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Mikroklima – oslavte světový den
životního prostředí
FOLKOVÉ
PODVINÍ

GALERIE 9:
ZDEŇKA
ČECHOVÁ

POHÁDKY
NA
DVOREČKU
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TAKOVÝ MEKÁČ NAJDETE
JEN NA PODĚBRADSKÉ

 Unikátní restauraci McDonalds, která před
pár týdny vznikla na Poděbradské naproti
terminálu české pošty neuvidíte nikde jinde
než právě tam. Jde o designový prostor, kde
i svítidla lehce připomínají zlatá šedesátá léta.
Nová provozovna, takto vybavená, je skutečně
prozatím jedinou v republice.

Z mekáče až na stůl
„Patříme zároveň ke skupině
restaurací McDonald´s, které
umožňují dovážku Mcdonald´s produktů kamkoliv, kam si
zákazník v okolí pěti kilometrů
od restaurace přeje. Jedná se
o službu nazvanou McDelivery,
která se stává velice populární nejen v Česku, i v ostatních
evropských zemích.“ řekla Silvie
Muranská. Takže si můžete objednat dovoz jídla z mekáče až
do domu, do práce nebo kamkoliv jinam. Stačí jen stáhnout apku

Uber Eats a nebo jít na web
UberEats.com. V oblasti Prahy 9
je mekáč v Poděbradské s touto
službu široko daleko jediný.
Pro děti to nejlepší
„Velmi si vážím tohoto, že
můžeme lidem nabídnout
na zajímavém místě i pozoruhodné prostředí, nejde jen
o samotný unikátní design
restaurace, ale také o velkou
příjemnou zahrádku. A samozřejmě tu máme i zábavu pro
děti. Digitální hra integrovaná
do jednoho stolu, se hned po
otevření stala velkým hitem,
takže děti se zabaví a rodiče se
v klidu nají,“ upozornila Silvie
Muranská. Samozřejmě tu nechybí Happy Meal s UglyVille.
Dobré místo pro podnikání
Když pijete kávu z McCafe, napadne člověka proč vlastně paní
Silvie začala podnikat v této oblasti. A proč si zvolila Poděbrad-
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skou? Dlužno říci, že McDonalds
v ČR jsou franšízami, tedy, restaurace mají své provozovatele, ale
ﬁremní kultura a standardy jsou
identické v Česku jako v Japonsku nebo USA. „Poděbradská je
zajímavé místo z mnoha důvodů,
Praha 9 se rozrůstá a bude
rozrůstat, takže byť to zatím tak
nevypadá, určitě se staneme
místem pro setkávání místních
lidí. I proto jsme tu, abychom
jim takový prostor nabídli už
teď,“ uvedla paní Silvie Muranská. Navíc máme v Praze 9 víc
provozoven, takže je to výhodné
například z pohledu zásobování.
Máme 260 zaměstnanců. Pět
provozů a tak je to dobré, když
musíte posílit restauraci, kde je
náhle velký frmol.“
Cesta z banky do restaurace
Jak se paní Silvie stala provozovatelkou restaurace? To zavolala
do McDonalds a nabídla jim své
služby? „Měla jsem zajímavou
práci v bankovnictví, ale chtěla
jsem vlastní byznys. Tak jsem
šla do franšízy. Je to kompromis
mezi zaměstnáním a podnikáním. Ale u McDonalds to nejde
tak, že zatelefonujete a hned
provozujete restauraci. Musíte si
projít celým provozem restaurace ,“ vysvětlila paní Silvie.

Jako jediná v Praze nabízí restaurace McDonalds v Poděbradské
zmrzlinu McFlurry za polovinu ceny až do konce června.
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Osvětlení připomíná zlatá šedesátá léta…
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Od hranolků, přes kávu
k podnikání
V podnicích, které paní Silvie
Muranská provozuje, ji nic nepřekvapí. Zná provoz dokonale.
Proč? Než se mohla stát provozovatelkou první restaurace, kterou
má ještě stále na Černém Mostě,
prošla ročním intenzivním tréninkem. „Zažijete všechny profese,
od smažení hranolek přes prodej
kávy až po zásobování, takže

jsem poznala dopodrobna celé
zázemí a běh podniku. Projdete
všemi kurzy a pak se teprve můžete ucházet o franšízu. A když
to klapne, jste nejen na Poděbradské,“ usmála se paní Silvie
Muranská. „Lidé se mně často
ptají, jestli jsem s tím během toho
roku tréninku nechtěla seknout,
protože McDonalds je znám svou
náročností. To mně právě bavilo,
ano, standardy jsou vysoké, ale
tím se udržuje vysoká kvalita. Nechci v podnikání kompromisy.
První byl Černý Most…
Praha 9 je paní Muranské druhým domovem. Z pěti restaurací,
které dnes provozuje jsou čtyři
v Praze 9 a jen jediná je mimo
Prahu a to na sjezdu 66 na
dálnici D1. „Na Černém Mostě
jsem převzala první, už rozjetou
restauraci. Pak přibyla další na
Černém Mostě a k tomu jsem
přibrala Harfu,“ popsala vývoj
svého podnikání pani Silvie. Říká,
že její rodina to vše zvládá dobře,
i když je to někdy náročné.
„Faktem je, že od určitého počtu
restaurací musi mít franšízant
supervizora, což je někdo jako
provozní ředitel. Mám teď člověka, který je skutečně mojí pravou
rukou a je to i obrovská pomoc.“

Silvie Muranská
o podnikání u McDonalds
„ Pro lidi, kteří mají cíl, kteří se nebojí
práce to je příležitost, i když je to na
začátku možná těžké. I teď, kdy mám
na dvě stovky zaměstnanců mne
uvidíte třeba na D1 jak připravuji kávu
nebo vydávám jídlo spolu s ostatními
zaměstnanci. I tak se dá dělat podnikání, že žijete se svými lidmi.
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Restaurace McDonald v Poděbradské vznikla z více důvodů.
Předně v této oblasti není příliš
mnoho míst, kde by se člověk
mohl slušně najíst. Restaurace
disponuje tzv. drivem, který
umožňuje nákup Mcdonald´s výrobků přímo do auta, aniž byste
z něj museli vystoupit. Tím můžete jednoduše ušetřit drahocenné minuty na svých cestách.
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Vážení čtenáři,
děti ve školách už netrpělivě
vyhlíží prázdninové dny, ale
my ještě plánujeme setkání
s rodiči žáků našich škol,
tentokrát z Proseka, abychom společně diskutovali
o školství a hledali nejefektivnější cesty ke vzdělání
našich dětí. První diskuze,
konkrétně s rodiči dětí
z Vysočan, se uskutečnila
v dubnu a přečíst si o ní
můžete v tomto vydání Devítky.
Informace přinášíme rovněž
o násilném chování mladých, které je spojeno s domlouváním rvaček, jejich
natáčením a šířením přes
sociální sítě.
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8–9 Školství
10–11 Sociální služby

Poslední dubnový den zasedali zastupitelé naší městské
části. V této souvislosti
jen připomínám, že do
19. června je třeba podat
žádosti, chcete-li získat peníze od MČ Praha 9 na realizaci některého z programů
z oblasti kultury a využití
volného času dětí a mládeže
nebo programů z humanitární a sociální oblasti.

13 Životní prostředí
14–17 Kultura
18–20 Život kolem nás
21–22 Rokytka
24–26 Informace
27 Ohlédnutí
28 Sport

V červnu se také těšte
na spoustu kulturních,
sportovních a společenských akcí pořádaných
v deváté městské části. Ať už
se jedná o tradiční slavnosti
seniorů, Folkové Podviní,
Třešňobraní, výstavy v Ga-
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Senioři si užívají. Žijí naplno díky Rentě z nemovitosti

Celý život pracovali a po šedesátce s hořkostí zjišťují, že jim
důchod stačí jen na to nejnutnější. Bydlí ve svém domě nebo
bytě, který má hodnotu několika
milionů korun, ale přesto živoří.
Není to paradox?
Výhody Renty z nemovitosti:

̭͗Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).
̭͗Za života nemusíte nic splácet.
̭͗ Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
̭͗Můžete žít důstojněji a život si
více užívat
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Ano, je. A proto vznikla Renta
z nemovitosti. Senior si vezme
půjčku, kterou nesplácí on, ale
jeho dědicové. Podmínkou je,
Chcete vědět více?

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

že vlastní nemovitost. Ta mu
ale i po poskytnutí Renty pořád
zůstává. Důchodce dál zůstává
ve svém domě či bytě, ale jeho
život se rázem mění. Může si
koupit, po čem touží, nešetřit
na jídle, užívat si. Nebo zrekonstruovat kuchyň, pořídit si nový
nábytek, cestovat a věnovat se
naplno koníčkům, což by se starobním důchodem prostě nešlo.
Senioři s chutí investují do svého
zdraví, dopřávají si nadstandardní péči, dražší léky, jezdí do lázní,
sportují. Dalším zase dělá radost,
když mohou rozmazlovat svoje
vnoučata. Díky Rentě z nemovitosti je podporují během
studií nebo jim dají peníze na
cestování, aby mladí poznávali
svět. Vnoučata se seniory zažívají
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oboustranně krásné chvíle plné
vděčnosti a lásky.
Nenechte svoji nemovitost
zahálet, když díky ní můžete
získat půjčku, kterou za života
nesplácíte! Peníze dostanete buď
všechny najednou, v podobě měsíčních plateb nebo jako kombinaci obojího. Je jen na vás, jak se
rozhodnete. Tak se rozhodněte
dobře, rychle a žijte naplno!
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 Senioři v České republice si umějí užívat! S Rentou
z nemovitosti se před nimi otevírají nečekané možnosti.
Vedou důstojný život, cestují, navštěvují přátele a dopřávají si radosti, o kterých se jim ani nesnilo.
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Z dubnového Zastupitelstva Dopravní soutěž
na proseckém hřišti vyhrály
MČ Praha 9
Jedním z bodů na zasedání zastupitelů MČ Praha 9
děti ze ZŠ Litvínovská 600
dne 30. dubna bylo i jednání o získání pozemku v Hrdlořezích.
Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů se konalo
21. května na dětském dopravním hřišti na Proseku.

