PC – uživatelsky
ŘP skupiny B
spolehlivost, serióznost, flexibilita
V případě zájmu CV s fotografií zasílejte na:
safrankova@safranka-reality.cz

SC-370591/01

majitelka
Milada Šafránková
SC-370434/01

kancelář
Českomoravská 199/37, Praha 9 - Vysočany

www.safranka-reality.cz

ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR

ALEXANDROVCI

Restaurace U Šenkýřů
Po rekonstrukci NOVĚ OTEVŘENO!

EUROPEAN TOUR 2017

Česká kuchyně i jiné speciality, obědové i víkendové menu, piknikové koše atd.
Oslavy, firemní večírky a jiné akce po domluvě. Sportovní salonek, promítání sportovních
pořadů. Od května nová venkovní terasa nad jezírkem za podpory městské části Praha 9.

Těšíme na Vaši návštěvu!
Po-Čt: 11-23, Pá 11-24, So: 11-23, Ne: 11-22
Park přátelství 816, Praha 9 – Prosek

SC-370512/01

Tel.: 737 843 760 e-mail: info@usenkyru.cz
www.usenkyru.cz, FB: Restaurace U Šenkýřů

20.5.2017 PRAHA
Tipsport arena, 15:00 a 20:00

Žaluzie
-

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

-

NONSTOP na tel.č. 739 939 734

Zpěvník ruských písní
ke vstupenkám zdarma!
Lukáš Chudoba, Praha 9, www.prahazaluzie.eu
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Více informací a vstupenky na

WWW.ALEXANDROVCI.CZ
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D E V Í T K A
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

editorial

Historie
Služby

PŘEČTĚTE SI

4 – 9 Z radnice

Vážení čtenáři,
v minulém vydání Devítky
jsme vás podrobně informovali
o návrhu rozpočtu naší městské části, který pak schválili
zastupitelé na svém třináctém
zasedání. K jeho prioritám
patří snižování běžných
výdajů, růst investic, v maximální možné míře využívání
financí z fondů EU a dalších
zdrojů, tak jak to děláme již
několik let. Tuto naši strategii
ocenili i odborníci, kteří stojí
za výzkumem s názvem Město
pro byznys. V březnu jsme na
krajském setkání Svazu měst
a obcí ČR převzali ocenění za
druhé místo v rámci Prahy.

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

8 Životní prostředí
10 – 13 Sociální služby
14 – 15 Téma měsíce

Areál bývalé Pragovky ve
Vysočanech se mění na čtvrť
pro kreativní lidi a z podnětu
naší městské části tu v tovární hale 20 vznikne muzeum
s unikátní sbírkou vozů značky Praga sběratele Emila Příhody.
Pokud se připravujete na
jaro a Velikonoce, určitě oceníte nabídku kulturních akcí
a kurzů pro šikovné ruce spojených s těmito svátky.

16 Školství
17 – 20 Kultura
21 – 22 Rokytka
23 – 25 Život kolem nás
26 – 29 Informace
30 Sport

Příjemné jaro.
Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
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redakcedevitky@praha9.cz nebo na
poštovní adrese městské části Praha 9.
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schránek nebo jste jej obdrželi pozdě, stěžujte
si u svého poštovního doručovatele.
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Široká nabídka obchodů,
které jinde v Praze nenajdete.

ZNAČKOVÁ OBUV

DÁMSKÉ KALHOTY

VŠE PRO DĚTI

DĚTSKÁ MÓDA

TĚHOTENSKÁ MÓDA

UNDER ARMOUR
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ

FITNESS A SPORTOVNÍ
OBLEČENÍ

I C E

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
A EKODROGERIE

inzerce_obchody_devitka_188x86.indd 2
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Zastupitel MČ Praha 9 Slavomír Holík (ČSSD)

Potřebujeme v Praze 9
parkovací zóny?
Byla jedna pláň, na které stálo pár domků, byla jedna obec převážně průmyslová s domy tak
maximálně tři patra po dvou či třech bytech. Po cestách a ulicích jezdilo pár koňských povozů
a čilý ruch běžného provozu obstarávali pěší. Pak ale přišel pokrok, na pláni vyrostlo sídliště
a díky předvídavosti architektů vznikly široké prostory zelených vnitrobloků a na tehdejší dobu
i prostorná parkoviště. Ulice se začaly zahušťovat dopravou…
Slavomír Holík

Autobusům a tramvajím
přispěchalo na pomoc metro
a díky ne až tak jednoduchému přístupu ke koupi
osobního vozu se podařilo
tento pokrok ještě udržet na
uzdě. Nikdo tehdy nečekal, že
se jen nadechuje k většímu
výkonu. A ten přišel. Ve jménu
ziskovosti měšců jednotlivých
developerů se začala výstavba
zahušťovat, domy narůstat
jak do výšky, tak i počtem
bytových jednotek. Bohužel se
tak nějak zapomnělo na fakt,
že tak jako jinde ve vyspělém
světě si může každý koupit
nejen boty, ale i automobil.
Přičteme-li k tomu, že se doposud ještě neobjevil žádný developer, který ne pro svůj zisk,
ale pro blaho starousedlíků
(jak se na prezentacích svých
záměrů představuje) koná výstavbu dalších a dalších domů
a zároveň by též postavil

veřejné parkovací plochy. Přičteme-li k této situaci i vznik
satelitních městeček z finančních důvodů stavěných kdesi
v polích, bylo jasné, že se něco
musí stát.

A stalo se. Vznikla „NEČEKANÁ“
otázka, kde proboha budou ta
auta parkovat? Dá se řešit dvojím
způsobem:
Řešit vlastní problém výstavbou parkovišť a parkovacích
domů s navazujícím řešením
hromadné dopravy.
Vytěsnit dopravu z města – to
je nápad! ZAVEDEME ZÓNY!
Náklady nulové, pár modrých
pruhů, nějaká ta značka se
do „lesa“ ostatních také vejde
a ještě to přinese nějakou tu
kačku na parkovném a pokutách pro nešťastníky hledající místo k zaparkování.
A my Pražané – tleskáme, začínáme se dělit na ty, co parkují
„zadarmo“ před svým domem,
ale i po zbytku města, a na ty,

kteří se vytěsní ze středu města na periferii a buď platí, anebo již Prahu, tu „zónovou“, berou jen jako návštěvník, a tak
tam radši ani nejedou.
Zónové metastáze se začínají šířit a postupně pohlcují celé
město a dnes je již máme před
prahem našeho obvodu. A lék?
Ten nám od „města“ doposud
nebyl naordinován. Pokud tedy
chceme přečkat tuto situaci, nezbývá než si nechat modře pomalovat ulice a stát se rezidentem parkovacího systému. Za
nás zastupitele Prahy 9 za ČSSD
se omlouváme, ale v této chvíli
jiná možnost opravdu není.

Dovolte mi však předložit několik
bodů pro příští období:
Pokud chceme naše město mít
opravdu pro nás pro Pražany,
přestaňme nás dělit podle
čtvrtí a rezidenční karty vydávejme celopražské. Mimo jiné
tím vyřešíme i problematiku
stykových bodů mezi jednotlivými městskými částmi.

Pozeptejme se, kde skončily
peníze vybrané za parkování
v zónách. Kolik za ně bylo postaveno parkovišť a parkovacích domů? Věřme, že nově vybrané peníze půjdou tam, kam
by měly být směrovány. Tedy
na nová parkovací místa, a že
se tak nestanou jen odpustkem placeným z našich kapes
pro neschopnost vedení města
skutečně řešit situaci.
Protože víme, že se nedá zabránit každodenním příjezdům
mimopražských návštěvníků
města (a ani by to nebylo dobré), pokusme se najít společnou řeč se Středočeským krajem a vlastně i celým státem
při řešení dopravních okruhů
a právě parkovacích míst v jednotném a přehledném systému
v návaznosti na hromadnou
dopravu. Hlavní město a jeho
obyvatelé si to zaslouží.
Pozn.: Tato rubrika nevyjadřuje oficiální
stanovisko MČ Praha 9, pouze stanovisko jejich jednotlivých zastupitelů.

Kdo si podle vás zaslouží ocenění městské části Praha 9?
Pro morální ocenění svých občanů za jejich příkladné a inspirativní počiny má městská část Praha 9 od roku 2010 nástroj
v podobě udělování několika čestných cen. Vyznamenaným budou i letos předávány v polovině září na slavnostním zasedání
u příležitosti výročí, kdy císař František Josef I. udělil Vysočanům právo používat městský znak v podobě, jakou známe dodnes.
Výchozí podmínkou pravidel deváté městské části pro udělování
ocenění občanům je, že vlastní návrhy podávají sami jednotliví
občané, případně instituce prostřednictvím svých zastupitelů.
Žijí mezi námi. Třeba právě vy je dobře znáte, a proto nejlépe víte, že si takové ocenění právem zaslouží. A právě vy můžete iniciovat svým návrhem, podaným do konce května 2017, ten
rozhodující krok k tomu, abychom je lépe poznali i my ostatní.
A společně získali tolik potřebné a motivující příklady, protože

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
INTERNET:
ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS
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ani nám není lhostejná lokalita, ve které žijeme, a dokážeme si
vážit všech výjimečných osobností.
Podmínky pro udělení ocenění, formulář návrhu na ocenění
a také profily již oceněných občanů najdete na našich webových
stránkách: www.praha9.cz, potřebné formuláře jsou k dispozici
rovněž v Informačním centru radnice ve Vysočanech a na Proseku (tam je také vyplněné můžete odevzdat do 31. května 2017).
Vaše návrhy budou projednány na Zastupitelstvu MČ Praha 9. red

P RA H A

9

tel.: +420 283 091 111
tel.: +420 283 091 101-102
www.praha9.cz
podatelna@praha9.cz

Kontakty na redakci,
inzerci i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži
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Hasiči dostali od MČ Praha 9 termokameru
Nebyl to jen obrovský požár skladu v bývalé hale ČKD v Kolbenově ulici v srpnu 2015, který v Praze 9 zaměstnával hasiče.
V loňském roce členové Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy zasahovali v deváté městské části celkem v 392 případech.
I to byl důvod, proč zastupitelé Devítky schválili dar pro hasiče v podobě termovizní kamery v hodnotě 200 tisíc korun.
HS 10 npor. Bc. Radek Kužiel.
Sataličtí hasiči byli také poslední v Praze, kteří toto vysoce sofistikované zařízení neměli.
O neocenitelnosti termokamer pro práci hasičů svědčí
i slova ředitele HZS Praha brigádního generála Ing. Romana Hlinovského, který by rád,
aby jimi byly vybaveny nejen
všechny pražské hasičské stanice, ale v jejich rámci také
všech 28 hasičských výjezdních skupin. text a foto: mk

Termovizní kameru, ale také
svářečku, frézu a další nezbytné pomůcky převzali zástupci
HZS hl. m. Prahy v čele s brig.
gen. Ing. Romanem Hlinovským
28. února z rukou starosty MČ
Praha 9 Jana Jarolíma a radního
pro bezpečnost Milana Tučka.
„Užitečnost termokamer
během zásahových akcí není
jen ve schopnosti měřit povrchovou teplotu předmětů,
ale umožňuje daleko rychleji
a efektivněji lokalizovat ohrožené osoby, zjistit ohniska požárů, dovoluje hasičům rychleji a bezpečněji se pohybovat

V ČÍSLECH
Termokameru předává hasičům radní pro bezpečnost MČ Praha 9 Milan Tuček.
Zleva: Ing. Roman Hlinovský, Ing. Jiří Rýpar a Bc. Radek Kužiel

v extrémních podmínkách
míst, kde hoří,“ vypočítává některé přednosti přístroje npor.
Ing. Jiří Rýpar, velitel Hasičské stanice 3 v Holešovicích.
Termokamera z Devítky bude
sloužit hasičům v HS 10 ze Sa-

talic, kteří spolu s kolegy z Holešovic zasahují v obvodu MČ
Praha 9 nejčastěji. „Jsme tu denně, vyjíždíme k požárům, dopravním nehodám, technickým
haváriím, únikům nebezpečných látek,“ konstatuje velitel

Události v Praze 9 v roce 2016,
u nichž zasahovali pražští hasiči
Požár102
Dopravní nehoda

43

Unik nebezpečné chemické látky 31
Technická havárie

162

Ostatní mimořádné události včetně
planého poplachu
54

Nenápadné prvenství Devítky
V rámci zvyšování bezpečnostních standardů s důrazem
na ochranu zdraví a života vybavila MČ Praha 9 jako první
městský obvod své základní školy automatizovanými externími
defibrilátory (AED) vč. dětských klíčů.
K mimořádným – i když ne
výjimečným – událostem
v každodenním životě patří
problémy spojené se srdeční
zástavou, a to v jakémkoli
věku. Laická první pomoc,
v tomto případě tzv. kardiopulmonální resuscitace, neboli

oživování činnosti srdce a plic,
je pro zachování života a zdraví rozhodující.
„K rychlé a účinné pomoci při těchto náhlých zdravotních problémech, která dva- až
třikrát zvyšuje šance na přežití, patří v celosvětovém mě-

řítku automatizovaný externí
defibrilátor (AED) a kyslíkový
generátor O2 PACK ve formě
resuscitačních setů. A právě
těmito sety jsme nyní vybavili základní školy, které zřizuje
naše městská část,“ konstatuje
radní pro otázky bezpečnosti
MČ Praha 9 Milan Tuček.
Při zástavě srdeční činnosti pomůže v první řadě okamžitá srdeční masáž. Dalším
článkem v řetězu je pak včasná defibrilace za použití AED.
Jestliže dojde k zástavě srdce
bez výše uvedené pomoci, dochází již po 4 minutách k nezvratnému poškození mozku.
Každá další minuta bez poskytnutí první pomoci pak snižuje
šanci na přežití o 10 %.
„Defibrilátory a kyslíkové generátory se osvědčily při použí-

vání jak v armádě, policii, u hasičů, tak např. ve sportovních
klubech. Jejich snadnou a bezpečnou obsluhu zvládnou i úplní laici. Možná rizika všedního
života bereme vážně, a proto
jsme učinili i tento krok, ve kterém chceme pokračovat i v blízké budoucnosti, kdy mají být
resuscitačními sety vybaveny
např. MŠ a domy pro seniory,“
dodává Milan Tuček. mk

C o dělat při zástavě srdce ?

Resuscitační sety převzaly 22. února ředitelky základních škol v Praze 9
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• Zavolat rychlou záchrannou službu na tel. 155
• Včasná kardiopulmonální resuscitace – poskytněte postiženému masáž srdce.
• Včasná defibrilace – důležité je mít po ruce správně fungující defibrilátor a udělit
postiženému elektrický šok. V případě obnovení srdeční činnosti okamžitě přistupte
k podání kyslíku prostřednictvím kyslíkového generátoru O2 Pack. To dává postiženému
největší naději na přežití do doby, než dorazí záchranná zdravotnická služba, která
poskytne odbornou lékařskou pomoc.
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Práce ve Vysočanské
postupují podle harmonogramu
Ve Vysočanské, na které kvůli prudkému dešti došlo koncem července k propadu kanalizační stoky, pokračují práce na
odstranění jeho následků a otevření komunikace pro automobily.
Majitelem komunikace je
Magistrát hlavního města Prahy, opravu kanalizační stoky
v místech propadů provádí
Pražské vodovody a kanalizace
(PVK) a další část rekonstrukce kanalizační stoky zajišťuje
Pražská vodohospodářská
společnost. Konečný vzhled
komunikaci dá Technická
správa komunikací (TSK).
„MČ Praha 9 může v této situaci těmto organizacím jen neustále připomínat velmi komplikovanou dopravu na Prosecké
a nutnost jejího řešení. A to stále děláme,“ říká radní pro dopravu Prahy 9 Tomáš Holeček.
15. října loňského roku se na
Vysočanskou vrátily autobusy
MHD, když Pražské vodovody
a kanalizace ukončily sanaci

Informační tabule „Estakáda uzavřena“ ze silnic Prahy 9 ještě hned tak nezmizí. Foto: jh

nestabilního podloží a zabezpečily jeden jízdní pruh, takže bylo možno zavést kyvadlovou dopravu pro autobusy
MHD. Nejezdily tu jen pět dní
v únoru, když práci dělníkům
8. února zkomplikovalo objevení další kaverny v podloží, kte-

rá zasahovala pod jízdní pruh
pro autobus. Z bezpečnostních
důvodů proto byla autobusová
doprava okamžitě převedena
na objízdnou trasu. Na povrchu
i v podzemí byly osazeny další
měřicí body pro zachycení možných posunů vozovky i báňské-

ho díla v místě kaverny. Kaverna byla vyplněna podle postupu
stanoveného báňským projektantem a autobusová doprava
se na svou původní trasu vrátila ráno 13. února.
„Práce na havarijní opravě kanalizace pokračují podle
dohodnutého harmonogramu. Stejně tak byla zahájena rekonstrukce kanalizace
směrem od prvního propadu
do ulice Na Krocínce,“ říká za
Pražské vodovody a kanalizace Tomáš Mrázek a pokračuje:
„PVK ukončí havarijní opravu
do konce května a pak zařízení
staveniště převede na Pražskou
vodohospodářskou společnost.“
Tak věřme, že na Vysočanskou vyjedou automobily ještě
letos. mk

Z 13. zastupitelstva MČ Praha 9
Zastupitelé městské části Praha 9 se 28. února sešli na svém zasedání toto volební období již potřinácté.
Zastupitelé kromě jiného schválili:
rozpočet MČ Praha 9 pro letošní rok tak, jak byl navržen. O návrhu rozpočtu jsme podrobně informovali v březnovém vydání
měsíčníku Devítka.
přijetí účelové dotace od Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 17
milionů korun na práce spojené s budováním parku Zahrádky
v letošním roce.

rozdělení účelových dotací určených na podporu nestátních neziskových organizací na
území MČ Praha 9, které zajišťují sportovní
výchovu dětí a mládeže.
záměr získat do vlastnictví nemovitost
U Brabců na Proseku. red

SC-370032/07
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Praha 9 dobře hospodaří a investuje – ve
výzkumu Město pro byznys skončila druhá
Praha 9 obsadila druhé místo mezi dvaadvaceti největšími městskými částmi v hlavním městě Praze ve srovnávacím výzkumu
Město pro byznys. „Těší nás, že jsme toto ocenění získali především za to, že investujeme do rozvoje Devítky a že jsme velmi
úspěšní při čerpání dotací z EU,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 odpovědný za finance Tomáš Portlík.
Srovnávací výzkum Město pro
byznys hodnotil letos již podeváté podnikatelský potenciál
měst a obcí v České republice.
Detailnímu zkoumání byla
podrobena všechna města
a obce s rozšířenou působností
v České republice a všechny
městské části hlavního města,
které představují správní
obvody. Analytici agentury
Datank, která za výzkumem
stojí po datové stránce, dělí
své hodnocení do dvou hlavních kategorií – podnikatelské
prostředí a přístup veřejné
správy.
Městská část Praha 9 se dobře umístila v obou hodnocených oblastech, což ji vyneslo
na konečnou stříbrnou pozici.
„Mezi silnými stránkami můžeme vypíchnout hlavně podíl
výdajů radnice na investice,
vysoký podíl středních a velkých firem a velice úspěšné čerpání dotací z Evropské
unie,“ uvádí se v hodnocení výzkumu Město pro byznys.

