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POLIKLINIKA PROSEK HLEDÁ LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍ SESTRY

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
BLÍŽÍ SE VOLBY DO PS
PARLAMENTU ČR. NECHCETE
SE ZAPOJIT DO PRÁCE
OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE?
OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
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V létě se hraje
divadlo na Harfě
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VYBERTE SI
„SVŮJ“ KURS
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MALÍŘI
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Rodinné domy

PRAHA 9

k doktorovi jedem,
objednáni předem...

čakovice
třeboraDice
bydlení v Praze
s výhodami okolní
bohaté přírody

Praha

NOVOVYSOČANSKÁ

VETERINÁRNÍ KLINIKA NOVOVYSOČANSKÁ

PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY

MVDr. Petr Škubal a MVDr. Helena Pavelková s novým týmem
veterinárních lékařů a sestřiček jsou připraveni ošetřit vaše čtyřnohé,
opeřené i šupinaté přátele. Dostatek parkovacích míst zajištěn.
kvinta 5+kk

MVDr. P. Škubal
chirurgie, ortopedie, stomatologie – 601 578 740
MVDr. H. Pavelková kardiologie, herpetologie – 601 578 704
MVDr. L. Pokorná interní medicína, endokrinologie,
výživa zvířat – 601 578 514
Novovysočanská 918/2d, 190 00 Praha 9, tel.: 266 316 309

DOSTATEK PARKOVACÍCH MÍST ZAJIŠTĚN

kvarta 4+kk

OBJEDNANÉ KLIENTY A AKUTNÍ PACIENTY
OŠETŘUJEME BEZ ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ

www.vyladenedomy.cz

SC-362391/08

www.veterinanovovysocanska.cz

Žaluzie

Sexta 6+kk

) 724 511 511

SITUACE NA PROSECKÉM
REALITNÍM TRHU

17-06-01-inzerce-domy-92x130-01.indd 1
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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

SC-371009/02

Ordinační hodiny: po–pá 9:00–12:00, 15:00–20:00 hod.
Operační hodiny: 12:00–15:00 hod.

6/1/2017 4:14:40 PM

Nejvíce se na Proseku prodává bytů 3+kk, 3+1, a to v průměru 15‒20 nemovitostí.
Nejméně bytů k prodeji je o velikosti 1+kk, 1+1, tj. 1–3 byty. Bytů 2+kk, 2+1 se nabízí 4–8.
Průměrné ceny za 1 m2 bytu* v panelových domech a novostavbách na Proseku byly
v červnu 2017 následující:
1+kk, 1+1

panel

75 000 Kč

novostavba

77 000 Kč

2+kk, 2+1

panel

69 000 Kč

novostavba

65 000 Kč

3+kk, 3+1

panel

55 000 Kč

novostavba

70 000 Kč

* Průměrné ceny, prosím, vždy berte s velkou rezervou: při jejich stanovení se nebere
v potaz stav bytu a domu, ve kterém podlaží se byt nachází, zda má lodžii atd.

Albina Kashkarova

certifikovaný realitní makléř RE/MAX Alfa

tel.: 774 849 270

www.bydlimenaproseku.cz

SC-370786/01

Lukáš Chudoba, Praha 9, www.prahazaluzie.eu

SC-370993/01

„Potřebujete-li vědět tržní cenu Vašeho bytu, obraťte se na mě: tržní odhad
prodejní ceny Vašeho bytu pro Vás připravím zcela zdarma a nezávazně.“

chcete změnit svou práci a vydělávat víc?

INZERCE
V ČASOPISU
MANAŽER INZERCE

MAGAZÍ N

M ĚS TS K É
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PoPis Pracovní Pozice:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících zákazníků, nabídka a prodej reklamy v titulu
s největším počtem výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů a doporučení řešení jejich dalšího
rozvoje pomocí našich medií. Tvorba cenových nabídek, reporting, běžná administrativa.

9

SC-370488/30

jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

/

Jsme jedno z největších vydavatelství v České republice působící na trhu již 17 let.

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

tel.: 734 505 923

DE VÍ TKA

19.06.17 21:27

HLEDÁME MANAŽERY INZERCE!

Požadujeme:
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu a samostatnost. Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat. Radost z práce s lidmi. Prokázání bezúhonnosti,
minimálně středoškolské vzdělání. Předchozí obchodní praxe výhodou.
Práce na ŽL. Uživatelskou znalost práce na PC.

Jaroslav Harviš
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Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

EDITORIAL

Historie
Služby

PŘEČTĚTE SI

4 – 9 Z radnice

Vážení čtenáři,
začínají letní prázdniny,
které představují volno
pro školáky, pedagogické
pracovníky a ve většině divadel také pro herce. Ovšem
herecké prázdniny už šest
let pro naší městskou část
neplatí. Divadlo Gong sice
nehraje, ale letní divadelní
scéna se stěhuje na střechu
obchodního centra Galerie
Harfa. Podrobný program
Letní scény Harfa přinášíme v tomto vydání Devítky.
A nebojte se, že o kulturní
zážitek přijdete, pokud bude
pršet. V tom případě se herci
stěhují do Divadla Gong.

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.

6 – 7 Téma měsíce
10 – 12 Sociální služby

V květnu a červnu se
v Praze 9 konala celá řada
kulturních, společenských
a vzdělávacích akcí. Za mnohými se ohlédneme v tomto čísle.
A pokud odjíždíte z Prahy
na prázdniny na delší dobu,
nezapomeňte se ještě před
odjezdem registrovat na zářijové Harfandění, nebo si
vybrat z bohaté nabídky hereckých, hudebních, jazykových, výtvarných a sportovních kursů, jež od září
pořádá Divadlo Gong.
Přeji vám léto plné krásných zážitků.

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
majkakurkova@gmail.com
Redakční rada: Předseda: Mgr. Adam
Vážanský, členové: Milan Apeltauer,
Ing. Zdeněk Davídek, Ing. Marek Doležal,
Zuzana Haberlová, Miloslav Hanuš,
PaedDr. Taťjana Horká, Mgr. Tomáš Portlík,
MUDr. Michal Mašek, Mgr. Jiří Houdek
Vaše názory, podněty, náměty nebo příspěvky
a fotografie rádi uvítáme na e-mailu:
redakcedevitky@praha9.cz nebo na
poštovní adrese městské části Praha 9.

13 – 15 Školství
16 – 23 Kultura
21 – 22 Rokytka
24 Život kolem nás
26 – 29 Informace
27 – 28 Dotazník
30 Bezpečnost

Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

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

Další kontakty:
Strategic Consulting, s. r. o.,
Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1
Jednatel společnosti:
Jan Čížek, jan.cizek@ceskydomov.cz
Marketing a inzerce:
Mgr. Jaroslav Harviš
e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
tel.: 224 816 821
mob.: 734 505 923
Korektury:
Bc. Ing. Gabriela Hegerová

Grafická úprava:
Strategic Consulting, s. r. o.
grafik@ceskydomov.cz
Tisk: Europrint, a. s.,
Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
Distribuce:
Zdarma do každé schránky,
zajišťuje Česká pošta, s. p.
Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit
na tel.: 224 816 821 nebo na e-mailu:
distribuce@ceskydomov.cz
Foto na titulu: Kulturní portál
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Zastupitelé za ČSSD, Stranu zelených, Stranu svobodných občanů a o. s. Krocan

Rekonstrukce hostince U Brabců
proběhne pod pečlivým dohledem
Zastupitelé městské části Praha 9 dne 25. dubna souhlasili s uzavřením smlouvy na směnu budovy hostince U Brabců,
která se nachází na Starém Proseku a patří společnosti Prosek 2, s r. o., za pozemky na Krocínce, jenž vlastní MČ Praha 9.
Budovu chtěl soukromý investor na základě platného demoličního výměru zbourat. S tím však nesouhlasili mnozí občané
a některá občanská sdružení, proto radnice jednala s majitelem budovy a výsledkem bylo uzavření směnné smlouvy.
O kauze jsme v měsíčníku Devítka
podrobně informovali. Nyní přinášíme
názory opozičních zastupitelů.

Miloslav Hanuš, ČSSD:
Směna hostince U Brabců se nám jako zastupitelům za ČSSD nelíbila a od samého
počátku jsme byli proti ní, protože se pro
radnici jednalo o nesmírně složitý úkol.
Na druhou stranu ale musíme přiznat,
že systém směny a výměna budovy za pozemky na Krocínce se nám zdá jako chytré řešení, a to proto, že radnice nepoužívá na získání budovy peníze z běžných
finančních prostředků městské části. Je-li
tedy pro radnici vlastnictví budovy s pozemkem na Starém Proseku důležitější
než třeba pozemek na Krocínce a zastupitelé s touto změnou struktury majetku
souhlasili, vnímáme směnu jako logický
návrh, byť jsme byli proti ní.
Ovšem tím, že zastupitelstvo souhlasilo
se získáním hostince U Brabců do vlastnictví MČ Praha 9 pro nás jako ČSSD tato kauza nekončí. Pečlivě budeme sledovat průběh rekonstrukce budovy. Víme, že to není
jednoduchý úkol, a jsme zvědaví, do jaké
míry bude platit prohlášení místostarosty Tomáše Portlíka, že na obnovu hostince
U Brabců bude shánět prostředky z cizích
zdrojů, aby radnice zaplatila za rekonstrukci co nejméně. Je to odvážné prohlášení, ale pokud se ho podaří naplnit, byla by
to cesta nejlepším možným směrem.
Co mě ale udivuje, jsou aktivisté, kteří sháněli podpisy na petici, aby budovu
U Brabců zachránili, a v momentě, kdy
měli příležitost vyslovit se pro získání
hostince do vlastnictví MČ Praha 9, buď
nepřišli na zastupitelstvo, nebo hlasovali
proti. Mohu z toho vyvodit jediné – nešlo
jim o věc, ale jednalo se o nedůstojné politikaření.

Jan Sládek a Luboš Fendrych,
Strana zelených Praha 9:
Zelení hostinec u Brabců chtějí. Požadují ale otevřenost radnice. V květnovém
čísle Devítky jste možná četli článek
o směně pozemků bývalých garáží Pod
Krocínkou za hostinec U Brabců. V něm
jsme jako Zelení byli nařknuti z toho, že
se nám směna „nelíbí“. Z tohoto prostého
sdělení čtenář snadno nabude dojmu, že
se záměrem MČ nesouhlasíme. Úsměvné,
když jsme téměř rok podporovali snahy
hostinec nezbourat. Na dubnovém zastupitelstvu nám pouze vadila rychlost, jakou
mělo ke směně dojít.
4
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Budova hostince U Brabců dnes

„Chtěli jsme tuto poměrně zásadní směnu nechat prodiskutovat v komisích životního prostředí a rozvoje území. Celá
směna se dojednala pár dnů před zastupitelstvem, a protože jednání s investorem
už probíhala přes půl roku, nechápeme,
proč radnice najednou se směnou tak spěchala. Jako Zelení bychom rádi viděli, že
se drží vysoká úroveň otevřenosti při zacházení s obecním majetkem“, říká zelený
zastupitel Jan Sládek.
„Bylo moudré zbavit se bez širší diskuse lukrativních pozemků Pod Krocínkou?
Jaký bude mít stavba dopad na životní
prostředí a na dopravní obslužnost? Je zde
mnoho otázek, které zůstanou nezodpovězeny,“ dodává předseda Zelených v Praze 9 Luboš Fendrych.
Zelení dlouhodobě kritizují nízkou míru
otevřenosti radnice směrem k občanům.
Spolu s plány vybudovat parkovací dům
Billa hned vedle oblíbeného parku nebo
zastavět náměstí OSN ve Vysočanech je
směna pozemku U Brabců dalším příkladem neochoty radnice s občany vést dialog o tom, jak se naše městská část bude
rozvíjet.

Josef Rauvolf, předseda spolku Krocan:
Krocan reaguje! Měli jsme pravdu... A jak
se ukázalo v květnové Devítce, nebylo to až
tak těžké. Tiskový mluvčí radnice zde na
str. 6 otiskl text chválící politiky za skvělý
tah, jímž získali hostinec U Brabců výměnou za pozemek po garážích v ulici Pod Krocínkou. Budiž. Ovšem v tom samém článku
napadá spolek Krocan, jemuž se tato směna
„nyní nelíbí, i když právě sdružení Krocan
se ještě před pár týdny profilovalo jako
ochránce budovy U Brabců a vyzývalo radnici k tomu, aby získala stavbu...“
Ano, Krocan se celou dobu snažil radnici k získání (a záchraně) budovy přimět.
A jsme samozřejmě rádi, že k tomu nakonec došlo. Jedno však tiskový mluvčí zatajil. Nám se totiž nelíbilo, jakým způsobem
se radnice pozemku po garážích zbavila.
Dlouhodobě jsme žádali, aby nejdřív ne-
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chala zpracovat studii, koncepčně řešící
příští podobu této části Krocínky. A teprve pak něco s pozemkem podnikat. Místo
toho se jej v nebývale krátké lhůtě a za
podivných okolností zbavila. Bez možnosti
dále ovlivnit, co se s ním bude dít.
Opakovaně jsme na to poukazovali. Pro
připomenutí – i tiskovému mluvčímu –
uvádím část interpelace našeho předsedy
ze zasedání zastupitelstva 25. dubna 2017:
„Závěrem bych rád zdůraznil, že spolek
Krocan v žádném případě není proti tomu,
aby radnice získala do svého majetku hostinec U Brabců... Nám pouze vadí podivné
okolnosti, za nichž by radnice měla hostinec U Brabců získat, a podivný spěch celou záležitost co nejdříve vyřídit.“

Zuzana Haberlová, Strana svobodných občanů:
Co se hospody U Brabců týče, byla jsem
od samého začátku jednoznačně proti
tomu, aby MČ Praha 9 usilovala o její získání do svého vlastnictví. Jakkoliv chápu
nostalgii mnohých k této budově, hospoda
U Brabců nemá status historické památky
a opravdu není reálné, aby městská část
skupovala a zachraňovala všechny staré
budovy ani aby zasahovala do vlastnických práv jejich majitelů.
Cena hospody a příslušných pozemků
byla stanovena na hodnotu cca 30 milionů korun, další desítky milionů bude stát
její rekonstrukce. Ty peníze budou chybět někde jinde. Chápu, že aktivisté, kteří
o záchranu hospody usilovali, tuto stránku věci v potaz neberou, ale zastupitelé by
to mít na mysli opravdu měli. Proto jsem
byla šokována reakcí některých zastupitelů poté, co byl oznámen záměr o směně
„Brabců“ za pozemky na Krocínce. Zastupitelů, kteří společně s aktivisty bojovali za záchranu této budovy, hlasovali pro
směnu za jiné pozemky a obrátili po zjištění, o jaké pozemky se jedná. Já této směně nefandím, ale je to směna naprosto logická. Těžko mohl někdo předpokládat, že
se investor spokojí s nějakými bezcennými pozemky (a ani si nejsem vědoma toho,
že by Praha 9 takovými pozemky disponovala), a co se hodnoty týče, je tato směna
pro Prahu 9 dokonce o něco výhodnější
než pro druhou stranu.
Ano, i já bych si představovala pro pozemky na Krocínce jiné využití, ale pokud
bych hlasovala pro záchranu „Brabců“,
ztrátu těchto konkrétních pozemků bych
brala jako naprosto očekávatelný důsledek.
Byla bych ráda, kdyby i ostatní zastupitelé
přemýšleli o důsledcích svého hlasování.
Č E R V E NE C
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Prezident republiky vyhlásil volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Prezident republiky vyhlásil dne 2. května 2017 termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Termín sněmovních voleb je stanoven na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017. Hlasování bude probíhat
v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu začíná hlasování v 8 hodin a volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin.
Hlasování bude probíhat
ve volebních místnostech
na území České republiky
a ve volebních místnostech
zřízených při zastupitelských
úřadech České republiky. Hlasovat lze i na voličský průkaz,
o který je třeba požádat písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče,
případně v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky. Písemně
nebo elektronicky podaná
žádost musí být doručena
nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb (13. října 2017) tomu,
kdo stálý seznam voličů vede
(pro občany Prahy 9 je to Úřad
MČ Praha 9), nebo osobně do
okamžiku uzavření stálého
volebního seznamu (18. října
2017 do 16.00 hod.). Voličský
průkaz opravňuje k zápisu do
seznamu voličů a k volbě v libovolném volebním okrsku na