Devítka usiluje o získání pozemků v Hrdlořezích pro místní sportovní klub Spartak.

ZŠ Litvínovská 600 bude
městskou část Praha 9 v obou
kategoriích obhajovat v krajském kole. Velké poděkování
patří také všem zúčastněným,
kteří pomáhali při organizaci
soutěže. Jedná se o BESIP, Český červený kříž, příslušníky
Policie ČR, strážníky Městské
policie Praha, TSK, zástupce
městské části Praha 9, zástupce základních škol a další.

Svěření pozemků v Hrdlořezích
do správy MČ Praha 9
MČ Praha 9 by ráda získala pozemky parc. č. 357/8 o výměře
2786 m², parc. č. 363 o výměře
9170 m² a parc. č. 364 o výměře 10 227 m² v k. ú. Hrdlořezy
z vlastnictví hlavního města
Prahy do své správy. Pozemky
by využíval sportovní klub
Spartak Hrdlořezy pro spor-

tování zejména dětí. Devítka
o svěření pozemků žádala již
v roce 2008, ale hlavní město
zatím žádost nevyřídilo, protože aktualizuje seznamy pozemků, o které žádají všechny
městské části. Z tohoto důvodu
je tedy dobré, že zastupitelé
souhlasili, aby MČ Praha 9 znovu podala svou žádost na svěření zmíněných pozemků. mk

Třešňobraní
na vrchu
Třešňovka
mění datum

V MŠ U Vysočanského
pivovaru vyroste nový pavilon

Chladnější květen zpomalil
dozrávání ovocné úrody, a tak
připravované Třešňobraní
v třešňovém sadu v Hrdlořezích mění termín.

Třešňobraní zahájí 15. června
celodenní Ovocná slavnost
a od neděle 16. června do úterý 18. června budou v sadu
následovat dny veřejného
samosběru. Ovocná slavnost
do sadu přinese workshopy
a přednášky na ovocná témata
i zábavný program pro děti.
Během samosběru si budou
moci návštěvníci zapůjčit nářadí a česat ovoce vždy po celý
den. Více informací najdete
na www.na-ovoce.cz. kd
4

Děti byly rozděleny do dvou
kategorií. Smíšená družstva
(dvě dívky a dva chlapci)
absolvovala povinné disciplíny, jimiž byly test z pravidel
provozu na pozemních komunikacích, jízda po dětském dopravním hřišti, jízda zručnosti
přes překážky a zásady poskytování první pomoci. Počasí se
povedlo, vše se vydařilo a takovéto jsou výsledky:
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Mladší kategorie:
1. ZŠ Litvínovská 600
2. ZŠ Litvínovská 600
3. ZŠ Spektrum
Starší kategorie:
1. ZŠ Litvínovská 600
2. ŽŠ Špitálská
3. ZŠ Na Balabence

Text a foto: jm

Zvýšení rozpočtu městské části Praha 9 v roce 2019 o investiční dotaci na nový pavilon
v areálu Mateřské školy U Vysočanského pivovaru schválili zastupitelé Devítky na svém zasedání 30. dubna.
Rozpočet MČ Praha 9 se v letošním roce v oblasti příjmů
a výdajů zvýší o investiční
dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy
ve výši 11 100 000 Kč. Peníze
budou použity na realizaci
nového pavilonu v MŠ U Vysočanského pivovaru. Jeho budování je spojeno s dokončením
přestavby areálu této mateřské
školy, která začala v roce 2011.
Nový pavilon se dvěma třídami
celkem pro 52 dětí vznikne
v západní části areálu. Projekční příprava trvala zhruba dva
roky.
„Předpokládáme, že stavební náklady se budou pohybovat kolem 22-24 milionů
korun, na další 3 miliony přijde vybavení tříd. V současné
době je vybrán zhotovitel
a uzavřena smlouva s ním.
Rádi bychom, aby do konce
letošního roku byl nový pavilon postaven,“ říká radní pro
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školství MČ Praha 9 Ing. Zdeněk Davídek.

Nové třídy v ZŠ Na Balabence
MČ Praha 9 dále plánuje výstavbu šesti nových tříd v ZŠ
Na Balabence. Místo stávající
tělocvičny vznikne přestavbou šest učeben pro 180 žáků.

Zároveň bude rozšířena školní
jídelna. Rekonstrukce bude
zahájena hned po výstavbě
nové tělocvičny v areálu školy.
Do konce roku plánuje MČ Praha 9 vybrat zhotovitele, stavby
by měly být dokončeny v roce
2021. Plánované náklady 75-83
miliony korun. Text a foto: mk

Modernizace areálu Mateřské školy U Vysočanského pivovaru začala v roce 2011
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Parkovací dům na Proseku je dokončen
Stavba parkovacího domu na Proseku u obchodního centra
Billa v Praze 9 byla 30. května zkolaudována. Ve čtyřech
nadzemních podlažích vzniklo 378 stání.
Pro rezidenty na Proseku je
určeno 275 parkovacích míst
pro automobily a další stání
pro motocyklisty, přízemí je
vyhrazeno pro parkování zákazníků tohoto obchodního
centra. Stavba vznikla na ploše původního parkoviště pro
osobní vozidla.

„V současné době probíhá
výběrové řízení na provozovatele
parkovacího domu. Znám by
měl být během června. Jakmile
bude vybrán, kontakty na něj
zveřejníme na webových stránkách www.praha9.cz a facebooku Praha 9-dobrá adresa,“
konstatuje radní pro dopravu MČ

Poslední květnové dny probíhaly kolem parkovacího domu na Proseku poslední
dokončovací práce

Praha 9 Tomáš Holeček. Místa
pro vozidla v parkovacím domě
se nebudou prodávat jednotli-

vým zájemcům, nejedná se o garáže, ale motoristé je budou moci
využívat za poplatek. Text a foto: mk

Rekonstrukce plynovodu ve Vysočanech
Upozornění na stavební úpravy STL plynovodu a přípojek v ulicích Pod Krejcárkem, Novovysočanská (úsek Pod Plynojemem Skloněná) a Skloněná.
Plánovaná výměna páteřního
plynovodu, který je uložen
pod vozovkou ulic Pod Krejcárkem a Novovysočanská,
začala 23. dubna. Práce na území Prahy 3 by měly být dokon-
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čeny 10. června a následující
den se přesouvají na území
městské části Praha 9 a budou
trvat až do konce října 2019.
Během prací dojde k výměně
více jak 1800 metrů páteřní-

ho řadu plynovodu, včetně
jednotlivých plynovodních
přípojek k bytovým a administrativním budovám.
O konkrétní podobě dopravního režimu se jedná

DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

s Magistrátem hl. m. Prahy
a ostatními dotčenými subjekty. MČ Praha 9 prosazuje
vzhledem k dopravní situaci
co nejmenší dopravní omezení
po nejkratší možnou dobu. red
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Devítka vyhlásila programy pro
poskytování dotací na rok 2019
Městská část Praha 9 vyhlásila dotační programy pro letošní rok v oblasti kultury a využití volného času dětí a mládeže a v oblasti humanitární a sociální. Žádosti o finanční podporu je třeba podat do 19. června 2019.
Podmínky pro podání žádosti
o dotaci z rozpočtu městské
části Praha 9 na rok 2019
O dotaci se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které
působí na území městské části
Praha 9 minimálně dva roky,
jsou registrovány v souladu
s právním řádem ČR a splňují
všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou
činnost. Území městské části
Praha 9 tvoří tato katastrální
území či jejich části: Střížkov,
Prosek, Libeň, Vysočany,
Hrdlořezy a Hloubětín. Žadatelem mohou být zejména
spolky, zájmová sdružení,
nadace, nadační fondy, církve
a náboženské společnosti, fyzické a právnické osoby a další
organizace.
Maximální počet podaných
žádostí o dotaci jedním předkladatelem nesmí překročit
tři projekty ve všech programech.
Dotace musí být využita v roce
2019 v plné výši, v souladu
s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
Žádost o dotaci se podává
na předepsaném formuláři
ve dvou vyhotoveních, obsahuje všechny povinné přílohy
a je podepsaná statutárním
zástupcem.
Žadatel je povinen doložit doklad o registraci subjektu, který žádá o dotaci (týká se pouze
Programu pro poskytování
dotací oddíl II. body 1 a 2).
Městská část Praha 9 si v případě přidělení dotace vyhrazuje právo neposkytnout
peněžní prostředky v plné
výši, jelikož realizace dotací
není nárokovou položkou.
Jednotlivé žádosti o dotaci budou řešeny v rámci rozpočtu
pro rok 2019 a schváleným
žadatelům budou peněžní
prostředky uvolňovány na základě veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace uzavřených mezi žadatelem a městskou částí Praha 9.
Každá žádost musí být vyplněna stručně a výstižně na předepsaném formuláři a musí
obsahovat tyto náležitosti:
6

D E V Í TKA

/

M AGAZÍ N

P R O G R A M Y V O B L A S T I K U LT U R Y A V Y U Ž I T Í V O L N É H O
ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE:
• Celoroční činnost včetně materiálního vybavení subjektů
• Kulturní programy, aktivity a projekty
• Jednorázové akce pro neorganizované děti a mládež
Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků – 500 tisíc korun.

P R O G R A M Y H U M A N I TÁ R N Í A S O C I Á L N Í :
• Sociální služby
• Podpora klubové činnosti seniorů a osob se zdravotním postižením
• Podpora organizacím poskytujících podporu sociálně znevýhodněným občanům
Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků – 400 tisíc korun.