Ocenění, které potvrzuje správnost
našich rozhodnutí
„V rozpočtové politice naší
městské části jsme se zaměřili
na snižování běžných výdajů
ovšem s tím, že zachováme
ve většině případů kvalitu
námi poskytovaných služeb.
A zároveň pracujeme na zvyšování příjmů, aby se postupně
vyrovnaly výdajům,“ konstatuje Tomáš Portlík, místostarosta
Prahy 9 odpovědný za finance
a dokládá: „Jestliže v roce

VÝZKUM MĚSTO PRO BYZNYS: SILNÝMI
STRÁNKAMI PRAHY 9 JE VYSOKÝ PODÍL
VÝDAJŮ RADNICE NA INVESTICE A VELICE
ÚSPĚŠNÉ ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EVROPSKÉ UNIE
2014 činil rozdíl mezi běžnými
výdaji a úhrnem příjmů 70 milionů korun, letos usilujeme
o to, aby to bylo jen 24 milionů
korun. Pro další rozvoj Prahy 9
je to velmi významná veličina,
která ovlivňuje její závislost
– nebo nezávislost – na jiných
institucích. A třebaže leckomu
je tato snaha trnem v oku,
druhé místo v nezávislém odborném výzkumu ukazuje, že
jdeme správnou cestou.“

Běžné výdaje snižujeme,
investice posilujeme
Rozpočet pro letošní rok,
který schválili zastupitelé
na svém únorovém zasedání,
posiluje investiční výdaje,
protože Praha 9 dnes patří
k nejvíce se rozvíjejícím městským oblastem.
„V minulých letech jsme
zvýšili kapacitu mateřských
škol o rekordních více než
40 procent, když jsme vytvořili
476 nových míst pro děti předškolního věku. Nyní se musíme
zaměřit především na rozšíření míst v základních školách,“
dodává Tomáš Portlík.
K prioritám Devítky patří
rovněž poskytování kvalitních sociálních a zdravotních

služeb a péče o životní prostředí s důrazem na zachování zeleně.
„Navrhované projekty, ať se
týkají výstavby nové základní a mateřské školy, přístavby
a další modernizace Polikliniky Prosek a podobně, chceme
financovat z vlastních prostředků, ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, z fondů
EU, ale hledáme i další cesty.
Proto jsme přistoupili např.
k transformaci našeho střediska sociálních služeb na Ústav
C elkové pořadí
1. Praha 8

12. Praha 7

2. Praha 9

13. Praha 18

3. Praha 1

14. Praha 17

4. Praha 10

15. Praha 14

5. Praha 2

16. Praha 19

6. Praha 15

17. Praha 16

7. Praha 22

18. Praha 21

8. Praha 3

19. Praha 6

9. Praha 5

20. Praha 13

10. Praha 4

21. Praha 20

11. Praha 12

22. Praha 11

sociálních služeb Praha 9, což
nám jako jedinému zřizovateli
otevírá cestu k dalším finančním zdrojům – evropským fondům, dotacím, grantům, dárcům, fundraisingu, nadacím
atd. Zkrátka snažíme se využít všech možností, které se
nabízejí.“ mk
O výzkumu M ěsto
pro byznys
Vyhlašovatelem výzkumu Město
pro byznys je společnost Communa
a deník Deník, hlavním partnerem
společnost Škoda Transportation,
partnery jsou Svaz měst a obcí
ČR, CzechInvest a Microsoft Česká
republika, odborným garantem CRIF –
Czech Credit Bureau, zpracovatelem
dat agentura Datank.
V kategorii podnikatelské prostředí
hodnotili analytici kritéria jako
podíl podnikatelů, podíl firem, vývoj
počtu ekonomických subjektů, podíl
středních a velkých firem, cizinci mezi
podnikateli, změna počtu obyvatel
a bytová výstavba.
V kategorii přístup veřejné správy,
tedy v oblasti, kterou může radnice
přímo ovlivnit, stál v centru zájmu
hodnotitelů podíl kapitálových výdajů,
výdajový deficit, evropské dotace,
podpora webových stránek, test
elektronické komunikace, úřední
hodiny, počet dětí ve třídě.

Pracovní budka zažila svou
premiéru ve Vysočanech
Jedinečný projekt proměnil telefonní budku na mini kancelář.
Vyzkoušet jste ji mohli v březnu v obchodním centru Fénix ve Vysočanech.
Malou, kvalitně vybavenou kancelář
realizátoři umístili do vyřazené telefonní
budky. V tomto neobvyklém prostředí se
mohl kdokoliv posadit a v klidu si vyřídit
své pracovní záležitosti.
Mini kancelář je vybavená nejmodernější technikou – WiFi modemem od
společnosti O2, barevnou tiskárnou XeDUBE N

2017

rox, pohodlným taburetem dodaným
společností CBRE, a dokonce i klasickým
stojacím svítidlem značky HALLA. Kdo
bude chtít, rozloží si na dřevěném pultíku svou práci, připojí počítač nebo tablet a vyzkouší si, jaké to je sladit flexibilní práci i každodenní život v dokonalé
symbióze.
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Prosecké skály byly stepní oblastí
Prosecké skály patří k chráněným přírodním výtvorům. Hlavním předmětem ochrany této přírodní památky jsou
pískovcové skalní stěny s přirozenými i umělými jeskyněmi a se zbytky teplomilné květeny. Po otevření naučné stezky
Amerika nyní MČ Praha 9 pokračuje v dalších úpravách této oblasti.
Součástí naučné stezky Amerika je i loni otevřená vyhlídka
u Proseckých skal. Pokácení
sedmi stromů – tří jasanů
a čtyř trnovníků akátů, je dalším splněným úkolem v plánu
péče o tuto přírodní památku,
na němž se MČ Praha 9 shodla
s Odborem ochrany přírody
Magistrátu hl. m. Prahy. Ten
také pravomocné rozhodnutí
o jejich kácení vydal.
Ti, kteří chodí na vyhlídku
u Proseckých skal pravidelně,
vítají, že tato oblast je nyní novým příjemným volným prostorem s navazující parkovou cestou. Ještě v létě 2015 bylo toto
místo neprostupné, plné keřů
a dalších náletových dřevin. Poházené odpadky a černé skládky nebyly výjimkou. Díky revitalizaci území Proseckých skal
vznikl na Proseku další parkový prostor, a navíc je z nové vyhlídky i hezký pohled.
„Revitalizací tohoto území
a vytvořením naučné stezky
Amerika jsme v prvním kroku
zprůchodnili oblast Proseckých
skal a další zahradní úpravou
chceme postupně obnovit její
původní stepní charakter,“
konstatuje radní MČ Praha 9
zodpovědný za čerpání financí
z evropských fondů Zdeněk Davídek a vysvětluje: „Celá tato
oblast měla odedávna stepní charakter. Ještě na počátku
20. století zde rostla především

Oblast Proseckých skal v době, kdy ještě skutečně měla stepní charakter.

tráva, protože - jak je známo step je rozlehlá travnatá oblast
se specifickou faunou a florou.
Všechny stromy, které pod skalami a kolem skal rostou, jsou
náletové dřeviny, které s původním charakterem tohoto
území nemají nic společného.“

Trnovník akát – invazivní dřevina
U nás nepůvodní trnovník akát
pochází ze Severní Ameriky.
V první polovině minulého století byly sazenice této odolné
a nenáročné dřeviny vysazovány i v Praze, především
na odlesněných stanovištích
a svazích, kde měly houževnaté
akátové stromy bránit erozi.
Jenže v té době ještě nebyly

známy fatální účinky, jaké akát
má na okolní přirozenou vegetaci. Ten svými kořeny vylučuje
do půdy látky, které hubí okolní
konkurenční rostliny a dokáže
původní vegetaci kolem sebe
zcela vytlačit. Akát se navíc
sám velmi dobře šíří, a to prostřednictvím mladých výhonků,
která se tvoří z pupenů na
kořenech dospělého stromu.
Proto je žádoucí – zejména
v chráněných územích, akáty
odstraňovat, i když je velmi náročné se jich zbavit definitivně.

Kus za kus
Třebaže podle mínění Odboru
ochrany prostředí Magistrátu
hl. m. Prahy pokácení třech

jasanů a čtyřech akátů v oblasti Proseckých skal nevede
k významné ztrátě či oslabení
přirozených funkcí ekosystému
ani k narušení vnitřních vazeb
a procesů ekosystému, je MČ
Praha 9 povinna vysadit za
poražené stromy sedm jiných
a starat se o ně po dobu pěti let.
„Pro náhradní výsadbu jsme
po dohodě s Magistrátem hl.
m. Prahy vybrali staré krajové odrůdy hrušní, tedy odrůdy, které vznikly před druhou
světovou válkou,“ říká Zdeněk Davídek. „Hrušně by měly
růst podél naučné stezky a věřím, že kromě jejich estetické
stránky návštěvníci oblasti kolem Proseckých skal ocení i jejich plody.“ mk

V polovině března jsme zjistili, že kdosi rozmlátil skleněnou výplň a ukradl fotografie z výstavního panelu, který se nachází
na nově dobudované vyhlídce u Proseckých skal. Rovněž jsme objevili několik sprejerských „tagů“ nasprejovaných na stěnách
vyhlídky. Kde se v lidech bere chuť zničit všechno hezké? Foto: Jiří Houdek
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Ukliďte si své okolí!
Pětačtyřicet velkých igelitových pytlů s drobným odpadem
– papíry počínaje a lahvemi a vyhozenými nepotřebnými
drobnostmi konče – to je výsledek úklidu v ulicích sídliště
na Proseku v úterý 21. března odpoledne.
Za svůj si ho vzalo 16 bezdomovců, kteří spolupracují s MČ Praha 9, desítka lidí vykonávajících
obecně prospěšné práce a pět
úředníků z odboru životního
prostředí a dopravy MČ Praha
9. Dlužno dodat, že se uklízelo
především na pozemcích, které
nejsou v majetku nebo ve správě deváté městské části.
„V praxi jsme si ověřovali, co
všechno budeme potřebovat
a jak můžeme koordinovat dob-

rovolníky, které chceme získat
pro projekt s názvem Ukliďte
si své okolí,“ říká Tomáš Holeček, radní pro životní prostředí a dopravu MČ Praha 9,
a vysvětluje: „Třebaže máme
vlastní firmu, která se nejen
stará o zeleň, ale zároveň udržuje čistotu v parcích a ulicích
Devítky, a v tomto směru spolupracujeme také s bezdomovci,
organizacemi zaměstnávajícími zdravotně handicapované

nebo s dobrovolnými sdruženími a spolky, není možné udržet čistotu v ulicích, když se do
této snahy nezapojí také místní
obyvatelé. A právě ty bychom
chtěli pro projekt Ukliďte si
své okolí získat. Dáme jim pracovní rukavice, igelitové pyt-

le a třeba hned příští termín
úklidu, který jsme vyhlásili na
27. dubna, mohou přijít pomoci. Sesbírané odpadky v igelitových pytlích pak následující
den z určených stanovišť odveze – tak jako v březnu – naše
firma Hortus.“ text a foto: mk
U kli ď te si své okolí
27. dubna 2017 od 14 do 17 hodin
Místo úklidu, včetně místa srazu
dobrovolníků bude uvedeno včas na
webových stránkách www.praha9.cz.
Bližší informace poskytne rovněž
Ing. Michal Fiala prostřednictvím
e-mailu: fialam@praha9.cz
V případě nepříznivého počasí se úklid
nekoná a bude vypsán náhradní termín.

Mamuta mezi stromy můžete mít doma
Zavítáte-li v květnu na Prosek na tradiční akci Mikroklima, kterou pořádá MČ Praha 9, můžete na stanovišti Lesů hl. m. Prahy
vidět sazenice sekvojovce obrovského, jednoho z nejmohutnějších a nejstarších stromů světa.
dostatek prostoru a stane se
tak vděčným strážcem příběhu
vaší rodiny či patronem místní
komunity. Pavla Vamberová

Sekvojovec je majestátný
strom, který se bude nejlépe
vyjímat na symbolickém místě, kde bude mít okolo sebe
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9 – 18 hod

a9

Praha 9 - Prosek
ra h

Tématické okruhy:

st P

Zvířata jako pomocníci při práci

ts
ká

čá

Lidé a pes ve městě
Lesy, voda, vzduch

ěs

tovalo a přichystalo tisícovku sazenic sekvojovce, aby si
také oni mohli zasadit svého
„mamuta“. Sazenice, které od
dubna najdete v ďáblickém zahradnictví nebo v hájovnách
v pražských lesích, jsou prapotomky některého ze sekvojovců
obrovských, které vyrostly ještě
ve své domovině – na horských
svazích na západě severoamerického kontinentu. Odtud je
jako okrasné dřeviny lidé rozšířili po celém světě a v roce 1954
dva z nich vysadil tehdejší lesník i v pražském Kunratickém
lese, v blízkosti dnešního dětského hřiště. Nejmohutnějšímu
sekvojovci světa, jímž je nejméně 2,5 tisíce let starý a více než
80 metrů vysoký sekvojovec
známý jako Generál Sherman,
dosahují dva pražské sekvojovce sotva „po kolena“, i tak
se však již stihly vytáhnout do
úctyhodné výšky 35 metrů. Právě z jejich korun pochází šišky
se semínky, z nichž jsme sazenice k letošnímu výročí naší organizace vypěstovali.

7
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Na začátku je to miniaturní
semínko, na konci gigantický
organismus chráněný tisíciletou kůrou, který jen tiše
přihlíží okolo se valícím vlnám
času. Sekvojovce obrovské patří mezi nejmohutnější stromy
světa a věk těch nejstarších
se počítá na tisícovky let.
Příspěvková organizace Lesy
hl. m. Prahy letos oslaví 25 let
své existence. Za symbol oslav
si zvolila právě silný a dlouhověký sekvojovec, jehož dva
exempláře již přes 60 let rostou v Kunratickém lese a patří
mezi pražské památné stromy.
Zahradnictví Lesů hl. m. Prahy k výročí pro Pražany vypěs-

Nakládání s odpady

l:
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Svozová technika
BESIP
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Doprovodný program:
Turistický pochod
Z Proseka do Kobylis
Zahradnická škola Jarov – prodej květin
Klub lodních modelářů
Draví ptáci

èernobílá verze

Skákací hrad
Opékání špekáčků

barevná verze

VSTUP ZDARMA

Sekvojovec obrovský patří mezi nejmohutnější stromy světa
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Dubnová Vysočanská „V“ Ke slavnostnímu vítání
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
10. dubna od 14 hodin
Vystoupení Radka Tomáška s kapelou
Divadlo Gong. Vstupenky si senioři z Prahy 9 mohou za 20 Kč
zakoupit v pokladně divadla.
12. dubna od 10 do 16 hodin
Jarní a velikonoční prodejní výstava
Květiny ze Soukromé střední
odborné školy a Středního
odborného učiliště BEAN s.r.o.
budou k vidění i zakoupení
v hale Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská 14.
Nechte se inspirovat na velikonoční výzdobu svých domovů
nebo se spolu s námi přijďte těšit na svátky jara. Za velmi příjemné ceny si můžete zakoupit
tradiční i netradiční velikonoční dekorace, aranžmá ze živých
květin, typické jarní rostliny.
Přímo na místě vám také, podle
vašeho přání, uvážeme jarní kytici ze živých květin.
Rádi vám také odborně poradíme. Veškeré dekorace pro
vás vyrábí žáci naší školy.
Doprovodným programem je
oblíbená degustace několika
druhů pomazánek, které pro
vás rovněž chystají žáci naší
školy. Více na www.bean.cz
20. dubna od 14 hodin
Vzdělávání – návštěva Planetária
Alchymie a astrologie na dvoře
Rudofa II. Sraz přímo před
budovou Planetária ve 13.40
hodin. K dispozici 200 míst.
Při vstupu si připravte 20 Kč
(prosíme drobné).
27. dubna od 13 hodin
Vycházka do Šárky
Vycházka se koná s Janou Vlkovou za jedlými květy v praxi

a terénu – zdarma. Sraz poblíž
konečné zastávky tramvají
č. 20 a 26 a autobusů 108,
119 a 191, které odjíždějí ze
stanice Veleslavín (na loučce
za fastfoodem McDonald).
Objevitelské zkoumání stavu
vegetace aprílové přírody. Zajímavé a zdravé byliny, česneky,
lístky divokého polníčku a další překvapení, tipy a triky na
použití v kuchyni.
11., 16., 18. května
Celodenní autobusový zájezd do
Krušných a Doupovských hor
Město Klášterec nad Ohří návštěva renesančního zámku
s expozicí porcelánu, historické město Kadaň, lesopark se
skanzenem a ZOO v Chomutově. Cena zájezdu 150 korun,
přihlaste se 3. května od 10 do
14 hodin v Galerii 9, Sokolovská 14. Přihlášky přijímáme
do naplnění kapacity třech
autobusů, zhruba 150 osob.
Zájezd do Jeseníků:
Odjezdy: 12. 5. pátek, 22. 5.
pondělí, 29. 5. pondělí, 11. 6.
neděle. Odjezdy všech zájezdů
z atria hotelu Clarion, vždy
v 7 hodin, návrat sedmý den
do 18 hodin.
Místa v autobuse si sami vyberete po příchodu k autobusu
v den odjezdu.
V případě odhlašování
a storna zájezdu doporučujeme za sebe najít náhradníky i z jiné městské části. Cena
5900 Kč, délka i program
všech zájezdů je stejný.
Volná místa jsou v zájezdu
od 12. a 22. května 2017. Máte-li zájem, volejte 728 142 627,
Renáta Píchová.

občánků se přihlaste

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

80 let
Vratislav Kroupa
Tomáš Nejedlý
Jiří Rosendorfský
Jiří Růth
Josef Javora
Jidřiška Cihelníková
Stanislav Havelka
Ludmila Rychnovská
Jarmila Vávrová
Václav Vokal
Antonín Prokop
Josef Kuchař
Jiří Demuth
Marie Musilová
Zdeněk Řezník
Helena Jasinská
85 let
Jindřiška Okrouhlíková
Stanislav Hruška
Ladislav Vlachovský
Dagmar Homolková
Jarmila Lomozová
Marie Fremutová
Božena Hyrešová
Zdenka Volfová
Josef Trmal
90 let
Jana Rabochová
Jiří Chalupa
Adéla Parkanová
Jiřina Podskalská
Vlasta Bradáčová
Milena Nováková
Karel Křížek
Marie Suková
Josef Procházka

91 let
Vladimír Vihan
Jindřiška Hanáčková
Eva Brádková
Josef Zeman
Alois Maťha
Helena Hačecká
Jaroslava Radová
Bedřich Novák
Věra Šejnohová
Jarmila Weinzettelová
92 let
Vlasta Dědečková
Jiřina Kocourková
93 let
Vladimír Janoušek
Ludmila Dvořáková
Josef Kárník
94 let
Libuše Vondrovská
Marie Navrátilová
Věra Horehleďová
Marie Husáková
95 let
Ján Fačko
Otto Ševčík
Hana Burešová
Jarmila Cikhartová
96 let
Emilie Lochmanová
97 let
Carmen Chvátalová
103 let
Anna Vanišová
Blahopřejeme!

ilustrační foto

Jarní a velikonoční prodejní výstava
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Marie Beránková – mamince do
dalších let přejí hodně zdraví,
štěstí a pohody dcery Hanka,
Mařenka, Dáša, vnuci s rodinami
a pravnoučata

Upozornění:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobní
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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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z.ú., Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek, www.ssspraha9.cz,
tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu pro všechny seniory – písně různých žánrů
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15 15:00–16:00
Počítačové kurzy (3x mírně pokročilí)
9:00–12:30 Country tance
16:00–18:00
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30 12. 4. 2017 / středa
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
ásti Praha 9,10:15–11:15
uplynulý
m Střediska, na
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky
8:30–9:30
y zaznamenal
i náš tance
Country
14:00–16:00
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
ultativní služby,
4. 4. 2017 / úterý
Počítačový kurz – pro začátečníky
10:00–11:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15 Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
m zkomplikovaly
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00 Přednáška, beseda: Středozemní příroda a zahradní tvorba,
bách, který vyloučil
vání o státních
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00 přednáší kurátor rostlinných sbírek botanické zahrady v Troji
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20 13:00–14:30
oru a spolupráci
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00 Dílničky: „keramický“ štítek/přívěsek s motivem rostliny
14:45–16:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00 13. 4. 2017 / čtvrtek
Country tance
16:00–18:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
9:00–10:00
5. 4. 2017 / středa
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
10:20–11:20
a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30 Počítačový kurz pro mírně pokročilé
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky
8:30–9:30 Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
10:15–11:15
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
10:00–11:00
Klub důchodců
13:00–16:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie – přednáška, beseda:
Berta Kinská – von Suttnerová
13:00–14:30 14., 17. 4. 2017 / pátek, pondělí
Státní svátek – zavřeno
Dílničky: Drátkovaná vajíčka (vyfouklá vajíčka s sebou)
14:45–16:00

3. 4. 2017 / pondělí

1

6. 4. 2017 / čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
9:00–10:00
Cvičení páteře podle Dis. Lenky Krutské, zdarma (sál Harfica)
9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
10:15–11:15
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

7. 4. 2017 / pátek

18. 4. 2017 / úterý

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačové kurzy (3x mírně pokročilí)
9:00–12:30
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
10:15–11:15
Klub seniorů, kardiaků
14:00–17:00

11. 4. 2017 / úterý
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno objednat) 9:00–14.30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
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24. 4. 2017 / pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačové kurzy (3x mírně pokročilí)
9:00–12:30
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
10:15–11:15
Country tance
14:00–16:00

25. 4. 2017 / úterý
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno objednat) 9:00–14.30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

26. 4. 2017 / středa
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky
8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Nově pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno objednat)
9:00–14.30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Cestovatelská přednáška, beseda:
Columbie (promítání fotek)
13:10–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky: Cedulka na dveře
14:40–16:00