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

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

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

PŘIHLÁŠKA

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

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

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

PSČ -------------------------

oblast, ve které bych chtěl pracovat:
(Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------datum ---------------------------------
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Mikroklima se těší stále většímu
Již 11. ročník akce městské části Praha 9 zaměřené na ekologii, ochranu životního prostředí a bezpečnou a šetrnou dopravu se
konal ve čtvrtek 25. května pod názvem Mikroklima 2017 na Proseku v parku Přátelství. Dopoledne se tu sešly především děti
z mateřských a základních škol devítky, odpoledne i široká veřejnost.
Každý, kdo do parku Přátelství na letošní
Mikroklimu zavítal, se mohl zastavit
na devětadvaceti stanovištích, kde
se zábavnou formou dozvěděl mnoho
zajímavého např. o tom, proč je třeba
třídit odpad, co je recyklace, proč znovu
používat obaly od výrobků, jak se měří

kvalita ovzduší, ale i jak se chovat ke
psům na ulici a co dělat, když máme
v domě netopýry…
Velkou pozornost vzbudil rovněž doprovodný program. Práci se služebními
psy-záchranáři předvedli psovodi Městské policie Praha. Strážníci z Městské

policie Praha 7 se zase představili v sedlech svých starokladrubských koní. A co
všechno potřebují a dokáží draví ptáci,
ukázali členové občanského sdružení
Penthea, kteří zároveň provozují záchrannou stanici pro handicapované volně žijící
živočichy. foto: Marie Kurková

KDO VŠECHNO SE NA
M I K R O K L I M Ě 2 0 1 7 P Ř E D S TA V I L ?
• Asekol a.s. – společnost zajišťující sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých
elektrospotřebičů
• Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. – organizátor Ovocných slavností na
Klíčově
• AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – firma, která sváží na městské části odpad od
občanů; na místě měla stánek, popelářský vůz a zajistila odvoz odpadu z akce
• BESIP – hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR
• Česká inspekce životního prostředí
• Dům dětí a mládeže Praha 9
• Penthea, občanské sdružení – letové ukázky dravců
• Ecobat s.r.o. – společnost zajišťující zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií
• EKO–KOM, a.s. – společnost zajišťující provozování celorepublikového systému třídění,
recyklace a využití obalového odpadu
• EKOLAMP s.r.o. – společnost zajišťující zpětný odběr osvětlovacích zařízení (světelné
zdroje – lineární zářivky, kompaktní zářivky=úsporné žárovky, výbojky, LED žárovky;
průmyslová svítidla)
• Ekumenická akademie, z.s. – zabývá se podporou fair trade, sociální solidární
ekonomikou a dopadem spotřebitelského chování na klimatické změny
• ELEKTROWIN a.s. – společnost zajišťující zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu
• HORTUS správa zeleně s.r.o. – údržba zeleně, chodníků, dětských hřišť a mobiliáře
městské části; na akci se postarala o opékání špekáčků – celkem jich bylo zdarma
k dispozici 600 kusů
• Klub českých turistů – akce z Proseka do Kobylis
• MoNaKo – MOdelařina NA KOleně – ukázka lodních modelů, výroba malých
plachetniček s následným závodem
• Komunální technika s.r.o. – dodavatel podzemních kontejnerů
• Kugler Václav – Keramika srdcem
• Lesy hl. m. Prahy – středisko ekologické výchovy
• Matematicko–fyzikální fakulta UK – Katedra fyziky atmosféry
• Městská policie hl. m. Prahy – útulek pro opuštěná zvířata, psovodi, jízdní policie a útvar
prevence
• Magistrát hl. m. Prahy – odbor ochrany prostředí
• Místní organizace Českého rybářského svazu Praha 9 – Vysočany – MO ČRS
Praha 9 – Vysočany
• Opravárna.cz – společnost podporující opravu rozbitých výrobků
• Pražské vodovody a kanalizace a.s. – aktivity pro děti, vodní bar
• Rukodělné dílny – Lenka Sýkorová – Bambulky elpopo
• Střední odborná škola stavební a zahradnická – prodej výpěstků žáků
• Toulcův dvůr – středisko ekologické výchovy Hlavního města Prahy
• Zaobzor o.s. – RNDr. František Šusta – vystoupení se psem v rámci programu Lidé
a pes ve městě
• ZO ČSOP Nyctalus – ochrana netopýrů, péče o nalezené a hendikepované netopýry
• Zvonečník – ekologická platforma při ČSSD
Zvláštní poděkování:
• časopis Naše příroda, vydává Naše příroda, o. s.
• časopis NIKA, vydává Občanské sdružení CES (Centrum environmentálních studií)
• časopis Vesmír, vydává Vesmír s.r.o.
• Pravý domácí časopis, vydává rodinné Vydavatelství Propolis, s.r.o.
• časopisy Everest, Extra, Kočičí planeta, Koktejl, Oceán, Psí sporty, Speicál, Už víš proč?,
V sedle, vydává Czech press group a.s.
• časopis F.O.O.D., Lidé a země, Maminka, Mateřídouška, Sluníčko, Moje psychologie,
vydává CN Invest a.s.
• časopis Příroda, vydává Extra Publishing, s.r.o.
• časopis Chatař & Chalupář, Psí kusy, vydává Časopisy pro volný čas s.r.o.
• časopis Myslivost, vydává Myslivost s.r.o.
• časopis Rybářství, vydává Český rybářský svaz
• skautské časopisy, vydává Junák–český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z.s.
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Poliklinika Prosek hledá
lékaře a zdravotní sestry
Po loňské modernizaci vstupní
haly pokračují v areálu Polikliniky Prosek v letošním roce další
významné úpravy. Návštěvníci
polikliniky si jistě všimli, že
probíhá rekonstrukce objektu
občerstvení, který opět nabídne
své služby v měsíci září. Ve vstupní hale byl umístěn informační
dotykový kiosek, kde návštěvník
polikliniky získá informace o lékařských oborech provozovaných
na poliklinice, lékařích, ordinační
době v ordinacích, provozní době
lékárny, aktualitách a dalších
nabízených službách.
Poliklinika Prosek poskytuje zdravotní péči ve všech zásadních lékařských
oborech a pro její další zkvalitnění bychom v řadách zdravotnického personálu Polikliniky Prosek uvítali nové
odborníky v těchto profesích: lékaře
s odborností rehabilitace, urologie, radiologie a všeobecné sestry pro diabetologii a domácí péči. Další informace
na www.poliklinikaprosek.cz.

Praha 9 se zapojila do projektu EU AgriGo4Cities
Městská část Praha 9 odstartovala v polovině února letošního
roku projekt hrazený ze strukturálních fondů EU (ERDF).
Nese název Agrigo4cities a spadá pod Interreg Danube
Transational Programme.
Agrigo4cities má za cíl podpořit sociální začlenění zranitelných
skupin, jako jsou např. Romové, sociálně slabí a lidé bez domova, do společnosti. Programu se zúčastní jedenáct projektových
partnerů a šest strategických partnerů z dunajského regionu.
Vedoucími partnery jsou akademici ze slovinské Velenje ZRC
SAZU, konkrétně tým Dr. Janiho Koziny.
Pro následující dva roky se podařilo Městské části Praha 9 získat prostředky z fondů EU na projekt, který má za cíl podporovat integraci sociálně slabých občanů za udržitelného rozvoje
městské části. V pravidelných půlročních intervalech se partneři seznámí s příklady dobré praxe, které jsou implementovány
v jednotlivých regionech. Na základě těchto návštěv a také po
absolvovaném podzimním školení v Mnichově, budou vybrány
konkrétní postupy, které je vhodné do městské části implementovat.
Praha 9 by neměla být lhostejná k těm občanům, kteří to potřebují nejvíce. Je třeba lépe propojit státní sektor s občany
a umožnit jim jejich rozvoj, který bude podporovat udržitelnost,
životní prostředí a kulturní odpovědnost.
Projekt je skvělou příležitostí jak efektivně přispívat k nastolení rovných podmínek a příležitostí a zasadit se o nediskriminaci specifických skupin, které jsou na okraji společnosti. Tímto cílem je naplněn jeden z horizontálních principů EU. Praha
9 aktivně využívá možnosti spolupráce a financování projektů
z evropských fondů. Tyto peníze jsou smysluplně využity a mají
konkrétní dopad na celou řadu aktivit, které jsou v gesci městské části Praha 9. Více informací o projektu naleznete na webu www.
praha9.cz. Máte-li chuť se do projektu zapojit, kontaktujte nás na e-mail:
pospisekp@praha9.cz. Pavel Pospíšek
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Vodohospodáři dokončili opravu
kanalizační stoky na Vysočanské
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily 31. května
opravu kanalizační stoky ve Vysočanské ulici. Estakáda se
propadla v polovině loňského července kvůli prudkému dešti
v úrovni autobusové zastávky Nad Jetelkou. Pro auta je
uzavřená a autobusy MHD místem projíždějí.
PVK prorazily novou stoku
a zabezpečily její podloží.
Náklady oprav dosáhly částky
48 milionů korun.
„V rámci havarijní opravy
jsme vybudovali novou na sto
metrů dlouhou kanalizační
stoku v hloubce sedmi metrů,“
řekl tiskový mluvčí Pražských

vodovodů a kanalizací Tomáš
Mrázek. PVK rovněž zabezpečily okolí stoky proti propadům a podloží v okolí stoky.
„V tuto chvíli na Vysočanské
probíhají práce již pouze v režii Pražské vodohospodářské
společnosti (PVS), která obnovuje stoku směrem k ulici Nad

Krocínkou,“ uvedl začátkem
června Tomáš Mrázek. Ukončit práce by měla do 15. srpna
letošního roku, následně má
nastoupit Technická správa komunikací (TSK) s pracemi na obnově kanalizačních
vpustí a povrchu vozovky. Kdy
práce TSK začnou a kdy je dokončí zatím není jasné.
Vysočanská komunikace se
poprvé propadla po přívalových deštích v polovině loňského července. Od té doby
byl provoz na estakádě uzavřen pro automobily i městskou hromadnou dopravu. Od
září 2016 byla pro autobusy

MHD zprovozněna alespoň
jedním pruhem. Krátce před
Vánocemi byl ale provoz znovu krátce zastaven kvůli propadu kanalizační vpusti. Do
třetice se pak dutina ve vozovce objevila letos v únoru.
V současné době stále jezdí
autobusy kyvadlově. red
INFO
Vysočanská estakáda, která překonává
převýšení několik desítek metrů, byla
vybudována v roce 1967. Podle měření
intenzity dopravy z loňského roku po ní
projede přes šest tisíc aut a autobusů
denně.

Upozornění k vydávání cestovních pasů a občanských průkazů
Vzhledem k velkému nárůstu
žadatelů požadujících vydání
cestovních pasů na oddělení
evidence obyvatel a vydávání
dokladů, může být v pondělí
a ve středu před 18. hodinou

z důvodu vyčerpané kapacity
daného dne pozastaveno odbavování dalších klientů.
Využijte, prosím, celé úřední hodiny oddělení, které jsou
mimo pondělí a středy i v úte-

rý, ve čtvrtek a v pátek (v úterý a ve čtvrtek 8.00–12.00
a 13.00–15.30 hodin a v pátek
8.00–12.30 hodin).
Dále upozorňujeme na možnost využití on-line rezervač-

ního systému na webových
stránkách Úřadu MČ Praha 9.
Prostřednictvím tohoto systému lze rovněž monitorovat aktuální vytíženost přepážek vydávání dokladů. red
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Senioři z Prahy 9 si užívali Letní slavnosti
Sociální služby Praha 9, z. ú., pořádaly v zahradě u domu s pečovatelskou službou v Novovysočanské ulici pro seniory z Prahy 9
již po osmé Letní slavnosti. Pod širým nebem si tak návštěvníci mohli užít řadu hudebních vystoupení zajímavých hostů.

Na jevišti senioři – jako v minulých ročnících slavností –
přivítali kapelníka a zpěváka
Petra Soviče, dále zpěvačku
Jitku Molavcovou, zpěváka
Richarda Adama, Žižkovanku a mnoho dalších umělců.
Své dovednosti předvedli
i amatérští umělci z řad dětí
i seniorů. V zahradě zároveň
s hudebními vystoupeními probíhaly doprovodné programy,
jako ruční dílnička, výstava
výtvarných prací seniorů,
turnaj v pétangue a další
zajímavé aktivity. Zájemci
si rovněž mohli prohlédnout
domov seniorů v rámci dne
otevřených dveří.
„Podobných akcí se účastním dvakrát, třikrát do roka
a vážím si toho, že mě na ně
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zvou,“ říká Jitka Molavcová,
herečka, zpěvačka a moderátorka, která spolu s dalšími
umělci zpříjemnila seniorům
páteční odpoledne 9. června
v Novovysočanské, a pokračovala: „Člověk rád slyší, že dokážu druhým předat energii
a jim se hned všechno rozjasní. Pak taková setkání mají
smysl. Potěšit lidi, potěšit naše
bližní, kteří to potřebují.“
Hudební program vystřídalo
taneční vystoupení seniorek.
„Jmenujeme se Taneční skupina Hortenzie a soustřeďujeme se v Kulturně aktivizačním
centru na Proseku v Praze 9.
Tancujeme country tance a lajnové tance, kdy každý tančí za
sebe a za hudebního doprovodu se posouváme vždy o 90
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stupňů dokola,“ vysvětlila Libuše Poštová, vedoucí taneční
skupiny.
„Senior dnes už není to, co
býval. Pamatuji si, že když
mým prarodičům bylo 70 let,
mělo se za to, že nic nemohou.
A dnes můj otec, kterému je
jednasedmdesát, přijel z cyklovýletu z Maďarska. Takže
je potřeba vytvářet seniorům
podmínky, aby mohli být aktivní, jestliže k tomu mají chuť
a sílu,“ dodal Adam Vážanský,
místostarosta MČ Praha 9.

Domov seniorů v Novovysočanské
Zájemci v době Letních slavností seniorů také využili den
otevřených dveří v domově
seniorů, aby si prohlédli jeho
prostory.

„Mnoho lidí mnohdy považuje sociální služby nebo domovy pro seniory za nějaké
domy hrůzy. U nás se mohou
přesvědčit, jak vlastně dobrý
domov pro seniory může vypadat. Jeho obyvatelé, kteří v něm
žijí, mají k dispozici garsoniéru
a mohou zde žít podobně jako
ve svém původním domově.
Rozdíl spočívá v tom, že s tím,
co už sami nedokážou, nebo je
to pro ně obtížné, jim pomáhají pečovatelky,“ konstatuje Michaela Žáčková, ředitelka ústavu Sociální služby Praha 9.
V domově je nyní 68 jednopokojových bytů, z toho 62
jednolůžkových a šest dvoulůžkových pokojů, dále šest
dvoupokojových bytů, z nichž
tři jsou dvoulůžkové a tři tří-
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lůžkové. Všechny pokoje mají
předsíň s velkými vestavěnými skříněmi, vlastní koupelnou a WC. Součástí vybavení
je také kuchyňský kout s elektrickým dvouvařičem, domácí
telefon, signalizační zařízení
pro přivolání personálu a elektronické požární čidlo. V případě potřeby mohou klienti
využívat k přivolání personálu
náramkové tlačítko bezdrátového signalizačního systému.
Ve společných prostorách
jsou klientům volně k dispozici
televize s videem, mikrovlnná
trouba, rychlovarná konvice,
lednice a vybavená kuchyňka
s troubou na pečení. Dále mohou využívat prostory kavárničky s automatem na kávu,
knihovny, tělocvičny, počítačové místnosti s připojením na
internet zdarma, wi-fi v části
budovy, vybavené reminiscenční koutky na chodbách, dílnu
ručních prací, kapli a pro pobyt na čerstvém vzduchu slouží klientům atrium a zahrada.
Budova je koncipována jako
bezbariérová, na chodbách
jsou samootevírací dveře a nainstalovaná madla.
O obyvatele domova se starají zdravotní sestry (registrované všeobecné zdravotní sestry) a pracovníci v sociálních
službách čtyřiadvacet hodin

S L U Ž BY

denně po celý rok, včetně víkendů a svátků. Pokud senioři chtějí, mohou se účastnit
některých z mnoha společenských, kulturních, poznávacích nebo společných aktivizačních programů, které pro
ně zajišťují sociální pracovníci.