• Název programu a projektu, termín jeho realizace
a ukončení, místo realizace
projektu
• Identiﬁkace žadatele
• Obsah a cíl projektu, odůvodnění žádosti a předpokládaný přínos pro MČ Praha 9
• Celkový rozpočet projektu,
z toho částka požadovaná
od MČ Praha 9
• Požadované peněžní prostředky od MČ Praha 9 rozdělené do položek projektu
• Seznam případných příloh
žádosti
• Den vyhotovení žádosti
a podpis statutárního zástupce. V případě zastoupení na základě plné moci
i doložení této plné moci
Žadatel je povinen provést
vyúčtování poskytnuté dotace do 16. 12. 2019 a předat je
ekonomickému odboru Úřadu
městské části Praha 9.
Součástí vyúčtování musí být
doklady týkající se aktivit
uskutečněných a zaplacených
v roce 2019 v souladu s účelem projektu. Nevyčerpané
prostředky je žadatel povinen vrátit zpět na účet Úřadu
městské části Praha 9.
Žadatel je povinen v případě
ﬁnančního krytí akce z jiných
zdrojů uvést tuto skutečnost
ve své žádosti.
U jednotlivých programů jsou
uvedeny ještě další podmínky
pro podání žádosti. Realizace projektu ani dotace není
převoditelná na jiný právní
subjekt. Příjemce je povinen
projekt realizovat vlastním
jménem, na vlastní účet
a na vlastní odpovědnost.
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Způsob podání žádosti:
Žádosti o dotace městské části
Praha 9 lze doručit osobně
na podatelnu Úřadu městské
části Praha 9, poštou na adresu
Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
či prostřednictvím datové
schránky v termínu od 7. 6.
2019 do 19. 6. 2019 do 17.00
hod. Na později doručené žádosti se nebude brát zřetel.
V případě zaslání žádosti
poštou je rozhodující datum
doručení do podatelny Úřadu
městské části Praha 9. Obálku je třeba označit jménem,
příjmením a odesílací adresou
uchazeče a dále slovy: „Dotace
Úřadu městské části Praha 9
pro rok 2019“.
Příjem žádostí je průběžný,
pořadí doručení nemá vliv
na jejich úspěšnost.
Konzultační střediska:
Odbor kultury, mládeže a tělovýchovy tel.: 283 091 523,
536 - program I.
Odbor sociální tel.:
283 091 435 - program II.
Posuzování a hodnocení žádostí:
Každá žádost o dotaci ve výši
do 50 000 Kč maximálně bude
posouzena v příslušné komisi
Rady městské části Praha 9
a dále bude předložena
Radě městské části Praha 9
ke schválení.
Celkový předpokládaný objem
peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na dotace
pro rok 2019 činí 900 000 Kč.
Přibližná lhůta pro rozhodnutí o jednotlivých žádostech
od termínu uzávěrky činí dva
měsíce.

Výsledek řízení o poskytnutí
dotace:
Úspěšní žadatelé budou
po schválení Radou městské
části Praha 9 informováni e-mailem nebo telefonicky
a vyzváni ekonomickým
odborem Úřadu městské části Praha 9 k uzavření veřejnoprávní smlouvy. Zároveň
budou výsledky řízení zveřejněny na webových stránkách
www.praha9.cz.
Neúspěšní žadatelé budou vyrozuměni písemně příslušným
odborem kultury, mládeže
a tělovýchovy nebo odborem
sociálním. Až do konečného
rozhodnutí o přidělení dotace
nebudou poskytovány žádné
dílčí informace.
Důležitá upozornění:
• Žádosti nesplňující všechny
podmínky řízení o poskytnutí dotace budou vyřazeny.
• Zaslané projekty se žadatelům nevracejí.
• V případě schválení dotace
v Radě městské části Prahy 9
je žadatel povinen do 30
dnů uzavřít veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace s městskou částí Praha 9.
V případě nedodržení tohoto
termínu nebude schválená
dotace zprocesována.
• Změna účelu čerpání přidělené dotace je možná pouze
po schválení příslušnou
komisí Rady městské části
Praha 9, a to na základě
písemné žádosti žadatele
adresované Úřadu městské
části Praha 9.
• Žadatel o dotaci se zavazuje uvádět, pokud to dovolí povaha projektu, MČ
Praha 9 a její logo na všech
propagačních materiálech
projektu jako poskytovatele
dotace a dále zajistit důstojné podmínky prezentace
MČ Praha 9.
• Příjemce dotace souhlasí
se zpracováním a zveřejněním svých osobních údajů
městskou částí Praha 9
ve všech úkonech souvisejících s řízením o poskytnutí dotace.
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Č E RVEN

2 0 1 9

Z

R A D N I C E

Co je za rvačkami mladých?
V poslední době se v médiích objevují informace o násilném chování mladých lidí s domlouváním rvaček, jejich natáčením a šířením přes sociální sítě. Rvačkou, která se odehrála na Proseku, se zabývají kriminalisté třetího pražského policejního obvodu
od konce ledna a o tomto rizikovém chování jednali i zastupitelé MČ Praha 9 na svém zasedání 30. dubna.
Dobrý přehled o tom, co se
na Proseku děje, mají pracovníci neziskové organizace
Proxima Sociale o.p.s. , s níž
MČ Praha 9 úzce spolupracuje.
Při svém monitoringu v ulicích
se zaměřují na výskyt mladých
lidí a dětí, na osoby bez přístřeší a uživatele návykových
látek, sledují také jevy, které
se v lokalitě vyskytují (vandalismus, graﬁtti, nepořádek,
výskyt aplikačního materiálu – injekční stříkačky atp.).
V terénu je můžete potkat
od pondělí do čtvrtka od dvou
hodin do sedmi. Prochází Prosek, Střížkov, park Přátelství,
park Srdce, lavičky na Vyhlídce, okolí škol a hřiště ve vnitroblocích. Ve Vysočanech se
pohybují v parku OSN, v parku
Podviní, v NC Fénix a OC Harfa, ve skateparku a okolí škol.

Incidenty u Billy
„Počátkem prosince 2018
jsme se před Billou na Proseku
poprvé setkaly s bitkou dvou
mladých lidí,“ konstatuje
Alice Egertová, koordinátorka
Terénního programu v Praze 9
a pokračuje: „Bitka byla domluvená, přihlíželo jí asi
40 mladých, kteří ji natáčeli
na telefony. V lednu jsme opět
před Billou na Proseku zaznamenali větší počet mladých,
kteří čekali na domluvenou
bitku, ale ta se nekonala.
V průběhu prosince a ledna se
ještě několik bitek uskutečnilo, víme o tom z rozhovorů.
Od druhé poloviny února se
s nimi v Praze 9 již nesetkáváme. Setkáváme se ale s větším
počtem mladých lidí, kteří
tráví čas v okolí Billy na Proseku. S některými z nich pracujeme, povídáme si a řešíme
věci, které je trápí. Také jim
předáváme informace o tom,
že prát se na veřejnosti není
v pořádku, že je to trestný čin
a že natáčení takových situací
a zveřejňování těchto videí
na sociálních sítích je také
trestný čin. Mladí před Billou
jsou hluční, někteří kouří,
někdy pijí alkohol. Nejsou
primárně agresivní, občas se
dostávají do slovních konﬂiktů s okolím. Někdy jsou drzí
a někdy na ně kolemjdoucí
negativně slovně reagují a tím
vznikají konﬂikty nejčastěji.“
Č E R V E N
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Zviditelnit se
Policie aktéry bitky na Proseku, kteří jsou mladiství,
ztotožnila a nyní s nimi probíhají úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. V rámci
tohoto případu kriminalisté
úzce spolupracovali a nadále
spolupracují i se strážníky
městské policie, městskou
částí Prahy 9 a pracovníky Orgánu sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD).
Vyšetřovatelé při prověřování
případu zároveň zjistili pozadí
těchto rvaček. Incidenty jsou
často zinscenované a mezi aktéry předem domluvené. Cílem
je zviditelnění jejich účastníků
na sociálních sítích s ambicí
dostat se i do médií. Dalším záměrem je získávání „followerů“
tzn. lidí, kteří sledují konkrétní
proﬁl na sociální síti.

v průběhu prověřování celého
případu kontaktovali i zákonné zástupce jednotlivých
aktérů, kdy přístup rodičů
byl mnohdy až zarážející.
Matka jednoho z mladistvých
na zábavě svého syna neviděla
vůbec nic špatného. Naopak
se pozastavovala nad tím, proč
celou věc policie vůbec řeší.“

A po bitce na pivo
Kriminalisté v současné době
evidují skupinu zhruba 30
mladistvých, kteří se scházejí
na různých místech po Praze
a jednotlivé bitky si mezi sebou domlouvají přes sociální
sítě. Totožnost většiny z nich
již znají.
„Konkrétně u případu
na pražském Proseku se
jednalo o kamarády, kteří
po skončení zinscenované
rvačky spolu odešli na pivo,
jakoby se nic nestalo,“ uvedl
por. Jan Daněk z Krajského
ředitelství Policie hl. m. Prahy
a pokračoval: „Kriminalisté

Výchova začíná v rodině
V této souvislosti připomíná místostarosta MČ Praha 9
Adam Vážanský, že výchova
dětí začíná v rodině a rodiče
by měli být těmi, kteří půjdou
svým potomkům příkladem.
„I pouhé tolerování a schvalování násilí v podobě zmiňovaných rvaček může být
signálem, že je v rodině dítěte
či mladistvého něco v nepořádku. Proto je důležitá úzká
spolupráce školy a rodičů,
proto je důležité mít ve školách
proškolené preventisty a nabídnout dětem zajímavé možnosti trávení volného času.“