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno objednat) 9:00–14.30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00 27. 4. 2017 / čtvrtek
Country tance
16:00–18:00 Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
9:00–10:00
19. 4. 2017 / středa
Cvičení páteře podle Dis. Lenky Krutské, zdarma (sál Harfica)
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15 9:30–10:00
9:00–10:00
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky
8:30–9:30 Angličtina – začátečníci
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
10:20–11:20
a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30 Počítačový kurz pro mírně pokročilé
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00 Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00 10:15–11:15
11:30–12:30
Klub historie: Alžběta – Rudá vévodkyně
13:10–14:30 Trénink paměti
Klub
důchodců
13:00–16:00
Dílničky pro šikovné ručičky: Rozkvetlé kouličky
14:40–16:00

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable …
9:40–12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
9:40–12:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
14:00–15:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
15:00–20:00 20. 4. 2017 / čtvrtek

10. 4. 2017 / pondělí

Vycházka, komentovaná prohlídka: Kostel sv. Haštala v Praze 1.
Sraz v centru pro seniory Harrachovská, v 9:30, vstupné 30 Kč
9:30–12:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
15:00–20:00

28. 4. 2017 / pátek

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
9:00–10:00
Cvičení páteře podle Dis. Lenky Krutské, zdarma (sál Harfica)
9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč
10:15–11:15
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

21. 4. 2017 / pátek
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
Angličtina (pokročilí)
Karty, Scrable – společenské hry…

8:15–9:15
8:30–9:30
8:30–9:30
9:40–12:00
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Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (sál Harfica)
8:15–9:15
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Vycházka, komentovaná prohlídka budovy SENÁTU ČR,
omezený počet, je nutné se přihlásit,
vedoucí Bc. A. Dunděrová, 724 905 785, ZDARMA
8:30–13:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky
14:00–15:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat)
15:00–20:00

Milí senioři, pokud byste rádi trávili hodinu týdně
aktivně, potrénovali paměť, poznali přátele a přiučili se
novému jazyku, zveme vás na nový kurz francouzštiny
pro úplné začátečníky.
Kurz se koná každou středu 8:30 – 9:30/50 Kč.
Zájemci, hlaste se: Bc. A. Dunděrová,
724 905 785, dunderova@ssspraha9.cz
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Jdete na „sociálku“?
„Sociálka“ je pojem, pod kterým si každý představí velkou škálu agend a úřadů. Je poměrně složité se vyznat v tom, kam
vlastně má člověk zamířit, když hledá pomoc ve své situaci. Z tohoto důvodu jsme připravili jednoduchou „mapu“ životních
událostí s odkazem na úřady, které jsou k řešení konkrétních situací příslušné a na něž se můžete obrátit, abyste tak
jednoduše našli tu svou správnou „sociálku“. Věříme, že tato mapa vám pomůže lépe se zorientovat v systému úřadů.
1) Potřebujete vyřídit starobní,
vdovský/vdovecký, sirotčí či
invalidní důchod?
Obraťte se na Pražskou správu
sociálního zabezpečení
adresa: Bohušovická 539,
Praha 9 - Prosek
kontakt: Jana Chrdlová vedoucí odd. důchodového
pojištění, tel.: 286 002 303
2) Potřebujete vyřídit platbu
sociálního pojištění (OSVČ)?
Obraťte se na Pražskou správu
sociálního zabezpečení
adresa: Bohušovická 539,
Praha 9 - Prosek
kontakt: Ing. Květuše Svobodová, DiS. – vedoucí odd. OSVČ,
tel.: 286 002 331
3) Potřebujete vyřídit nemocenskou,
peněžitou pomoc v mateřství,
ošetřovné, vyrovnávací příspěvek
v těhotenství a mateřství?
Obraťte se na Pražskou správu
sociálního zabezpečení
adresa: Bohušovická 539,
Praha 9 - Prosek
kontakt: Jana Mejzrová – vedoucí odd. registru pojištěnců
a registru zaměstnavatelů,
tel.: 286 002 340
Každý pracovník PSSZ by vám
měl být schopen sdělit, co se
děje s výplatou vaší nemocenské, případně vás odkázat na
konkrétního pracovníka, který

se zabývá vaším případem.
4) Potřebujete vyřídit sociální dávky?
Obraťte se na Úřad práce
Praha 9
adresa: Sokolovská 14/324,
Praha 9 - Vysočany
kontakt:
• podpora v nezaměstnanosti,
podpora při rekvalifikaci
Věra Nachlingerová – vedoucí
odd. zprostředkování,
tel.: 950 178 254
• dávky státní sociální podpory:
porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, pohřebné
a dávky pěstounské péče: příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
odměna pěstouna, příspěvek
při převzetí dítěte, příspěvek
na zakoupení osobního motorového vozidla
Bc. Andrea Pavlisová - vedoucí
odd. SSP a dávek pěst. péče,
tel.: 950 178 670
• dávky pomoci v hmotné nouzi:
příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná
okamžitá pomoc (5 situací:
hrozba vážné újmy na zdraví;
vážná mimořádná událost;
nezbytný jednorázový výdaj;
náklady spojené s pořízením
nebo opravou nezbytných zá-

Ilustrační foto: mk

kladních předmětů dlouhodobé potřeby; náklady související
se vzděláním nebo zájmovou
činností nezaopatřeného
dítěte a zajištění nezbytných
činností souvisejících se
sociálně-právní ochranou dětí;
sociální vyloučení)
Věra Kazdová - vedoucí odd.
hmotné nouze, tel: 950 178 677
• dávky pro osoby se zdravotním postižením: příspěvek na
mobilitu, příspěvek na zvláštní
pomůcku, průkaz pro osoby se
zdravotním postižením a dávka
pro osoby závislé na pomoci jiné
fyzické osoby: příspěvek na péči
Vladimíra Baldrychová – vedoucí odd. PnP a dávek OZP,
tel.: 950 178 675
5) Potřebujete pomoc v sociální
oblasti, zejm. oblast seniorů,
zdravotně znevýhodněných –
informace o zajištění pomoci
seniorům v domácím prostředí
a umístění do pobytového zařízení,

odborné sociální poradenství, vydání
parkovacích karet osobám se
zdravotním postižením, ustanovení
zvláštního příjemce důchodu?
Obraťte se na oddělení sociální
péče a prevence Odboru sociálního Úřadu MČ Praha 9
adresa: Sokolovská 14/324,
Praha 9 - Vysočany, 3. patro
kontakt: Mgr. Jana Dobišová
Zemanová, vedoucí odboru
sociálního, tel.: 283 091 424
6) Potřebujete pomoc v sociální
oblasti, zejména oblasti rodiny
a nezletilých dětí – rozvádíte se,
řešíte tíživou rodinnou situaci, rodina
neplní své funkce, děti vám přerůstají
přes hlavu, vyrůstají v nestabilním
prostředí, dětem je ubližováno?
Obraťte se na oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru
sociálního Úřadu MČ Praha 9
adresa: Sokolovská 14/324,
Praha 9 - Vysočany, 3. patro
kontakt: Bc. Lucie Sedláčková,
DiS. – vedoucí odd. SPOD, tel:
283 091 440. Jana Dobišová Zemanová
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Harfica v novém
Volnočasový klub Harfica v Harrachovské ulici 422/2 na Proseku, jehož provozovatelem je MČ Praha 9,
prošel v minulých měsících zásadní rekonstrukcí.
„Rekonstrukce přišla na více
než 730 tisíc korun, ale vzhledem k tomu, že klub Harfica
patří k nízkoprahovým zařízením, které se zaměřuje především na děti, které samy neví,
jak trávit volný čas, nemají ve
svém okruhu pozitivní příklad,
často jsou ohroženy takovými
negativními sociálními jevy
jako šikana, diskriminace,
nejrůznější formy závislosti
a podobně, je to investice, která se vrátí. Vrátí v podobě dětí,
které budou umět samy naložit
se svým životem, protože je
nebude vychovávat ulice,“ konstatuje Taťjána Horká, radní
Prahy 9 pro oblast sociální
a zdravotní.

Světlo do klubu
Nový kabát dostala budova
klubu, ale zásadní rekonstrukcí prošel jeho vnitřek.
Z nepřehledných a špatně členěných prostor s malými místnostmi navrhl architekt Ing.
Martin Laub vytvořit jednu
velkou místnost, rozčleněnou
pouze nábytkem do různých
koutů - relaxační/čtenářský,
filmový/hrací, PC, výtvarný,
pohybový, kuchyň a předsíňka
se šatničkou. Nový prostor se
stal otevřenějším, přehled-
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lidmi probrat jejich obtížené
životní situace a pomoci
jim v tom, co zrovna řeší,
co je trápí i těší. Podpoří je
v jejich zájmech a nápadech,
které mohou v klubu s jejich
pomocí realizovat.
Existuje od roku 2000.
Otevřen je od úterý do pátku
od 15 do 19 hodin.
Provoz zajišťují čtyři kontaktní pracovníci a vedoucí
klubu.

Slavnostnímu předávání nově zrekonstruovaného klubu Harfica mladým uživatelům
byla přítomna radní MČ Praha 9 Taťjána Horká, zastupitel MČ Praha 9 Miloslav Hanuš
a vedoucí Sociálního odboru MČ Praha 9 Jana Dobišová Zemanová.

nějším, funkčnějším a je plný
světla.
V kuchyni vyrobené na míru
se děti učí vařit. V klubu si mohou vypůjčit nejrůznější hry,
knihy, hudební nástroje, využívat počítač nejen pro hry, ale
i psaní školních úloh, k dispozici mají stolní fotbálek, stolní
tenis, výtvarné potřeby…
„Oceňují krásnou výzdobu, na
níž se děti podílely svými nápa-

dy a umem, i jejich zapojení do
renovace starého nábytku, jako
stolků, židlí, který spolu s dalšími novými kousky v klubu slouží,“ konstatovala 21. března při
slavnostním předávání zrekonstruovaného klubu Harfica dětem Taťjána Horká.

Co je klub Harfica?
Volnočasový klub Harfica
je bezpečný prostor pro
všechny holky a kluky od
6 let, kteří hledají místo,
kde se scházet, popovídat si
nebo se něco nového naučit.
Do klubu může přijít každý
bez rozdílu barvy pleti,
náboženského vyznání či
přesvědčení. Pracovníci klubu mohou s dětmi a mladými
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/
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Program:
1. preventivní aktivity: přednášky, besedy, doučování
2. program v rámci běžného
provozu: vaření, procházky,
filmové večery, kreativní
dílny, společné hry, plánování provozu, realizace nápadů
od klientů
3. mimořádný program mimo
klub (např. v době prázdnin):
laser-game, bowling, kino,
bobová dráha, bazén, lanové
centrum, přespávačky
Denně přijde do klubu
průměrně 15 dětí denně,
na doučování dochází
20 stálých zájemců.
Klub Harfica již několik let
spolupracuje s terénními
pracovníky Proxima Sociale
o.p.s., a to na společných
akcích jako např. turnaje
ve fotbálku a street fotbalu,
tradiční akci Prosekneme…
Text a foto: mk
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Automobily zn. Praga se vrátily domů…
...tedy alespoň některé a zatím jen na krátký čas, to když se 27. března staly součástí oslav 110. výročí založení legendární
československé automobilky Praga ve Vysočanech.

Hala 19 je technickou památkou. Plánuje se v ní otevření muzea moderního umění

Akce se konala v ArtDistrictu
Pragovka za branou bývalého
areálu automobilky Praga,
která se sem přestěhovala po
druhé světové válce poté, co
původní továrna v Českomoravské ulici byla zničen při
březnovém náletu v roce 1945.
ArtDistrict – to je (jak vědí
pamětníci) v bývalém areálu
Pragovky objekt s označením
E. Zároveň je to první budova, které se dotkla začínající
transformace tohoto továrního
komplexu na novou městskou
čtvrť. V současné době se v ní
nachází několik desítek studií,
galerií a dílen, pracuje zde
téměř stovka umělců a tvůrců
z nejrůznějších oblastí.

Hala 20, kterou čeká přeměna v muzeum automobilů

rád, že současný záměr vytvořit tady novou čtvrť s bydlením, které bude mít industriální nádech, a zároveň zůstane
místem pro umělce a jejich
příznivce, protože dnes se Vysočany řadí k největším pražským uměleckým oblastem,

vrátil aktivní život, třebaže
nyní v klidnější a méně hlučné variantě, než jak tomu bylo
v minulosti,“ konstatuje starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím.
„Mnoho let se snažíme jednat
s vlastníky pozemků o možnostech rozvoje této oblasti. Jsem

Bydlení s industriálním nádechem
O to, aby se vysočanské
brownfieldy změnily v životaschopnou městskou čtvrť
usiluje Městská část Praha 9
už mnoho let.
„Vysočany si jako jedno z rodišť českého průmyslu a strojírenství zaslouží, aby se do nich

V Pragovce si připomněli 110. výročí založení automobilky Praga

zapadá do konceptu rozvoje
tohoto území, který v současné
době realizujeme. Budujeme
klidovou, volnočasovou zónu
v okolí říčky Rokytky, která
v Praze 9 začíná od parků Podviní a Pod Lávkou, vede podél
vysočanské cyklostezky přes
Freyovu ulici k fitness louce (nedaleko ulice U Elektry)
a parku Zahrádky. Naší snahou
je co největší propojení lokalit
okolo ulice Kolbenovy s oblastmi kolem Poděbradské. Páteří
celého území je říčka Rokytka s vysočanskou cyklostezkou. Na ni jsou, nebo budou,
navázány kromě parků další
projekty určené pro veřejnost,
jako např. ragbyové hřiště,
nová škola…“
V současné době je areál bývalé Pragovky uzavřený. Ještě
letos by se jím ale mělo projít
po spojnici mezi Kolbenovou
a Poděbradskou ulicí. V souvislosti s budováním parku
Zahrádky získala MČ Praha 9
finance na vytvoření komunikace (budoucího zeleného bul-
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 přijímáme děti od 2 let
 nabízíme netradiční, pestrý program (canisterapie, keramika, logohrátky, výlety,
školy v přírodě a další)
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váru) vedoucí kolem Möbelixu
ke stanici metra Kolbenova,
jejíž součástí bude i lávka přes
Rokytku.

Muzeum Pragovek a centrum
moderního umění
Třebaže více než desítka průmyslových staveb, které tvořily areál bývalé Pragovky – až
na výjimky – zeje prázdnotou
a zatím chátrá, je tu přítomen
jedinečný genius loci.
„Rádi bychom, aby zůstal zachován, ale jsme realisté a víme,
že věci musí mít význam a musí
být funkční. V tomto duchu také
jednáme s investory a snažíme
se, aby v areálu zůstalo zachováno to nejcennější, jako památkově chráněná hala 19 a hala
20,“ dodává místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík a pokračuje: „Proto jsme hlavnímu městu
Praha navrhli, aby v nich vzniklo centrum moderního umění
a muzeum automobilů zn. Praga. Jsme rádi, že paní primátorka přijala nápad za vlastní
a společně budeme na jeho realizaci pracovat, protože nám by
se to z hlediska devítkového rozpočtu nemohlo podařit. A pro
nás je to cesta, jak více než stoletou historii Pragovky nechat
žít alespoň v muzeu, v němž by
byla vystavena sbírka vozů pana
Emila Příhody, která se svou výjimečností řadí mezi tři největší
svého druhu na světě.“
Autorem projektu nové Pragovky, tedy přeměny dvaadvacetihektarového bývalého průmyslového areálu v městskou
oblast s novou budovou muzea
a Kunsthalle - dalším kulturně-uměleckým centrem celoměstského významu v bývalé hale
19, je architektonické studio
Jakub Cigler architekti. První rezidenční budovy by měly
v areálu vzniknout do tří let
v sousedství budovy E. Jejich
návrh bude vycházet z architektury stávajících industriálních staveb.

M Ě S Í C E

Automobilové muzeum zn. Praga
K radosti všech automobilových nadšenců snad ještě letos začne rekonstrukce bývalé haly
20 pro muzeum vozů Praga, které bude domovem sbírky pana Emila Příhody. Muzeum se
stane součástí největšího pražského ArtDistrictu Pragovka.
Ve sbírce budou k vidění vozidla nákladní,
osobní, dodávková, autobusy, traktory, sanitní
a vojenské speciály. Chybět nebudou ani modely
vozů, které využívala československá vláda v období prezidenta T. G. Masaryka, E. Beneše a řada
českých prominentů jako Lída Baarová nebo
rodina porevolučního prezidenta Václava Havla.
Vozidla Automusea Praga Emila Příhody se objevila ve více než 1100 filmech a seriálech. Mezi
nejznámější projekty patří Lásky mezi kapkami deště, Postřižiny, Sestřičky, Fešák Hubert, Indiana Jones, Smrt krásných srnců, Jáchyme, hoď
ho do stroje, Jak dostat tatínka do polepšovny,
Nejmladší z rodu Hamrů, Synové a dcery Jakuba
skláře, Panoptikum města pražského, Dobrodružství kriminalistiky, Zdivočelá země a další.

Chloubou sbírky je kompletní archiv automobilky obsahující více než 400 000 položek,
mezi nimiž budoucí návštěvníci muzea najdou
odznaky, výkresy, výkazy práce, nábytek z kanceláří bývalé továrny, dobové katalogy a mnoho
dalších položek souvisejících se značkou Praga.
Zatím je téměř osm desítek vozů zn. Praga
Emila Příhody ve Zbuzanech, ale mohlo by se
pro ně nalézt lepší místo než hala, v níž se automobily vyráběly? text a foto: mk

Novodobý silniční automobil Praga R1R vychází se závodních
speciálů. Díky lehké a zároveň pevné uhlíkové konstrukci dosahuje lepších parametrů než klasické závodní vozy – hmotnost jen
670 kg, výkon 575 koní a ohromující zrychlení z 0 na 100 km/
hod. pod tři vteřiny.
Praga V Landaulet se dříve používala především jako taxi

„Hašlerka“ propagovala ve 30. letech známé mentolové bonbóny

Model Praga LN patřil k užitkovým vozům

SC-362508/05
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Novinky v přijímání dětí do mateřských škol
Blíží se zápisy do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 9. Oproti minulým letům se objevuje řada podstatných
změn, které přinesla poslední novela školského zákona. V čem spočívají?
1. Termín zápisů k předškolnímu vzdělávání se odsouvá
až na první polovinu měsíce
května.
2. Bylo zavedeno povinné
předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky.
3. V souvislosti s tím byla
stanovena tzv. spádovost mateřských škol, jejíž konkrétní
podobu stanoví obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy.
4. Dolní věková hranice pro
možnost přijetí do mateřské
školy se posunula z dosavadních tří na dva roky.

Co bychom měli vědět
před zápisy?
Termín zápisů: 3. a 4. května 2017
MŠ Na Balabence:
3. 5. od 15 do 18 hodin
4. 5. od 15 do 17 hodin.
Ostatní MŠ:
3. 5. od 14 do 18 hodin
4. 5. od 15 do 17 hodin.

Která je vaše „spádová“ školka?
Pro všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 9 je
vytvořen pouze jeden spádový

obvod, tvořený celým územím
městské části. Nadále je tedy
možno přihlásit dítě do kterékoli mateřské školy, o přijetí
rozhoduje počet bodů podle
kritérií uvedených níže.
V žádosti je navíc uvedena možnost upřednostnit
jednu konkrétní školku. Upřednostnit lze ovšem pouze jednu mateřskou školu. Data ze
všech MŠ jsou shromažďována
a kontrolována centrálně. Pokud zákonní zástupci uvedou
více než jednu preferenci, nebude brán zřetel na žádnou.

Jaká jsou kritéria pro přijetí
do mateřské školy a jak jsou
bodována?
1. Trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) na území
městské části Praha 9 (Vysočany, Prosek, část Střížkova, část Libně, část Hrdlořez
a část Hloubětína) - viz mapa
http://www.praha9.cz/o-praze-9/skolstvi/materske-skoly.
(20 bodů)
2. Dítě bude k 1. 9. 2017 v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky (dosáhne tedy věku 6 let nejpoz-

ději 31. 8. 2018), a bude tedy
plnit povinnou předškolní docházku. (15 bodů)
3. Dítě dosáhne k 1. 9. 2017
věku 2 až 5 let (je tedy narozené v rozmezí od 1. 9. 2012 do
31. 8. 2015). (5 bodů)
Důležité upozornění:
V případě shodného počtu
bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší. Pořadník přijatých bude sestaven
na základě součtu bodového
hodnocení podle kritérií.
O přijetí dítěte tedy nerozhoduje pořadí podání žádostí – je
proto zbytečné čekat před
mateřskou školou dlouho před
zahájením zápisů.