Poděkování dobrovolníkům
Domov seniorů v Novovysočanské spolupracuje také
s dobrovolníky, kteří přichází
za klienty a povídají si s nimi,
předčítají periodika, doprovází
je na zahradu… Jim, stejně
jako dárcům, patří poděkování. Jsou to:
Jaromír Cmíral – zakoupení kuželek
Nadační fond VEOLIA, Stále
s úsměvem – Aktivně po celý život
ČSOB, dobrovolnický projekt
„Pomocné ruce“
Studenti gymnázia Jaroslava
Seiferta, Praha 9
Hosté, dobrovolníci, kteří přednáší
či vystupují pro seniory Kulturně
aktivizačního centra, Harrachovská
422/2, Praha 9
Slečna Nikola Homolová a všichni
dárci vánočních dárků v Domově
seniorů
Lékárna Dr. Max
Anežka Prokopová
Miroslav Živnůstka (Mikuláš, bingo...)
foto: Andrea Dunděrová

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, Z. Ú.

Od 1. ledna letošního roku se ústav Sociální služby Praha 9,
z. ú., stal pokračovatelem činnosti příspěvkové organizace
Středisko sociálních služeb městské části Praha 9.
Posláním organizace je poskytování sociálních a zdravotních služeb dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným
občanům, a to prostřednictvím domova seniorů, pečovatelské
služby, domu s pečovatelskou službou, dětských skupin, denního stacionáře Hejnická a aktivizace seniorů v kulturně aktivizačním centru pro seniory.
„Transformace na Ústav sociálních služeb Praha 9
eliminovala nevýhody a rizika spojená s právní formou
příspěvkové organizace a otevřela této neziskové organizaci
přístup k dalším zdrojům – evropským fondům, dotacím
a grantům, dárcům, fundraisingu, nadacím apod.,“ vysvětluje
radní Prahy 9 Taťjana Horká a dodává: „Městská část Praha
9 však stále zůstává jediným zřizovatelem a dbá, aby nedošlo
k snížení kvality či ke zhoršení dostupnosti poskytovaných
služeb občanům.“

ČE RVENEC

2017

DEV Í T K A

/

M A G A Z Í N

Pro Kulturně aktivizační
centrum v Harrachovské ulici
na Proseku a Domov seniorů
v Novovysočanské ulici ve
Vysočanech v Praze 9 hledáme
dobrovolníky na výuku seniorů, práce s počítačem a práce
s mobilním telefonem.
Kontakt pro bližší informace:
Bc. Andrea Dunděrová
Kulturně aktivizační centrum
pro seniory Prahy 9
Sociální služby Praha 9, z. ú.
tel.: 286 582 298,
mob.: 724 905 785
dunderova@ssspraha9.cz
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Vysočanská „V“
o letních prázdninách
Akce organizované Vysočanskými „V“ pro seniory z Prahy 9
se v červenci a srpnu nekonají.
Zkuste sami navštívit botanickou zahradu v Hrdlořezech nebo
Valdštejnskou zahradu v Praze 1.
Navštivte denně od 9 do 18 hodin zdarma botanickou zahradu
Střední odborné školy stavební a zahradnické v Praze 9 Pod
Táborem 17.
Ve Valdštejnské zahradě v Praze 1 (vedle Senátu ČR) se každý
čtvrtek od 17 hodin po dobu letních prázdnin a pak až do 28.
září konají koncerty různého hudebního zaměření. Zdarma.

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
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROGRAM:
Dovolená od 3. 7. do 10. 7. 2017
11. 7. 2017 / ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
8:30–14:30
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
12. 7. 2017 / STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Celodenní výlet, Mníšek pod Brdy – prohlídka
zámku, vstupné 70 Kč
8:15–14:00
Prohlídka expozice: První republika –
reprezentativní salony. Sraz v Harrachovské
v 8:00, nebo na Smíchovském nádraží
odjezd 9:00 hod.
13. 7. 2017 / ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory
Letní pétanque kurz
Letní ping – pong na zahradě
Letní trénink paměti

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

14. 7. 2017 / PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Karty – společenské hry
9:30–12:00
Vycházka Letenskými sady na Hrad
8:30–13:00. Sraz v Centru pro seniory
v Harrachovské v 8:30 hod.
17. 7. 2017 / PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní pétanque kurz
10:00–11:00
Letní dílnička – rukodělná technika – tkaní
(s sebou staré tričko)
13:30–15:00
18. 7. 2017 / ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat)
9:00–14:00
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
19. 7. 2017 / STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Posezení na zahradě s kytarou – trampské
písně, pohoštění /vítáno/
13:30–16:00
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20. 7. 2017 / ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory
Letní pétanque kurz
Letní ping-pong na zahradě
Letní trénink paměti

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

21. 7. 2017 / PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Celodenní výlet, komentovaná prohlídka
Ekocentra, farmy a stájí Čapí hnízdo, vstupné
80 Kč. Odjezd 7:55 bus – ČSAD Benešov,
metro „C“ Roztyly
24. 7. 2017 / PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní pétanque kurz
10:00–11:00
Dílna pro šikovné ručičky – rukodělná technika,
tkaní II.
13:30–15:00
25. 7. 2017 / ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
9:00–14:00
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní ping-pong na zahradě
10:00–11:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
26. 7. 2017 / STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní pétanque kurz
10:00–11:00
Grilování, posezení na terase centra pro seniory
v Harrachovské13:30–16:00
27. 8. 2017 / ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory
Letní pétanque kurz
Letní ping-pong na zahradě
Letní trénink paměti

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

28. 7. 2017 / PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory
Karty – společenské hry

8:15–9:15
9:30–12:00

31. 7. 2017 / PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory
8:15–9:15
Letní pétanque kurz
9:00–10:00
Letní pétanque kurz
10:00–11:00
Dílna pro šikovné ručičky – rukodělná
technika III.
13:30–15:00
Přejeme hezké léto a těšíme se na viděnou...
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JUBILANTI

80 let
Jiří Pražák
Jiří Suk
Mečislav Kuraš
Marta Koecherová
Stanislav Nebřenský
Josef Němec
Helena Vančurová
Marie Svobodová
Pavel Brouk
Karel Bauer
Josef Rynekr
Ivanka Miřejsovská
Hana Exnerová
Věra Chromá
Zbyněk Pospíšil
Jana Rajsiglová
Miloslav Dolejš
Jindřiška Cermanová
Milena Janyšová

91 let
Eva Gruberová
Hana Klusáková
Josef Vrňák
Jan Paleček

85 let
Irena Bylová
Milada Kratochvílová
Václav Štefan
Eliška Šádová
Ladislav Štěpánek
Jaroslav Snopek
Jiří Pícha
Miloslav Stuna
Jarmila Pillerová
Zbyněk Jelínek
Jaroslava Machovská
Zdeněk Maršík
Vilém Jindrák
Svatopluk Pelc
Vladimír Stádník
Květuše Daňková
Vlasta Martová

96 let
Alois Štahl
Květoslava Hejdová

90 let
Jiřina Žižkovská
Drahoslava Skalová
Jiří Kaňka
Drahomíra Samková
Hedvika Košťáková
Julie Kulíková
Vlasta Kupsová

92 let
Vlastimil Krejča
Jaroslava Fejtková
93 let
Marie Machová
Věra Strachová
Zdeněk Havel
Emilie Krejzová
Žofia Kalapošová
Věra Pražská
94 let
Jaroslava Nezdarová

97 let
Marie Rozsévačová
103 let
Božena Vlháčová
Zlatou svatbu oslavili 30. června
manželé Hana a Antonín
Podroužkovi ze Střížkova
Blahopřejeme!
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.

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní vítání nových
občánků, tedy nově narozených dětí ve věku zhruba čtyř
až sedmi měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte).
O slavnostní akt však musí
projevit zájem sami rodiče.
To znamená, že je třeba podat
přihlášku. Lze tak učinit
v podatelně Úřadu městské
části Praha 9, Sokolovská
14/324, nebo prostřednictvím
e-mailu na adresu:
cornejovar@praha9.cz.
Č E R V E NE C
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Cyklisté ze ZŠ Litvínovská 600 se probojovali
do celorepublikového finále dopravní soutěže
Mladí cyklisté ze Základní školy Litvínovská 600 i letos v dopravní soutěži potvrdili svou výbornou formu.
První květnovou středu vybojovali naši cyklisté nádherné
první místo v obvodním kole
Dopravní soutěže mladých
cyklistů a poslední květnovou
středu se utkali ti nejlepší
z celé Prahy na krajském kole.
Boj to byl celkem vyrovnaný,
ale naše děti se opět postavily na
„bednu vítězů“. Družstvo mladších ve složení Denisa Kubíková
4.B, Lucia Ličková 5.B, Vojta Kloz
4.C, Kuba Vovsík 5.A vybojovalo
krásné třetí místo.
Družstvo starších, které tvořila Bára Hornofová 9.B, Aďa
Hornofová 6.A, Kamil Zsiray
7.A, Erik Zirkler 9.B, obsadilo
první místo a ve dnech 13.-15.
tak reprezentovalo kraj Prahu na celorepublikovém finále
v Táboře.
Bára byla v krajském kole
oceněna jako nejlepší cyklistka a jela reprezentovat hlavní
město již pošesté. Loni získala
na republikovém finále za jednotlivce starší dívky nádherné
druhé místo.
Soutěží se ve smíšených
družstvech (dvě dívky a dva

chlapci) v disciplínách test
z pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízda po
dětském dopravním hřišti podle pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízda zručnosti přes překážky se zátěží
na zádech 2 kg (mladší) a 3 kg
(starší), zásady poskytování
první pomoci a práce s mapou.
Při práci s mapou mají cyklisté vymyslet nejbezpečnější
a nejrychlejší trasu z bodu A do
bodu B jako chodec a do bodu C
jako cyklista. Mladší kategorie
promýšlela trasu z A do B, starší z A do B a do C. Poté, co si
soutěžící trasu promyslí, mají
jediný pokus zakreslit trasu
správně podle pravidel provozu
na pozemních komunikacích.
Na celorepublikovém finále
dopravní soutěže mladých cyklistů v polovině června starší
pražské družstvo ZŠ Litvínovské 600 obsadilo 13. místo.
A Barbora Hornofová skončila
na pěkném 8. místě v kategorii
starší jednotlivci-dívky.
text a foto: Hana Štěpánková,
ZŠ Litvínovská 600

Mladí cyklisté ze ZŠ Litvínovská 600 patří již několik let k úspěšným účastníkům
dopravních soutěží. Ani letošní rok nebyl výjimkou.

Studenti Gymnázia Českolipská tentokrát v Itálii
Ve složení tří studentů a dvou profesorek z Gymnázia Českolipská jsme navštívili jižní cíp Itálie – provincii Taranto
a stejnojmenné hlavní město, což nám umožnil projekt Erasmus+.
Návštěva proběhla od 5. do 13.
dubna a od prvních chvil jsme
hltali odlišný svět. Taranto
obklopují dvě moře, vládne
tu štěstí a železárna a všichni
jsou tu spokojení.
Lyceum Plateja, které bylo
naší hostitelskou školou, má
naproti budově fotbalový stadion a výuka zde probíhá poněkud… méně systematicky
než v Čechách. Studenti jsou
tu ale velmi milí, kontaktní
a jisté mezery v angličtině nahrazují svou urputnou živelností.
První úvodní den jsme strávili zpola ve škole, pak jsme
se vypravili do víru Taranta.
Moře, milé úsměvy a neskrývaná hrdost – na Itálii, italštinu
(„I don’t know your language,
but ours is definitely much
harder“) a starobylost města.
Procházeli jsme se okolo Castello Aragonese, hradu z let
1492–1577, ke kterému je příČE RVENEC
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stup přes zvedací most; úplně
první na světě, který se posouvá do stran a nikoliv vzhůru.
Byli jsme přivítáni starostou
města na radnici a dozvěděli
se, že Taranto nemá moře dvě,
ale tři. Ve skutečnosti je to
stále totéž Středozemní moře,
nicméně městu to na kráse
neubírá; jednotlivé části Taranta rozděluje na Staré Město (s hradem a radnicí), Nové
Město (kde většina z nás byd-

lela) a průmyslové předměstí
(zde je právě zmiňovaná železárna, která je velkou environmentální zátěží a dokáže místním na vteřinku přidat jinak
ojedinělou vrásku).
Taranto jsme během dvou
dnů zevrubně prozkoumali.
Dále jsme se podívali do Otranta, nejvýchodnějšího města
Itálie jen 80 kilometrů vzdáleného od Albánie. A do města Alberobello, které je pro-

slulé domy v unikátním stylu
tzv. trulli (stavěné bez malty
z opracovaných kamenů s typickou kuželovou střechou).
Poslední den před odletem
se nám splnil i sen. Italové –
kdoví, možná schválně – se
stále ptali, zda máme moře.
Nikoliv, nemáme: a můžeme se
tedy v tom vašem vykoupat?
Nakonec se nám to povedlo.
Bylo studené a modré tou nejvíce uklidňující paletou barev,
které si lze představit.
Domů jsme se vraceli lehce
opálení, znavení, ale plni italské bodrosti, vřelosti a také
stesku. Doma je sice doma,
ale… česká mrzutost je jedna
z těch vlastností, kterou jsme
v Tarantu rozhodně nepostrádali. Vojtěch Gerlich ze 7. A

Gymnazisté z Českolipské v Itálii
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Děti z Polska v Praze 9 a naše v Čenstochové
Výměnný pobyt mezi školami ZŠ Litvínovská 500, ZUŠ Prosek a partnerskou Základní školou č. 48 v Čenstochové
v Polsku se uskutečnil 23. až 26. května, kdy polské děti přijely do Prahy 9, a pokračoval od 5. do 8. června výjezdem
českých žáků do Čenstochové.

Alejí na Jasnou Horu

Na Karlově mostě

A jak výměnný pobyt
hodnotily samy děti? Posuďte
z příspěvků Adély Jelínkové
a Václava Šolce ze ZŠ
Litvínovská 500.

V Praze 9
Nápad na výměnný pobyt mezi
školami ZŠ Litvínovská 500,
ZUŠ Prosek a partnerskou
Základní školou č. 48 v Čenstochové v Polsku se zrodil
v hlavě Mgr. Markéty Patrasové, učitelky ZŠ Litvínovská
500 a ZUŠ Prosek.
Ve dnech 23.-26. května jsme
měli tu čest hostit žáky a učitele z Čenstochové. V úterý vpodvečer jsme je přivítali v moderní učebně občanské
výchovy, pohostili a pustili jim
krátké video o naší škole.
Druhý den ráno jsme se vydali na vycházku do centra
Prahy. Z Václavského náměstí přes Staroměstské náměstí
a Malou Stranu jsme směřovali do Senátu České republiky,
kde nás prostory provedla milá
paní průvodkyně. Následoval
oběd a sportovní hry v areálu
školy. Po skončení akce se po-

lovina účastníků přesunula na
večerní koncert do ZUŠ na Proseku. Koncert kamarády velice
zaujal a završil tak skvělý den.
Čtvrtek jsme začali prohlídkou naší školy, odkud jsme
se vypravili na akci Mikroklima v parku Přátelství na Proseku. Dopoledne pokračovalo prohlídkou vysočanské O2
Arény. Polská polovina odešla
na oběd do restaurace Pragovka na typicky české jídlo.
Program se přemístil zpátky
do centra města, přesněji na
Vyšehrad, ze kterého jsme se
vydali na náplavku, odkud plul
náš parník. Doprovodný polský komentář nám přibližoval
významné pražské památky
lemující oba břehy Vltavy. Den
skončil společným odjezdem
ke škole. Bohužel z téhož místa nás studenti dopoledne dalšího dne opouštěli. Odjezd byl
velice emotivní a smutný, jelikož i za tak málo dní jsme se
velice spřátelili.