P R O X I M A S O C I A L E O . P. S .
Nezisková organizace Proxima Sociale o.p.s. provozuje mimo jiné terénní program pro
děti a mládež (8–26 let) v lokalitě Prahy 9, za podpory MPSV, Magistrátu hl. m. Prahy
a městské části Prahy 9 (www.proximasociale.cz).
Služby v terénu zahrnují procházení (monitoring) lokality a práci s dětmi a mladými lidmi
přímo na ulici. Jsou to mladí, kteří pomoc sami nevyhledávají a většinu svého volného
času tráví „na lavičce za domem“, to znamená neorganizovaně a pasivně. Proxima
Sociale jim aktivně nabízí pomoc nejčastěji s hledáním práce nebo brigády, s psaním
životopisu, s řešením problémů s učiteli a spolužáky, s jejich těžkými situacemi v rodině,
pomáhá jim najít vhodný kroužek nebo aktivitu, která by je bavila.
Cílem práce je, aby si mladí lidé své problémy uměli řešit sami, aby věděli, na koho se
obrátit o pomoc, aby byli kompetentní ve všech oblastech svého života (zdraví, vzdělání,
volný čas, komunikace s úřady, řešení konﬂiktů atp.).
Služby Proxima Sociale jsou dobrovolné, bezplatné a anonymní.
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Této problematice se v rámci přednáškové a besední
činnosti na školách věnují
i policejní preventisté. S žáky
a studenty policisté rozebírají
nejen kazuistiky, ale i právní rámec násilného jednání
a související trestně právní
odpovědnost včetně rizik šíření nebo schvalování takových
videí na sociálních sítích.
„Je důležité, abychom spolupracovali a společně ukázali
dětem a mladým lidem jiné
způsoby řešení konﬂiktů, než
jsou rvačky,“ přidává se Alice
Egertová z Proxima Sociale.
„Mladí lidé potřebují pozornost, zjistit, co je baví, v čem
jsou dobří, co mohou ve svém
volném čase dělat. Je na nás,
abychom s nimi trávili čas
a ptali se na jejich potřeby.
Budu ráda, když se na Terénní
program Prahy 9 budou lidé
obracet v situacích, kdy skupinky mladých lidí je svým
chováním obtěžují a oni si nevědí rady.“  mk
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Devítka otevřela diskuzi s rodiči o školství
První setkání rodičů žáků základních škol zřizovaných MČ Praha 9 s představiteli městské části na téma školství se uskutečnilo
9. dubna na vysočanské radnici. Konkrétně se týkalo škol Na Balabence a Špitálská.
Vyslechli jsme podněty a názory rodičů žáků z Vysočan,
abychom společně našli nejefektivnější cesty ke vzdělání
našich dětí. V diskuzi zazněly
požadavky na modernizaci
škol, a to nejen s ohledem
na jejich zařízení, ale především komunikaci s rodiči
a metody výuky. Rodiče dále
poukazovali na to, že chybí
hřiště pro starší děti, ve třídách přibývá cizinců, kteří
neovládají češtinu, objevují se
případy šikany.
Konkrétní odpovědi na jejich připomínky předložíme
prostřednictvím realizovaných
opatření. K nim patří například změna pravidel pro parkování u boxerského klubu
u ZŠ Na Balabence, jíž se zabývá Rada MČ Praha 9. V červnu
také proběhne konkurz na nového ředitele ZŠ Na Balabence
vzhledem k tomu, že stávající
ředitelka odchází do penze.
Jsem ráda, že se nám podařilo diskuzi otevřít. Za účast
na ní chci poděkovat všem přítomným – rodičům, pedagogům, představitelům MČ Praha
9 – starostovi Janu Jarolímovi,
radnímu Zdeňku Davídkovi,
vedoucímu školského odboru
Martinu Odehnalovi a přítom-

Jako máma dvou dětí na ZŠ
Špitálská velmi oceňuji zimní
školu v přírodě a také příspěvek MČ Praha 9 na půjčení
výstroje na zimní školu v přírodě pro děti ve všech našich
základních školách.

Ze setkání rodičů žáků Základních škol Na Balabence a Špitálská v dubnu na vysočanské radnici

ným členům školské komise
Pavlu Pospíškovi, Martinu Navrátilovi a Oldřichu Brojírovi.
Další setkání s rodiči žáků,
tentokrát z proseckých škol,
nás čeká 13. června. Požadavky z těchto diskuzí se promítnou i do plánu činnosti školské
komise Rady MČ Praha 9.

Školská komise ve školních
lavicích
Aby členové školské komise
z Devítky lépe poznali a pochopili situaci škol a školek,
věnují se teď návštěvám výuky
a diskuzím s řediteli, ostatními pedagogy, rodiči a také

dětmi, které často vidí víc, než
jsme si schopni připustit.
Mohu také potvrdit tezi vedoucího školského odboru MČ
Prahy 9 Martina Odehnala,
že na každé škole najdeme
něco, co funguje velmi dobře.
Za velmi progresivní, a především funkční řešení považuji
polytechnickou výchovu pro
druhý stupeň ZŠ, která probíhá na Střední odborné škole
Jarov. Tento speciﬁcký způsob
výuky ocenil začátkem května
i radní Magistrátu hl. m. Prahy
Vít Šimral a přislíbil, že bude
podobné způsoby výuky podporovat v rámci celé Prahy.

Odpovědnost za budoucnost dětí
neseme všichni
Jakým způsobem se situace
ve školství bude dále vyvíjet,
záleží na každém z nás, ať už
v tomto procesu hrajeme roli
jako rodič, pedagog, nebo zastupitel. Každý z nás nese svůj
díl odpovědnosti za budoucnost
našich dětí. Systém potřebuje
nové kvalitní lidi, a především jednotnou dlouhodobou
strategii. Na druhou stranu
máme z čeho vycházet. Na našich školách se můžeme opřít
o velké množství kvalitních
pedagogů, kterým musíme být
schopni zajistit podmínky, aby
mohli svoji práci dělat dobře
a učit se novým věcem.
Všechny problémy českého
školství naše městská část
nevyřeší, a proto budeme iniciovat změny na legislativní
úrovni a hledat pro ně širokou
politickou podporu. Kornélia
Gottmannová, předsedkyně školské komise
Rady MČ Praha 9

Přijďte na otevření Setkání s rodiči
smyslové zahrady
Mateřská škola Litvínovská 300 v Praze 9 vás zve na slavnostní otevření smyslové zahrady, které se uskuteční
12. června.
Slavnosti otevření smyslové
zahrady s dendrofonem, hmatovým chodníkem a pěstitelskými záhony je naplánováno
na 12. června 2019 odpoledne
u příležitosti tradiční rozlučky
s předškoláky. Aktuální informace o dění v mateřské škole
najdete na webových stránkách https://www.skolabartlova.cz/materska-skola/
Projekt „Smyslová zahrada“
je ﬁnancován Státním fondem
životního prostředí České re-
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publiky na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí. 
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Setkání rodičů žáků základních škol Litvínovská 500 a Litvínovská 600 s představiteli MČ Praha 9 coby zřizovatelem škol
se uskuteční 13. června od 18 hodin na vysočanské radnici,
Sokolovská 14/324, Praha 9 (místnost č. 205).

Cílem tohoto setkání je vyslechnout podněty a názory
široké rodičovské veřejnosti
a společně hledat nejefektivnější cesty ke vzdělávání dětí
v době čtvrté průmyslové revoluce. Myslíme si, že osobní
setkání, diskuze nad podněty
či přímá komunikace je vždy
efektivnější nežli psané slovo.
Abychom nediskutovali jen
v obecné rovině, ale společně
jsme dospěli ke konkrétním
závěrům, nabízíme k diskuzi
několik témat.
1) Jak podpořit pozitivní změny ve vzdělávání z pohledu
rodičů
2) Využití volného času dětí
a mládeže

3) Zapojení rodičů do spolupráce se školou na organizaci mimoškolních aktivit
4) Problematika vzdělávání
cizinců
5) Problematika kouření, alkoholu a užívání omamných
a psychotropních látek
6) Jiné
Prosíme rodiče, kteří se chtějí
setkání zúčastnit, aby se přihlásili do 3. června prostřednictvím e-mailu setkanizs@
praha9.cz a vybrali téma, které
je zajímá.
Na setkání se těší Ing. Zdeněk
Davídek, radní MČ Praha 9,
a Ing. Kornélia Gottmannová,
předsedkyně školské komise
Rady MČ Praha 9. 
Č E RVEN
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Prázdninový provoz v mateřských
školách zřizovaných MČ Praha 9
Na základě zkušeností z průběhu prázdninového provozu v minulých letech vyhověla MČ Praha 9 coby zřizovatel návrhu ředitelek mateřských škol na změnu organizace tohoto provozu.
Jednotlivé mateřské školy budou vycházet ze svých možností, resp. limitů daných zejména
realizací nezbytných velkých
oprav a rekonstrukcí. Důležité
také je, aby si mohly učitelky
vybrat celou dovolenou v době
prázdnin, neboť je velmi složité
(zejména u menších mateřských škol) zajistit suplování
během školního roku.
Novinkou je to, že každá
mateřská škola bude přijímat pouze děti, které jsou

KONKRÉTNÍ HARMONOGRAM LETNÍHO PROVOZU:
Od 1. do 19. 7. 2019:
Od 8. do 19. 7. 2019:
Od 1. do 12. 7. 2019:
Od 1. do 19. 7. 2019:

MŠ Kovářská, MŠ Litvínovská, MŠ Pod Krocínkou, MŠ Veltruská,
MŠ U Vysočanského pivovaru a MŠ Balabenka
MŠ Novoborská a MŠ Šluknovská
MŠ U Nové školy, v týdnu od 15. do 19. 7. zde bude organizován příměstský tábor.
MŠ Kytlická. Zde bude prázdninový provoz po celou dobu zajišťován formou příměstského tábora (jedná se o pilotní projekt,
který by měl ukázat, zda by příměstské tábory organizované
v jednotlivých mateřských školách mohly nahradit dosavadní letní provoz s tím, že pokud by se osvědčily, mohly by trvat i déle).

zde zapsány k předškolnímu
vzdělávání. Dosavadní praxe

(střídání dětí z různých mateřských škol) přinášela podle

Poradna Kontakt
Bezplatné sociální, právní a pracovní poradenství lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci.
Sociální poradna – Ječná 3,
Praha 2, telefon: 222 515 400
Sociální poradna – Dělnická 54, Praha 7,
telefon: 220 562 323
Poradenství v oblasti sociálních
dávek a služeb

Poradenství je poskytováno zdarma, více informací
na www.csspraha.cz; e-mail:
poradna.kontakt@csspraha.cz
Pražská linka důvěry poskytuje nonstop krizovou pomoc

Právní poradna – Ječná 3, Praha 2,
telefon:773 296 663
Poradenství převážně v oblasti
občanského a pracovního práva

na čísle 222 580 697, e-mailové poradenství na adrese
linka.duvery@csspraha.cz
a poradenství prostřednictvím
chatu na adrese
www.chat-pomoc.cz.