Co přinést k zápisu?
kompletně vyplněnou žádost
a evidenční list
občanský průkaz nebo jiný
doklad prokazující totožnost
rodný list dítěte
Žádost i evidenční list je nutno
vyplnit předem – pracovníci
mateřské školy nemohou
z časových důvodů tyto dokumenty s rodiči (zákonnými
zástupci) vyplňovat.

Pro koho a jak dlouho je
předškolní vzdělávání povinné?
Pro všechny děti před
nástupem povinné školní
docházky, slovy zákona „od
počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní
docházky dítěte“ (§ 34 odst.
1 školského zákona). Povinnosti spádové mateřské školy
plní ta mateřská škola, kam
je dítě přijato.

Ještě něco...
Podle zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů, může
předškolní zařízení přijmout
pouze dítě, které se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že
je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci).
Podrobnější informace jsou
zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských
škol zřizovaných městskou
částí Praha 9.

Děti na startu
Od letošního školního roku je na základní škole Litvínovská
600 Praha 9 zavedena povinná třetí hodina tělesné výchovy –
pohybová výchova – pro 2. a 3. ročník.
Naše škola se zapojila do
celostátního projektu Děti na
startu Českého svazu aerobiku. Projekt je akreditován
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a podporován Magistrátem hlavního
města Prahy.

Na základě zapojení se do
tohoto projektu dostaly děti
zdarma barevná trička se
svým jménem na cvičení a deníčky sportovce, do kterých si
zapisují své výkony a pokroky.
Pod vedením Mgr. Jany Mírné, Mgr. Stanislavy Šnajdrové a Mgr. Aleny Vymětalíkové
děti rozvíjejí svoji pohybovou motoriku, obratnost, sílu
a rychlost. Děti se učí formou
her ovládat tělo, správně běhat, skákat, padat, chytat
a házet míč, udělat kotrmelec
i hvězdu a mnoho dalších dovedností, nutných pro jakoukoliv další pohybovou a sportovní činnost.
Hodiny pohybové výchovy
jsou dětmi velice oblíbené. Důležité je i to, že děti získají zá-

Malí sportovci z Litvínovské 600
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klad pro celoživotní pozitivní
vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.
Text a foto: Lia Ruthová
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Michal Moravec: Sochy
V Galerii 9 vystavuje od 4. do 27. dubna akademický sochař Michal Moravec. Výstava nese název Sochy.
Galerie 9, historická budova
vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9, tel.: 236 041 292,
www.galerie9.cz. Otevřeno v pondělí až
čtvrtek od 10 do 19 hodin, vstup volný.

Akademický sochař
Michal Moravec
Narozen 22. února 1951 v Rýmařově
Studia:
1966–1969 Střední průmyslová
škola sochařská Hořice, obor
kamenosochařství
1969–1975 Akademie Výtvarných
umění v Praze, obor sochařství, ateliér
monumentální tvorby a figurálního
sochařství Prof. Jiřího Bradáčka
1976–2014 Profesor odborných
předmětů (odborné modelování,
figurální kreslení, technologie, práce
v materiálech) na Střední průmyslové
škole sochařské v Hořicích.
Řada samostatných výstav.
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie Praha, Státní galerie
výtvarného umění Náchod, Městská
galerie Polička, Město Hradec nad
Moravicí, Galerie města Berlín –
Neukoln
Soukromé sbírky: Praha, Berlín, Vídeň,
Soul, Würzburg, New York, Moskva,
Toronto, Ulánbátar atd.
V našem výtvarném umění
jsou ojedinělým jevem tvůrčí
osobnosti, jichž jako by se nedotýkal překotný vývoj umění,
jedinci, kteří se neotáčejí za
vzory současných uměleckých
výbojů, ale v soustředěné tvůrčí práci sledují především naplnění svých programů a cílů.
Jedním z nich je akademický
sochař Michal Moravec. Jeho
sochařská tvorba bezesporu
patří do nové české figurace,

Fialová
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je plně rozvinutá a zrající ve
vrcholném soustředění na významná díla. Umělecká tvorba
je záležitostí vždy subjektivní,
ale míra bezprostřednosti
vazby mezi uměleckým artefaktem a životem tvůrce je již
různá. Pro Michala Moravce
je výtvarné tvoření až určitým
sebezrcadlením a mezi tím,
co prožívá, a tím, co ztvárňuje
do sochařské podoby, je velmi
konkrétní vazba.
Podstatou jeho díla je realistický vztah ke skutečnosti
v nejobsažnějším slova smyslu. Není to realismus popisný, je podmíněn hlubokými
citovými prožitky, k jejichž vyslovení je zapotřebí dokonalé znalosti tvůrčí i řemeslné,
které umožňuje jejich plné výtvarné vyjádření. Přitom Moravec si uvědomuje, že hmotu
lze formovat nejpodstatněji
z nejhlubších podnětů duchovních, současně s vědomím jím
podřízeným smyslových pocitů. Je nutné zdůraznit synonymitu díla a člověka. Myšlenkově i citově jeho tvorba vyvěrá
z hluboké znalosti života, uvědoměle navazující na slavné
tradice národní i duchovní. Je
to řada monumentálních plastik, dokumentujících dějin-

né symboly i sakrální náměty,
které jasně dokumentují, že
Michal Moravec citlivě reaguje na daná témata, ale projednává je s niterným zaujetím.
Je zde i druhý proud jeho psychologického zkoumání člověka, kdy portrétem si vymezuje významné místo ve své
tvorbě. Právě portrét, ať už
významných osobností či běžných lidí, dokládá, že to jsou
lidé jeho srdce, čistý odraz zaujetí deroucí se z nitra hmoty
na povrch.
Rád cestuje a na svých studijních výpravách poznává
a vstřebává výtvarné kultury
často exotických zemí a oblastí. To se pak stává silným
inspiračním zdrojem vlastní
tvorby. A protože mají mimořádný ohlas, mohl uskutečnit
řadu velkých realizací v zahraničí (např. Sv. Kryštof – Absdorf Rakousko; Kašna s lyrickou dívkou – Berlín Německo;
Sv. Ludmila – Moskva Rusko;
Jezdecký pomník – Palermo Sicílie a další).
Nespornou předností Moravcovy sochařské tvorby je
skutečnost, že koncipuje svoje plastiky s přímým záměrem
na výslednou realizaci v materiálu. Rád volí kámen, kov
DEV Í T K A
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i keramické hmoty. Důsledná
„materiálovost“ je jeho velikou předností. Má pokoru, tu
vlastnost, na kterou se tak často zapomíná. Neimprovizuje,
ale staví. Nepropadá náhlým
náklonnostem a módním trendům. Nerozlišuje malé a velké
úkoly. Proto si může dovolit
vystavit všechno, co vytvořil,
aniž by došlo k jakémukoliv
zkreslení jeho profilu.
Umí být zabraný do úkolů bez výhrad. Je skulptivní
a dává pozor na povahu kamene a umí povolit plnou míru
plasticitě kovu. Socha je pro
něj samostatný útvar, který je
možno vnímat ze všech stran,
aniž by ztratil cokoliv na svém
účinku. Socha je v jeho případě
realizovanou plastickou myšlenkou. Vytvářet lidi živé – to
je touha Moravcova výtvarného úsilí. Mrtvou hmotu proměnit v hmotu živou. Oživenou,
prozářenou světlem i stínem
lidské osobnosti a moudrosti,
pochybnosti i lásky, touhy po
skutečně lidském vztahu člověka k člověku. Touha po oné
slavné proměně, která by dala
jeho dílu nejhlubší přesvědčivost – nejen osobně lidskou, ale
platnou humanisticky a společensky. A v tom je podstata
umělecké hodnoty sochařského díla Michala Moravce.
Dr. Jindřich Roubíček

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. K účasti na dílně
se nemusíte objednávat.
Program dílen vždy ve středu
od 17 do 19 hodin:
12. 4. velikonoční výzdoba/
zapichovátka
19. 4. papírové květiny + skládanka
kusudama
26. 4. závěsné dekorace z knoflíků

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
19. 4. relaxační kreslení
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Bavič Zdeněk Izer se zabydlel v Gongu
Zcela originální bavič a imitátor Zdeněk Izer loni oslavil padesátku, ale jeho humor zůstává stále svěží. V Gongu se zabydlel se
svým aktuálním pořadem Zdeněk Izer a autokolektiv. Je ochoten odpovědět na jakoukoli otázku, ale vtipy a scénky ze své show
si bedlivě střeží. Pokud se chcete pobavit, musíte si prostě na něj do Gongu zajít.
Zdeňku, můžeš představit
svůj pořad lidem, kteří o něm
ještě nikdy neslyšeli? Na co
se můžou těšit?
Kdybych to teď prozradil, už by
nemuseli diváci chodit do divadla. Proto raději nic neprásknu. Ani kdybyste na mě mířili
samopalem.
Měl jsi v dětství nějakého oblíbeného komika, svůj vzor?
S bratranci jsme často poslouchali gramodesky Šimka
a Grossmana. A taky Ivana
Mládka.
Vzpomeneš si ještě na svoje
první veřejné vystoupení?
Ano. Ve čtyřech letech jsem
babičce s dědou předváděl
předpověď počasí. Dřevěné
dveře od skříně, které mi
k tomu posloužily, vypadaly jako nakreslené izobary
a tlakové níže. Před oficiálním
publikem to bylo díky armádní
soutěži ASUT. Každý útvar musel někoho poslat a my jsme se
chtěli na den dostat z kasáren.
Ovšem pak jsme postupovali
do dalších kol, nakonec až do
celoarmádního, kde jsme byli
třetí. A co postup, to opušťák.
Takže dobrý!
Stalo se ti někdy, že tě nebrali vážně, když ses snažil něco
seriózně říct nebo vyřídit?
Snažím se před představením
seriózně sdělit divákům, že
nemají představení natáčet na
mobily. Většina to pochopí, ale

Zdeněk Izer

vždycky se najde nějaký trumpeta, který z desáté řady vrtí
video do mobilu a má pocit,
jak na všechny vyzrál.
Na jakém nejpodivnějším místě jsi vystupoval?
V Rozvadově v bordelu Mefisto. Naštěstí ne pro pracovnice,
ale pro majitele. Měli rodinnou
oslavu.
V poslední době roste popularita stand-up comedy, která je tvému stylu dost blízká.
Ubral ti větší počet nových

stand-up komiků diváky,
nebo je tomu naopak?
Je to jiná disciplína, ale je to
vtipné. Počty diváků neodhadnu, ale pokud se někdo
rád směje, chodí na jakoukoli
dobrou legraci.
Přišla ti nějaká nabídka na
vystoupení tak šílená, že jsi ji
odmítl?
Šílená ne. Tu a tam jde o blbost, které se nechci zúčastnit.
Příjmení Izer je dost vzácné.
Odkud pochází?
Z Francie. Praděd mého dědy

k nám přišel z Francie. Jako
voják s Napoleonem. Během
bitvy u Slavkova byl lehce
zraněn a už tady zůstal.
V Novoměstské radnici v Praze
později sloužil jako hlásný.
Připravuješ už nějaké nové
vystoupení?
Zatím ne. Ale v létě začnu
přemýšlet. dg
Zdeněk Izer a autokolektiv
vystoupí v Divadle Gong
24. dubna v 19.30 hodin.

Koncert na radnici: Pomlázka se čepejří
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje v obřadní síni vysočanské radnice,
Praha 9, Sokolovská 324/14 velikonočním vystoupením Pomlázka se čepejří.
Koncert, který připomíná předjaří
a Velikonoce v českých lidových písních,
říkánkách a obyčejích, se koná 6. dubna
od 19 hodin. Vstup volný.
Účinkuje Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, která interpretuje folklór nejen
z oblastí Jižních Čech, ale čerpá i z bohatství národopisného materiálu ostatních
regionů naší republiky.
Soubor založil v Praze roku 1960 hudební skladatel a dirigent Jaroslav Krček (1939)
pod názvem Malá muzika Souboru písní
a tanců Josefa Vycpálka. V původní sestavě byly jen dvoje housle, viola a kontrabas
18
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(proto „malá muzika“). Duší muziky byl od
počátku folklorista, hudební upravovatel,
instrumentalista, tanečník, a především vynikající zpěvák lidových písní Jiří Pospíšil
(1927-2004). Pod vedením Jaroslava Krčka
se muzika časem rozrostla o další zpěváky a nástroje a roku 1967 se stala jednou ze
základních součástí souboru CHOREA BOHEMICA. V roce 1982 se pod vedením Jiřího
Pospíšila osamostatnila a brzy na to přijala název Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, pod kterým vystupuje dodnes. V letech
2004-2008 byl jejím vedoucím Jakub Sršeň,
nyní muziku řídí Růžena Sršňová.
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Malá česká muzika Jiřího Pospíšila
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Divadlo Gong
DIVADLO GONG
1. 4. sobota
19:00
Airy Fairy 2017
Druhý ročník jedinečné soutěže v Aerial
hoop v ČR. Vybraní soutěžící vám
předvedou nabitou show – krásné triky,
ladný tanec a především akrobatické
dovednosti v doprovodu jejich oblíbené
hudby a s pomocí rekvizit v létajícím
kruhu. Pořádá Centrum tance.
4. 4. úterý
19:30
Halina Pawlovská: Strašná nádhera
aneb „Co vždycky zabere na muže“
Komediální příběhy o manželství,
milencích, jídle a showbyznysu.
One woman show úspěšné autorky,
novinářky, filmové a televizní scénáristky
a tvůrkyně pořadu Banánové rybičky.
5. 4. středa a 6. 4. čtvrtek
14:00
Předškoláček
Vystoupení mateřských škol pořádá
MČ Praha 9.
8. 4. sobota
20:00
Z Čech až do Orientu II
aneb křížem krážem s lampou
Tanečně divadelní představení taneční
školy Institutu regenerace.
9. 4. neděle
19:30
Malá scéna
Černá hodinka velikonoční
Vítání jara, velikonoční příběh, tradice,
koledy. Účinkují Šporkovo trio a hosté:
V. Vartová (housle), K. Novotný (kytara),
J. Krupička (violoncello), I. Krausová,
M. Puldová, F. Sychra, D. Kraus (mluvené
slovo a zpěv)
10. 4. pondělí
14:00
Radek Tomášek se skupinou
Koncert pro seniory Devítky pořádá
MČ Praha 9.
10. 4. pondělí
19:30
P. Fiala, J. Dvořák: S Pydlou v zádech
Legendární semaforská inscenace,
která se po letech vrátila na divadelní
prkna, s Josefem Dvořákem v hlavní
roli. Postavička prostého lidového
chytráka, který se zaplétá v šachové
partii mocných, poskytuje prostor pro
řadu brilantních klaunských čísel. Dále
hrají: M. Hrubešová, R. Trík, K. Gult
a D. Schlehrová.
11. 4. úterý
19:30
O. Kovařík: Všivák lázeňský
Divadelní spolek Post Scriptum
Život v lázních má svá nepsaná a všemi
zkušenými hosty respektovaná pravidla.
Tentokrát však klid ubytovaných naruší
nečekaný příjezd manželky jednoho
z nich, protřelý lázeňský švihák a jedna
malá sázka.

12. 4. středa
Posezení u cimbálu
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.

19:00

13. 4. čtvrtek
19:30
Malá scéna
Marcela Voborská a Helena
Maršálková v pořadu „Jak je neznáte“
Posezení u dobrého vína a písniček,
které jinde neuslyšíte. Kytara: Ondřej
Paska.
18. 4. úterý
19:30
Robert Křesťan a Druhá Tráva
Koncert známé bluegrassové skupiny.
19. 4. středa
19:30
Jazz klub Gong
Harlemania
Pražský energický band zaměřující se na
legendy newyorské jazzové scény.
20. 4. čtvrtek
19:30
E. Ensler: Monology vagíny
Dojemná a rozpustilá exkurze do
poslední neprobádané oblasti, do
poslední zakázané zóny, je oslavou
ženské sexuality ve vší své složitosti
a tajemnosti. Hrají: D. Bláhová,
M. Sajlerová a J. Asterová v alternaci
s A. Polívkovou.
22. 4. sobota
14:00
Přednáška PhDr. Marty Foučkové
23. 4. neděle
14:00 a 17:00
Koncert žáků nástrojových oborů
Hudební školy YAMAHA
Kulturní a rodinné centrum Knoflík.
24. 4. pondělí
19:30
Zdeněk Izer a autokolektiv
Zábavný pořad, ve kterém se diváci
budou moci setkat s jedinečným
a nezaměnitelným humorem Zdeňka
Izera. Oblíbené scénky, parodie, vtipy
a imitování celé řady populárních
českých i zahraničních zpěváků
a zpěvaček.
25. 4. úterý
19:30
Pavel Žalman Lohonka a spol.
Koncert jedné z nejvýraznějších postav
domácí folkové scény.
27. 4. čtvrtek
19:30
František Nedvěd se skupinou
Tie Break
V pořadu „Velkej flám“ oslaví
protagonista večera své blížící se
70. narozeniny.

GONG DĚTEM
1. 4. sobota
15:00
J. Kolář, M. Pokorný:
Dobrodružství kocoura Modroočka
(pro děti od 3 let)

www.divadlogong.cz
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Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.
4. 4. úterý
10:00
M. Twain, V. Štěpánek:
Dobrodružství Toma Sawyera
(pro děti od 8 let)
Škola? Pche! To je přece ztráta času,
když venku se zatím dají zažít velká
dobrodružství.
5. 4. středa
10:00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
(pro děti od 9 let)
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
6. 4. čtvrtek
10:00
K. Čapek, V. Pokorný: Devatero
pohádek aneb Páté přes deváté
(pro děti od 5 let)
Pan Kolbaba na dobrodružné poštovní
pochůzce světem.
7. 4. pátek
10:00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
(pro děti od 5 let)
Ve vesnici Dejvice žili samí lakomí lidé.
Nejlakomější však byla Barka, která
schovávala slupky od buřtů, šila z nich
záclony a pro korunu by si nechala
koleno vrtat.
8. 4. sobota
15:00
Malá scéna
J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička
(pro děti od 3 let)
Příběhy malého nezbedného medvídka
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice
Barbory a klauna Vasila.

20. 4. čtvrtek
10:00
J. Lesák: Elektrický Emil
(pro děti od 9 let)
Pohádka podle skutečného příběhu
vysočanské superhvězdy – Emila
Kolbena.
21. 4. pátek
9:00
Malá scéna
J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička
(pro děti od 3 let)
Příběhy malého nezbedného medvídka
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice
Barbory a klauna Vasila.
21. 4. pátek
10:30
W. Shakespeare, J. Lesák a kol.:
Romeo a Julie
(pro mládež od 12 let)
Největší příběh všech dob, který není
nutné představovat. Tentokrát v unikátní
úpravě pro dva herce. Shakespeare
v próze. Shakespeare is dead! Prostě
o lásce.
24. 4. pondělí
10:00
Malá scéna
Karel Čapek: Dášeňka čili život štěněte
(pro děti od 3 let)
Pohádka pro nejmenší děti o tom,
jak se malá Dášeňka učí všem psím
dovednostem, aby se pak jako psí slečna
mohla sama vydat do světa.
26. 4. středa
10:00 a 14:15
O. Lážnovský: JAK JULES ŽIL VERNE –
PREMIÉRA
(pro děti od 8 let)
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.

10. 4. pondělí
10:00
J. Foglar, O. Lážnovský:
Stínadla se bouří
(pro děti od 6 let)
Druhý díl kultovní klukovské románové
trilogie navazující na s úspěchem
uváděnou první část – Záhada
hlavolamu.

27. 4. čtvrtek
10:00
V. Vančura, M. Pokorný:
Kubula a Kuba Kubikula
(pro děti od 4 let)
Pohádka o potulném medvědáři, jeho
malém medvídkovi a přátelském
strašidlu.

11. 4. úterý
10:00
R. Kipling, V. Pokorný: Mauglí
(pro děti od 5 let)
Na poradní skále uprostřed indické
džungle se ve vlčí smečce rozhoduje
o životě či smrti ztraceného lidského
mláděte Mauglího.

28. 4. pátek
10:00
J. Lada, M. Pokorný: Trampoty kmotry
lišky, aneb Kdo je nejhloupější?
(pro děti od 3 let)
Když se uprostřed lesa ve staré hájovně
strhne mela mezi kmotrou liškou
a dvěma psy Sultánem a Hektorem,
zůstává kdekomu rozum stát.