Čenstochová
V pondělí 5. června jsme se
jako zástupci škol Prahy 9, Zá-

Cesta na hrad Holstein
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kladní školy Litvínovské 500
a ZUŠ U Prosecké školy 92,
vydali na reciproční čtyřdenní
mezinárodní výměnný pobyt
za našimi novými přáteli do
polské Čenstochové.
Na místo jsme dorazili ve večerních hodinách, přesto nás
ředitel Základní školy č. 48
v Čenstochové Maciej Zajecki
s učiteli, žáky i rodiči velmi srdečně přivítal. Pak nás čekalo
už jen ubytování a seznamování v rodinách.
Dalšího dne ráno nás slavnostně přijal na radnici zástupce prezidenta města Čenstochové Jaroslav Marszalek. Vyslechli
jsme jeho krátký proslov a potom jsme prošli s průvodcem
radniční prostory s nainstalovanou výstavou. Dozvěděli jsme
se mnoho zajímavostí z historie
i současnosti města Čenstochová. Návštěva radnice skončila
na věži s krásným výhledem na
dominantu celého města, a to
na Jasnou horu, kam jsme vzápětí vyrazili.
Prošli jsme několika krásnými alejemi vedoucími centrem
města, kudy směřují milióny
poutníků ke kostelu a klášteru se slavnou ikonou Matky
Boží Čenstochovské (tzv. Černá
Madona). Průvodce, který nás
tímto nejvýznamnějším poutním místem v Evropě provázel, nám ukázal i místa, která

jsou běžně nepřístupná, např.
knihovnu s vzácnými starými
knihami.
Začátek třetího dne se nesl
ve znamení umění. Vyslechli
jsme výkon zpěvaček polského školního sboru a také sboru
Wings ze ZUŠ Prosek, jenž byl
přijat s nadšením a u mnohých
s dojetím. Po kulturní vložce následoval přejezd do obce
Olsztyn, odkud se uskutečnil
výšlap na zříceninu hradu Holstein. Zajímavá byla i procházka přírodní rezervací Sokolí hory, ve které byly k vidění
i jeskyně. Unavení jsme si pak
pochutnávali na polské specialitě ve stylové olštýnské restauraci.
Závěrečný den nás čekalo
dojemné loučení, shrnutí celé
akce panem ředitelem, předání dárků a také naše poděkování. Z celého pobytu jsme
byli velmi nadšeni, obohaceni
o úžasné zážitky. Doufáme, že
budeme mít možnost se i příští
rok znovu shledat a navázat na
započatou spolupráci mezi našimi školami a městy.
Chceme tímto poděkovat
všem organizátorům, kteří
nám umožnili se této skvělé akce zúčastnit, hlavně paní
učitelce Markétě Patrasové
a zástupcům MČ Prahy 9 v čele
s místostarostou Adamem Vážanským.

Loučení
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Mateřská škola Kytlická
je otevřena mezinárodní spolupráci
Národní cenu za nejlepší projekt realizovaný v mateřské škole ve školním roce 2015/2016, Certifikát Quality Label a Evropský
certifikát kvality získala Mateřská škola Kytlická z Prahy 9. Projekt nesl název Předškoláci před školou a jeho autorkami byla
Bc. Kateřina Navarová, učitelka a zástupkyně ředitelky MŠ Kytlická, a Mgr. Mária Ďudriková z MŠ Gyňov na Slovensku.

Projekt připravil děti z předškolních tříd obou spolupracujících školek hravou formou
na roli školáka a zároveň jim
ukázal, že nové technologie neslouží jen ke hraní, ale s jejich
pomocí mohou samy tvořit.
Ocenění přebírala Kateřina
Navarová a bylo s ním spojeno
i finanční ocenění pro mateřskou školu. A právě za tyto peníze se konala 23. května v MŠ
Kytlická zahradní slavnost, jíž se
kromě předškoláčků z Kytlické
účastnili i letošní prvňáčci, kteří
byli do projektu Předškoláci před
školou zapojeni. Nechyběly soutěže, vystoupení hudebního dua
Gábina a Katka, ani „šampíčko“
a dort s logem mateřské školy
v Kytlické – dráčkem.

Spolupráce se světem
Spolupráci s ředitelkou
slovenské mateřské školky
v Gyňově Máriou Ďudrikovou
navázala Kateřina Navarová
prostřednictvím eTwinningu
už o loňských prázdninách.
Domluvily se na společném
projektu Předškoláci před
školou, při jehož realizaci
budou plnit nejrůznější úkoly

ČE RVENEC

2017

a budou se tak učit spolupráci,
domlouvat se na společných
činnostech a využívat přitom
IT technologie.
„Slovensko jsme si vybrali
proto, že je nám jazykově nejbližší,“ prozradila Kateřina Navarová, proč volba padla právě
na Gyňov. „Se slovenskou školkou jsme spolupracovali i ve
školním roce 2016/2017 při realizaci projektu Přes barvy poznáváme svět. Navíc jsme své
působení rozšířili do Itálie projektem Welcome! Vítejte! S Italy
ale komunikujeme v angličtině.“

Předškoláci před školou
Slabikář předškoláků, kalendář, slovníček, audiokniha,
vlastní říkanky, dárečky pro
kamarády a další – to všechno
vytvářely děti v Čechách i na
Slovensku v rámci projektu
Předškoláci před školou. „Komunikovali jsme převážně prostřednictvím e-mailu a v prostředí twinspace. Protože se
jednalo o děti předškolního
věku, bylo plánování činností
převážně na nás, učitelkách,
ale zároveň jsme děti vedly
k tomu, aby přicházely s vlast-

ními nápady, vlastními návrhy
řešení jednotlivých úkolů.
Právě tato vzájemná spolupráce vede k tomu, že děti
jsou samostatnější a učitel se
často stává jejich partnerem,“
vysvětluje Kateřina Navarová.
V praxi to pak vypadalo tak,
že když děti vytvořily například slabikář, poslaly ho svým
partnerům do druhé země
a pak se z něho učily číst.
„Vzkazy, které dostáváme ze
Slovenska, společně čteme,
překládáme, ale musím říci, že
děti hodně pomáhají, zvláště
ty, které mají některého z rodičů ze Slovenska,“ dodává Kateřina Navarová.

iPad není jen na hraní
Děti plnily úkoly a tvořily
nejen prostřednictvím různých výtvarných technik, ale
i s pomocí iPadu. „V iPadech
jsme využívali aplikace, které
rozvíjejí tvořivost dětí. Předškoláčci tak poznali, že současné
digitální technologie nejsou jen
k hraní her, ale s jejich pomocí
si mohou ledacos sami vytvořit.
A navíc jejich výstupy mohli
sledovat i rodiče na webu
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naší školky,“ říká Kateřina
Navarová. Svým kamarádům
na Slovensku se tak např. děti
představily ve videích, které
natočily. Vytvořily také videopohádku o Červené Karkulce.
Na oplátku ze Slovenska přišla
videopohádka Koza a jež.

Naučili se samostatnosti
i respektu k druhému
Předškoláci pracovali většinou
ve skupinách, kdy se učili
vzájemné spolupráci, respektu
k druhému, neprosazování
se na úkor druhého. Naopak
samostatně plněné úkoly je
vedly k zodpovědnosti za svou
práci i nebát se říci svůj názor.
„Skvělá byla rovněž spolupráce s rodiči, kteří se do plnění
některých úkolů zapojovali,“
uzavírá Kateřina Navarová.
text a foto: Marie Kurková

CO JE ETWINNING?
eTwinning je platforma, přes kterou
mohou zaměstnanci škol (učitelé,
ředitelé, knihovníci apod.) z různých
evropských zemích vzájemně
komunikovat, spolupracovat, zapojovat
se do projektů a sdílet své nápady.
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Galerie 9: Ilie Cojocaru a Anatol Rurac
Výstavu malby moldavských umělců pořádá Galerie 9 ve spolupráci s Velvyslanectvím
Moldávie v České republice od 4. do 27. července 2017.

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

Anatol Rurac

1993–1996 viceprezident Svazu
výtvarných umělců Moldávie
1996 člen Mezinárodní asociace výtvarných umělců Artists
(AIAP)
1996–2009 Prezident Unie moldavských výtvarných umělců
Řada autorských výstav v Moldávii, Rumunsku, Německu
a Francii, účast na výstavách
v Rusku, Finsku, Moldávii,
Rumunsku a Itálii.

ILIE COJOCARU
Nar. 1950 v Ungheni, Moldávie
Studia 1966–1970 Al. Plamadeala National College of Plastic
Arts, Chisinau
1970–2006 – pedagogické
působení na Škole výtvarných
umění v Ungheni
1985 – člen Svazu výtvarných
umělců Moldávie
1992 – člen Skupiny deseti
Uspořádal řadu autorských
výstav a v letech 1975–2006 se
účastnil řady prezentací pořádaných Svazem výtvarných
umělců Moldávie a Ministerstvem kultury Moldávie.
Účast na výstavách v České republice, Rumunsku, Německu,
Izraeli, Španělsku, Ukrajině,
Maďarsku, USA a Rusku. Jeho
práce jsou zastoupeny ve veřejných sbírkách v Rumunsku,
Rusku, Ukrajině a Moldávii

Anatol Rurac

a v soukromých sbírkách v Kanadě, Rusku, Francii, Německu, Izraeli, Moldávii, Ukrajině,
Rumunsku, USA a Rakousku.
Účastnil se řady uměleckých
sympozií na Ukrajině a v Rumunsku.
V roce 1999 byl vyznamenán
ministrem kultury Moldávie
a získal ocenění v 9. ročníku
Moldavského salonu současného umění, v roce 2002 obdržel
Cenu Svazu výtvarných umělců Moldávie.

ANATOL RURAC
Nar. 1957 v Stanilesti, oblast
Cernauti na Ukrajině
Studia: 1977–1983 Teorie
literatury a krásných umění
na Státní univerzitě Cernauti Ukrajina
1978–1983 byl ředitelem Školy
výtvarných umění pro děti
v Cernauti
1982 debutoval vlastní malbou
na výstavě mladých výtvarníků v Cernauti
1983–1986 studia v ateliéru
mistra Mihai Grecu
1985–1995 scénograf, vedoucí
scénograf či umělecký ředitel
divadel v Moldávii a Rumunsku
1989 člen Svazu divadelních
umělců Moldávie
1993 člen Svazu výtvarných
umělců Moldávie

POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena
pro všechny věkové
kategorie, tvoříme zde
pro radost, zábavu, štěstí,
harmonii, uklidnění. Za
krátkou dobu můžete
z obyčejných věcí vytvořit
neobyčejné, na chvilku se
odreagovat od denního
shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo. Vždy
ve středu od 17 do 19 hodin.
12. 7. našívání korálků na textil
19. 7. navlékaný náhrdelník
26. 7. našívaní korálků/šperk

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
12. 7. relaxační kreslení
19. 7. společný obraz

Ilie Cojocaru

Ilie Cojocaru
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V zahradě Základní umělecké školy
na Proseku byl otevřen nový amfiteátr
„V Praze 9 se snažíme vytvářet kulturní místa pod širým nebem, místa pro setkávání. Své příznivce si našly akce, které se
konají v parku Přátelství na Proseku, v Podviní ve Vysočanech, v parku Václavka na Střížkově. Mnohé z nich už dávno přerostly
rámec naší městské části. Jsem rád, že revitalizací zahrady a vybudováním nového zahradního amfiteátru se více otevírá také
základní umělecká škola na Proseku,“ zahájil starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím 30. května happening ZUŠ Prosek spojený se
slavnostním otevřením amfiteátru.
čuje: „Díky zastřešení jeviště,
vytvoření technického zázemí
a vybudování altánu, v němž
jsou uloženy rekvizity, dekorace, venkovní stoly, stany, ale
i potřeby pro údržbu zahrady,
můžeme víceúčelový amfiteátr
využívat od jara do podzimu.“
Hlediště pojme více než
stovku diváků, nemluvě
o ostatních prostorech kolem
školy, což je dostačující kapacita pro organizování nejen
školních hudebních a divadelních festivalů.
Zahradní amfiteátr „pokřtili“
žáci ZUŠ komponovaným vícežánrovým programem, když
se přidali k projektu ZUŠ open
– děti žijí uměním. Jednalo
se o celostátní happening základních uměleckých škol, při
němž prezentovali své umění
v otevřeném prostoru.

„Nový zahradní amfiteátr nám
otevírá prostor pro pořádání
nových akcí, ale zároveň mohu
za naše pedagogy a žáky říci,
že jsme pyšní na to, že máme
venkovní prostory k výuce,“ dodává ředitel ZUŠ Roman Holk.
Amfiteátr vznikl na místě
bývalé staré zpustlé školní zahrady. „Na jeho stavbě jsme se
shodli s MČ Praha 9, která je
majitelem budovy, v níž naše
základní umělecká škola sídlí.
Předložili jsme návrh projektu
a jsem rád, že ho Praha 9 podpořila,“ konstatuje Roman Holk.