Job klub – Ječná 3, Praha 2,
telefon: 222 517 781
Poradenství související
s hledáním práce

Obrátit se na nás mohou lidé
všech věkových kategorií,
kteří se ocitli v náročné životní
situaci, na kterou nechtějí být
sami. Pomoc je poskytována
anonymně. 

sdělení ředitelek mnohé problémy s řádným dodržováním
ustanovení školského zákona
o zajišťování bezpečnosti
a zdraví dětí po dobu pobytu
v mateřské škole.
MČ Praha 9 jako zřizovatel vyhodnotí fungování letošního
prázdninového provozu hned
po jeho skončení, aby pro další
léta přijala model, který bude
vyhovovat jak rodičům, tak
i mateřským školám. Ten se již
potom nebude měnit. red

Nebytové
prostory
k pronájmu
Ústav Sociální služby Praha 9
nabízí k pronájmu nebytové
prostory v Domě s pečovatelskou službou.

Pracovník nízkoprahového
volnočasového klubu pro děti a mládež
Městská část Praha 9 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici „pracovník nízkoprahového
volnočasového klubu pro děti a mládež“.
Nikdo není dokonalý, ale každý je jedinečný,
společně tvoříme profesionální tým a volnočasový pracovník pro děti a mládež je jeho
nedílnou součástí. Očekáváme empatický
lidský přístup, teoretickou a praktickou inteligenci a komunikační dovednosti. Nabízíme
řadu výhod a beneﬁtů, vřelý přístup a práci
v přátelském kolektivu.
Náplň práce:
přímá práce s dětmi a dospívajícími ve věku
7 až 17 let
příprava a vedení skupinových volnočasových
aktivit v klubu i mimo něj
příprava a účast na výjezdových akcích
s dětmi ve věku 7 až 16 let
poradenství, doučování, preventivní aktivity,
příprava a realizace programu klubu
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Požadujeme:
zkušenosti, dovednosti a motivaci pro práci
s dětmi a mládeží
zájem o další sebevzdělávání a seberozvojové aktivity
podíl na týmových projektech a úkolech
(výjezdové akce, letní tábory…)
věk min. 20 let, trestní bezúhonnost
spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost,
kreativitu a dobré komunikační schopnosti
výhodou výtvarné, sportovní nebo taneční
dovednosti
Nabízíme:
různorodou a smysluplnou práci s mladými
lidmi
možnost realizovat vlastní vize a nápady
další vzdělávání v oboru, supervizi

práce převážně v odpoledních až večerních
hodinách
Jde o pracovní poměr na dohodu o pracovní
činnosti (DPČ), 150 Kč/hod., s nástupem po
dohodě. Práce je velmi vhodná jako brigáda
pro studenty humanitních a pedagogických
škol, ale také pro pracující, kteří mají volný
čas a vřelý vztah k dětem.
Pracovištěm je klub Harﬁca (nachází se
v areálu Střediska sociálních služeb), Harrachovská 422, Praha 9 - Střížkov.
Strukturovaný životopis a krátký motivační
dopis posílejte na e-mailovou adresu:
dobisovaj@praha9.cz.
Vyhrazujeme si právo vypsat nové výběrové
řízení, pokud nebude vybrán vhodný uchazeč.
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Dobišová Zemanová.
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Nebytové prostory k pronájmu
jsou v objektu Domu s pečovatelskou službou na adrese
Novovysočanská 862/4, Praha 9, umístěné v 5. patře
domu. Celková výměra 173,2
m². Prostory se nabízí nezařízené. Součástí prostor je i
sociální zázemí skládající se z
malé kuchyňky, 2x WC, 1x WC
pro invalidy a úklidové místnosti. Nabízený pronájem je
již volný. Cena dohodou. Informace u Ing. Nevrlého – tel.:
732 373 844. 
M Ě S T S K É
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9, www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785,
286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
3. 6. 2019 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky –
v novém čase! 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
Pétanque trénink – hra, kterou zvládne každý
senior / zdarma 14:00 – 15:00
4. 6. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25
– 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 9:30 – 11:00
Angličtina (pokročilí) - v novém čase 10:45 –
11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
5. 6. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Nouzové tlačítko pro
seniory, představení nové služby pod záštitou
městské části Praha 9 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Korálková srdíčka
na Letní slavnosti 14:45– 16:00
6. 6. 2019 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 –
11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 11:30
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
7. 6. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
LETNÍ SLAVNOSTI NEJEN PRO SENIORY – hudební odpoledne s hosty: Jitka Zelenková,Petr
Sovič & Gramofon, studenti Pražské konzervatoře, country tanečnice Hortenzie, občerstvení
a další. Na zahradě Domu s pečovatelskou
službou, Novovysočanská 861, Praha 9. Jste
srdečně zváni, zdarma 14:00 – 17:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat)
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10. 6. 2019 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky v novém čase 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Pétanque trénink – hra, kterou zvládne každý
senior, zdarma 14:00 – 15:00
Klub seniorů – kardiaků 14:00 – 16:00
11. 6. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25
– 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – začátečníci 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 9:30 – 11:00
Angličtina (pokročilí) - v novém čase 10:45 –
11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
12. 6. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Beseda: Vyprávění hosta z daleké Sýrie, s hudeb. doprovodem - loutna 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Lapač snů 14:45–
16:00
13. 6. 2019 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 –
11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 11:30
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
14. 6. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Společenské hry - karty/kanasta, žolíky/,
Scrable, kostky, dáma… 9:00 –12:00
Vycházka, komentovaná prohlídka Staroměstská mostecká věž. Sraz v 9 hod., Harrachovská
422/ 2. 50 Kč. Zájemci, hlaste se prosím
u vedoucí Bc. A. Dunděrové 9:00 – 13:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
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17. 6. 2019 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky v novém čase 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
Pétanque trénink – hra, kterou zvládne každý
senior/zdarma 14:00 – 15:00
18. 6. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25
– 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – začátečníci 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 9:30 – 11:00
Angličtina (pokročilí) - v novém čase 10:45 –
11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
19. 6. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška – Vznik a vývoj Československé
republiky, PhDr. Karkulová 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Přívěsky na klíče
z knoﬂíků 14:45– 16:00
20. 6. 2019 - ČTVRTEK
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 –
11:30
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizačních věci apod. 13:30 –16:00
21. 6. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Vycházka, komentovaná prohlídka vybraný
prostor Pražského hradu /katedrály, Starého
královského paláce, Zlaté uličky. Sraz v 9 hod.,
Harrachovská 422/ 2. Zdarma. Zájemci, hlaste
se u vedoucí Bc. A. Dunděrové 9:00 – 13:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
24. 6. 2019 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky v novém čase 8:00 – 9:00

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
Pétanque trénink – hra, kterou zvládne každý
senior / zdarma 14:00 – 15:00
25. 6. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25
– 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – začátečníci 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 9:30 – 11:00
Angličtina (pokročilí) - v novém čase 10:45 –
11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
26. 6. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda s kurátorkou Národní galerie: 1918 - 1938 aneb umělecký provoz
první republiky 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Recyklované výrobky
z PET lahví 14:45– 16:00
27. 6. 2019 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Hudební trénink paměti I. i II. – koncert – kytara, saxofon, basa. Zdarma 10:00 – 11:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 11:30
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
28. 6. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Společenské hry – karty/kanasta, žolíky/Scrable, kostky/vrchcáby, dáma… 9:00 –12:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Vycházka: Prašná brána, komentovaná prohlídka s průvodkyní. Sraz v Harrachovské 422/2,
v 9 hod., 50 Kč. Zájemci, hlaste se u vedoucí
Bc. A. Dunděrové 9:00 – 12:30
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
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Červnová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé bydliště v působnosti Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324.
13. června 2019 v 10 hodin
Vycházka do botanické zahrady v Malešicích
Další odborná vycházka
po pražských botanických zahradách vás tentokrát zavede
do zahrady v Malešicích. Zahrada slaví již 100 let od svého
založení. Projdete s Ing. Jiřinou
Neckářovou PhD. rozličná zákoutí, dozvíte se zajímavosti ze
světa rostlin a navštívíte přilehlý tropický skleník. Vstupné

zdarma, ale pokud budete mít
zájem, můžete si zakoupit něco
na památku z prodejny rostlin,
která se zde nachází.
Sraz před hlavním vchodem
do botanické zahrady, ulice a zastávka Pod Táborem 17. Spojení
bus 195 a 177 od metra Skalka, bus
195, 177, 182, 183 od metra Vysočanská, bus 109 od metra Palmovka. Prohlídka potrvá zhruba
dvě hodiny podle vašeho zájmu.
Koná se za každého počasí.

25. června 2019
Výlet vlakem do Poděbrad
(POZOR! Změna data výletu).

Poděbrady Foto: Marie Kurková

Odjezd vlaku z hlavního nádraží v Praze v 10.06 hodin,
sraz v Poděbradech na nádraží
s průvodkyní Pavlou Lešovskou a Renátou Píchovou.
Prohlídka lázeňského města
s výkladem a vycházka kolem
Labe. Osobní volno a prostor
na občerstvení. Zpět do Prahy
se účastníci výletu vrátí indi-

Botanická zahrada Pod Táborem

viduálně, vlak do Prahy odjíždí
z Poděbrad každou hodinu.

Náš tip:
9. července (úterý) a 19. srpna
(pondělí) ve 20 hodin
„A do pyžam“
Divadelní představení na letní
scéně Galerie Harfa – bláznivá
komedie plná zmatků a kamuﬂáží o zakrývání manželské
nevěry, na jejímž konci se
všichni převléknou do pyžam.
Hrají: Leoš Noha, Lucie Zedníčková, Barbora Mottlová, Eva
Decastelo/Kristýna Podzimková, Libor Jeník.
Vstupenky (nečíslováno)
jsou k dispozici v přízemí Galerie 9 za zvýhodněnou cenu
50 korun pouze pro seniory MČ Praha 9, Sokolovská
14/324 v týdnu 17.-20. června,
tj. pondělí až čtvrtek,
od 10 do 19 hodin (do rozebrání 220 kusů). 