12. 4. středa
10:00
J. Čapek, M. Pokorný:
O pejskovi a kočičce
(pro děti od 3 let)
Poetické a veselé vyprávění Josefa
Čapka o trochu nemotorném pejskovi
a způsobně vychované kočičce.
18. 4. úterý
10:00
J. Kolář, M. Pokorný:
Dobrodružství kocoura Modroočka
(pro děti od 3 let)
19. 4. středa
10:00
J. Foglar, O. Lážnovský:
Záhada hlavolamu
(pro děti od 6 let)
Kultovní klukovský napínavý román
s hororovými prvky převedený na
divadelní prkna.
DEV Í T K A
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KLUB KOCOUR
6. 4. čtvrtek
19:30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country
a dalším hudebním stylům. Více: portrait.cz
11. 4. úterý
19:30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
Více: zasitipisnickari.klanweb.cz
27. 4. čtvrtek
19:30
FOLK STONES
Bluesrockové společenství spících myší
z Pardubic. Více: folkstones.webnode.cz
M Ě S T S K É
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Divadlo AHA!: Ruské loto
Během chůze pohádkovými
divadelními krajinami učinilo
Divadlo AHA!, účinkující ve
vysočanském Divadle Gong,
neobvyklý úkrok stranou
ze svého repertoáru, jinak
naprosto dedikovaného
dětským divákům. Hra Ruské
loto současného ruského
dramatika Vasilije Sigareva,
která si odbyla svoji premiéru
na Malé scéně Divadla Gong
2. března, je však úkrokem
vskutku mohutným.
Nejenže jde o hru určenou
pro dospělé, ale především
množstvím naturalistických
scén a textem protkaným
vulgaritami vyžadující tolerantního diváka. Nezvyklá je
i forma představení. Scénické
čtení může nepřipraveného
návštěvníka snadno uvést do
stavu perplex, ne-li dokonale
odradit.
Byla by to však škoda. Zvracení či uši trhající flatulentní zvuky a sprostá slova tu
rozhodně nejsou samoúčelná.
Hrdiny Lota jsou tři manželské páry, stojící na různých
stupních společenského žebříčku, a jeden výherní los. Setkáváme se s nimi v okamžiku,
kdy se probouzejí do nejhorší
kocoviny svého života. V bytě
pasivního Kolji (Miloš Mazal)
a jeho afektované ženy Galiny (Vendula Svobodová) právě proběhl velkolepý (rozuměj

20
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Divadlo AHA! nastudovalo hru Ruské loto současného ruského dramatika Vasilije Sigareva

- s dostatkem vodky) večírek.
Manžele totiž potkalo štěstí
v podobě výhry v loterii. Jenže onen tiket - vstupenka do
šťastného života - není ráno
k nalezení. Galina má okamžitě jasno. O bohatství se je pokusil připravit někdo z hostů. Slabošský Tolja (Radovan
Klučka) a jeho dominantní
a ochranitelská choť Světlana
(Magdalena Hniličková), nebo
bohatýrský šéf Rudolf Michajlovič (Jakub Stich) se zlatokopkou Olgou Ivanovnou (Kateřina Jačková) po boku. Začíná se
roztáčet spirála všeobecného
obviňování, vyhrožování, ponižovaní a zastrašování.
Režisér Vojtěch Štěpánek
zvolil pro „aháckou“ adaptaci
méně obvyklou variantu scénického čtení. Jeho herci se pohybují ve zcela popisných ku-
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lisách a jsou při hraní daleko
fyzičtější, než je tomu při tradičním čtení zvykem. To s sebou samozřejmě přináší jisté
překážky. Stich tak těžko může
s textem v jedné ruce při vyhrocené konfrontaci cloumat s Mazalem, ale představení i tak dostává patřičnou dynamiku.
Ruské loto je u nás Sigarevovým vůbec nejhranějším kusem. Nebude to náhoda. Přestože má čtyřicetiletý Sigarev,
který sám sebe označuje za
grafomana z Uralu, na svém
kontě přes dvacet divadelních
her a několik filmových scénářů, Ruské loto oslovuje našince
nejvíc. Tuto černou komedii
českému divákovi již přinesla divadla ve Zlíně, Opavě a na
Kladně, je tedy s čím srovnávat. To, co se Divadlu AHA!
povedlo nejlépe, je dokonalé

obsazení a střízlivé kostýmy.
Mazal, Svobodová a spol. jsou
definitivně nejruštější z nich
všech. Naopak jisté dopracování by si zasloužila Klučkova druhá role. Svým vzhledem
a dikcí připomíná v daný okamžik spíše romského taxikáře než gopnika, ostrého hocha
z předměstí. Vzhledem k tomu,
že tvůrci Ruského lota hodlají
na teprve nedávno nazkoušené hře dále pracovat, je jisté,
že představení nabere na plynulosti a drobné nedostatky
a drhnoucí místa z premiéry
se podaří brzy zahladit. Své
poslání totiž hra plní už teď.
Možná jsou postavy Ruského
lota křupanštější, pokrytečtější a jejich hodnotový žebříček
pokřivenější než ve skutečnosti. Možná jsou Sigarevovi současní muži větší slaboši
a ženy závistivější a ochotnější (navzdory informační době)
podléhat různým esoterickým
bludům. Ale tak je to dobře.
V morálním zrcadle, které nám
představení nastavuje, tak můžeme snáze vidět své vlastní
chyby a vady, které se vplížily do životů našich a životů
našich známých. Stejně jako
hlavní hrdinové Ruského lota
dostáváme šanci sami se sebou ještě něco udělat.
text a foto: dg

Termíny představení divadelní
hry Ruské loto na Malé scéně
Divadla Gong najdete na
webových stránkách www.
divadlogong.cz či facebookovém
profilu Divadla Gong.
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se
v‰ak
jako
celek
pod
úhlem
nûkolika
‰ím
partiím
kfiídového
mofie.
Ve
vzdálenosti
když
měl600
cenný
náklad
a dorazil
do těchto
míst
stupÀÛ
sklání
k severu,
tedy
hlub200
aÏ
m smûrem
od okraje
plo‰iny
se jiÏ
setjiž
pozdě
předvídal,
za světla
‰ím
partiím
mofie.mocnou
Ve že
vzdálenosti
káváme
sodpoledne
aÏkfiídového
ãtrnácta metrÛ
polo200 aÏ
600
m od okraje
plo‰iny
jiÏ setnedorazí
do Prahy,
dal
přednost
hou
bûlohorsk˘ch
opuk,
kterábezpečnému
sesejinak
na
káváme
aÏvãtrnáct
metrÛ
mocnou
polopřenocování
zájezdní
hospodě
před
nejistým
okrajíchsplo‰iny
vyskytuje
jen
v úlomcích.
hou bûlohorsk˘ch
která
se jinak
na
Kfiídové
podloÏí
jeopuk,
tvofieno
jílovitû
putováním
za soumraku,
nebo
dokonce
zazvûttmy
okrajích
plo‰iny vyskytuje
jenoavpřepadávání
úlomcích.
ral˘m
ordovikem
letenského
libeÀského
ku
Praze.
Hospodě
tedy
zkazky
Kfiídové
podloÏí
je tvofieno
jílovitû zvûtsouvrství.
Podle v˘sledkÛ
detailního
vrtjen
prospívaly.
ral˘m ordovikem letenského a libeÀského
souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-

Profesor Jaroslav Petrbok, kter˘ jiÏ pfied
osmdesáti
burcoval
odborníkyhospoa místMálokterálety
pražská
restaurace,
Profesor
Jaroslav
Petrbok,proseck˘ch
kter˘ jiÏ pfied
ní
ke zpfiístupnûní
jesda,patrioty
či dokonce
krčma má tak
zajímavou,
osmdesáti
lety burcoval
odborníky
a místkyní
vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏe usmívat.
pestrou
a historicky
doloženou
minuní
patrioty
ke
zpfiístupnûní
proseck˘ch
jesJeho
se
naplÀuje.
lost avize
stáří
jako
zájezdní krčma v Hrdlokyní
vefiejnosti,
se
koneãnû
mÛÏe usmívat.
řezích.
Jeho
vize sezákladÛ
naplÀuje.
Pfii kopání
k nové ‰kolní budovû
na Proseku ãp. 92, které na nûkterém mísRok
1648hluboké
poznamenal
celé
Hrdlořezy
saPfii
kopání
základÛ
nové
‰kolní
budovû
tû
velmi
jsou,kzle
bylo
shledáno,
Ïea zde
mozřejmě
krčma
nebyla
Alemíspona
Proseku
ãp.
92, které
nûkterém
b˘val
dostianirozsáhl˘
lom,na
vvýjimkou.
pozdûj‰ích
dotû
velmi
bylonalezen
shledáno,
Ïesnad
zde
hroma
v hluboké
porovnání
s jinými
místy
v okolí
bách
zavezen˘.
Vjsou,
násypu
hrníãek
b˘val
dosti
rozsáhl˘
lom,
pozdûj‰ích
donebyla
tak
hrozná.
Vždyť
hned
v roce
1648
je
se
‰esti
stfiíbrn˘mi
gro‰i
zvdoby
krále
Vlabách
V násypu
nalezen
hrníãek
dislava
z poãátku
16.
století.
V pískovnû
známozavezen˘.
jméno
dalšího
nájemce
krčmy.
Byl jím
se
‰esti
stfiíbrn˘mi
gro‰i
doby
krále
Vlapfii
libeÀské
silnici
vybrány
jsou
dlouhé,
Matěj
Šimovec.
Po něm
bylzod
5.
června
1666
dislava
z poãátku
16. století.
pískovnû
zkrčmářem
ãásti zasypané
chodby,
které
se V
táhnou
hluJiří Týbl.
Dalším
od 22.
února 1673
pfii libeÀské
silnici vybrány
jsouBájilo
dlouhé,
boko
poda od
pozemky
nad1695
silnicí.
se,
Jiří Sádlo
9. července
Jan Saturn.
zÏeãásti
kteréBylo
se táhnou
hlupr˘zasypané
vedou aÏchodby,
pod kostel.
pr˘ v nich
V roce 1719 špitál již krčmu nepronajal, ale
boko
pozemky
nad
silnicí.
Bájilo
se,
sly‰et
ipod
varhany
v kostele
hráti...
nechal
si ji veaÏvlastní
správě.Bylo
Chtěl
Ïe
pr˘ vedou
pod kostel.
pr˘pozvedv nich
nout její
věhlas,v okostele
kterém
byl dal‰ích
přesvědčen,
sly‰et
iProseck˘ch
varhany
Okraj
skal
a hráti...
ãásti
kfiíže není plo‰in
na takové
výši, jakou
by star˘ch
tak známá
dov˘ch
je vlastnû
systém
loOkraj
Proseck˘ch
skal
abyly
ãásti
dal‰ích
kfiía populární
krčma
zasluhovala.
Proto
nemÛ
a lÛmkÛ.
Zpoãátku
tûÏeny
skalky
dov˘ch
plo‰in
vlastnû
star˘ch
lochalokraji
v roce
1725jecoÏ
špitál
sv. systém
Pavla
provést
rozna
svahÛ,
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
mÛ
a lÛmkÛ.
byly
tûÏeny
ale
pozdûji
se Zpoãátku
lomy
pfiiblíÏily
k polnostem.
sáhlou
přestavbu
budovy
a hlavně
ji skalky
zvětšil
na
nikomu
pfiíli‰
V
téokraji
chvílisvahÛ,
zaãalicoÏ
majitelé
polí,
zahrad
a via zmodernizoval.
Ve
dvoře zřídil
pronevadilo,
potřeby
ale pozdûji se lomy pfiiblíÏily k polnostem.
nic
protestovat
proti
pocestných
kovárnu
aukrajování
kolářskou pozemkÛ
dílnu. Ve
V
té
chvíli
zaãali majitelé
polí,
zahrad a viaznovuotevřené
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
krčmě,
teď snad
lépe fieãeno,
již říkat
nic protestovat
proti
ukrajování
pfiesunula
sehostinci,
pod
zem.
Peruck˘pozemkÛ
pískovec
v zájezdním
zavedli vedle
čepování
aje
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
nejmûkãí
v místech,
kde Lépe
podlefieãeno,
puklin
vína i čepování piva, nápoje mezi lidem ve vipfiesunula
se
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
zatéká
voda.
Tam
je
moÏné
jej
kopat
‰pinařské
oblasti,
jakápískafiÛ
tu v okolí
byla,
ne
ještě
je
nejmûkãí
v místech,
kde
puklin
ãákem.
Generace
takpodle
nejménû
od
tolik rozšířeného.
jim
dodával
libeňský
zatéká
voda.
TamPivo
jedo
moÏné
jej druhé
kopat
‰piroku
1798
aÏ témûfi
poãátku
svûãákem.
Generace
pískafiÛ
tak nejménû
od
pivovar,
založený
roce
1600.
tové
války
razilyv podél
puklin
chodbice
aÏ
témûfi
doroku
poãátku
druhé
svûI po1798
stavební
úpravě
1725
stály
budoaroku
vyváÏely
z nich
hroudy
mûkkého
pístové
války
podél
puklin
chodbice
kovce,
kterérazily
nechaly
na de‰ti
rozpadnout.
vy hostince
po
obou
stranách
silnice
a mezi
animi
vyváÏely
z vznikl
nich hroudy
mûkkého
písV
podzemí
nepfiehledn˘
byl prostranný
dvůr. Ten
byllabyrint
z obou
kovce,
kteréanechaly
navlastnû
de‰ti
rozpadnout.
chodbiãek
sálÛ,
jenÏ
kopírovaly
stran uzavřený
pevnými
branami.
Císařská
V podzemípomûry
vznikl nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
velice vedla
se podobaly
silnice spojující Vídeň as Prahou
i nadále
chodbiãek a sálÛ, jenÏ vlastnû kopírovaly
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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Rokytka

činem,
účast takÏe
na školení,
průvodech
dnesmanifestacích,
funguje jako
trámec
azpevÀující
patronátních
akcích.
A pracovat na směny.
okraj
svahu.
takÏe dnes
jako trámec
Velmi
dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum provedla
v roAnem,
přesčasy.
zpevÀující
okraj si
svahu.
ceDnešní
1992 jeskyÀáfiská
skupina
SPEA, která
nogenerace
neumí představit
ty časy,
Velmi
dÛleÏit˘
nov˘
v˘zkum
provedla
v rovû zmapovala
Moãálku
a odváÏila
se
kdy
všichni
bylicelou
zaměstnaní,
všechny
továrny
cedílny
1992
jeskyÀáfiská
skupina
SPEA,
kterástále
notompracovaly
do znaãnû
rizikov˘ch
míst
apfii
a překračovaly
plán va závavû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
lech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
byl něčeho nedostatek. Stálým nebo příležipfii
tom
znaãnû
rizikov˘ch
míst
v
závatfií map
-do
mapy
Interprojektu
(1965,
archiv
tostným
„úzkoprofilovým“
čiPrávû
nedostatkovým
lech
voln˘mi balvany.
kombinací
âSS)mezi
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãászbožím
např.
koření, čočka,
játra,
komtfií
mapbylo
- mapy
Interprojektu
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového
tahu
podzemí
poty,
ovocné
šťávy,
pomeranče,
mandarinky,
âSS)
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãásod Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleolobanány,
pudinkové
prášky,ov‰em
šampony,
čabajky,
ti
dokumentace
polygonového
tahu
podzemí
gické
mapy
(zhotovené
pomocí
pásod
Hrdliãky
a moÏné
detailní
speleoloocet,
toaletní
papír,
zubní pasty
a karma Ladislava
azápalky,
kompasu)
- bylo
získat
pogické
(zhotovené
ov‰em
pomocí
pásmûrnûmapy
pfiesnou
pfiedstavu
otextilní
situaci
v výrobky,
Moãálce
táčky,
porcelánové
hrnky,
ma
a kompasu)
-Na
bylo
získat
poa Americe
I. Amerika
IImoÏné
pfiedstavuje
nenábytek,
autodíly...
knihy
se stály
fronty,
mûrnû
pfiesnou
ozájezdy,
situaci vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
se odpodobně
jakoplazivkovitou
na pfiedstavu
zahraničníchodbu,
třeba
jen
aráÏí
Americe
I. Amerika
II
pfiedstavuje
nei na pfiesnosti
plánu.
V
roce 1995
pod
stany
do NDR.jejího
Všeobecným
zaklínadlem
bezpeãnou,
plazivkovitou
chodbu, coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchobylo „nejsou lidi“...
ráÏí
i
na
pfiesnosti
jejího
plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
Studovat, bez ohledu
na talent, mohli
jen
provedl
Vojífi
vchoV˘voj poVladimír
roce 2000
sezabezpeãení
ubíral cestou
zeti, kdo se neznelíbili lidem v sousedství a na
dÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiípracovišti,
vyjádření
o kladném
vztahu
V˘voj
poajejichž
roce
2000
se ubíral
cestou
stupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
azeto
potřebovali.
V kinech
se promítaly
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛsovětské
na zpfiíi na místech,
kde
cedule
„Poddolováno“
stupnûní
a v˘stavbu
rodinn˘ch
domkÛ,
a to
filmy,
ve kterých
se pracovalo,
místo
zakazovala
vstup.
Firmû
Pragis
sednešních
s nemail˘m
na úsilím,
místech,
kde
cedule
„Poddolováno“
alekterých
velice
profesionálnû,
podaamerických,
ve
se
střílí.
zakazovala
Firmû
Pragis
se s nemafiilo
‰achtou
nedaleko
pÛProč
psát vstup.
o lokalizovanou
těchto
všedních
každodenních
l˘m
úsilím,
ale velice
profesionálnû,
podavodní
jámy nad
Amerikou
I z 60. let nafárat
trampotách
včerejška?
Proto,
že
těm
příštím
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛpodzemí
apomohou
projít
systém
Amerika
- Moãálgeneracím
dokreslit
podobu
časů,
vodní
jámy nad
Amerikou
I z 60. let nafárat
ka.kterých
Jednalo
se žili.
o velice
napínavou
akci,
ve
jsme
V oficiálních
dokumenpodzemí
a
projít
systém
Amerika
MoãálprotoÏe existující
plány mûly
nedokonalé
tech se vždy dovídáme o životě jen v hlavních
ka.
Jednalo
se
o
velice
napínavou
nebo
vÛbec Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,akci,
takrysech,
detaily, se
seplány
kterými
sedrÏela
člověk ‰tûrãídenně
protoÏe
existující
mûly
nedokonalé
Ïe pfii ale
proráÏce
v˘‰kovû
setkával,
nejsou
nikdev˘‰kové
zaznamenány.
Ty jsou
nebo
vÛbec
Ïádné
zamûfiení,
takkové polohy
mezi
peruck˘m
a korycanjen
vpfii
pamětech
lidí.
nás
zaujme
každá
Ïe
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
souvrstvím
a Proto
‰tolu
hnala
napÛl
do
polohy
mezi operuck˘m
a korycanikové
nepatrná
poznámka
minulosti,
získaná
z jineznáma.
V podzemí
se sami mÛÏete
pfiesk˘m
souvrstvím
hnala
napÛl
ných
než
oficiálních
Kdo
dnes
ví, do
jasvûdãit,
jak pfiesnûapramenů.
ãi‰tolu
moÏná
‰Èastnû
situaneznáma.
V podzemí
serůzné
sami linky
mÛÏete
pfieci odhadla.
kou
barvou byly
označeny
prvních
svûdãit,
jak pfiesnû
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno
odpoledne
se
ujak
nássestavili
kolegovozů
pražských
tramvají,
vstupovalo
na
ci
vé odhadla.
z Pragisu, Ïe narazili na silnû zfiícené
pojízdný
chodník
na
Letnou,
jak
se
vysypával
Jedno
odpoledne
se u nás stavili
kolegoa opadající
staré podzemní
chodby
a popopel
z
domácností
na
otevřené
vozy,
proč
se
vé
z Pragisu,
Ïe narazili
silnû
zfiícené
tfiebovali
by zjistit,
oã se na
jedná.
Jako
souza
Rakouska staré
říkalopodzemní
policajtůmchodby
chlupatí, pojak
akromá
opadající
osoba-expert
jsem mûl zvlá‰tní,a nejse
na nádražích
u východu
odevzdávaly
tfiebovali
by zjistit,
oã seÏe
jedná.
souspí‰
protizákonn˘
status,
jsem Jako
mohlpoulézt
žité
jak vypadaly
dětské
hračky
kromá
osoba-expert
jsem
mûl zvlá‰tní,
neji dojízdenky,
ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam
to káča
horaspí‰
bič,protizákonn˘
špaček
a pálka,
proč se
tabulkám
status,
Ïe říkalo
jsem
mohl
lézt
níkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevdo
ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam jak
to horsifiené
abecedou
pro
prvňáčky
kohoutek,
vystafiiny
kaÏdou
chvíli
opadávaly
kaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
padaly
dvoukoláky
pro pracovníky
na otevtzv.
meny, bylo
nutné
poãkat,
probûhnout
do
fiené
stafiinyjakkaÏdou
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
míst achvíli
za
chvíli
jsem
byl
nouzovkách,
vypadala
uniforma
akcízáků,
meny,
bylo
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
I.nutné
A Moãálka
a Amerika
tak výbyčetníků
a finanční
stráže,
jaké
barvy měly
bezpeãnûj‰ích
míst a za chvíli jsem byl
ly propojeny!
ložky
jednotlivých druhů vojsk, od kdy nenosili
v Americe I. A Moãálka a Amerika tak bydopravní strážníci šavle, do kdy vozily modré
ly propojeny!