Amfiteátr = venkovní
výukový prostor

Nový zahradní víceúčelový amfiteátr ZUŠ Prosek

Víceúčelový amfiteátr v ZUŠ
Prosek není jen divadelní
scénou s hledištěm pod otevřeným nebem. Sloužit bude
jako venkovní výukový prostor
žákům všech čtyř uměleckých

oborů – hudebního, literárně
dramatického, tanečního i výtvarného.
„Jeviště o velkosti 6x4 metry
pojme klasickou kapelu, umožňuje realizovat divadelní před-

stavení a uplatní se na něm
i tanečníci. V horní části zahrady nad hledištěm je rozšířená
zpevněná plocha pro výtvarníky tvořící v plenéru,“ upřesňuje ředitel ZUŠ Prosek a pokra-

text a foto: Marie Kurková

Revitalizací prošla i zanedbaná školní zahrada

Místo pro výtvarníky
ČE RVENEC
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Ředitel ZUŠ Prosek Roman Holk a starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím
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Harfa naladí na divadlo
Před začátkem prázdnin řeší
leckterý milovník kultury,
který nemá mnoho příležitostí
uniknout z rozpáleného
hlavního města, kam se vydá
za hudbou, filmem či do
divadla. Obyvatelům Prahy 9
pomáhá už šest let řešit jejich
kulturní „absťák“ Letní scéna
na střeše obchodního centra
Galerie Harfa.
Ani o letošních prázdninách
nebudou příznivci divadla
ochuzeni o zážitky. V programu festivalu Letní scéna Harfa
se tentokrát dostane i na jednu premiéru, a tak nebude od
věci věnovat se jí hned zkraje.
Jméno Donald Churchill říká
něco asi jen opravdovým znalcům divadla, ale když prozradíme název jeho nejznámější
hry, tak vám už nejspíš svitne. Natěrač se stal v českých
zemích zřejmě slavnější než
v zemi svého původu, Británii.
Zásluhu na tom má především
slavná inscenace v Divadle
ABC, ve které se v hlavních rolích představili Pavel Zedníček
a Jana Paulová. Mimořádně silná chemie, která zapůsobila
mezi oběma hlavními protagonisty, pak lákala diváky do hlediště dlouhá léta, a to i poté, co

se komediální kus přestěhoval
i s herci do Divadla Kalich. Na
popularitě Natěrači neubralo
ani povedené televizní zpracování s Janem Budařem, Marthou Issovou a Jitkou Čvančarovou z roku 2008. Štafetu
nyní přebírá Leoš Noha, který
tak může naplno rozehrát svůj
komediální talent a převtělit
se do neúspěšného herce, který svoji životní roli dostává paradoxně ve chvíli, kdy je nucen
živit se jako malíř pokojů. Jeho
dočasné zaměstnání ho totiž
přivede do domu bohaté a záletné paničky, která se dostane do úzkých, když se u dveří
nečekaně objeví zhrzená a ke
všemu odhodlaná manželka jejího milence.
Hra, ve které kromě Leoše
Nohy vystupují ještě Barbora
Mottlová a Eva Decastelo, se
divákům poprvé představí večer 12. července a pak do konce srpna ještě šestkrát, než se
po začátku regulérní divadelní sezóny přestěhuje do nedalekého Divadla Gong. To také
bude zároveň celé prázdniny připravené hostit všechna
představení z Harfy, která by
ohrozil déšť nebo jiné rozmary počasí.
Podobný (a velmi úspěšný)
návrat už mají za sebou dvě
představení s Josefem Dvořákem v hlavní roli – S Pydlou
v zádech a Čochtan vypravuje, která orámují začátek a ko-

nec prázdnin na Harfě. Obě
komedie ani není třeba blíže
představovat. O jejich oblíbenosti svědčí fakt, že zvládaly
vyprodat všechny sály, ve kterých se během uplynulé sezony objevily.
Příznivce francouzských komediálních konverzaček potěší
skvělé představení Jméno, jež
nás zavede na večírek několika starých přátel – vše probíhá
v rozverné náladě, než se nastávající otec Vincent svěří kamarádům, že by rád svého prvorozeného syna nazval Adolf.
Hned dvakrát se dostane
pocty scénářům Zdeňka Podskalského – zatímco Světáky,
ve kterých se objeví například
Jan Přeučil, zná nejspíš každý,
mistrova komedie s detektivní zápletkou Liga proti nevěře
může být pro mnohé zajímavým objevem. V ní hraje oblíbený moderátor, básník a překladatel Ivo Šmoldas, který se
na Harfě objeví i ve své vlastní
talk show. A nebude sám.
Pobavit diváky přijde i sarkastická Halina Pawlowská
se svým Manuálem zralé ženy.
Ani letos nepřijdou zkrátka
milovníci stand-up comedy,
pro něž je přichystán pořad
Komici s.r.o. Se svojí unikátní a nezařaditelnou one man
show přispěje i Zdeněk Izer
a jeho autokolektiv. Bránice
diváků bude testovat také Roman Pomajbo jako novopečený

otec u zpovědi v pořadu jednoduše nazvaném Táta. Hned
v několika představeních budeme moci obdivovat nepřekonatelné komické nadání
neúnavného Petra Nárožného.
Nebude však poslední hereckou hvězdou, která se projde
po střeše na Letní scéně. V odlehčených letních kusech se
zde vystřídají Václav Vydra,
Jan Čenský, Rudolf Hrušínský,
Martin Zounar, Naďa Konvalinková a mnozí další. Na
lehce serióznější notu zahrají Dagmar Bláhová, Michaela
Sajlerová a Jitka Asterová ve
skandálních Monolozích vagíny, což bude úplně poslední
představení, kterým se 3. září
rozloučíme s létem. Ještě předtím odpoledne si však na své
přijdou i děti – mohou se přijít
podívat na nestárnoucí muzikálové představení Princové
jsou na draka.
Ti, kteří budou trávit letní
měsíce mimo metropoli, nemusejí smutnit. Šanci spatřit
své oblíbené herce budou mít
hned v říjnu v Divadle Gong.
Tam se kromě již uváděných
Monologů vagíny a Čochtana
nově zabydlí i Natěrač a povídková komedie Roberta Andersona Víš přece, že neslyším,
když teče voda.
Kompletní program Letní
scény Harfa 2017 najdete na
letniscenaharfa.cz a divadlogong.cz. dg

Letní scéna Harfa
10. července až 3. září 2017
GALERIE HARFA
Českomoravská 2420/15a, Praha 9 (vedle O 2 areny)
BOSÉ NOHY V PARKU
Romantická komedie nejen
o lásce. I to nejšťastnější manželství prochází občas zkouškou ohněm.
Hrají: Rudolf Hrušínský,
Veronika Freimannová, Radúz
Mácha, Anna Linhartová

BYT NA INZERÁT
Ztřeštěná komedie Marca
Camolettiho o tom, že někdy
nestačí jen podat si inzerát
a přijít na správnou adresu…
Hrají: Adéla Gondíková, Martin Zounar, Veronika Jeníková,
Vlasta Žehrová, Olga Želenská,
18
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Mottlová, Ondřej Mišák, Pavel
Plecháč

ČOCHTAN VYPRAVUJE

Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa

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

CO VY NA TO, PANE ŠMOLDASI?
Večer plný humoru a písniček
s oblíbeným moderátorem,
básníkem a překladatelem Ivo
Šmoldasem.
Hrají: Ivo Šmoldas, Barbora
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Nejslavnější český představitel vodníků Josef Dvořák
jako Čochtan v osobité úpravě
známého muzikálu V+W „Divotvorný hrnec“.
Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult,
Stanislava Topinková/Markéta
Hrubešová, Rostislav Trtík/Jan
Burda, Jiří Veit, Blanka Tůmová/Vlasta Kahovcová, Lambrini Chaciosová/Nela Friebová

HALINA PAWLOWSKÁ:
MANUÁL ZRALÉ ŽENY
One woman show Haliny
Pawlowské. Není nic špatného
na tom být zralá žena, i když
slovo „zralá“ mi připomíná sýr,

u kterého je nejvyšší čas ho
zkonzumovat…
Hrají: Halina Pawlowská

JMÉNO
Francouzská komedie. Mluvit
se dá o všem... mezi dobrými
přáteli a příbuznými by žádné
téma nemělo být tabu.
Hrají: Roman Zach, Linda
Rybová, Jan Dolanský, Petr
Lněnička, Jana Janěková ml.

KOMICI S.R.O.
Ti nejlepší komici z originální
české „stand-up comedy“ Na
stojáka! známé z televizních
obrazovek „naživo“ na Letní
scéně Harfa...
Hrají: Miloš Knor, Veronika
Žilková, Petr Vydra, Jakub
Žáček
Č E R V E NE C
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PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA

Hledáte návod, jak vyřešit
milostný troj až čtyřúhelník?
Situační komedie Zdeňka
Podskalského.
Hrají: Ivo Šmoldas, Michaela
Kuklová, Veronika Arichteva

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

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

MONOLOGY VAGÍNY
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané
oblasti je oslavou ženské
sexuality ve vší své složitosti
a tajemnosti.
Hrají: Dagmar Bláhová, Michaela Sajlerová, Jitka Asterová

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

PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU
Zcela srozumitelná divadelní
komedie, která potěší oko i duši
diváka který představení zhlédne, třeba jen koutkem oka.
Hrají: Ernesto Čekan, Veronika
Arichteva, Jan Antonín Duchoslav, Anna Kulovaná, Jarmil
Škvrna, Ivan Vyskočil

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

S PYDLOU V ZÁDECH
Legendární inscenace s Josefem Dvořákem v hlavní roli.
Prostý lidový chytrák se zaplé-

tá v šachové partii mocných.
Hrají: Josef Dvořák, Markéta
Hrubešová, Rostislav Trtík,
Karel Gult, Dagmar Schlehrová

Rybová, Igor Chmela, Petra
Špalková, Jana Janěková ml.,
Kateřina Winterová

S TVOJÍ DCEROU NE

V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA,
TATÍNKU!

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

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

SVĚTÁCI

VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU

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

Divadelní hra tak trochu pro
ženy, tak trochu pro muže,
nejvíce však pro všechny, kteří
se chtějí upřímně bavit a od
srdce smát.
Hrají: Jana Šulcová, Veronika
Jeníková, Vendulka Křížová,
Kateřina Seidlová, Čestmír
Gebouský, Libor Hruška

VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA

Světově úspěšná divadelní
komedie o mužích a ženách,
ve které se každý najde aneb
„humorná zpověď novopečeného otce“.
Hrají: Roman Pomajbo

Tři příběhy, které nám autor
líčí, jsou velice směšné, ale velice lidské. V jistých obměnách
mohou potkat každého z nás.
Hrají: Petr Nárožný, Václav
Vydra, Naďa Konvalinková,
Libuše Švormová, Jiří Ptáčník,
Eva Janoušková

ÚČA MUSÍ PRYČ

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV

My, rodiče žáků 5.B, již nemáme důvěru ve vaše pedagogické schopnosti! Aktuální hořká
komedie.
Hrají: David Prachař, Linda

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

TÁTA

LETNÍ PROGRAM
10. 7.

pondělí

S Pydlou v zádech

20:00

10. 8.

čtvrtek

Monology vagíny

20:00

11. 7.

úterý

Čochtan vypravuje

20:00

14. 8.

pondělí

Caveman

20:00

12. 7.

středa

Natěrač – předpremiéra

20:00

15. 8.

úterý

Světáci

20:00

13. 7.

čtvrtek

Natěrač – premiéra

20:00

16. 8.

středa

Natěrač

20:00

17. 7.

pondělí

Jméno

20:00

17. 8.

čtvrtek

Caveman

20:00

18. 7.

úterý

Liga proti nevěře

20:00

21. 8.

pondělí

Natěrač

20:00

19. 7.

středa

Táta

20:30

22. 8.

úterý

Lo Stupendo aneb Tenor na roztrhání

20:00

20. 7.

čtvrtek

Natěrač

20:00

23. 8.

středa

Byt na inzerát

20:00

24. 7.

pondělí

Co vy na to, pane Šmoldasi?

20:00

24. 8.

čtvrtek

Úča musí pryč!

20:00

25. 7.

úterý

Velký holky nepláčou

20:00

28. 8.

pondělí

Bosé nohy v parku

20:00

26. 7.

středa

Zdeněk Izer a autokolektiv

20:30

29. 8.

úterý

Příbuzné si nevybíráme

20:00

27. 7.

čtvrtek

Komici, s.r.o.	

20:00

30. 8.

středa

Natěrač

20:00

30. 7.

neděle

Víš přece, že neslyším, když teče voda

20:00

31. 8.

čtvrtek

Zdeněk Izer a autokolektiv

20:00

31. 7.

pondělí

Víš přece, že neslyším, když teče voda

20:00

1.9.

pátek

S Pydlou v zádech

20:00

1.8.

úterý

S tvojí dcerou ne

20:00

2. 9.

sobota

Čochtan vypravuje

20:00

2. 8.

středa

V Paříži bych tě nečekala, tatínku!

20:00

3. 9.

neděle

Princové jsou na draka – pohádkový muzikál

16:00

3. 8.

čtvrtek

Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy

20:00

3. 9.

neděle

Monology vagíny

20:00

7. 8.

pondělí

Příběh jednoho hradu

20:00

8. 8.

úterý

Natěrač

20:00

9. 8.

středa

Caveman

20:00

Změna programu vyhrazena!
Předprodej vstupenek: Kulturní portál.cz, Vodičkova 41, Praha 1 (ochoz pasáže Světozor)
Provozní doba: pondělí-pátek 13.00-18.00 (1.7.-4.9.)
Telefonické objednávky: 222 984 272, 603 805 271
Vstupenky též v prodeji v předprodejních sítích Ticket-Art, Ticket Portal a TicketPro.
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Naberte kurz směr
kursy Divadla Gong
Ledva skončil školní rok, už je tu možnost vybírat z nabídky kursů, které připravuje pro sezonu 2017/18 Divadlo Gong
v prostorách Obecního domu v Jandově ulici. Opět je namíchána z kursů pohybových, jazykových, hereckých, výtvarných
či hudebních a najdete v ní několik novinek.

Změnami prošly oblíbené
herecké kursy pro děti, které
byly pro přesnější zacílení
výuky rozděleny do více věkových kategorií. V nabídce však
zůstává i kurs divadelnictví
pro seniory. Úplnou novinkou
je pak zařazení netradičního
kursu stepu pro teenagery.
Rozvrh bude opět optimalizován tak, aby se výuky mohli
účastnit souběžně děti i jejich
rodiče.

HERECKÉ KURSY
PIMPRLATA (4–6 let)
Skladba kursu:
1x týdně 1 hodina (45 min)
Kurs nenásilnou formou rozvíjí
přirozenou schopnost hrát si
do prvotní divadelní formy,
hledá inspiraci pro různé
druhy projevu v dětem známém světě, je zaměřen (skrz
praktikované hry a cvičení) na
20
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pohybové dovednosti, vzájemnou spolupráci a trénink
jednoduchých přednesů a rolí.
Cena za pololetí: 1100 Kč

PINOKIOVÉ (7–9 let)
Skladba kursu: 1x týdně 1 hodina (60 min), pohybová průprava (místo hodiny herectví)
dle potřeby.
Kurs tvořivou formou her objevuje a rozvíjí umělecký talent
dítěte i jeho osobnost, učí je
základní jevištní řeči, pohybu,
tanci, zpěvu. Po absolvování
mohou děti pokračovat v hereckých kursech Divadla Gong,
případně v hudebních nebo
výtvarných kursech.
Cena za pololetí pro děti:
1250 Kč.

FANTOMOVÉ DIVADLA (10–14 let)
Skladba kursu: 1x týdně
2 hodiny (2x 45 min), pohybová průprava (místo hodiny
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herectví) dle potřeby.
Kurs je zaměřen na rozvoj
představivosti, fantazie,
slovní zásoby, správné mluvy,
empatie a komunikace, rozvíjí
pohybové dovednosti, jako
jsou základy baletu či vnímání
hudby spojené s improvizací. Doporučujeme mj. všem
zájemcům o studium na
středních uměleckých školách
jako průpravu k přijímacím
a talentovým zkouškám.
Cena za pololetí pro děti:
1720 Kč vč. DPH.

DIVADELNÍ HODINY PRO STARŠÍ
A POKROČILÉ (55 let a více)
Skladba kursu: 1x týdně 2
hodiny (2x 45 min), pohybová
průprava dle potřeby.
Kurs je zaměřen na základy
hereckého řemesla, dialogy,
pantomimu, jsou v něm
průběžně absolvována
praktická cvičení, procvičuje

se paměť. Je určen pro všechny
fanoušky divadelního umění,
kteří si chtějí splnit v životě
přání a stát se hercem nebo
herečkou.
Cena za pololetí:
2500 Kč vč. DPH
Herecké kursy začínají v 2. polovině září a budou zakončeny
v červnu 2018 divadelním
představením nebo pásmem
v Divadle Gong.