JUBILANTI

80 let
Eva Vrbová
Eva Mathonová
Eva Kšandová
Ladislav Leksa
Helena Kačírková
Miroslava Žáková
Jiří Blahůšek
Milada Soukalová
Eva Procházková
Miloslav Pour
Jiří Novotný
Marie Jirsová
Jiří Novotný
Marta Hoffmanová
Zdeněk Hrubý

91 let
Dagmar Kyncová
Otto Absolon
Marie Buchvaldková
MUDr. Vasil Bohut

95 let
Zdeněk Havel

92 let
Vlasta Suchá

99 let
Věra Purnochová

93 let
Vlasta Čapková
Jiřina Řeháková
Ing. Miloslav Rodina
Stanislav Trnka
Jaroslav Radová
Josef Krajcar

100 let
Jindřich Katcher –
všechno nejlepší
a hlavně hodně zdraví
přeje MČ Praha 9

97 let
Božena Škopková

Blahopřejeme!

85 let
Miloš Hlinka
Jiřina Matějů
Anna Kovaříková
Alžběta Müllerová
Zdeňka Nečasová
90 let
Marie Wenclová

Zdeněk Havel s manželkou Jaroslavou oslavili
v květnu 70 let společného života

Upozornění: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je nutné,
aby se zveřejněním svého jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka jubilant souhlasil. K životnímu jubileu 80, 85, 90 let a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci
od starosty MČ Praha 9. Součástí je i lístek, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda chtějí
zveřejnit své jméno mezi jubilanty, či nikoliv. Jména jubilantů jsou proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud má redakce souhlas jubilanta do 10. dne v měsíci, je jeho
jméno zveřejněno v následujícím měsíci.
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724 641 982
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RE/4(?0]` | PrVZLJRmc7YHOH
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K

KVALITNÍ MASO
A UZENINY

ZELENINOVÉ
SALÁTY

MLÉKO A MLÉČNÉ
VÝROBKY
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A OVOCNÉ ŠŤÁVY
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Za ptáky v Podviní
Zájemci o přírodu se mohli v neděli 28. dubna zúčastnit
v parku Podviní a jeho blízkém okolí naučné ornitologické
vycházky. Cílem bylo seznámit se s druhy ptáků, kteří zde žijí,
dozvědět se něco o jejich životě a zaposlouchat se do rozmanitého koncertu jejich hlasů.

Ornitologická vycházka v Podviní se uskutečnila v rámci Vysočanských „V“

Sýkora koňadra

Červenka obecná

Součástí procházky byl také
malý monitoring místní avifauny, jehož výsledkem bylo
celkem 21 zaznamenaných
druhů ptáků z šesti řádů.
Ačkoliv bylo mnoho ptáků
velmi nenápadných, měli jsme
možnost zahlédnout téměř
všechny druhy – s výjimkou
budníčků, které jsme určili
podle hlasů. Nejčastěji byl
vidět holub hřivnáč a sýkora

koňadra, nejvíce slyšet pak
pěnice černohlavá a budníček
menší.
Procházka nám ale přichystala i mnoho nevšedních
pozorování, na která budeme
dlouho vzpomínat – třeba
špačka obecného u hnízdní
dutiny s ptáčaty, hnízdící
pár šoupálků krátkoprstých,
konipase horského, rehka zahradního nebo žlunu zelenou

hledající mravence v trávníku.
Jasně největším zážitkem ale
byl krásný datel černý, kterého
jsme si mohli nejen poslechnout, ale i prohlédnout poměrně z blízka. Velmi vzácné
bylo také pozorování kriticky
ohroženého luňáka červeného

kroužícího nad lesoparkem.
Na vycházce se sešlo celkem
jedenáct přírodovědných nadšenců, kteří neváhali vyrazit
v 7.30 ráno za dobrodružstvím, které určitě stálo za to,
a proto ho rádi zopakujeme
i příští jaro. Text a foto: Pavlína Ráslová

Z A Z N A M E N A N É D R U H Y P TÁ K Ů ( O D 7 . 3 0 D O 1 0 . 3 0 H . ) :
Pěvci
Červenka obecná
Budníček lesní
Budníček menší
Brhlík lesní
Konipas horský
Kos černý
Pěnkava obecná

Pěnice černohlavá
Rehek zahradní
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Šoupálek krátkoprstý
Špaček obecný

Dravci
Luňák červený
Vrubozobí
Kachna divoká
Šplhavci
Žluna zelená

Datel černý
Měkkozobí
Holub hřivnáč
Holub domácí
Krkavcovití
Sojka obecná
Straka obecná

Pozorujte pražské vlaštovky
Mapování hnízdišť a nocovišť vlaštovky obecné na území Velké Prahy.
Ačkoliv lze vlaštovku obecnou
v Praze stále řadit mezi relativně běžně hnízdící druhy,
i zde její početnost již několik
desetiletí výrazně klesá. Praha v posledních desetiletích
prodělala řadu změn, které
ovlivnily hnízdní možnosti
vlaštovky. Dílčí data ukazují,
že hnízdní páry mizí z centra
Prahy, naopak nejvyšší hustoty byly zjištěny v okrajových
čtvrtích se starou zástavbou,
kde vlaštovky pravděpodobně
ještě nacházejí dostatek potravy – létajícího hmyzu.
Vedle hnízdní lokality je
pro vlaštovky rovněž zásadní
dostupnost vhodného nocoviště. Společná nocoviště
jsou pro vlaštovky typická
a na příhodných lokalitách se
mohou soustředit jedinci ze
širokého okolí. Nocoviště, obvykle větší zatopená rákosina,
slouží k nocování jak mladým
Č E R V E N
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ptákům po vyvedení z hnízda,
tak dospělcům, kteří nocoviště využívají ještě v době
krmení mláďat.

Víte, kde mají hnízdní kolonie?
Cílem projektu je zmapování
hnízdních kolonií a zjištění,
kde v dnešní době nacházejí
pražské vlaštovky svá útočiště.
Znalost významných hnízdišť

a nocovišť napomůže efektivní
ochraně vlaštovčí populace.
K tomu je třeba zmapovat co
největší část hnízdní populace
a nalézt všechna významnější
pražská nocoviště. Na nocovištích se vlaštovky přes den
nezdržují, na lokalitu přilétají
často až před soumrakem již
téměř po tmě a zaletují do rákosin, kde nocují.
DEV ÍTKA
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V letošním roce pokračujeme
v mapování započatém roku
2018. Prosíme všechny kolegy
ornitology i zájemce z řad laické
veřejnosti o spolupráci. Svá pozorování můžete zadat do databáze pozorování ptáků České
společnosti ornitologické birds.
cz/avif/ nebo zasílat na e-mail
prazske.vlastovky@seznam.cz.
U každého hnízdiště je důležité
uvést počet hnízdících párů
a typ prostředí (chov koní, průmyslová hala atd.). V případě
nocovišť je důležité pokusit se
odhadnout počet nocujících
vlaštovek. Z tohoto důvodu je
dobré navštívit lokalitu několikrát, počet nocujících jedinců
se v průběhu léta mění.
Mapování pražských vlaštovek organizuje Společnost
spolupracovníků Kroužkovací
stanice Národního muzea. 
Karel Pithart, koordinátor mapování,
ilustrační foto: Marie Kurková
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Zdeňka Čechová: Obrazy a projekce autorských
uměleckých a multimediálních děl
Výstava nejen obrazů výtvarnice, režisérky a choreografky
Zdeňky Čechové se koná v Galerii 9 od 4. do 27. června
u příležitosti životního jubilea autorky.

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

PhDr. Mgr. Zdeňka Čechová
Výtvarnice, multimediální
umělkyně, publicistka, režisérka a choreografka.
Univerzitní pedagog Multimedia Art, FIT ČVUT v Praze.
Prezidentka Unie českých počítačových a multimediálních
umělců.
Zdeňka Čechová patří mezi
přední průkopníky počítačového a multimediálního
umění v České republice.
S jejím jménem jsou spojeny
první počítačové obrazy, multimediální umělecké projekty
a první realizace CAD/CAM
v České republice.
Stála a dodnes stojí u vzniku prvních multimediálních
uměleckých show v České
republice. Můžeme jmenovat
autorská umělecká vodní,
světelná a hudební show, která vytvořila pro Zpívající fontánu v Mariánských Lázních,
a především pro Křižíkovu
fontánu v Praze. Dále řadu
multimediálních koncertů
s významnými hudebními
skladateli, symfonickými
orchestry, smíšenými sbory.
Například projekt BOHEMICA – MY COUNTRY, který
měl premiéru na EXPO 2000
v Hannoveru, a multimediální
projekt MISSA ECUMENICA,
který měl premiéru ve Smetanově síni Obecního domu
u příležitosti 5. výročí útoku
na USA. V neposlední řadě
jsou to audiovizuální projekce
na budovu Betlémské kaple
v Praze, BETLÉMSKÁ ODYSEA
– VIDEO MAPPING, kterou
autorka vytvořila k 600. výročí M. J. Husa, a multimediální
autorský projekt VÁNOČNÍ
ODYSEA – VIDEO MAPPING
na kostel sv. Václava v Praze 9.
14
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Coby specialista CAD/CAM
byla vybrána v mezinárodním
konkurzu jako expert UNIDO-UN ve Vídni a vyslána na expertní misi do Mongolska. Jako
jeden z prvních multimediálních umělců byla v roce 1993
pozvána do Japonska, kde
dlouhodobě působila na Kyoto
University of Art and Design.
Od roku 1995 působí jako umělec a pedagog v oboru Multimedia Art na ČVUT v Praze.
Svými obrazy se zúčastnila
více než stovky uměleckých
výstav a prezentací, včetně
zahraničních účastí (Brazílie,
Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanárské ostrovy, Korea, Kuba,
Mexiko, Norsko, Polsko, Saudská Arábie, Spojené státy americké, Španělsko). Měla téměř
třicet autorských výtvarných
výstav u nás i v zahraničí (Japonsko, Jihoafrická republika,
Slovensko, Kuba).