438
200
200

436
198

Rokytka

Když
špitálníci vpozdvihli
hospodu
na vyšného
prÛzkumu
nedalek˘ch
LetÀanech,
ší úroveň, dávali
ji od po
10.válce
května
1743 znovu
provádûného
krátce
Quidem
Zárubou,
je kfiídové
nerovné.
Jak vydo nájmu.
Prvým podloÏí
nájemcem
této vylepšené
pl˘vá
ze stovek
vrtÛ,tuprovehospody
byl Jiří geologick˘ch
Duchoslav. Působil
devět
den˘ch
pfii projektování
sídli‰tû,
objevují
let. Od zde
5. srpna
1752 ho vystřídal
Jakub
Blase
v nûm
údolní
deprese
a paleokoryta
hout.
Ten tu
pobyl jen
dva roky.
Po něm přišel
zahloubená
aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vy12. června 1754 Jan Horký. On a jeho syn zde
plnûná pfieplaven˘mi jíly.
čepovali předlouhých 52 let.
Nerovnosti
tehdej‰ího povrchu fungují
Zastavme
se u otce
a synapro
Horkých
najako
nepropustná
bariéra
vody aprohlédněme
do jejich kupeckých
„kněh“.
nich
sakující
pískovcov˘m
souvrstvím.
NaZkonse dovíme,
v přepočtu
dnešnídrobné
míry vytakt
jílÛ a kolik
pískovcÛ
jsouna
vázány
točili piva vyvûrající
v roce 1780:tfieba u vysoãanské esprameny
takády,
ve StfiíÏkovské
v lednu
10 hl ulici ãi v rybníãku
pod
Kundratkou.7,5
V kanalizaãní
‰tole v uliv únoru
hl
ci Nad
Kundratkou
byl odkryt silnû zjílov březnu
7,5 hl
vatûl˘
povrch podloÏního
ordovického
v dubnu
7,5 hl
souvrství,
kter˘
metrovou
vrstvou
‰edého,
v květnu
10 hl
kaolinického jílu pfiímo pfiecházel do pev červnu
15 hl
ruckého souvrství svrchní kfiídy, aniÏ ‰lo určervenci mezi 17
hl
ãit vhranici
zvûtralinov˘m
plá‰tûm
v
srpnu
12,5
hl
a pfieplaven˘mi jíly.
v září sedimentace
12,5 hl zaãíná peruck˘mi
Kfiídová
v říjnu ty jsou17,5
hl
vrstvami;
vyvinuty
jako ‰edé, uhelné vjílovce,
nebo jako
na‰edlé jílovité
listopadu
7,5 mûkké,
hl
pískovce
o promûnlivé
v prosinci
7,5 hl mocnosti od nûkolika decimetrÛ do dvou metrÛ. Na tuto
jiÏ popsané
Zapolohu
rok 1780bylo
se vvázáno
hrdlořezské
hospodě dob˘vypily
vání
kfiídového uhlí v oblasti mezi Klíãovem
132 hektolitry piva. Za rok 1781 vytočili 102 hl
a kbelsk˘m leti‰tûm, ale podobn˘ geoloa roku 1782 dokonce plných 145 hl. Kdyby tehgick˘
v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína.
dy čepovaliv do
našich
půllitrů, peruck˘ch
tak by stál jeden
Prostfiedí
dobû
usazování
vrspřibližně
2 krejcary.
Pro snazší
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Velikonoční
floristická aranž
Přivítejte jaro jaksepatří a na začátku velikonočních svátků
navštivte náš kurs, ve kterém se pod vedením zkušené
floristky naučíte vázat a vytvářet květinová aranžmá jako
pravý profesionál.
Připravíme pro vás široký
výběr dekoračních materiálů,
květů, zeleně a jistě si odnesete spoustu inspirativních
nápadů. Občerstvení zajištěno.
Kdy: 13. dubna od 18 do 20 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4, Praha 9
Cena: 390 Kč vč. DPH (materiál v ceně)
Netradiční květinové aranžmá

dg

Bitva o pivovar Kolčavka
Také letos se můžete těšit na oblíbenou podívanou spojenou
s bitvou o pivovar Kolčavka.

Do ulice Nad Kolčavkou v Praze 9 se 13. května sjedou vojáci několika mocností, aby – stejně jako v minulých letech – svedli boj
o místní pivovar. Show začíná ve 14 hodin. Podrobný program
přineseme v příštím čísle. foto: mk

Tilda zvířátka
Velikonoční svátky bez Tilda zvířátek by nebyly
tou správnou oslavou jara.
Proto bude v našem výtvarném ateliéru těsně
před Velikonocemi probíhat šestihodinový
kurs, jehož výsledkem bude zvířátko vlastnoručně vyrobené jen pomocí jehly a pár kousků
látek. Při výrobě těchto postaviček se u dobré
kávy zcela jistě odreagujete od celotýdenního
stresu a můžete se začít těšit na Velikonoce.
Kdy: 8. dubna od 10 do 16 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4, Praha 9
Cena: 500 Kč (materiál v ceně) dg
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Kolben Open 4 a With
Wings... Pragovka 2017
Již počtvrté se 8. dubna 2017 otevřou ateliéry umělců
v hale E – Pragovce v Kolbenově ulici č. 923/34a. Tento den
bude mít veřejnost od 10 hodin přístup do několika desítek
ateliérů a studií umělců využívajících prostory této historické
industriální budovy.
Akci Kolben Open založily
roku 2014 umělkyně z Pragovky Zuzana Růžičková a Lucie
Nováčková, původně jako akci
pro několik kamarádů. Postupně se rozrostla v celodenní
uměleckou událost.
Na čtvrtý ročník Kolben
Open se chystá několik novinek. K prohlídce hal v areálu
přispějí pamětníci z Prahy 9
svými vzpomínkami, otevřou se
vnitřní prostory haly E, které
byly až dosud v rámci Kolben
Open nepřístupné, a připravuje
se veliká výstava rezidentů Pragovky s názvem With Wings…
Pragovka 2017 kurátorovanou
Karlem Srpem mladším.
8. dubna otevře více než
50 rezidentů Pragovky, čili asi
dvě třetiny zdejších umělců.
Oproti dřívějším ročníkům se
spektrum otevírajících rozšíří také na designérské a řemeslnické ateliéry v areálu, ale
otevře se i několik zkušeben.
Návštěvníci tak uvidí například
dílnu na renovaci historického

nábytku, rockovou zkušebnu…
Těžiště celé akce však stále zůstává v otevírajících volných
umělcích, tedy malířích, sochařích a konceptuálních umělcích.

Program Kolben Open 4
10:00-13:00 Workshop pro děti
11:00 Prohlídka hal 19 a 21 s pamětníky vedená Marcelem Tomáškem
a studenty FA ČVUT (Nutná registrace.
Registrujte se předem na mailu marcel.
tomasek@gmail.com)
11:00-18:00 Otevřené ateliéry
18:30 koncert Orchestru Berg
19:00 slavnostní zahájení výstavy With
Wings…Pragovka 2017 (výstava se
koná do 22. dubna – v úterý až neděli
od 12 do 18 hodin)
21:00 afterparty: Ticho de Beige &
hosté
DJ Zagashi: večírek
Více na www.pragovka.com,
http://kolbenopen.cz/, nejaktuálnější
informace na https://www.facebook.
com/events/699478850223121/
https://www.facebook.com/KolbenOpen/

Jazykový kurs
španělštiny
Myslete na dovolenou už teď a zdokonalte se ve světovém
jazyce, kterým mluví každý čtrnáctý člověk na světě.
Pokud dokážete na dovolené
u moře plynně ve španělštině
objednat romantickou večeři
nebo domluvit s toreadorem
projížďku na býkovi, svou
drahou polovičku zcela jistě
okouzlíte. Nabízíme možnost
výuky španělského jazyka,
a to jak formou individuálních lekcí, tak společných
konverzačních hodin. Kurs je
rozdělen podle úrovně znalostí
(začátečníci a mírně pokroči-

lí) i věkových kategorií (žáci
1. stupně, 2. stupně, dospělí).
Kdy: Začít můžete kdykoliv
během školního roku.
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9
Cena za individuální lekci:
dospělí 370 Kč vč. DPH (60 minut), děti 300 Kč (45 minut).
Cena za konverzační hodinu
(2-3 žáci): dospělí 300 Kč vč.
DPH (60 minut), děti 250 Kč
(60 minut).

Kapacita kursů v Obecním domě ve Vysočanech je omezena, pro rezervaci
míst či jiné informace volejte na telefonní čísla 777 853 883, 608 930 306
nebo pište na e-mailovou adresu kursy@divadlogong.cz.
Více informací o dalších kursech: divadlogong.cz
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Dubnový Knoflík
KAVÁRNA KNOFLÍK
s dětským koutkem
a mini zoo
5. 4. od 18 hodin
OPEČ SI TO! NA NÁMĚSTÍČKU
Každou první středu v měsíci si od 18
hodin můžete před Kavárnou Knoflík
upéct buřtík, chleba.. či se jen zastavit.
10. 4. od 19.30 hodin
ÍRÁN – CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
S PROMÍTÁNÍM
Vhodné pro dospělé a starší zvídavé děti.
Přednáší Jiří Kalát.
11. 4. od 18.30 hodin
SETKÁNÍ S ANGLICKÝMI KNIHAMI
Petra Málková představí knihy nejen pro
děti od předního anglického vydavatelství
Usborne Publishing.

Active mama pořádá workshopy nejen
pro maminky, které hledají podnikatelský
záměr, mají ho, ale neví, jak začít,
anebo se prostě chtějí odreagovat od
miminkovských radostí. Toto úvodní
setkání je zdarma.
JEDNORÁZOVÉ AKCE
8.–9. 4.
(sobota 9–19 hodin, neděle 9–16 hodin)
ZÁKLADNÍ KURZ AROMATERAPIE
Lektorka: Martina Hanzlíková – odborný
aromaterapeut, akreditovaná lektorka
holistické aromaterapeutické masáže.
19. 4. od 17 hodin
POTKÁNÍ S LÁTKOVÝMI PLENKAMI
Přednáší paní Dvořáková a představí
látkové plenky.
19. 4.
POZOR! HRAJEME (DESKOVÉ HRY)
Přijďte se s námi naučit a hrát různé
deskové hry, jako jsou Logik, Quixo,
Quoridor, Cortex, Souseda a další.
Rezervace předem nutná.

23. 4. od 16.30 hodin
NEDĚLNÍ DIVADLO –
O ČERVENÉ KARKULCE
Hraje divadlo Pruhované panenky. Po
představení následuje kreativní dílna.
KULTURNÍ A RODINNÉ
CENTRUM KNOFLÍK
5. 4. od 11 hodin
NASTARTUJTE MOZEK NA MATEŘSKÉ

Od 21. do 22. 4.
29. KOŠILKOVÁ NOC
Hlídání dětí a přespání v Knoflíku
s dobrodružným a zábavným program
s večeří a snídaní a taky hromadou
zážitků. Pro děti od 3 let.

22.–23. 4.
(sobota 9-19 hodin, neděle 9-16 hodin)
REFLEXNÍ TERAPIE V PRAXI I.
Lektor: Mgr. Lucie Tvrdíková – odborný
aromaterapeut, akreditovaná lektorka
reflexní terapie.
KNOFLÍK
VYSOČANY
Chystáme pro vás rozšířenou nabídku
pravidelných i jednorázových kurzů
a akcí. Sledujte naše stránky.

Kdy: 24. 7.–28. 7. 2017 (8.00–17.00)
4–10 let, Jablonecká 724, Praha 9
MISTR SVĚTA AMOLETA
Sportovní tábor
Kdy: 17. 7.–21. 7. 2017 (8.00–17.00)
od 6 let, Jablonecká 724, Praha 9
VODNÍ PUTOVÁNÍ S KNOFLÍKEM
Čtyři dny vodáckého dobrodružství
Kdy: 3. 8.–6. 8. 2017
od 3 let s rodiči, některý z krásných toků
ČR podle stavu vody (Ohře, Otava)
OPRAVDOVÝ TÁBOR
Tábor pro všechny, kdo zvládnou týden
bez rodičů. Kdy: 6. 8.–12. 8. 2017
od 6 let, tábor Veveří, Nové Hrady

HUDEBNÍ ŠKOLA
YAMAHA KNOFLÍK
23. 4.
KONCERT ŽÁKŮ NÁSTROJOVÝCH
OBORŮ HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA
Koncert se uskuteční v Divadle Gong.
NABÍDKA LETNÍCH
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
HLAVNĚ, ŽE JSME NA VZDUCHU
Příměstský turistický tábor pro všechny
děti, které rády poznávají nová místa
Kdy: 10. 7.–14. 7. 2017 (8.00–17.00),
21. 8.–25. 8. 2017 (8.00–17.00)
od 4 let, Jablonecká 724, Praha 9
CESTA PRAHOU STROJEM ČASU
Hudebně-tvořivý příměstský tábor
s prvky hudebně vzdělávacího programu
HŠ Yamaha.

Knoflík Prosek,
kavárna Knoflík
Jablonecká 724, Praha 9 Prosek
recepce@centrumknoflik.cz
733 420 721, 605 806 230
Knoflík Vysočany
Čihákova 18, Praha 9 Vysočany
vysocany@centrumknoflik.cz
602 213 795 (herna a dílničky),
777 159 499 (keramika), 605 806 230
Hudební škola Yamaha Knoflík
Marcela Tůmová
yamaha@centrumknoflik.cz
733 420 721
www.centrumknoflik.cz

Přijďte na tradiční Velkou proseckou burzu
Zveme vás již na devatenáctý ročník tradiční Velké prosecké burzy dětského oblečení a výbavy jaro-léto 2017 v SPŠ
Novoborská, Praha 9 (vchod přes Centrum volného času, Lovosická 21).
Termín:

Do prodeje přijímáme dětské jarní a letní
oblečení, boty, sportovní potřeby, hračky,
kola (organizátor si vyhrazuje právo na
odmítnutí věci v případě neprodejnosti
nebo překročení kapacity).
Věci noste čisté, nezničené a prodejné.
Organizátor si účtuje provizi 20 % z prodeje na režijní poplatky.

Pátek 21. dubna – příjem 15.30–19 h
Sobota 22. dubna – prodej 9–16 hodin
Neděle 23. dubna – výdej 13.30–15 h
Spojení:
Metro C Střížkov, bus č. 295 zastávka Českolipská
Informace: Tel.: 777 950 501

Maximální počet kusů k prodeji jedním člověkem je 30, za každou položku si
účtujeme manipulační poplatek 1 Kč.
Výplata peněz a výdej zbylých věcí je
v neděli od 13.30 do 15 hodin.
Nevyzvednuté věci budou věnovány
charitě a nejsou zpět vymahatelné.
Těšíme se na vaši návštěvu.

DDM připravuje nové kroužky a hledá nové lektory
V domě dětí a mládeže na Proseku vrcholí příprava na další školní rok.
Přemýšlíme o tom, jak zpříjemnit čas,
který u nás trávíte, stávající kroužky
rozšiřujeme, vymýšlíme a zakládáme
i nové, jako příklad Discgolf, Nerf, Graffiti
a street, Bodyform, Porcelán, Longboard,
Parkour a mnoho dalších. O klasických
kroužcích hudebních, tanečních, výtvarných a sportovních ani nemluvě.
Ale samozřejmě pro každý kroužek je
potřeba lektor. Plno našich lektorů známe
z dětských let, kdy byli účastníky našich
kroužků a táborů, a dnes mají své žáky.
Mohl bych například mluvit sám
24
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o sobě. Od dětských let jsem navštěvoval
kroužky keramiky. Naše, v té době mladá,
paní keramička měla pro dítě překypující energií pochopení. I díky tomu u mne
láska k tomuto materiálu a volnočasovému koníčku nakonec převládla. Vystudoval jsem Ateliér sochařství a keramiky
na Fakultě umění a designu v Plzni. Nyní
tvořím autorský porcelán a taktéž učím
kroužky v DDM Praha 9.
I letos sháníme nové lektory našich
kroužků. Snažíme se být otevřeni všem
nápadům a návrhům. Proto jestli v něčem
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vynikáte a máte chuť své schopnosti a dovednosti předat další generaci, nebojte se
nás kontaktovat na našich pracovištích
Prosek, Černý Most a Čakovice. Na oplátku vám nabízíme aktivně strávený odpočinek, možnost pedagogické praxe a finanční odměnu. Více informací najdete na
http://ddmpraha9.cz/volnamista/
Za tým DDM Praha 9 Michael Franče

Dům dětí a mládeže
Měšická 720, Praha 9-Prosek, tel.: 286 884 456
fax.: 286 884 457, gsm.: 605 486 587
e-mail: info@ddmpraha9.cz, www.ddmpraha9.cz
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kolem

nás

Čas pálení čarodějnic Historický autobus
a stavění májek
pojede i na Prosek
K populárním lidovým
zvykům u nás patří pálení
čarodějnic a stavění májek.
Oboje je spojeno s magickou
filipojakubskou nocí. A na
tyto tradice se můžete těšit
letos zase na Střížkově.
Stačí, když do zdejšího parku
Václavka přijdete 30. dubna
od 16 hodin.
Čeká vás klasické stavění
májky, upálení střížkovské
čarodějnice a ohňostroj.
Samozřejmě bude připraven
i doprovodný kulturní program
a občerstvení.

Autobusových den PID se uskuteční u příležitosti oslav
25. výročí příměstských autobusových linek Pražské
integrované dopravy v sobotu 8. dubna od 10 do 17 hodin
v autobusovém terminálu na konečné stanici metra Letňany.

foto: luboš marek

Akci pořádá Spolek za veselejší Střížkov za podpory MČ
Praha 9 a sponzorů.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout přehlídku současných
typů autobusů Pražské integrované dopravy jednotlivých dopravců, svézt se historickým autobusem na zvláštních linkách,
prohlédnout si Koordinační dispečink PID nebo si s námi zasoutěžit o zajímavé ceny.
Historické autobusy nejrůznějších typů budou vyjíždět z terminálu Letňany po trasách speciálních linek do Čakovic, Kbel,
Letňan, na Prosek i do Bohnic. Historický autobus Dopravního
podniku bude také jezdit po původní trase první příměstské linky PID č. 351 do Hovorčovic.
Na ploše autobusového terminálu, kde bude vystaveno na
30 současných autobusů všech dopravců, bude také doprovodný
program pro celou rodinu včetně občerstvení a možnosti získání
zajímavých cen po splnění zadaných úkolů. Návštěvníci obdrží
také čerstvě vydanou brožuru o autobusových dopravcích PID.

HASIČSKÝ
HASIČSKÝ DENDEN

Čarodějná filipojakubská noc (z 30. dubna na 1. května) patřívala mezi noci,
kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy. Lidé věřili, že v povětří
poletují čarodějnice mířící na sabat. A na ochranu před nimi zapalovali
na vyvýšených místech ohně. Traduje se, že o půlnoci před sv. Filipem
a Jakubem se také otevírá země, aby vydala své poklady. Aby je však hledači
našli a dokázali ubránit před zlými silami, museli mít při sobě květ z kapradí,
svěcenou křídu a řadu dalších předmětů. Jako symbol jara se 1. května
v obcích stavěli máje.

Městská část Praha 9
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. města Prahy
a Sborem dobrovolných hasičů Praha Miškovice
pořádá dne

22. DUBNA 2017
od 10:00 do 17:00 hodin

HASIČSKÝ DEN Z Městské
v prostoru ulice Nad Kolčavkou

Pro návštěvníky je připravena

 ukázka techniky hasičského záchranného sboru
 Simulovaná záchranná činnost ve 14:00, 15:00 a 16:00 hodin
 Prohlídka Muzea čeSké HaSičSké jeDnoty
 Soutěže pro děti

© Dana Martinková, 2017

Pivovar kolčavka nabízí
bohaté pohoštění
po celý hasičský den,
domácí zabíjačku,
Hasičský rubínový
aLe 13°
a ve 20:00 h.
Hasičský bál
s bohatou
tombolou
a živou
hudbou.