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

2017

Tvar chodeb
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zjistit,status,
oã
seÏe
jedná.
spí‰ ještě
protizákonn˘
jsem Jako
mohl
lézt
letecké
dopravní
společnosti
a létalo
kromá
osoba-expert
jsem
mûl
zvlá‰tní,
neji do ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kamsetonejen
horpo
republice,
ale existovalo
mezistátspí‰
protizákonn˘
status, iÏeněkolik
jsem
mohl
lézt
níkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevifiené
do linek.
ãerstvû
stafiin,
kam to horních
stafiinyobjeven˘ch
kaÏdou chvíli
opadávaly
kaníkÛm
pfiedpisy
zakazovaly.
Z ãerstvû
otevPamatuji
otevřené
pilotní kabiny
i u dopravmeny,
bylo
nutné
poãkat,
probûhnout
do
fiené
stafiinyAkaÏdou
opadávaly
kabezpeãnûj‰ích
za chvíli
jsemnebo
byl
ních
letadel.
v míst
kryté achvíli
kabině
jen dva
bylocestujících.
poãkat,
probûhnout
do
v Americe
I.nutné
A Moãálka
a Amerika
byomeny,
něco
více
Start
i přistání tak
mohly
bezpeãnûj‰ích
míst a za chvíli jsem byl
ly propojeny!
být
i na zatravněném letišti. Praha měla letiště
v Americe I. A Moãálka a Amerika tak byjen u nás ve Kbelích.
ly propojeny!
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Rokytka

ného prÛzkumu v nedalek˘ch LetÀanech, jak pláÏov˘ sediment, tak pfieplavené váprovádûného krátce po válce Quidem Zá- té písky sedimentované v tûsném sousedrubou, je kfiídové podloÏí nerovné. Jak vy- ství pobfieÏní linie.
pl˘vá ze stovek geologick˘ch vrtÛ, prove- Tyto perucké pískovce jsou mûkké, neden˘ch zde pfii projektování sídli‰tû, objevují jsou vyuÏitelné jako stavební kámen a na
se v nûm údolní deprese a paleokoryta vzduchu se pomûrnû rychle rozpadají.
zahloubená aÏ o nûkolik metrÛ, ãasto vy- Men‰í kusy se podle na‰ich pokusÛ rozplnûná pfieplaven˘mi jíly.
padnou jiÏ bûhem nûkolika mûsícÛ, naNerovnosti tehdej‰ího povrchu fungují pfiíklad pfies zimu. Jejich písek je v‰ak veljako nepropustná bariéra pro vody pro- mi ãist˘, dobfie vytfiídûn˘, pÛsobí dobr˘m
sakující pískovcov˘m souvrstvím. Na kon- estetick˘m dojmem. Proto byly na fiadû
takt jílÛ a pískovcÛ jsou vázány drobné míst perucké pískovce ãi jejich rozpadlé
prameny vyvûrající tfieba u vysoãanské es- deriváty vyuÏívány jako slévárenské písky,
takády, ve StfiíÏkovské ulici ãi v rybníãku ‰tukové písky nebo pro v˘robu abrazních
pod Kundratkou. V kanalizaãní ‰tole v uli- ãisticích prostfiedkÛ. Sedimentace perucci Nad Kundratkou byl odkryt silnû zjílo- k˘ch pískovcÛ je na fiadû stfiedoãesk˘ch
vatûl˘ povrch podloÏního ordovického lokalit (typick˘ je tfieba Hostibejk u Krasouvrství, kter˘ metrovou vrstvou ‰edého, lup) zakonãena ‰tûrãíkovou polohou, ktekaolinického jílu pfiímo pfiecházel do pe- rá ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
ruckého souvrství svrchní kfiídy, aniÏ ‰lo ur- nástup nové, mohutnûj‰í mofiské záplavy.
ãit hranici mezi zvûtralinov˘m plá‰tûm Tato ‰tûrãíková poloha je velmi dobfie vya pfieplaven˘mi jíly.
vinuta na fiadû míst v proseckém podzemí,
Kfiídová sedimentace zaãíná peruck˘mi ale také napfiíklad v lomu poblíÏ prosecvrstvami; ty jsou vyvinuty jako ‰edé, uhel- ké vyhlídky.
néKoně
jílovce,
nebo jakočlověka
mûkké,ina‰edlé
doprovázeli
na jeho jílovité
poslední V˘‰e
cestě poloÏené pískovce jsou hrubozrnné,
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kolika
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do dvou
metrÛ.
tu- a„Zapřahej,
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mohli Na
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vyto
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je k oblékl
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jednotlivých
skočil z lože,
se a vyběhl před
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kfiídového uhlí v oblasti mezi Klíãovem vaÏujeme je za sediment mûlkého mofie,
paprsků a loukotí. Bez jediného hřebíku nebo -li si jeho tatík, který mezitím taktéž opustil
a kbelsk˘m leti‰tûm, ale podobn˘ geolo- ve kterém hrály dÛleÏitou roli pfiíbfieÏní
šroubu. A což takový žebřiňák! To byl základní své lože, obul první botu, vrazil jeho syn s velgick˘
v˘voj má i oblast Strahova a Petfiína. proudy, jejichÏ smûry se bûhem dal‰ího v˘zemědělský
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téměř
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v dobû
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pryč a nedalo
které
se archivu:
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Podobné,
si vyndal
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vyptával
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i projíždějících
Právû
na tyto
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pískovce,
jak rozsáhlé
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je vázána
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již takéãást
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vozků, ale
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seku u Lidunky.
tam býval rád
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Proto se
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hlídce. Tato grandiózní akce nebyla nikdy souhrnnû
ãást materiTouhu
po létání,vyhodnocena,
napodobení pohybu
ptáků
álÛ byla staÏena jako tajná a postupnû se
jsme prožívali již jako děti. Nejprve to bylo
poztrácela. Moãálka byla mapována dopouštění draků a samozřejmě jejich výroba.
konce nûkolikrát, ale vût‰ina map je dnes
Následovalo
letecké
modelářství,
výroba letanedostupná.
Jen díky
‰Èastné náhodû
bydel,
s kterými jsme
plachtili
ve vhodném
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této jen
práce
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nûkolik
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mapéra
Moãálky
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gumu.
Pozdější období
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výrobě
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zhotovování
házecích
de, a Proseku se v 60. letech intenzivnû vûvlaštovek a papírové „sůvy“. Ta se složila
noval.
ze čtvercového papíru souměrným skládáHlavním problémem v˘stavby Proseka nením
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chodby,
ale ãetné
lÛmky
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padky, klukovské
takÏe hrozilo
selektivní
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„babky“.
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‰tûrku.babky.
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aÏ 80. letech
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pomûrnû
těžko sháněli. Využívali jsme různédobfie
pruty,znáale
mo jeskyÀáfiÛm a místním obyvatelÛm,
ne každý vyhovoval. Vodorovná tyčka u dědka
zejména hochÛm, na jejichÏ vzpomínky je
musela být na obou půlkách stejně silná a těžmoÏné dodnes ãasto narazit.
ká,
u babky
navíc Moãálky
i ohebná, aby
se mohla
stočil
âást
podzemí
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Krocínka
do
oblouku.
klukovským
bohatstvím
byly
je‰tû vNejvětším
60. letech
vylity betonem.
Po
bylo
klubko režné
nitě. kanalizace bylo v leneustál˘ch
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pouštění
draků
nastala již po
skliztech
1987
aÏ 1989
pfiikroãeno
k raÏbû
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ni.
nás nezajímala
předpověď
počasí
se pod
ulicíkdyž
Nadjsme
Kundratkou.
·tola
byla
jako
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měli již draka
hotovéna návrh
autora
raÏena
ruãnû,
ho.
Potřebovali
jsme
příhodný
vítraby
jen nedov přicházelosíle.
k otfiesÛm, a posléze vylita betoměřené

ných pokusech přece jen povedlo. My
Češi
můžeme být hrdí, že jsme nezůstali
PrÛzkum
pozadu
a s průkopnictvím
letectví
jsme
Podél prosecké
plo‰iny byly
velmi
náhned
prvopočátku
udrželi
Zekladnûodvrtány
clony asi metr
od krok.
sebe vzdájména
9 se můžepodpolen˘chúzemí
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smûrovala
važovat
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u nás.
HlavprÛzkumná
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aÏ podél
ulice
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to byly továrny
Letov
a Aero.

ve zámûr vybudovat Severní Mûsto pfiinásbíráš,
‰í Sbírám,
novou obsáhlou
vlnu zájmu o zdej‰í
podzemí.
Pozornost
je je‰tû oÏivena prosbíráme…
padem na Krocínce a na Kundratce v roce 1965 i petfiínsk˘m sesuvem ve stejném
roce. Objevují
se znaãnû
zveliãené
Sotva
člověk slezl
ze stromu
a začalpovûschoti o poddolování celého Proseka a choddit, pohlédl vzhůru a zatoužil po létání.
bách táhnoucích se aÏ na Jen‰tejn a do StaA nedal pokoj, až se mu to po nekonečré Boleslavi.
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něvadž říkával, že namazat se potřebuje jen
člověk, a to on dovedl dosti dobře. Když tedy
podle skřípotu kol poznal kovář svůj vůz, pozvedl hlavu a zajiskřilo se mu v očích. Vskočil do středu ulice, pozvedl ruku do výše jako
kazatel a zahřměl: „Stůj kolo! Ani otočky dále
a více!“
Cizí kočí sedící na šajtroku na voze šlehl po
něm bičem v domnění, že je opilý a plete se mu
do cesty. A náš kovář chrlil naň v odvetu: „Ty
zloději, vyvrheli, noční lumpe! Ukradl´s mi
vůz, ty prašivino!“
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nejménû nûkolik desítek metrÛ od okraobydlí,
abyVe
spolu
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do tuhéznám,
i kdyÏ men‰í ãást chodbic mÛÏe b˘t
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Dále
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potulka
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(1927)U.vkeknize
Prosek.
Ve
nabízel zelináři
koupi Obec
vůz a jemu
také ko20.
letech
nav‰tûvuje
podzemní
prostory
nečně vůz ráno prodal. Že ho ukradl u našeho
v Hloubûtínû Popelka Bilianová a Jarokováře ve Vysočanech, ovšem neřekl. Nastala
slav Petrbok, kter˘ se ze své funkce kontedy sháňkapfiimlouvá
po zloději G.,
který byl dopaden
zervátora
jiÏ poãátkem
20. let
teprve
za
čas,
protože
se
vydal
vlastech česminulého století za jejichpopamátkovou
kých jako aEnšpígl
za jinými
kousky.
Za tenprvna
ochranu
zpfiístupnûní.
Poté
publikuje
Vysočanech
nakonec
dostal
dva měsíce
žaláře.
ní,
byÈ struãn˘
vûdeck˘
popis
nejprve
znám˘Ageograf
Josefo Kunsk˘
aÏ v četli
rocednes
1940v ačerpo
jak bychom
tomtéž činu
nûm
Václav„Krádež
Král v vozu.
roce Před
1958.domem
Mezitím
se
né kronice?
v Sopodzemím
novinov˘ch
kolovské ulici zab˘vá
byl dnesnûkolik
v noci odcizen
vůz. Po
zpráv,
napfiíklad
v roce
mûlo
b˘tbývala
v jedpachateli
se pátrá.“
Nic 1909
víc. To
dříve
né
chodbû, podle popisu odpovídající
poezie i v kriminálních zprávách. To bývalo
Americe I, objeveno skladi‰tû lupiãÛ. Teprtenkrát počteníčko….

K U LT U R A
JAZYKOVÉ KURSY

ARANŽOVÁNÍ ŽIVÝCH KVĚTIN

Angličtina pro věčné začátečníky
(pro dospělé)

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

Individuální výuka, společné
konverzační hodiny.
Cena za lekci:
370 Kč vč. DPH (60 min)

MANDALY
Kreslení mandal se stalo oblíbenou terapeutickou pomůckou. Několikrát během roku
se v našem výtvarném ateliéru
můžete naučit, jak správně
kombinovat barvy, a zkusit si
mandaly vytvořit.

Španělština
Individuální výuka, společné
konverzační hodiny.
Kurs je rozdělen na začátečníky a mírně pokročilé, a také
dle věkových kategorií (žáci
1. stupeň, 2. stupeň, dospělí).
Cena za individuální lekci: děti
300 Kč (45 min), dospělí 370
Kč vč. DPH (60 min)
Cena za konverzační hodinu
(2–3 žáci, 60 min): děti 250 Kč,
dospělí 300 Kč vč. DPH.

SCRAPBOOKING
Pomocí papíru, nůžek a trochy
fantazie si v našem ateliéru
můžete několikrát za rok vyrobit album, přání, obal nebo
rámeček a vyzkoušet si tak
zábavnou techniku papírového
tvoření.

Italština
Individuální výuka.
Cena za lekci (60 min):
370 Kč vč. DPH.

Konverzace v německém jazyce
(pro dospělé)
Individuální výuka s možností
společných konverzačních
hodin.
Cena za lekci (60 min): 370 Kč
vč. DPH, možnost zakoupení
permanentky na 10 lekcí.

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

Kursy šití
Kurs je zaměřen na základy
šití na stroji, práce podle
střihu, háčkování, vyšívaní,
patchwork, šití dekorací atd.
Cena kursu (trvání cca 6 hodin), materiál v ceně:
480 Kč vč. DPH.

SPORTOVNÍ KURSY
Jóga pro dospělé (začátečníci,
mírně pokročilí, pokročilí)
Cena za lekci: 100 Kč (vč.
DPH), senioři 90 Kč (vč. DPH)

Pohybová výchova pro děti
(4–6 let)
Kurs je zaměřen na základy
ČE RVENEC

2017

PŘEDNÁŠKY KINEZIOLOGIE
pohybové a taneční průpravy.
Cena za pololetí: 1100 Kč

Společné cvičení.
Cena za lekci (60 minut):
100 Kč.

DPH, na ceny kursů pro děti se
DPH nevztahuje. Podrobné informace o náplni jednotlivých
kursů, přesné ceny a rozdělení
do skupin najdete na webových stránkách divadlogong.cz.
ZMĚNA PODMÍNEK VYHRAZENA.

Step pro děti (10–15 let)

TEMATICKÉ JEDNORÁZOVÉ AKCE

Cvičení maminek s dětmi
(od 2 let)

Kurs specifického tance
založeného na úderové práci
nohou v jedinečném jazzovém
rytmu a synkopaci.
Cena za 10 lekcí: 1200 Kč.

Cvičení pro ženy – aerobic
Cena za lekci: 100 Kč vč. DPH,
možnost zakoupení permanentek.

Hooping (začátečníci i pokročilí)
Kurs cvičení s obručí, kde se
naučíte správně manipulovat
se speciálně navrženým kruhem a propojíte hravé cvičení
se žhavými tanečními prvky.
Cena za 10 lekcí: začátečníci
1500 Kč vč. DPH (1 lekce –
60 min), pokročilí 2000 Kč
vč. DPH (1 lekce – 90 min).

Základy standardních a latinskoamerických tanců (všechny
věkové kategorie)
Kurs (určený párům i jednotlivcům) je zaměřen na základní techniky a figury jednotlivých společenských tanců
(waltz, tango, valčík, slowfox,
quickstep, samba, cha-cha,
rumba, paso doble, jive), výuka
bude vždy přizpůsobena průměrnému věku skupiny.
Cena za 10 lekcí (1 lekce –
60 minut): děti 1200 Kč, dospělí 1500 Kč vč. DPH, senioři
1200 Kč vč. DPH.
Ceny kursů pro dospělé či
seniory jsou uvedeny včetně

ADVENT V OBECNÍM DOMĚ
Třetí adventní neděli každoročně připravujeme odpoledne
s vánočními tradicemi, jarmarkem, kulturním programem
a možnostmi vyzkoušet si
staré rukodělné techniky.

VYSOČANSKÝ BABINEC
Na podzim a na jaře se můžete
zúčastnit bazaru oblečení
a hraček a společně s námi najít nové využití pro věci, které
již nepotřebujete.

POHÁDKY NA DVOREČKU
Každý rok v červnu, srpnu
a září probíhá letní cyklus
divadelních představení pro
děti Pohádky Na Dvorečku,
vždy obohacený o doprovodný
program.

KONCERTY
O Vánocích a na konci školního roku vás pravidelně zveme
na vystoupení absolventů
kursů hudebního, tanečního
i dramatického oddělení Divadla Gong.