Za svoji tvorbu získala
řadu uměleckých ocenění:
EUROPEAN GRAND PRIZE
2004 for Video Art by The European Union of Arts.
Silver Prize 4. PRAGUE GRAPHIC 2000. The European
Triennal Comppetition of non-traditional and avant-garde
graphics, Praha, 2000.
Zvláštní cenu poroty BEST
CZECH MULTIMEDIA 1999.
Ocenění za uměleckou tvorbu, Masarykova akademie
umění, Praha 1994.
Zvláštní ocenění knižní
publikace Nová technika
ve výtvarných oborech za její
teoretický a historický přínos. Svaz českých výtvarných
umělců 1985.
Vítězná cena v Celostátní
umělecké soutěži na návrh
dekoru pro stolní nápojovou
soupravu. SČVU 1981.
Její díla jsou zastoupena
v uměleckých sbírkách
a galeriích:
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Graﬁcká sbírka Národní galerie v Praze
Středočeská galerie Benedikta
Fejta v Lounech
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Zdeňka Čechová: Ikarus

Centro Dokumentazione Organizzacione Comunicazioni
Visive, Parma, Itálie
Arts Book Archives, Franklin
Furnace, New York, USA
F. G. Lorca Gallery, Granada,
Španělsko
Musée d`Art et d`Histoire, Genéve, Švýcarsko
Externí odkazy: SLOVNÍK

českých a slovenských výtvarných umělců, KDO JE
KDO, BRITISHPEDIA…
http://zdenka-cechova.herokuapp.com/
www.zdenka-cechova.ic.cz,
http://cs.wikipedia.org/wiki/
Zdeňka_Čechová
www.osobnosti.cz/zdenka-cechova.php ek

POZVÁNKA

Kreativní dílna Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu,
štěstí, harmonii, uklidnění. Za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné,
na chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si odnést vlastní umělecké dílo. Vždy
ve středu od 17 do 19 hodin.
5. 6. – výroba lapače snů
12. 6. – zentangle/ozdobné ornamenty

19. 6. – koláž/papírový pořadač
26. 6. – prázdninové deníčky

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
12. 6. – relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte objednávat,

kapacita je ale omezena provozními možnostmi. Kurz probíhá přímo ve výstavních
prostorách galerie.
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Únik, který by vám neměl uniknout
Poslední letošní premiéra Divadla AHA! je za námi. Originálně pojaté představení Masaryk aneb z c. k. skrz T. G. M. do ČSR přibližuje zejména žákům druhých stupňů základních škol několik zásadních životních událostí prezidenta zakladatele T. G. Masaryka.
Sté výročí založení ČSR připomněla v Gongu už loni komedie Prapor Sokola Vysočany
z dílny divadelních kurzů pro
starší a pokročilé. Představit
„tatíčka“ Masaryka dětem
nyní dostal za úkol režisér
Ondřej Lážnovský, který
pro svoji realizaci vymyslel
vskutku netradiční formu.
Stejně jako v případě Praporu
je i v jeho hře Masaryk pouze hybatelem děje na jevišti.
Zde však jakákoli podobnost
končí.
Hrdiny představení jsou
čtyři teenageři účastnící se
v současnosti tolik populární
únikové hry. Jejich úkolem
je dostat se během hodiny
z uzavřené místnosti. A tématem hádanek je právě T. G. M.
Už po úvodním představení
hlavních postav je divákovi
jasné, že skupina bude spoléhat na svého nepsaného
vůdce Mozka (Miloš Mazal).
Zbytek party, Mozkova po-

někud „pomalejší“ přítelkyně Socratka (Magdalena
Lážnovská), jídlem a dietami
posedlý Agát (Jakub Stich) či
od reality odpoutaný a lehce
autistický matematik Mlhoš
(Radovan Klučka), tu je hlavně proto, aby vytvářel chaos,
stupňoval napětí a zvyšoval
paniku.
To, co může na první pohled vypadat jako pouhé
nevinné hašteření čtyř postav neschopných jakékoli
spolupráce, je ve skutečnosti
informačně a myšlenkově
nabité představení, jak to má
Lážnovský ve svých hrách
pro mládež ve zvyku. Mladý divák díky tomu odchází
z představení nejen pobaven,
ale nenásilně uveden do kontextu vzniku první republiky.
A dospělý si oživí některá
fakta, a zároveň se také sám
dozví něco nového. Morálním
poselstvím je pak závěrečná
odpověď na otázku, zda se

Originálně pojaté představení Masaryk aneb z c. k. skrz T. G. M. do ČSR

vyplatí hrát poctivě a masarykovsky stavět na pravdě,
nebo si tu a tam pomoci čecháčkovským švindlem. Text

INFO
Představení Masaryk můžete vidět
ve čtvrtek 13. června od 10 hodin

a foto: dg

Pohádky Na Dvorečku Magický klarinet a klavír
17. ročník pohádek pro nejmenší se koná
na malé scéně „vysočanského dvorku“ v Obecním domě, Jandova 4, Praha 9. Začátek představení je v 16 hodin. Srdečně zve městská část
Praha 9. Vstup volný.

Cyklus koncertů komorní
hudby na vysočanské radnici
pokračuje 6. června vystoupením s názvem Magický
klarinet a klavír.
Vystoupí Eliška Brožková Pospíšilová – klarinet,
a Daniel Wiesner – klavír.
Program: Malcolm Arnold, Johannes Brahms, Francis Poulenc, Carl Maria von Weber
MgA. Eliška Brožková Pospíšilová, DiS., klarinetistka a učitelka, vystudovala Pražskou
konzervatoř – AMU v Praze,
je držitelkou mnoha cen z národních i mezinárodních soutěží, coby sólistka vystupuje
v prestižních projektech.

Letní program:
5. 6.
12. 6.
19. 6.
26. 6.
14. 8.
21. 8.
28. 8.
4. 9.
11. 9.

O Budulínkovi – Divadlo Kapsa
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi – Divadlo Pro malý
Červená Karkulka – Pruhované panenky
Aladinova lampa – Dřevěné divadlo
Houbařská pohádka – Divadélko Koloběžka
Zvířátka a medvěd – Liduščino divadlo
Deset černoušků – Divadlo LokVar
Princezna a drak– Divadélko Vysmáto
Dlouhý,Široký a Bystrozraký – Divadélko Romaneto
Text a ilustrační foto: jd

Č E R V E N

2 0 1 9

Mgr. Daniel Wiesner
studoval na pražské
konzervatoři u prof. V. Kameníkové, na AMU ve třídě
prof. P. Toperczera, mistrovské kurzy ve Výmaru. Je
vítězem národních i mezinárodních klavírních soutěží.
Jako sólista vystupuje s předními českými orchestry. red
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Eliška Brožková Pospíšilová
INFO
Koncert se koná 6. června od 19 hodin
v obřadní síni vysočanské radnice,
Praha 9, Sokolovská 14/324, bezbariérový vstup (2. patro/výtah). Omezená
kapacita sálu.
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Vratislav Hadraba: Divadlo mě omlazuje
V nové pohádkové hře Divadla AHA! Kniha džunglí – Mauglího poslední boj hraje Vratislav Hadraba titulní roli. Ten, kdo dobře
zná „ahácký“ ansámbl, zajisté chápe, že divokého chlapce, napůl vlka, ani nemohl ztvárnit nikdo jiný.
Premiéra Knihy džunglí se
s několikadenním odstupem
potkala s derniérou pohádky
Mauglí. Mají obě hry kromě
hlavního hrdiny a dalších postav něco společného?
Původně to mělo být jakési
pokračování, které mělo navazovat na předchozí hru jen
s tím rozdílem, že Mauglí už
je teď dospělý. Jenže režisér
Vojta Štěpánek je tvůrce s dost
osobitým přístupem. Nevytvořil jen jakousi dvojku, ale
svébytný samostatný útvar.
Samozřejmě většina herců
hraje ta stejná zvířata, takže
pocit, že se jedná o navazující
příběh, tam může být.
Ty sám jsi ostatně s rolí Mauglího taky zestárl. Troufal sis
pořád na tu postavu?
Trochu se to řešilo. Vždyť už
jsem překročil čtyřicítku. No
ale Mauglí je teď třicátník,
a jak známo, divadlo omlazuje. Když jsem se oholil a začal
roli zkoušet, začal jsem zase
v sobě cítit ducha Mauglího
jako malého chlapce. Takže téměř jediná režisérova
připomínka ke mně byla,
abych se sebou něco udělal, že
vypadám na patnáct. To mě
samozřejmě potěšilo, ale roli
jsem musel trochu zestaršit,
protože divadlo je tak iluzivní, že i ve 40 můžu vypadat
jako teenager. Navíc to téma
stárnutí je ve hře šikovně obsaženo. I zvířata si uvědomují,
že Mauglí zastárnul, a musí se
rozhodnout, co se sebou dál.
To, že hrajete v podobné sestavě stejné postavy, vnímáš spíš
jako výhodu, nebo naopak?
V tomhle případě záleží na každé postavě. Většina z nás mohla
na předchozí zkušenost navázat. Třeba Šér Chánův charakter zůstává prakticky stejný, ale
mně se stávalo, že jsem občas
sklouzával k tomu, jak jsem
hrál Mauglího v „jedničce“, ale
ten už je teď hodně jiný a řeší
odlišné problémy. Trochu jiný
je ještě asi Balú. Zatímco v první hře je to jakýsi Mauglího
mentor, tady se změnil v takového milého blbounka, kterého
zajímá už jenom jídlo.
Bude i třetí díl?
Mauglí v padesáti? To by byla
docela výzva! No uvidíme
za deset let.
16
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Z představení Kniha džunglí – Mauglího poslední boj