Partneři:

knihovny Praha
Do knihovny nemusíte chodit jen za knížkami.
Jak by měl vypadat knihovní
mazlíček? Soutěž pro děti do
10 let.
Je to skřítek, zvířátko, strašidýlko nebo zvláštní tvor, jakého ještě nikdy nikdo neviděl?
Soutěž s námi a namaluj nám,
jak si představuješ knihovního
mazlíčka, vymysli mu jméno
a něco o něm napiš! Třeba jak
tráví v knihovně svůj den, co jí
a pije, s kým se kamarádí, co
ho baví, co nemá rád… Pravidla soutěže na http://l.mlp.cz/
soutezmazlicek2017
Téma roku 2017: Rok s dětmi, podrobnosti na www.mlp.
cz/roksdetmi

tení pomlázek. Proutky, hbité
prsty a trpělivost s sebou!
Ve středu 12. dubna probíhá pletení pomlázky od 17 do
18 hodin v pobočce Městské
knihovny Praha na Proseku,
Měšická 806/3, Praha 9. Vstupné zdarma, určeno pro rodiče
a děti i seniory.
Více se o dalších akcích
Městské knihovny Praha dozvíte na www.mlp.cz/akce nebo
www.facebook.com/knihovna

Velikonoční pletení pomlázek
Zveme vás na velikonoční pleDUBE N
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(nikoliv garážová stání) jsou
Internetové
centrum Prosek
k pronájmu v garážích v Lovo-

a 267 175 202, www.ppas.cz

va-

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

I N F O R M AC E

entrum Prosek

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

M obilní obchodní kancelář

síční nájem 1200 Kč. Termín
P ra ž ské plynárenské
Dětská pohotovost
Uzavíratelné garáže
prohlídky si lze domluvit na tel.:
ve FN Bulovka
Business Center Rokytka (4. patro)
logem Pražské plynárenské,
Pražská plynárenská, a.s., ve
v Lovosické označeném
776 616 616 - Milan Tuček.
Sokolovská 270/201
a.s., zaparkovaném na parkovišti za
spolupráci s dceřinou společností

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

úřadem
MČ Praha
9, Sokolovská
Pražská plynárenská Servis distribuce,
Dětskou
pohotovost
pro 324/14.
Praha 9 – Vysočany
a.s., a úřadem MČ Praha 9 nabízí
kontakt: jandobes01@seznam.cz
„devítku“ zajišťuje ve všední
Mobilní kancelář poskytuje zejména
odběratelům zemního plynu službu
Jednání s paní senátorkou
Praha
9
dny, v sobotu,
neděli a v době
následující
služby:
mobilní obchodní kancelář,
jejímž
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
Dětská
pohotovost
po předchozí domluvě.
• svátků
zahájení,Fakultní
převod anemocnice
ukončení odběru
prostřednictvím si stávající i potenciální
POMOCI
zemního plynu
zákazníci
PražskéMČ
plynárenské
zastupitelů
Praha
9mohou (LSPP)
ve FN Bulovka Klub
Bulovka,
Budínova 2, Praha 8
• změny smluvního
vztahu (způsobu
vyřídit záležitosti související
Schůzku lze domluvit
NAs odběrem
ÚZEMÍ PRAHY
9
-Libeň.
placení, zasílací adresy, jména atd.)
zemního plynu bez návštěvy kontaktních
telefonicky nebo e-mailem.
Poslanecké
dny:
• převzetí reklamace
míst v Praze 2 a 4.
Dětskou
pohotovost
pro
• Ordinační
výměna, kontrola
a zaplombování
každou první středu v Provozovatel
měsíci
Dětská pohotovost
LÉKAŘSKÁ
SLUŽBA
PRVNÍ
hodiny
LSPP pro
LSPP:
Poliklinika
plynoměru
Termíny
přistavení: 322,
zajišťuje ve Praha
všední
v Nemocnici Na Bulovce
POMOCI„devítku“
(LSPP)
9, Jablonecká
děti
ve
FN
Bulovka:
Prosek,
Lovosická
440/40,
•
informace
k
otázkám,
souvisejícím
praha9@veciverejne.cz,
NA ÚZEMÍ
PRAHY
9
Praha 9 e-mail:
Dětskou pohotovost pro
Pondělí
- pátek:
16.00 – 7.00
dny,
v sobotu,
neděli aodv 14.00
dobědo 16.00.
s dodávkami
zemního plynu
Praha
9
tel.:
602 219 190,LSPP:
Telefon:
+420
283 881
200 hod.
Devítku zajišťuje ve všední
Provozovatel
• Sobota
tiskopisyaaneděle:
informační brožury
6. 4. 2017
od 8.00
do 11.00
nepřetržitě
svátků Fakultní nemocnice
17. 5. 2017 od 14.30 do 17.00 hod.
dny, v sobotu, neděli a v době
Poliklinika Prosek,
Klub
zastupitelů
MČ
Praha 9
Služeb mobilní
využít
19. 6. 2017
13.30 hod. ve všední
Budínova
2, Praha
8 od 10.30 do DOSPĚLÍ
svátků
Nemocnice Na
Bulovce,
LovosickáBulovka,
440/40, Praha
9
dnykanceláře
19.00 mohou
Telefon:
283Prahy.
842 224
i občané
přilehlých obcí a částí
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
DOSPĚLÍ -Libeň.
ve všední dny
hod - 6.00 hod,
o informace
víkendech
Bližší
na tel.: 267266
175 084
366 220
Mobilní kancelář bude umístěna
SBĚRNÝ
19:00–6:00DVŮR
hod., o víkendech
267 175hod.
202, www.ppas.cz
v dodávkovém automobilu
Fiat
Ducato, oda19.00
Ordinační hodiny
Poslanecké
dny:LSPP pro
a
svátcích
PRO
PRAHU
9
a svátcích od 19:00 hod.
děti v Nemocnici
Na Bulovce:
každou
první středu
v měsíci posledníhoOrdinační
posledního pracovního dne do
hodiny LSPP pro
pracovního dne
Pondělí–pátek:16:00–7:00
Pod
Šancemi
444/1, Praha 9
Regionální kancelář 6.00
TOP 09
hod. prvního pracovního
do
6:00
hod.
prvního
Praha
9,
Jablonecká
322,
Sobota a neděle: nepřetržitě
ve581
FN Bulovka: Praha 9
Tel.:
+420děti
284
098
pracovního
dne.
dne.
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Ing. Zdeněk
Davídek
Drahobejlova 1215/28
Novoborská
371/10
Tel.: 283620/27
091 328
Drahobejlova 956/51
Novoborská
Možnost
objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
Habartická
500/48
Novoborská
649/9
Senátor
Tomáš366/14a
Kladívko
RNDr.
Petr Pišoft, Ph.D.
Hrdlořezská
Odlehlá
321/67
tel.:Jablonecká
+420 737 250
258
e-mail:
petr@pisoft.cz
708/30
Paříkova
354/5
Praha
9 Ph.D.
Jablonecká 714/40
Pešlova
341/3
MUDr.
Jan
Trnka,
Senátorské
dny:
Jablonecká 718/3
Pešlova
356/12
e-mail:
jantrnka@centrum.cz
každé pondělí od 15.00 – 18.00
+420 283 891 989
Klíčovská 293/20
Pod Strojírnami
Adresa: OVV ČSSD
Praha707/13
9,
Kovanecká 2295/9
Poděbradská 777/9
Jablonecká
723,
Praha
9-Prosek
Strana zelených
Kovářská 1414/9
Podvinný mlýn 2126/1
Telefon:
+420
283
882mlýn
1312281/12
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MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA
9
Kovářská
978/25
Podvinný
Vaši zastupitelé:
Kytlická 764/33
Prosecká 681/119
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Lihovarská 1093/10
Rubeška 383/4
Ing. Zdeněk Davídek Litvínovská 286/15 Klub zastupitelů
za ČSSD
Skloněná
551/12děkuje
Litvínovská 518/40 všem spoluobčanům
Střížkovskáza
550/33
Tel.: 283 091 328
pomoc
Lovosická 661/1
Vysočanská 233/93
Zdeněk Davídek
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
při
řešení
problémů
a
podnětů
e-mail: davidekz@praha9.cz
Na Harfě 935/5d
Vysočanská 554/69
tel.: 602 643RNDr.
472 Petr Pišoft, Ph.D.
9. Setkání572/41
se zastuNa Rozcestí 1328/8 v rámci Prahy Vysočanská
e-mail: petr@pisoft.cz Na Vysočanských vinicích
824/8
nám. 218/4
piteli
MilanemVysočanské
Apeltauerem
Zakšínská 571/8
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.nám. Na Balabence 1433/8

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

9

0

Možnost objednání na
tel.: 602 262 686

ha 9

10
Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
spoluobčanům za podněty a názory.
Setkání se zastupiteli Miloslavem Hanušem
a Ing. Antonínem Polanským se uskuteční
v Jablonecké ul. 70 v pondělí 24. dubna
2017 od 16 do 17.30 hodin.

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

9

Hnutí
Pro Prahu

Senátorské dny:
Mgr. Ing. Aleš Doležale-mail: jantrnka@centrum.cz
Trojkoalice
každé pondělí od 15.00 – 18.00
dolezala@praha9.cz
Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

TSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

a Miloslavem Hanušem se uskuteční 13. března od 16.00 do 17.30.

Březen
Sběrný dvůr pro Prahu
92012

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

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

INZERCE V ČASOPISU

Strana svobodných občanů

Zdeněk Mejstřík

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz

tel.: 724 160 416
zdenek.mejstrik@ceskydomov.cz
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PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek: 8:30–17:00 hod.
sobota: 8:30–15:00 hod.

Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů.
Jedná se o nadstandardní placenou službu. Odvoz je možno si objednat
u provozovatelů sběrných dvorů hl. m. Prahy. Odvézt je možné veškerý
odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města
Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za
ujeté kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické
osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze
pneumatiky (od 25 Kč za kus) a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna).
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Bezplatná právní poradna
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,
v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).
Termín: 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5.,
7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny
budou rozdávat od 14.30 do 16.30 hodin pořadová čísla. K poskytnutí služby je třeba
doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov,
Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Další informace získáte v infocentru.

Bezplatná právní poradna – exekuce
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní
služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 12. 4., 10. 5., 14. 6. 2017
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny
budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní poradna se koná od 14 do 15
hodin v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti 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.
H armonogram mobilního
sběru nebezpečného odpadu 2 0 1 7
Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
725 562 312, 725 562 318
Praha 9 – trasa A
16. 5. – Út 1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji
15:00–15:20
13. 6. – Út 2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou)15:30–15:50
15. 8. – Út
12. 9. – Út 3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
16:00–16:20
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
16:40–17:00
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
17:10–17:30
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U Nové školy 17:50–18:10
7. U Smetanky (u potravin Lidl)
18:30–18:50
Praha 9 – trasa B
12. 4. – St 1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková
15:00–15:20
26. 7. – St 2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova
15:40–16:00
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
16:10–16:30
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
16:40–17:00
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
17:10–17:30
6. ul. Vysočanská 243
17:40–18:00
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
18:10–18:30
8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická
18:40–19:00
Praha 9 – trasa A
18. 11. – So 1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji
8:00–8:20
2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou) 8:30–8:50
3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
9:00–9:20
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
9:40–10:00
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
10:10–10:30
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U Nové školy 10:50–11:10
7. U Smetanky (u potravin Lidl)
11:30–11:50
Praha 9 – trasa B
2. 9. – So
1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková
8:00–8:20
2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova
8:40–9:00
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
9:10–9:30
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
9:40–10:00
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
10:10–10:30
6. ul. Vysočanská 243
10:40–11:00
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
11:10–11:30
8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická
11:40–12:00

DUBE N

2017

V elkoobjemové kontejnery

Duben
1. 4.
3. 4.
4. 4.
8. 4.
10. 4.
11. 4.
18. 4.
22. 4.
24. 4.
25. 4.
29. 4.

8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00

Pešlova x Paříkova
Hrdlořezská u č.p. 64/43
Kovářská x U Školičky
Na Břehu x Mlékárenská
Rumburská x Litvínovská
Jablonecká u č.p. 715/9
Stoupající – parkoviště u hřbitova
Pokorného x Jahodnická
Vysočanská 39/573
Děčínská – horní parkoviště
Prosecká 119
Poděbradská x Podkovářská
Zubrnická x Trmická
Novoborská x Českolipská
Vysočanské nám. x Prokopka
Matějkova x Čihákova
Pod Strojírnami
Drahobejlova – u st. metra Českomoravská
Vysočanská 85/546
Pískovcová
Jetřichovická proti č. 10
K Lipám x Chrastavská
Hrdlořezská u č.p. 64/43

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Českomoravská 21–23
Zakšínská x Zásadská
Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická
Nad Krocínkou x Obvodová
Jablonecká x Šluknovská
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Měšická x Novoborská
Na Harfě x Českomoravská
Teplická x Litoměřická – roh proti domům
Novoborská x Varnsdorfská
Bílinská x Litvínovská
Prouzova
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Lihovarská u č. 11
Skloněná u č. 8
Jablonecká u č.p. 715/9
K Moravině (v úseku U Školičky–Sokolovská)
Pešlova x Paříkova
Vysočanská 113/243
Kovanecká x Podvinný mlýn
Pod Krocínkou proti č. 55
Kopečná x Nad Šestikopy
Veltruská x Litvínovská
Kovářská x U Školičky
Vysočanská 39/573
Na Břehu x Mlékárenská

Květen
2. 5.
6. 5.
9. 5.
13. 5.
15. 5.
16. 5.
20. 5.
22. 5.
23. 5.
27. 5.
29. 5.
30. 5.

V elkoobjemové kontejnery na B I O O D P A D
Do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad patří komunální bioodpad
především ze zahrad – listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský
bioodpad rostlinného původu. Nepatří do nich živočišné zbytky. U kontejnerů
bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha.
Letňanská x Obvodová
1. 4. 2017 13:00–16:00
K Lipám x Chrastavská
2. 4. 2017 9:00–12:00
Pokorného x Jahodnická
2. 4. 2017 9:00–12:00
Nad Krocínkou x Obvodová
9. 4. 2017 9:00–12:00

DEV Í T K A

/

M A G A Z Í N

Nad Kundratkou
9. 4. 2017 9:00–12:00
Miškovická x Poleradská
23. 4. 2017 9:00–12:00
Pod Krocínkou
23. 4. 2017 9:00–12:00
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I N F O R M AC E
H armonogram blokového čištění v roce 2 0 1 7
Blok č. 1 PO 3. 4. ÚT 12. 9.
Hrdlořezská: úsek Českobrodská
– Pod Smetankou, Pokorného,
Jahodnická, Za Mosty: úsek NN
5088 – Pokorného, Jívová: úsek Za
Mosty – slepý konec, Čelákovická:
úsek Pokorného – Lísková, Kdoulová,
Celniční, Cedrová

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

Blok č. 2 ÚT 4. 4. ST 13. 9.
Chrastavská, Hejnická, Trojmezní,
Nad Kundratkou: úsek Hejnická – Na
Pokraji, Na Vyhlídce, Na Pokraji,
U Prosecké školy

Blok č. 11 ČT 13. 4. ÚT 26. 9.
U Harfy, Na Harfě, Pod Harfou,
Klečákova, Čerpadlová, Podkovářská,
Na Výběžku, V Předním Hloubětíně,
U Elektry: úsek Poděbradská – NN
3871, Nademlejnská, Kolmá,
Českomoravská: úsek Freyova –
Lisabonská (pravá strana)

Blok č. 3 ST 5. 4. ČT 14. 9.
Za Statkem, Teplická + parkoviště,
Litvínovská: úsek Teplická – Veltruská,
K Lipám: úsek Litvínovská –
Litoměřická, Rumburská, Bílinská,
Bohušovická + 2x parkoviště,
Litoměřická: úsek Teplická – Na
Pokraji

Blok č. 12 PÁ 21. 4. PO 2. 10.
Novoborská, Varnsdorfská,
Harrachovská, Cvikovská, Mimoňská,
Žandovská, Českolipská

Blok č. 4 ČT 6. 4. PO 18. 9.
Veltruská, Litvínovská: úsek
Veltruská – slepý konec, Vysočanská
+ 3x parkoviště: úsek Teplická –
Litoměřická, Litoměřická: úsek Na
Pokraji – Veltruská

Blok č. 13 ÚT 18. 4. ST 27. 9.
Litoměřická: úsek Veltruská –
Vysočanská, Nad Šestikopy: úsek
Kopečná – slepý úsek, Kopečná,
Cihlářská, Pískovcová + parkoviště,
Nad Krocínkou: úsek Prosecká –
Pískovcová

Blok č. 5 PÁ 7. 4. ÚT 19. 9.
Lovosická: úsek Vysočanská –
Novoborská, Jablonecká, Šluknovská,
Jiřetínská
Blok č. 6 ST 19. 4. PÁ 15. 9.
Kytlická, Jetřichovická + parkoviště,
Lovosická: úsek Novoborská –
Prosecká + parkoviště, Prosecká –
parkoviště, NN 295, NN 1305 – část,
NN 1726

Blok č. 14 PO 24. 4. ÚT 3. 10.
Drahobejlova, Na Rozcestí,
Lihovarská, Kurta Konráda, U Skládky,
U Svobodárny, Kovářská: úsek
Ocelářská – Sokolovská, K Moravině,
Ocelářská: úsek Lihovarská –
K Moravině

Blok č. 7 PO 10. 4. ST 20. 9.
Měšická, Jiřická, Mratínská,
Poleradská, Zárybská, Rudečská,
Hlavenecká, Brázdimská, Borecká,
Miškovická, Svémyslická, Přezletická,
Ctěnická, Martinovská, Měšická –
parkoviště

Blok č. 15 ÚT 25. 4. PÁ 29. 9.
Na Krocínce, Na Vysočanských
vinicích, Letňanská: úsek Obvodová –
Na Vysočanských vinicích, Obvodová,
Pod Krocínkou, Nad Vysočany, Ke
Klíčovu: úsek Ke Klíčovu – Pod
Krocínkou, U Vysočanského cukrovaru

Blok č. 8 ÚT 11. 4. ČT 21. 9.
Pod Náspem, nám. Na Balabence:
úsek Sokolovská – Kovanecká,
Kovanecká: úsek nám. Na Balabence
– Kovářská, Podvinný mlýn: úsek
Sokolovská – NN 5072, NN 2893 –
spojka Podvinný mlýn, Matějkova,
Čihákova, U Školičky, K Moravině:
úsek Čihákova – U Školičky, spojka
Čihákova – U Školičky, Kovářská: úsek
Kovanecká – Sokolovská

Blok č. 16 ST 26. 4. ST 4. 10.
Stoupající, Klíčovská, Satalická,
U Voborníků, Okřínecká, Kojetická,
Letňanská

FAFV
Fotbalová Akademie Františka Veselého

TÝDENNÍ CYKLUS:

nástup vždy v 9.00 a ukončení dne
v 17.hodin u hlavního vchodu Arény.
Stravování a pitný režim zajištěn
po celý týden v rámci programu.

Blok č. 17 ČT 27. 4. ČT 5. 10.
Habartická, Dvoudílná, K Šafránce,
Jitravská, K Lipám: úsek Na Pokraji
– Litoměřická, Děčínská + parkoviště
na konci Děčínské, Střížkovská: úsek
Teplická – Děčínská vč. slepého
úseku

Blok č. 9 ČT 20. 4. PÁ 22. 9.
Pod Pekárnami, Špitálská, Zákostelní,
Pod Strojírnami: bez úseku k ul.
Poštovská, NN 3273, NN 3274,
NN 3277 – část, Poštovská,
U Vysočanského pivovaru, Prouzova,
Novoškolská, Nemocniční, Kolbenova:
úsek Špitálská – Poštovská (pravá
strana)

TERMÍNY:
10.7. - 14. 7.
31.7. - 4. 8.