TILDA
Několikrát ročně pořádáme
kursy pro příznivce celosvětově známé řemeslné značky
Tilda, ve kterých si vyrobíte
figurku ze zbytků látek a materiálů běžně dostupných ve
většině domácností.
DEV Í T K A
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M A G A Z Í N

Na přednáškách se dozvíte, co
je to kineziologie, jak se dají
nalézt a odstranit psychické
bloky, naučíte se vyrovnávat
své energie, zvládat stres,
a mnohem více…

DÁMSKÝ VÍKEND
Pedikérka, masérka a vizážistka se postarají o to, aby vám
bylo příjemně, a ve volných
chvílích se můžete spolu
s výtvarnicí ponořit do tajů
některé z uměleckých technik.
Tematické akce a kursy jsou
pořádány nárazově, termíny
a podrobné informace sledujte na webových stránkách
divadlogong.cz a na Facebooku
(profil Divadlo Gong).
Dále připravujeme kursy
hip hopu, flirt dance a další. Nabízíme možnost pronájmu učeben pro individuální
i skupinové kursy, k uspořádání prezentací či workshopů,
a také pro vás můžeme zorganizovat dětskou narozeninovou oslavu včetně tvořivého
programu ve výtvarném či keramickém ateliéru.
Zápis do kursů na školní rok
2017/2018 probíhá od 21. srpna 2017, a to buď osobně
v kanceláři kursů, nebo
elektronicky na webových
stránkách divadlogong.cz.
Adresa:
Obecní dům, Jandova 4, Praha 9
Úřední hodiny: červenec zavřeno; srpen od 21. srpna
po–čt 13–18 hodin;
od září po–čt 13–20 hodin.
Tel.: 777 853 883, 608 930 306,
e-mail: kursy@divadlogong.cz,
web: divadlogong.cz,
Facebook: Divadlo Gong
text a foto: dg
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Prosecká zastaveníčka
Již poosmé se díky MČ Praha 9 koná cyklus komorních koncertů v parku Přátelství na Proseku.
Za uměleckým zážitkem se vypravte také o prázdninách vždy v úterý v 18 hodin.
4. července
Pražské dechové kvinteto
E. Schulhoff, J. Haydn, F. X. Dušek
11. července
Prag Wind Sextet
F. V. Kramář, J. Gertner

15. srpna
Trio Boema
J. Mysliveček, W. A. Mozart,
A. Vivaldi
22. srpna
Musica Notturna
V. Michalička,
J. J. Ryba

18. července
Veronika Solli
Hudba pro kratochvíli
25. července
Uni kvartet
W. A. Mozart, L. van Beethoven

29. srpna
Amis de la Musique
W. A. Mozart, A. Dvořák,
Em. Kaucký

1. srpna
Wichterle Kvintet
J. Haydn, W. A. Mozart

5. září
Pražské hornové kvarteto
F. Zvěřina, B. D. Weber,
lovecké fanfáry

8. srpna
Ventova dechová harmonie
J. Gertner, F. X. Dušek

12. září
Pražské dechové kvinteto
W. A. Mozart, J. Haydn

Kdy do knihovny
o prázdninách?

Festival BAREVNÁ DEVÍTKA
je po roce zpět a chystá pestrý
program i novinky

Prázdninové provozní doby knihoven
Prahy 9. Platí od 1. července do
31. srpna 2017.
Prosek, Měšická 3/806
PO 13–19 hodin
ÚT 9–16 hodin
ST, ČT 12–19 hodin
PÁ 9–16 hodin
tel.: 286 881 064; bezbariérová

19. září
Aulodie
Vokálně-instrumentální hudba
XVIII. století

26. září
Voci di Cielo
J. N. Vitásek, R. Führer
Ilustrační foto: mk

Letošní ročník multikulturního festivalu BAREVNÁ DEVÍTKA proběhne v sobotu 26. srpna
opět v parku Podviní v Praze 9.

Vysočany, Zbuzkova 34/285
(vchod z ulice Krátkého)
PO 13–19 hodin
ST 12–19 hodin
PÁ 9–16 hodin
tel.: 283 893 593; bezbariérová
Ve dnech 24. července až 6. srpna jsou
uzavřeny všechny pobočky Městské
knihovny Praha, knihovna Vysočany
17. července až 6. srpna.
Foto z minulých ročníků BAREVNÉ DEVÍTKY

Akce nabídne pestrou paletu
hudebních a tanečních vystoupení, ochutnávky gastronomických specialit ze světových kuchyní, rukodělné dílny a řadu
dalších zajímavostí. Organizátor akce, městská část Praha 9,
na přípravách spolupracuje
s velvyslanectvími řady zemí.
Každý ročník tak může návštěvníkům nabídnout vystoupení
předních umělců. V minulosti
tak na podiu BAREVNÁ DE24
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VÍTKA přivítala umělce např.
Mongolska, Vietnamu, Peru,
Mexika, Moldavska, Bulharska
Ruska, Indie, Afriky, Brazílie
a dalších zemí světa.
Kromě hlavní scény zahrnuje
festival již tradičně vedlejší, tzv.
horní pódium, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet exotické
tance. Součástí akce je také etnotržiště, na kterém lze zakoupit výrobky i gastronomické
pochoutky z celého světa. „Od

skromných začátků se festival
vypracoval na úroveň významných pražských akcí. Jsem rád,
že pro mnohé návštěvníky je
naše akce vyvrcholením prázdnin,“ říká Adam Vážanský, zástupce starosty městské části
Praha 9. Vstup je zdarma.
Pro aktuální informace
o BAREVNÉ DEVÍTCE sledujte naše facebookové stránky
www.facebook.com/BarevnaDevitka.
Č E R V E NE C
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a 267 175 202, www.ppas.cz

va-

I N F O R M AC E

entrum Prosek

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

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

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

HARMONOGRAM MOBILNÍHO

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

LÉK
POM
NA

Dětskou pohotovost pro
Praha 9 – Vysočany
Praha 9 – trasa A
kontakt: jandobes01@seznam.cz
ve všední
15. 8. – Út 2. křižovatka ul. Mimoňská –„devítku“
Verneřickázajišťuje
(za poštou)15:30–15:50
Jednání s paní senátorkou
Praha
9
dny,
v
sobotu,
neděli
a v době
12.
9.
–
Út
3.
křižovatka
ul.
Letňanská
–
Klíčovská
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ 16:00–16:20
po předchozíDětská
domluvě. pohotovost
4. křižovatka ul. Špitálská – svátků
Prouzova
16:40–17:00
Fakultní nemocnice
POMOCI
Drahobejlova
(u (LSPP)
metra Bulovka,
Českomoravská)
Praha
9
ve FN Bulovka Klub zastupitelů5.6.MČul.
Budínova 2,17:10–17:30
Praha 8
křižovatka
ul. Vysočanské
nám. – U9Nové školy 17:50–18:10
Schůzku lze domluvit
NA
ÚZEMÍ
PRAHY
-Libeň.
7. U Smetanky (u potravin Lidl)
18:30–18:50
telefonicky nebo e-mailem.
Poslanecké dny:
Praha 9 – trasa B
Dětskou
pohotovost
pro
každou
první středu v Provozovatel
měsíci
Dětská pohotovost
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
Ordinační
hodiny LSPP
pro
LSPP: Poliklinika
26. 7. – St 2. křižovatka
ul. Paříkova – Pešlova
15:40–16:00
zajišťuje ve Praha
všední
v Nemocnici Na Bulovce
POMOCI„devítku“
(LSPP)
9, Jablonecká
322,
3. křižovatka
ul. Kovanecká
–děti
Podvinný
ve 440/40,
FNmlýn
Bulovka: 16:10–16:30
Prosek,
Lovosická
praha9@veciverejne.cz,
4. křižovatka ul. Pískovcová Pondělí
– Kopečná
16:40–17:00
NA ÚZEMÍ
PRAHY
9
Praha 9 e-mail:
Dětskou pohotovost pro
- pátek:
16.00 – 7.00
dny,
v sobotu,
neděli aodv 14.00
dobědo 16.00.
Praha
9
5. křižovatka
ul. Litoměřická
– Vysočanská
17:10–17:30
tel.:
602
219
190,
Telefon:
+420
283
881
200
Devítku zajišťuje ve všední
Provozovatel
LSPP:
Sobota
a
neděle:
nepřetržitě
6.
ul.
Vysočanská
243
17:40–18:00
svátků Fakultní nemocnice
dny, v sobotu, neděli a v době
Poliklinika Prosek,
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
18:10–18:30
Klub
zastupitelů
MČ
Praha 9
Budínova
2, Praha 8
8. křižovatka
ul. Zárybská
– Ctěnická
svátků
Nemocnice Na
Bulovce,
LovosickáBulovka,
440/40, Praha
9
DOSPĚLÍ
ve všední
Telefon:dny 19.00 18:40–19:00
283 842 224
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
DOSPĚLÍ -Libeň.
ve všední dny
Praha 9 – trasa A
hod
6.00
hod,
o
víkendech
266 084 220
SBĚRNÝ
19:00–6:00DVŮR
hod., o víkendech
18. 11. – So 1. křižovatka
ul. K Šafránce
– Na Pokraji
8:00–8:20
Ordinační hodiny
Poslanecké
dny:LSPP pro
a
svátcích
od
19.00
hod.
PRO
PRAHU
9
a svátcích od 19:00 hod.
2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou) 8:30–8:50
děti
v
Nemocnici
Na
Bulovce:
každou první středu v měsíci posledníhoOrdinační
posledního
pracovního
3. křižovatka
ul. Letňanská
– Klíčovská dne do 9:00–9:20
hodiny LSPP pro
pracovního dne
Pondělí–pátek:16:00–7:00
4. křižovatka
ul.
Špitálská
– Prouzova
9:40–10:00
Pod
Šancemi
444/1, Praha 9
Regionální kancelář
TOP 09
6.00
hod.
prvního
pracovního 10:10–10:30
do
6:00
hod.
prvního
Praha
9,
Jablonecká
322,
Sobota a neděle: nepřetržitě
děti
ve581
FN Bulovka: Praha 9
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
Tel.:
+420
284
098
pracovního dne.
dne.ul. Vysočanské nám. – U Nové školy 10:50–11:10
6. křižovatka
Telefon:
283 842 224
od
14.00 do 16.00.
PROVOZNÍ
DOBA:
- pátek:
16.00
– 7.00
Kovářská
3, Praha
(2. patro)
Tel.: +420Pondělí
286
881 518
7. U 9Smetanky
(u potravin Lidl)
11:30–11:50

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

cz,

266 084 220

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

9

0

Možnost objednání na
tel.: 602 262 686

+420 283 891 989

5.
6.
7.
8.

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub zastupitelů za ČSSD přeje
spoluobčanům krásné prázdniny. Setkání se
v červenci a srpnu nekonají, na besedování
18. září 2017 se těší zastupitelé Miloslav
Hanuš a Ing. Antonín Polanský.

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

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

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

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

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

ha 9

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

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

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

9

Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

TSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Březen
Sběrný dvůr pro Prahu
92012

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

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

INZERCE V ČASOPISU

Strana svobodných občanů

Jaroslav Harviš

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz

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

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

DOS
hod
a svá
posl
6.00
dne.

Tel.:

Adres
Jablo
Telefo
e-ma

Klub z
všem
při ře
v rám
piteli
a Milo
teční

DOTA Z N Í K

Dotazník pro seniory a osoby se zdravotním
znevýhodněním žijící na území městské části Praha 9
Vážení spoluobčané, chceme pro vás zlepšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb, proto se na vás obracíme s prosbou
o vyplnění dotazníku, s jehož pomocí bychom rádi zjistili, jaké jsou vaše aktuální potřeby v oblasti sociálních služeb a péče,
popřípadě co byste si přáli zlepšit.
Vaše odpovědi nám pomohou lépe určovat
priority v sociální oblasti cílené na seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním
při plánování rozvoje sociálních služeb na
území městské části Praha 9.
Dotazník je anonymní. Jeho vyplnění je zcela dobrovolné. Pokud chcete, abychom vás kontaktovali,
zanechte na sebe spojení. Pokud jsou pro vás některé
otázky příliš osobní, nemusíte na ně odpovídat.
Instrukce k vyplnění tohoto dotazníku
U každé otázky najdete vysvětlující pokyn, odpověď
zaškrtněte v malém rámečku, popřípadě uveďte do
volných řádků.
Dotazník je možno vyplnit i v elektronické podobě
na www.praha9.cz.

1. Co Vám působí největší obtíže ve vašem
domácím prostředí?
(Zaškrtněte max. 3 odpovědi, pro Vás nejdůležitější.)
zajištění chodu domácnosti (např. vaření, úklid,
donáška nákupu, praní prádla, drobné opravy
v bytě), uveďte např. i konkrétní problém, který
řešíte ....................................................................
..............................................................................
omezená soběstačnost
péče o vlastní osobu (kadeřník, pedikúra, osobní
hygiena atd.)
domácí násilí
obavy o bezpečnost
nedostatek informací (nevím, o co mohu žádat,
kdo mi může pomoci apod.)
omezené možnosti kontaktů s okolím a osamocenost
nedostatek finančních prostředků na základní
životní potřeby
jiná situace, uveďte
..............................................................................
..............................................................................
nevím/nedokážu posoudit
nemáte obtíže
2. Co Vám působí největší obtíže mimo vaše
domácí prostředí?
(Zaškrtněte max. 3 odpovědi, pro vás nejdůležitější.)
dopravní dostupnost lékařů
dostupnost sociálních služeb
dopravní dostupnost obchodů, služeb a úřadů
pohyb v obci (např. chybí bezbariérové přechody,
nastupování do autobusů, špatné chodníky, hustá
doprava atd.)
nezájem/neochota okolí
obavy o bezpečnost
vyřizování osobních záležitostí na úřadech
jiná situace, uveďte
..............................................................................
..............................................................................
nevím/nedokážu posoudit
nemáte obtíže
ČE RVENEC
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3. Využíváte vy osobně v současné době nějakou
konkrétní sociální službu nebo pomoc?
(Zaškrtněte všechny služby, které v současnosti
využíváte.)
Osobní asistenci
Aktivizační centrum Harrachovská
Pečovatelskou službu
Domov pro seniory Novovysočanská nebo jiné
pobytové zařízení
telefonní krizovou linku
dovoz obědů
úklid domácnosti
nákup
poradenství
jinou, uveďte
..............................................................................
..............................................................................
4. Pokud některé služby sociální péče využíváte,
jak jste se o nich dozvěděl/a?
(Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí.)
z letáku, katalogu, nástěnky (na úřadě, u lékaře
apod.)
z měsíčníku Devítka
z internetu
od sociální/ho pracovnice/pracovníka
z církve
od známých, sousedů
jiné, uveďte
..............................................................................
..............................................................................
5. Pokud sociální služby nevyužíváte,
uveďte důvod.
(Zaškrtněte právě jednu odpověď.)
o služby nemám zájem
nyní je nepotřebuji, až je budu potřebovat, tak si je
zajistím
na služby mi chybí dostatek finančních prostředků
nevím o poskytování těchto služeb
jiný důvod, uveďte
..............................................................................
..............................................................................
6. Hledáte v současné době nějakou konkrétní
pomoc nebo sociální službu?
(Můžete zaškrtnout i více odpovědí.)

7. Můžete uvést, co by vám osobně ve vaší situaci
pomohlo, ev. co by vám usnadnilo život?
(Uveďte co nejkonkrétněji max. 3 druhy pomoci.)
I. .............................................................................
II. .............................................................................
III. .............................................................................
8. Které z následujících aktivit dle vašeho názoru
na Praze 9 zcela chybí, nebo nabídka není
dostatečná pro vaši představu aktivního způsobu
života.
(Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)
místa pro setkávání (kavárny pro seniory apod.)
klub pro seniory, ev. dobrovolnické centrum pro
volnočasové či zájmové aktivity
kulturní akce (divadlo, koncerty apod.)
besedy se zajímavými lidmi, přednášky apod.
zájmové a vzdělávací kurzy (např. tréninky paměti,
výuka PC či jazyků, ruční práce apod.)
vzdělávání
tematické procházky, výlety, exkurze
pohybové aktivity pro seniory
jiné, uveďte
..............................................................................
..............................................................................
nevím/nedokážu posoudit
9. Měl/a byste zájem o přednášku na téma
(Můžete zaškrtnout i více odpovědí.)
nabídka sociálních služeb
možnosti a meze lékařské péče
pravidla silničního provozu
bezpečnost seniorů
jiné téma, uveďte
..............................................................................
..............................................................................
10. Jakým aktivitám se v současné době
nejčastěji věnujete?
(Zaškrtněte max, 3 aktivity.)

osobní asistenci (předčítání, doprovod apod.)
pečovatelskou službu – hygiena, podávání potravy
zdravotní služby – ošetření, injekce, odběry krve
doprava
pomoc při cestě k lékaři a na úřady
úklid domácnosti
nákupy
dovoz obědů
denní stacionář
domov pro seniory (ev. jiné pobytové zařízení)
DEV Í T K A

telefonní krizovou linku
jinou službu, jiný úkon, uveďte
..............................................................................
..............................................................................