24. 7. - 28. 7. 2017
21. 8. - 25. 8. 2017

Kontakt:
M 724 659 404, E vesely@fafv.cz www.fafv.cz

Blok č. 18 PÁ 28. 4. PÁ 6. 10.
Na Břehu: úsek Sokolovská – Rubeška
– slepý úsek, Rubeška, Podnádražní,
Bassova – bez parkoviště,
Mlékárenská, Staromlýnská, Pešlova,
Zbuzkova – slepý úsek, Zbuzkova:
úsek Krátkého – Bratří Dohalských,
Bratří Dohalských, Krátkého, Paříkova,
NN 4679: spojka Jandova – Pešlova

Blok č. 10 ST 12. 4. PO 25. 9.
Novovysočanská: úsek Vysočanské
nám. – slepý konec, Vysočanské

NABÍZÍME PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM PRO DĚTI
SE ZAMĚŘENÍM
NA VŠESPORTOVNÍ
AKTIVITY, FOTBAL,
PLAVÁNÍ A ZÁBAVU.

CENA ZA TÝDEN:
Děti do 10 let 2.700 Kč
Děti 10-15 let 2.900 Kč
Maximální účast na týden
20 dětí, omezená kapacita.

Místo konání prázdninového programu:
ARENA SPARTA, Sportovní areál Podvinný Mlýn, Praha 9

INZERCE

Blok č. 19 ÚT 2. 5. PO 9. 10.
Zakšínská: část, Zásadská

INZERCE

SUCHÁ PEDIKÚRA
- MANIKÚRA

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

28
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U metra STŘÍŽKOV

www.pedikura-prosek.cz
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Vysočanská 243/113

SC-370302/02

tel.: 604 352 018
SC-370039/03

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz
mob. 602 386 895
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Nabídka bytů k prodeji
Městská část Praha 9 opět nabízí k prodeji volné byty, které prodává ve výběrovém řízení podle schválených pravidel
„Zásad prodeje volných bytů“. Současná nabídka bytů určených k prodeji do osobního vlastnictví včetně všech podmínek,
které je nutné splnit k přihlášení do výběrového řízení, je zveřejněna na úřední desce.
deji. K tomuto není nikdo
jiný než městská část Praha 9
oprávněn. Správní poplatek za
podání vkladu katastrálnímu
úřadu hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité
věci bude kupující.

Celý proces prodeje bytů
počínaje prohlídkami, jakož
i právní servis k vyhotovení
kupní smlouvy až po podání
návrhu na vklad vlastnického
práva na katastrální úřad, zajišťuje městská část Praha 9.
Při samotném prodeji není
využíváno služeb realitních
kanceláří či jiných zprostředkovatelů, není sepisována
ani zpoplatněna rezervační
smlouva a vítězi výběrového
řízení jako kupujícímu tak odpadají náklady na zprostředkovatelské odměny. Městská
část Praha 9 nevydala nikomu
souhlas s inzerováním ani
nabízením těchto bytů k pro-

Nyní městská část Praha 9
zveřejňuje záměr prodeje 6 bytů
o různých dispozicích, výměrách,
a to na Proseku, v Libni a ve
Vysočanech:

2. bytová jednotka č. 571/23
v domě čp. 571, ulice Vysočanská s dispozicí 3+1 o výměře
73,6 m² + lodžie

6. bytová jednotka č. 578/22
v domě čp. 578, ulice Litoměřická s dispozicí 1+1 o výměře
27 m² + lodžie

3. bytová jednotka č. 1180/20
v domě čp. 1180, ulice U Svobodárny s dispozicí 1+1 o výměře 61,9 m²

Vyhlášené záměry na prodej
jednotlivých bytů ve výběrovém řízení s popisem bytu,
termínem jeho prohlídky, minimální nabídkovou cenou, výši
požadované jistiny a všemi
podmínkami pro přihlášení do
soutěže včetně „Zásad prodeje
volných bytů“, návrhu kupní
smlouvy, formuláře k podání
nabídky a kontaktních osob
najdete na úřední desce.

4. bytová jednotka č. 767/1
v domě čp. 767, ulice Pod
Strojírnami s dispozicí 1+1
o výměře 34,7 m²
5. bytová jednotka č. 1414/19
v domě čp. 1414, ulice Kovářská s dispozicí 1+kk o výměře
36,5 m²

1. bytová jednotka č. 568/14
v domě čp. 568, ulice Vysočanská s dispozicí 3+1 o výměře
73,4 m² + lodžie

Ing. Kopčilová, vedoucí realitního oddělení,
odbor správy majetku MČ Prahy 9

INZERCE

Nabízíme zdravotní služby na vysoké odborné úrovni
v lékařských oborech:
Zdravotnické zařízení Poliklinika Kolbenova,
které se nachází ve Vysočanech nedaleko
metra Kolbenova, provozuje od roku 1993
společnost MEDIPO s.r.o. Poliklinika prošla
v minulém roce modernizací, včetně
nového vybavení ambulancí chirurgie
a neurologie.

Chirurgie

Psychiatrie

Neurologie

Prak�cké lékařství

Najdete nás na adrese Kolbenova 473/36, 190 00 Praha 9, jen 150 m chůze směrem do centra od stanice metra
Kolbenova (žlutá linka B) a tramvajové zastávky Kolbenova (tram. č. 16). Objednat na ošetření se můžete telefonicky
na čísle 266 032 188 (chirurgie), 266 038 853 (neurologie), 266 032 089 (psychiatrie) a 266 032 887 (prak�cký lékař).
Nabízíme krátké objednací lhůty a přijímáme nové pacienty k registraci u prak�ckého lékaře.
Ambulance chirurgie, traumatologie a proktologie nabízí:

Ambulance neurologie nabízí:

•
•
•
•
•
•

•

komplexní diagnos�ckou, léčebnou a preven�vní péči
v oboru neurologie
EEG vyšetření – velmi krátké termíny vyšetření včetně
vyhodnocení
infuzní terapii (také pro externí pacienty dle indikace
jejich lékaře)
kaudální tlakové blokády u vertebrogenních onemocnění

•
•
•

SC-370456/01

odstraňování znamének a podkožních útvarů
léčba nezhoubných onemocnění konečníku
ošetření lehčích úrazů (oděrky, tržné rány, ...)
léčba zánětlivých onemocnění kůže
hojení bércových vředů a chronických ran
vyšetření a léčba pohybového aparátu

Více informací najdete na webových stránkách www.poliklinikakolbenova.cz

Švadlenka
u kočky

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

PRODEJ NEPŘERUŠEN
SC-362597/04

SC-362725/15

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A NÁBYTKU
FIRMA PVJ GROUP
TEL.: 724 006 275

Důchod
neznamená
konec pracovním
ambicím, za měsíc
jsem si přivydělal
15 600 Kč

DUBE N
44X63.indd 1

Albina Kashkarova
realitní makléř

tel.:

774 849 270

SC-362643/04

informace, které se Vám budou
hodit při prodeji, pronájmu nebo
koupi bytu na Proseku

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz
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Největší obchod s přízemi
Elian a galanterií
Sokolovská 240/902, Praha 9
Tel.: 777 653 145
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SC-370293/02

Nový web o realitách na Proseku

BYDLIMENAPROSEKU.CZ
SC-370292/02

Chceš si
přivydělat i ty?
Zavolej na tel.:
730 517 837

SC-362531/08

FA J. MACHÁČ

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.

29
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Běh přes auta nebo atomovým krytem?
Vysočany opět přivítají závod Urban Challenge
Překonání vlastních limitů, obrovské emoce a unikátní zábava: městský běh Urban Challenge opět nabídne v sugestivní
atmosféře areálu pražské Pragovky jedinečný zážitek. Termín závodu je 22. dubna a účastníci se mohou registrovat na
stránkách www.urbanchallenge.cz.
Urban Challenge je prvním
městským překážkovým
během svého druhu v České
republice. Na účastníky čeká
přeskakování aut, lezení přes
kontejnery, běh atomovým
krytem a mnoho dalších výzev.
A to vše v jedinečné atmosféře
industriální haly.
Areál Pragovky byl vybudován již v roce 1907, právě zde se
vyráběly legendární automobily
Praga. Jinak nepřístupný komplex se nyní otevře speciálně
pro účastníky Urban Challenge
– již tak sugestivní prostředí
dokreslí ještě typické zvuky továrny, které pořadatelé pustí do
reproduktorů. Závodit je možné
i v týmech – stačí to jen označit

při registraci na webové stránce
urbanchallenge.cz.

Pořadatelé si po loňském
úspěchu připravili pro závod-

níky několik novinek. „Trochu
jsme pozměnili trasu a překážky tak, aby byl běh ještě
zajímavější. Navíc letos jsme
připravili trať i pro děti. Vedle hlavního závodního okruhu
pro ně budou připravené také
překážkové okruhy, ti nejmenší do šesti let si mohou zdarma
zaběhnout překážkovou dráhu
v zázemí akce. Pro starší jsme
připravili překážkové okruhy
v délce 900 m a 1800 m,“ vysvětluje jeden z organizátorů
Ondřej Pála, jinak jeden z nejlepších českých profiboxerů.
Akce se koná pod záštitou Magistrátu hl. m. Praha, městské
části Praha 9 a Českého olympijského výboru. mbs

Závod BigWall OPEN 2017
ve sportovním lezení má své vítěze
Pod záštitou starosty městské části Praha 9 Ing. Jana Jarolíma se v sobotu 18. února na lezecké stěně BigWall
uskutečnily závody BigWall Open 2017 ve sportovním lezení na obtížnost.
V mužích již od kvalifikace jasně dominoval Kazach Rishat Khaibullin, který reprezentoval brněnský oddíl VUT. Nezaváhal ani ve finále a cestou boulderového
charakteru se prolezl ke druhému vítězství
na BW OPEN v řadě. Následován byl Janem
Kendíkem a těsně třetím Jakubem Hlaváčkem, kteří oba dolezli o tři chyty níž. Honza pohybem z chytu získal od rozhodčích
„+“ navíc, které ho posunulo v konečném
pořadí před Kubu. text a foto: Dorka Vlková

Smyslem závodů je přilákat závodníky
všech výkonnostních kategorií a umožnit
zažít závodní atmosféru i lezcům, kteří
se na závody jinak nevydají. Na startovní
listině čítající celkově 58 žen a mužů se
objevili sportovci ve věku od 8 do 68 let.
Kvalifikace se rozběhla úderem desáté
hodiny a lezci se začali pouštět do cest
různých obtížností, které si vybrali jako
základní. Po jejich zdolání postupovali vždy na cestu obtížnostně následující. S nástrahami kvalifikace si nakonec
nejlépe poradili Eliška Vlčková a Rishat
Khaibullin, druzí v pořadí byli Daniela Kotrbová a Jakub Hlaváček, třetí pak
Michaela Smetanová a Tomáš Reich. Do
podvečerního finále celkově postoupilo
8 nejlepších mužů a žen.

Finále
Mezi ženami se ve velmi dobrém světle
ukázala především brněnská závodní
líheň, odkud dorazily hned tři 14leté
závodnice a zaznamenaly 100% úspěšnost
v postupu do finále. Všechno korunovala
Míša Smetanová perfektním finálovým
výkonem. Na miniaturních chytech v „mírně převislém výlezu“ se dokázala udržet
o dva kroky déle než všechny její nejbližší
soupeřky a naprosto po zásluze brala zlato
před zkušenějšími matadorkami reprezentujícími domácí BigWall tým Eliškou Vlč30
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Vítězná Michaela Smetanová

kovou a Danielou Kotrbovou. Ta se o třetí
místo musela přihlásit úspěšným protestem proti chybnému vyhodnocení svých
závěrečných kroků a prohodila si tak umístění s třetí a nejmladší členkou BW týmu
Barborou Zítkovou, která dosáhla ve finále
stejného výkonu a na konečné čtvrté místo
ji posunul horší výsledek z kvalifikace.
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Zlatý Rishat Khaibullin
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VETERINÁRNÍ
VETERINÁRNÍ KLINIKA
KLINIKA
HLOUBĚTÍN
HLOUBĚTÍN s.r.o.
s.r.o.

www.veterinahloubetin.cz, tel.: 281 863 796, e-mail: ordinace@veterinahloubetin.cz
www.veterinahloubetin.cz, tel.: 281 863 796, e-mail: ordinace@veterinahloubetin.cz
Mochovská 535/38, Praha 9, Hloubětín, Obch. dům Havana, u st. metra Hloubětín
Mochovská 535/38, Praha 9, Hloubětín, Obch. dům Havana, u st. metra Hloubětín

JARO BEZ KLÍŠŤAT!

JE slevu
ZÁKLAD
V průběhu dubnaPREVENCE
a května poskytujeme
10% při odběru 2 a více

antiparazitárních PREVENCE
tablet
Bravecto
Advantix, výhodnou cenu
JE
ZÁKLAD
ZÁKROK
AKČNÍ
CENA či pipet
ZÁKROK
AKČNÍ CENA
nabízíme také u obojků
Foresto (velký
za 690 Kč či malý za 540
Kč)
AKČNÍ CENA
ZÁKROK
AKČNÍ CENA

ZÁKROK
Vakcinace pes

390 Kč

Kastrace feny do 10 kg

2 500 Kč

Vakcinace
pes
390
Kastrace
feny
do
10 kg
23 500
Kč
NAŠE SLUŽBY:
úkony,
medicína,
ultraVakcinace
kočka běžná ošetření,
390 Kč
Kčpreventivní
Kastrace
fenyinterní
10–20
kg
500
Kč

sonografické ošetření a RTG ošetření, laboratorní diagnostika, očkování,

Vakcinace
kočka
390 Kč
Kastrace
feny
10–20
34 500
Kastrace
kočka
990
Kč
Kastrace
fenydrobných
20–40 kg
kg savců,
500 Kč
Kč
čipování,
vystavení pasů EU,
herpetologie,
nemoci

ORDINAČNÍ
HODINY:
nadstandardní
služby
– stomatologie,
ortopedie.
po–pá 8.00–12.00
a 15.00–19.00;
sokardiologie,
8.00–12.00;chirurgie,
ne 18.00–20.00
po–pá 8.00–12.00ORDINAČNÍ
a 15.00–19.00; soHODINY:
8.00–12.00; ne 18.00–20.00
po–pá 8.00–12.00 a 15.00–19.00; so 8.00–12.00; ne 18.00–20.00

SC-370272/01

Přípravky
na klíšťata
a blechy
– přina
2 a víceordinační
tablet Bravecto
sleva 10 %.
se vztahuje
pouze
dopolední
hodiny
MVDr.Akce
Petr
Škubal,
tel.: 773
665nákupu
752
(pohotovost)
a objednané
klienty
po
telefonu
nebo
internetu,
kteří
při
objednání
sePokorná,
vztahujetel.:
pouze
na
dopolední
ordinační hodiny
MVDr.Akce
Lenka
773
665
751 (pohotovost)
uvedou
heslo:
„PREVENCE
JE ZÁKLAD“.
a
objednané
klienty
potel.:
telefonu
nebo
kteří při objednání
MVDr.
Helena
Pavelková,
777
658
968internetu,
Naše
služby:
běžná
ošetření,
preventivní
úkony,
uvedou heslo: „PREVENCE JE ZÁKLAD“.
nadstandardní
služby
– stomatologie,
kardiologie,
chirurgie,
ORDINAČNÍ
HODINY:
Naše
služby:
běžná ošetření,
preventivní
úkony,ortopedie.

SC-362391/05

nadstandardní
služby – stomatologie,
kardiologie,
chirurgie,
Kastrace
kočka
990–Kč
Kastrace
feny
20–40
kg ortopedie
4 50010
Kč%.
Přípravky
na klíšťata a blechy
při nákupu
2 a více
tablet
Bravecto
sleva

043-17_FIN_kampan_3-4__inz_DEVITKA_92x130mm__PROSEK.indd 1
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PETROTRANS, S. R. O., PŘIJME ŠIKOVNÉ ŘIDIČE
S ŘP SK. C, E PRO PRACOVIŠTĚ KRALUPY NAD VLTAVOU
ROZVOZ ZBOŽÍ V RÁMCI ČR
MOŽNOST UBYTOVÁNÍ HRAZENÉ ZAMĚSTNAVATELEM
MZDA AŽ 46.000 KČ + STRAVNÉ
NABÍZÍME:
PŘÍSPĚVEK NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
POUKÁZKY NA ODBĚR POHONNÝCH HMOT
MODERNÍ VOZOVÝ PARK
TÝDEN DOVOLENÉ NAVÍC
kontaktní telefon: 736 507 517
e-mail: alena.pokorna@petrotrans.cz

AMERICKÝ MU
Libreto

IVA

N MENCHELL

Texty

ZIKÁL

DON BLACK

Hudba

FRANK WILDHO

RN

Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music Theatre International. www.MTIshows.com
Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd.
PREMIÉRA
tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz
ŘÍJEN
2016
a v síti Ticket Art vč. všech poboček
CK Čedok.

www.hdk.cz
Hlavní mediální partner
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Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Střežíme vaše zdraví

201

Nejste spokojeni se zdravotní pojišťovnou?
Víte, že do 31. 3. 2017 ji můžete změnit?
A pojištěncem VoZP budete od 1. 7. 2017

✔ Chcete stejně kvalitní péči

ve špičkových zdravotnických
zařízeních, jakou mají vojáci
Armády České republiky?

Vojenská zdravotní pojišťovna
✔ Chcete mít jistotu, že se
je tu pro všechny a nabízí Vám až: Vám a Vašim blízkým v případě
• 1 800 Kč pro těhotné ženy a maminky
kojenců
• 1 200 Kč na školu v přírodě
• 1 000 Kč na plavání s dětmi
• 400 až 2 500 Kč na očkování
• 500 Kč na cvičení s dětmi
• 400 Kč na dentální hygienu
• 300 Kč na ochranné sportovní pomůcky
• a mnohé další příspěvky
Podrobnosti o programech prevence
a podmínky pro čerpání příspěvků
najdete na www.vozp.cz/prevence

w w w. v o zp. cz

Jarní servisní prohlídka za 249 Kč včetně
Jarní klimatizace.
servisní prohlídka
za 249váš
Kč včetně
kontroly
Připravíme
vůz
kontroly klimatizace. Připravíme váš vůz
na letní výlety.
na letní výlety.

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou
Připravili
jsme pro vás
pestrou nabídku
se slevou
až 25 %.
Samozřejmostí
je možnost
přezutíletních
od 250pneumatik
Kč nebo uskladnění
až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí od 250 Kč nebo uskladnění
pneumatik za 889 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme
pneumatik za 889 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme
funkčnost vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme
funkčnost vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího.
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího.
To všeTo
zavše
akční
cenu cenu
249 Kč.
i na vaši
bezpečnost.
K nové
za akční
249Myslíme
Kč. Myslíme
i na vaši
bezpečnost.
K nové
sadě předních
stěračů
vám jako
přibalíme
koncentrát
náplně
sadě předních
stěračů
vám bonus
jako bonus
přibalíme
koncentrát
náplně
do ostřikovačů.
Sháníte-li
nosiče
na střechu
nebonebo
jiné jiné
prvky
příslušenství,
do ostřikovačů.
Sháníte-li
nosiče
na střechu
prvky
příslušenství,
bude se
vámsehodit
až 15%
Vlastníte
vůz ŠKODA
starší
4 let?
bude
vám hodit
až sleva.
15% sleva.
Vlastníte
vůz ŠKODA
starší
4 let?
Pak můžete
získatzískat
ještě ještě
výhodnější
cenyceny
díkydíky
Šekové
knížce
plné
slev,
Pak můžete
výhodnější
Šekové
knížce
plné
slev,
která nabízí
až 20%
na vybrané
opravy
a řadu
dalších
výhod.
která nabízí
až slevy
20% slevy
na vybrané
opravy
a řadu
dalších
výhod.

potřeby dostane nejmodernější
léčby onkologických onemocnění
v protonovém centru?

✔ Chcete pro sebe i své děti

bohatou nabídku příspěvků
na plavání, cvičení, regeneraci,
očkování, školní pobyty,
rovnátka, dentální hygienu či
na různá preventivní vyšetření,
to vše po celý rok a bez nutnosti
střádat body nebo kredity?

PAK NEVÁHEJTE
A PŘIDEJTE SE K NÁM!
SC-370287/05

• 2 400 Kč na rovnátka

PEČOVAT
PEČOVAT
JE
JENORMÁLNÍ
NORMÁLNÍ

Více informací
získáte
na ŠKODA
Infoline
Více informací
získáte
na ŠKODA
Infoline
800800
600600
000000
nebo
na www.skoda-auto.cz.
nebo na
www.skoda-auto.cz.

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

SC-370455/01

Auto-Poly spol. s r.o., Novohospodská 148, 261 01 Příbram IX
Auto-Poly spol. s r.o., Novohospodská 148, 261 01 Příbram IX
Tel.: 318 626 936, www.auto-poly.cz
Tel.: 318 626 936, www.auto-poly.cz
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