/

zaměstnání/podnikání
četba
sledování TV, videa
vzdělávání
cestování, výlety
kultura (divadlo, koncerty atd.)
zahrádkářství
jiné, uveďte
..............................................................................
..............................................................................
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11. V případě, že byste chtěl/a využít pomoc
dobrovolníků, o jakou službu by se jednalo?
(Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí.)

17. Finanční situace vaší domácnosti je
(Zaškrtněte a zvolte právě jednu odpověď.)

pomoc v domácnosti
pomoc s nakupováním
volnočasová společnost
doprovod mimo domov
pomoc s osobní hygienou
pomoc s další a jinou péčí o Vaší osobu,
uveďte
..............................................................................
..............................................................................

12. Jste muž, nebo žena?
(Zaškrtněte a zvolte právě jednu odpověď.)

velmi dobrá
dobrá, zvládnu to vlastními prostředky
není úplně dobrá, ale zvládnu to za pomoci rodiny
není dobrá, nemohu si dovolit využívat sociální
služby a pomoc, kterou potřebuji
není dobrá, chybí mi prostředky na základní
potřeby

18. Pečuje o vás někdo z vašich blízkých?
Pomáhá vám zvládnout péči o vaši osobu a vaši
domácnost?
(Zaškrtněte a zvolte právě jednu odpověď.)
ano
ano, částečně
ne

žena
muž

13. Uveďte prosím svůj věk
(Zaškrtněte a zvolte právě jednu odpověď.)

19. V domácnosti žijete
(Zaškrtněte a zvolte právě jednu odpověď.)

do 18ti let
19 – 35 let
36 – 49 let
50 – 59 let
60 – 69 let
nad 70 let

sám/sama
s manželem/manželkou, ev. partnerem/partnerkou
vícegeneračně (s dětmi, ev. jejich rodinami)
jiný typ soužití, uveďte
..............................................................................
..............................................................................

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
(Zaškrtněte a zvolte právě jednu odpověď.)

20. Vyhovuje vám vaše současné bydlení?
(Zaškrtněte a zvolte právě jednu odpověď.)

základní
vyučen/vyučena
středoškolské s maturitou
vysokoškolské

ano
ne

21. V případě, že vám současné bydlení
nevyhovuje, jaké jsou důvody?
(Můžete zaškrtnout více důvodů, které odpovídají
vaší situaci.)

15. Do jaké skupiny byste se zařadil/a
(Zaškrtněte max. 2 odpovědi.)
senior
osoba s pohybovým znevýhodněním
osoba se zrakovým znevýhodněním
osoba se sluchovým znevýhodněním
osoba s mentálním znevýhodněním
pečuji o seniora, ev. osobu se znevýhodněním
jiné, uveďte
..............................................................................
..............................................................................

16. Pracujete ještě nyní, když pobíráte starobní
důchod?
(Zaškrtněte a zvolte právě jednu odpověď.)

společné soužití více generací
nadměrná velikost bytu
osamělost
horší zdravotní stav
nedobré sousedské vztahy
vysoké náklady na bydlení
jiné, uveďte
..............................................................................
..............................................................................

22. V jaké lokalitě Prahy 9 bydlíte
(Zaškrtněte a zvolte právě jednu odpověď.)
Hloubětín
Hrdlořezy
Libeň
Prosek
Střížkov
Vysočany

ano, pracuji na plný úvazek
ano, pracuji na částečný úvazek
ano, brigádně si přivydělávám
ne, již nepracuji
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23. Uvažujete o pobytu v domově seniorů,
ev. v jiné pobytové službě?
(Můžete zaškrtnout více odpovědí, které odpovídají
vaší situaci.)
ano, co rád/a bych využil/a tuto službu co nejdříve
ano, ale potřebuji pomoc s vyřízením žádosti
ano, ale až v případě, že bych byl/a nemohoucí
ne, chtěl/a bych dožít v domácím prostředí se
zajištěním domácí péče

24. Máte zájem se nějakým způsobem aktivně
zapojit do společenského života na naší městské
části?
(Zaškrtněte a zvolte právě jednu odpověď.)
ano, již aktivně spolupracuji
ano, občas bych rád/a dobrovolně pomáhal/a
nemám zájem nebo se nemohu na zlepšení situace seniorů podílet
nevím

25. Máte konkrétní představu, v jaké oblasti byste
chtěl/a působit?
(Zaškrtněte max. 2 odpovědi.)
pomáhat s nákupy
navštěvovat osamělé seniory
pohlídat malé děti
předávat zkušenosti a dovednosti (v rámci různých
kurzů a kroužků)
materiální pomoci (např. zapůjčením kompenzačních pomůcek, které již nepoužíváte apod.)
jiný způsob, uveďte
..............................................................................
..............................................................................

Prostor pro vaše názory a připomínky:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Děkujeme vám za vaši ochotu a čas při vyplňování
dotazníku.
Dotazník prosím vyplňte a odevzdejte do 30. 9. 2017
na níže uvedených sběrných místech:
• Úřad MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9
• Poliklinika Prosek, Informační centrum,
Lovosická 440/40, Praha 9
• Poliklinika Vysočany, Informační centrum,
Sokolovská 810/304, Praha 9
• Společenské, aktivizační centrum pro seniory,
Harrachovská 422/2, Praha 9
• Domov seniorů, Novovysočanská 505/8. Praha 9
• Kaufland Hrdlořezy, V Třešňovce 232/2,
Praha 3, Jarov
Č E R V E NE C

2017

I N F O R M AC E

Výběrové řízení na pronájem obecních bytů
Městská část Praha 9 vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecních bytů za první smluvní nájemné, a to podle zásad pro
pronajímání bytů za smluvní nájemné za první měsíc nájemního vztahu bez služeb v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 9 formou výběrového řízení. Znění těchto zásad je k dispozici na internetových stránkách MČ Praha 9
a samozřejmě na oddělení bytovém Odboru správy majetku Úřadu MČ Praha 9.
Na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 9 konaném dne 11. února
2014 byl schválen prodej všech
bytů MČ Praha 9 jejich oprávněným nájemcům a určeno pořadí
jednotlivých skupin domů, jak
budou nabízeny k prodeji v průběhu let 2015 až 2018. Vítěz
výběrového řízení na pronájem
bytu se tedy úhradou prvního
smluvního nájemného a uzavřením nájemní smlouvy k bytu
stane oprávněným nájemcem
s právem koupit předmětnou
bytovou jednotku za stejnou
zvýhodněnou cenu jako ostatní
oprávnění nájemci v příslušném
roce (úhrada prvního smluvního nájemného v žádném
případě nemá vliv na jakékoli
snížení zvýhodněné kupní ceny
pro oprávněné nájemce). Podle
zásad je minimální výše smluvního nájmu za první měsíc

nájemního vztahu u jednotlivých bytů stanovena individuálně podle stavu, velikosti bytu
a dluhu na bytě váznoucím,
roku prodeje příslušného bytu
a ceny, za kterou bude prodán
oprávněnému nájemci.
Starosta MČ Praha 9 vyhlásil výběrové řízení na pronájem
bytů za smluvní nájemné za první měsíc nájemního vztahu bez
služeb v domech ve vlastnictví
hl.m. Prahy – svěřených MČ Praha 9 dne 3. července 2017. Uzávěrka výběrového řízení je dne
5. září 2017 v 16.00 hodin. Otevírání obálek je stanoveno na 12.
září 2017 v 9.00 hodin v budově
Úřadu MČ Praha 9.

Jedná se o tyto byty:
1. Byt č. 1 o velikosti 1+1 v domě č. p.
589, Novovysočanská 7, podl. pl. 51,07 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč

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

3. Byt č. 14 o velikosti 3+1 v domě č. p.
564, Vysočanská 57, podl. pl. 73,33 m2
Výše jistiny: 10 000 Kč.
Stanovená minimální výše nájemného
za první měsíc nájmu (včetně dluhu na
bytě váznoucím): 1 800 000 Kč.
Každé další nájemné ve výši:
80,00 Kč/m²/měsíc.
Část celkového nájemného za první
měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu na
bytě váznoucím, uhradí budoucí vítěz
formou Dohody o přistoupení k dluhu.
K závazné nabídce na prodej bytové
jednotky výherci výběrového řízení
dojde v březnu 2018.
Prohlídku těchto bytů lze dohodnout
ve firmě TOMMI – holding, spol. s.r.o.,
Jablonecká 322/72 v Praze 9,
telefon: 283 880 792.
Podrobné informace podá Odbor správy
majetku Úřadu MČ Praha 9, p. Člupková, telefon: 283 091 291.

K O N T E J N E RY N A K O V O V É O D PA DY – P Ř E H L E D S TA N O V I Š Ť
Drahobejlova 1215/28
Drahobejlova 956/51
Habartická 500/48
Hrdlořezská 366/14a
Jablonecká 708/30
Jablonecká 714/40
Jablonecká 718/3
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Klíčovská 293/20
Kovanecká 2295/9
Kovářská 1414/9
Kovářská 978/25
Kytlická 764/33
Lihovarská 1093/10
Litvínovská 286/15

Litvínovská 518/40
Lovosická 661/1
Na Harfě 935/5d
Na Rozcestí 1328/8
Na Vysočanských
vinicích 824/8
nám. Na Balabence 1433/8

Novoborská 371/10
Novoborská 620/27
Novoborská 649/9
Odlehlá 321/67
Paříkova 354/5
Pešlova 341/3
Pešlova 356/12

DEV Í T K A

Pod Strojírnami 707/13
Poděbradská 777/9
Podvinný mlýn 2126/1
Podvinný mlýn 2281/12
Prosecká 681/119
Rubeška 383/4
Skloněná 551/12

/

M A G A Z Í N

M Ě S T S K É

Střížkovská 550/33
Vysočanská 233/93
Vysočanská 554/69
Vysočanská 572/41
Vysočanské nám. 218/4
Zakšínská 571/8
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B E Z P EČ N O S T

Doba dovolených bývá
úspěšným obdobím zlodějů
Prázdninové měsíce jsou nejčastější dobou letních dovolených, velké množství domů a bytů
zůstává delší dobu opuštěno, a pokud je majitelé vhodným způsobem nezabezpečí, představují
ideální příležitost pro zloděje. K tomu se přidává i nebezpečí fenoménu dnešní doby –
sociálních sítí. S růstem počtu jejich uživatelů roste i míra dobrovolného sdílení osobních
informací a nebezpečí jejich zneužití. Následující preventivní doporučení pomohou ochránit váš
domov a zabránit nebo alespoň citelně ztížit nepozvaným hostům jejich plány:
Zamykejte
Často je krádež dílem náhody. Staré zámky jsou lehkou
překážkou. Neváhejte proto
investovat do lepšího zabezpečení. Ideální jsou certifikované
bezpečnostní dveře s kvalitní
bezpečnostní vložkou a kováním.

v plné výši skutečnost, že pachatel při trestném činu musel
překonat nějakou překážku.
Pootevřené okno překážkou
logicky není. Další možnost
zabezpečení představují mříže
na okna.

šperky nebo klíčky od auta
na obvyklá místa. Zkuste se
vyhnout šuplíkům a skříňkám,
a cennosti rozhodně nenechávejte v originálních krabičkách z klenotnictví.

Pořiďte si alarm

Starý trik s automatickým
spínačem lustrů a dalších svítidel stále umí nočního zloděje
odradit. Naopak přerostlé živé
ploty, keře a stromy mu hrají
do karet.

Říká se, že příležitost dělá
zloděje. Proto nezapomeňte
pozavírat okna a zabezpečit
jakékoli další přístupové cesty
do vašeho domova. Pokud
máte uzavřené pojištění domácnosti, je základní podmínkou pro vyplacení odškodného

Vykradený byt či dům nepřináší pouze ztrátu majetku,
ale především ztrátu soukromí a vnitřního klidu. Zloděj,
který zaútočí na váš domov,
současně útočí na vaše místo
bezpečí, kam zvete pouze svou
rodinu a nejbližší přátele.
Majetkovou ztrátu dokáže
částečně kompenzovat kvalitní
pojištění, psychickou újmu ale
nenahradí.

Nepodceňujte osvětlení

Pokud nechcete investovat
do drahého alarmu, zkuste
alespoň „mimikry“. Prakticky
jakýkoli automaticky spuštěný zvuk zloděje vyděsí, nebo
alespoň znejistí.

Zavírejte okna

na sociálních sítích i mimo ně,
nicméně vítanou informací pro
zloděje, kteří se k ní dostanou.
Fotky můžete na sociální sítě
nahrát i po návratu do svého
nenarušeného domova.

Nejlepší a nejúčinnější metodou, jak se před zloději chránit, je jednoznačně prevence.
Nedat jim důvod, aby se o váš
majetek zajímali.

Nechlubte se

Ukryjte cennosti

Informace o tom, že vyrážíte
na dovolenou, je sice nemilou
zprávou pro závistivé přátele

Využijte domácí trezor, a pokud ho nemáte, neukládejte

Městská policie Praha 9

INZERCE

Hledáme nové kolegy

Kontakt: 777 322 296

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

www.ceskydomov.cz

SC-362508/09

SC-370961/02

SC-362597/07

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

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

SC-362725/18

www.chalupakeslati.cz

SC-370973/01

SC-371099/02

Chalupa Ke Slati - Borová Lada
tel.: 321 571 509, volejte večer

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

na přivýdělek v oboru výživy
nebo redukce váhy.
Nabízíme dobrý kolektiv,
vzdělávání v oboru a podporu
špičkového mezinárodního týmu.

SC-370039/06

NABÍZÍME PŘÍJEMNÉ
UBYTOVÁNÍ NA ŠUMAVĚ
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Harfandění se blíží, nezapomeňte
se včas registrovat!

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

5.

7. 9. 2017

od 14 do 18 hodin
v Galerii Harfa

Registrovat se můžete už dnes
na www.harfandeni.cz a budete
mít jistotu, že se vyhnete pří-

Velice si vážíme partnerů
Harfandění, bez kterých by
celá akce neproběhla. Hlavními
partnery jsou zatím Pražská
energetika, a. s.,
PORR, a. s., Rilancio, s. r. o.,
Marina Island, s. r. o., Mark2
Corporation Czech, a. s.,
AB Facility, a. s., partnerem
FINEP CZ, a. s. Mediálním
partnerem Harfandění je rádio
Frekvence 1.
Těšíme se na vás 7. září!

SC-371022/02

ROČNÍK BENEFIČNÍHO BĚHU
A FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Jelikož počet běžců každý rok
strmě stoupá (loni se Harfandění zúčastnilo 1075 běžců,
kteří dohromady pro Klokánky
vyběhali 575 000 Kč), doporučujeme využít online registraci
přes internet.

padnému návalu při registraci
na místě, kde se pouze ohlásíte
jménem a ihned obdržíte startovní číslo a čip.
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Zve me Vá s d o n a š í z á m e cké re st au race Th e Gran ar y ve Ctě n i cích.

Firemní večírek, konference
nebo business meeting...
V The Granary bez starostí! Připravíme pro Vás coffee break, raut i obědové menu podle vašich přání a požadavků...

SVATBA NA ZÁMKU
Svatba na zámku s obřadem v parku, hostina
v luxusní restauraci, vše na jednom místě
a díky naší svatební koordinátorce bez starostí!

RYCHLOVKA NA ZÁMKU

Kontakt hotel: +420 735 755 584 | e-mail: reception@granary.cz
Kontakt restaurace: +420 735 755 581 | e-mail: restaurant@granary.cz

SC-371147/01

Proč ne?! Přijďte ochutnat do našeho bistra
hotdogy Parky´s s vysokým obsahem masa,
točené pivo z pivovaru Antoš nebo zdravé
jogurtovo – ovocné zmrzliny Mooo!