Většina herců má svoji vysněnou roli. Jak to máš ty s pohádkovými postavami?
Mně ji trochu splnil právě Mauglí. Nejraději jsem měl Tarzana,
ale tohle je hodně blízko. Pak
jsem si přál nějakou romantickou postavu, jakou je třeba Zvíře v Krásce. A asi v pětatřiceti
jsem tady dostal Romea, kde
sice hraji víc rolí najednou, ale
asi můžu říct, že tím se mi mé
herecké sny nejspíš splnily.
Jak vypadala tvoje cesta k divadlu?
V létě dělám divadelní semináře pro děti a tam jim říkám,
že divadlo není vlastně žádná
věda. Ať si jen vzpomenou
na to, jak si na něco hrály,
na princezny nebo na piráty.
A vyprávím jim, jak jsme si
s bratrancem udělali u dědy
a u babičky z postele, závěsů
a otočné židle k pianu obytňák, se kterým jsme pak
projeli celý svět, a přitom jsme
přepadali banky a utíkali policajtům. Podle mě je imaginace
člověku přirozená a každý ji
v sobě má. A já si takhle hodně
hrál i sám. Oblíkal jsem si kostýmy a přehrával různé scénky
z ﬁlmů. A když se hrály nějaké
scénky nebo se recitovalo, tak
jsem se toho vždycky účastnil.
Tam bych viděl ty počátky.
A pak ses hlásil na herectví?
Po gymplu jsem si dal přihlášku na DAMU. Abych se na to
lépe připravil, nastoupil jsem
tady do hereckého kurzu,
který vedl někdejší ředitel
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Divadla AHA! Mirek Pokorný.
Na DAMU mě nevzali, a tak
jsem šel studovat ﬁlozoﬁi, ale
u divadla už jsem zůstal. Ještě
během studií mě Pokorný vzal
do divadla v Lysé nad Labem
a později jsem začal hrát tady
ve chvíli, kdy se soubor hrající
pohádky v Gongu zprofesionalizoval. Takže jsem tady
od samého počátku.
Vraťme se trochu oklikou
k Mauglímu. Kde ty si připadáš
jako v džungli – ve městě mezi
lidmi, nebo opravdu v divočině?
Mám to tak půl na půl. Podle
nálady. Přírodu mám moc rád
a často v ní odpočívám, ale
v izolaci bych žít nedokázal
a ruch města taky potřebuji.
Snažím se to vhodně nakombinovat.
Co tě čeká v nejbližší době?
Profesně se dostávám do klidovějšího období. Všechno, co se
připravovalo, už je nazkoušeno.
Už jsem se trochu zmínil o tom,
že se o prázdninách účastním
tábora, kde vedu divadelní
workshopy pro děti. A pak se
dostanu na chaloupku na Šumavě, kde si konečně užiju tu
džungli, protože během sezony
mě práce drží dost často i o víkendech ve městě. Snad mě
ten volný čas donutí k tomu,
abych trochu pohnul s projektem, který nějakou dobu nosím
v hlavě. Představení Romeo
a Julie mě inspirovalo k tomu,
abych si udělal takový výcuc
z Othella. Rád bych totiž měl
něco, co můžu kdykoliv a kde-

koliv odehrát sám. Zredukoval
jsem to na tři postavy – Othella,
Jaga a Desdemonu, a ty bych
všechny odehrál. Ta témata
rasismu a žárlivosti už nějakou
dobu nosím v hlavě a rád bych
tomu konečně dal formu. Nemělo by to v konečné podobě
trvat víc než 20–30 minut.
Máš čas chodit do divadla?
Chodím rád. Obvykle, když
mají kamarádi premiéru, tak se
jdu podívat. Naposled jsme ale
šli do La Fabriky, kde jsem chtěl
svoji ženu vzít na Marthu Issovou a Annu Polívkovou ve hře
Krasavice interkontinentální.
Je to skvělé představení, které
se hraje už mnoho let. Je to
hodně ženské a mě baví holky,
které si ze sebe dovedou udělat
legraci. Ono už stačí, když se
Martha a Anna postaví vedle
sebe, každá je úplně jiná a už
to vás rozesmívá. Ale u toho to
samozřejmě nekončí. S nadhledem se v tom řeší ženské
problémy a vztahy od narození
až do pozdního věku.
Máš záložní plán, kdybys už
nemohl hrát divadlo?
Asi by to souviselo s tou chalupou na Šumavě. Rád bych
měl romantickou představu,
že mám velkou zahradu a ovce
a kozy a žil bych jen z toho.
Dovedu si ale představit, jaká
je to dřina. To bych nejspíš
dlouho nevydržel. Klidně bych
ale měl někde na maloměstě
čajovnu a k tomu kulturní
centrum, bavilo by mě i učit
děti. dg Foto: J. Mazal Zaganova
Č E RVEN
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Divadlo Gong
4. 6. úterý 19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
Ludvík Pivoňka: Cyril
Vážně míněná komedie o nemocném
otci a jeho dvou rozhádaných dětech,
bratrech Cyrilovi a Metodějovi.
5. 6. středa 18.00
Koncert žáků Gymnázia Botičská
8. 6. sobota 19.00
Divadelní studio Martiny Výhodové
Jára Cimrman: Vizionář + Dlouhý, Široký,
Krátkozraký
Dvě hry Járy Cimrmana v podání
znojemského divadelního souboru za hudebního doprovodu Filipa Smoljaka.
9. 6. neděle 16.00 a 19.30
Stepařské a taneční představení žáků
Tap Academy Prague
10. 6. pondělí 17.00
Besídka ZŠ a MŠ Na Balabence
11. 6. úterý 19.00
Zdeněk Izer na plný coole!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.
12. 6. středa 19.00
Posezení u cimbálu
Pořad Slováckého krúžku v Praze
13. 6. čtvrtek 17.00
Školní akademie ZŠ Generála
Janouška
14. 6. pátek 18.00
Závěrečná show taneční rodiny
Snatch Rank
Večer plný hip hopové hudby a tance,
v rámci 13. ročníku vystoupí skupiny
Babies, Kids, VIP a maminky.
15. 6. sobota 19.00
Irena Dousková: Hrdý Budžes
Léta normalizace pohledem osmileté
školačky v kultovní dramatizaci. V hlavní
roli Bára Hrzánová.

16. 6. neděle 19.00
Taneční večer Centra Tance
18. 6. úterý 16.00
Koncert žáků hudebního a tanečního
oddělení Divadla Gong
Příjemně prožité rodinné odpoledne
spojené s výstavou výrobků studentů
uměleckých kurzů.
19. 6. středa 16.00
Vystoupení žáků dětských hereckých
kurzů Divadla Gong.
Fantomové divadla: Ze života pohádkového hmyzu – Večerníček právě
skončil, ale hmyz na paloučku si dál
žije svým životem.
Fantomové divadla: Dramaﬁlm – Letní
tábory pro děti jsou buď dobré, méně
dobré, nebo… ﬁlmové. Jako i ten,
o kterém hrajeme.
19. 6. středa 19.00
Vystoupení studentů hereckých kurzů
Hodiny pro starší a pokročilé.
Malá scéna
Věra Rebon: Obraz
Podaří se dcerám získat obraz, který
vlastní jejich matka? Kde obraz je?
Existuje vůbec? A namaloval ho opravdu
slavný malíř? Na konci divadelní aktovky
budete znát odpovědi.
20. 6. čtvrtek 19.00
Vystoupení studentů hereckých kurzů
Hodiny pro starší a pokročilé
Malá scéna
Věra Rebon: Obraz

GONG DĚTEM

se však nevzdává.

vané kočičce.

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

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

5. 6. čtvrtek 9.00
Malá scéna
K. Čapek, V. Hutařová: Dášeňka čili
život štěněte
3+
Pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se
malá Dášeňka učí všem psím dovednostem, aby se pak jako psí slečna mohla
sama vydat do světa.
5. 6. středa 10.15
E. Petiška, M. Mazal, R. Klučka: Birlibánova podivuhodná cesta
4+
Divotvorná a poučná cesta jednoho zlobivého a rozmazleného kluka za záchranou jeho robotického kamaráda.
6. 6. čtvrtek 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil
8+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
10. 6. pondělí 9.00
Malá scéna
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
9+
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
11. 6. úterý 9.00
Malá scéna
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
9+
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
11. 6. úterý 10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi a kočičce
3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vycho-

3. 6. pondělí 10.00
R. Kipling, V. Štěpánek: Kniha džunglí
– Mauglího poslední boj
5+
Z lidského mláděte vychovaného vlky
vyrostl silný mladý a inteligentní muž.
Jeho úhlavní nepřítel, zlý tygr Šér Chán,

13. 6. čtvrtek 10.00
O. Lážnovský: Masaryk aneb z C.K.
skrz T.G.M. do ČSR
10+
Představení na pomezí divadelního
dokumentu a únikové hry, jež pomocí
divadelní interakce přibližuje dětem
základních škol život T. G. Masaryka
a vznik první Československé republiky.

KLUB KOCOUR
6. 6. čtvrtek 19.30
ŠUPLÍK
Formace navazující na odkaz skupiny
Třetí dech a směřující k progresívní
variantě „garážového folku“.
11. 6. úterý 19.30
USB BAND
Poetický folk-rock pro romantické duše.
13. 6. čtvrtek 19.30
TrojBoy
Folk-rockové trio hrající původní písně
i převzaté klasiky žánru.
18. 6. úterý 19.30
PANELÁKOVÍ FOTŘI
Trampská kapela, která se nebere zas
tak úplně vážně.
27. 6. čtvrtek 19.30
SMAŽENÝ ŘÍZEK
Pražský crazyshowbigbeat.

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

Cimbálová muzika Milana Broučka & Václava Noida Bárty
Zahájili jsme předprodej na koncert Cimbálové muziky Milana Broučka & Václava Noida Bárty, který se bude konat ve čtvrtek
10. října od 19 hodin.
Exkluzivní spojení Cimbálové
muziky Milana Broučka s rockovým a muzikálovým zpěvákem
Václavem Noidem Bártou. Nabitý program slibuje jedinečný
zážitek: autorské písně V. Noida
Bárty, největší pecky CMMB
a také oblíbené popové, rockové
a muzikálové hity od nás i ze
zahraničí. Pokud vás zajímá,
co konkrétně uslyšíte, tak zde
máte malý výběr: Moře kupodivů, Trezor, Nothing Else Matters (Metallica), Skyfall, Piráti
z Karibiku, Chci zas v Tobě spát
(Lucie), Poslední akční hrdina,
Soldier of Fortune, My Way (Sinatra) a mnohé další… Divadlo Gong
Č E R V E N
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Šestnáct pražců na kolejích
a kytaře aneb Folkové Podviní 2019
16. ročník open air festivalu Folkové Podviní 2019 se koná 13. června od 16.30 hodin v kamenném hradišti vysočanského
parku Podviní. Vstup volný.

Nezmaři

Paběrky

NEZMAŘI
PŮLJABLKOŇ
PABĚRKY
Petr LÜFTNER
FALEŠNÁ KARTA
Je to už šestnáctý rok, co kamenné hradiště přírodního
parku ve Vysočanech bude
v druhém červnovém týdnu
zase patřit zvuku banja, kytar,
mandolíny neboli ve stručném
překladu folkové a trampské
muzice. Festival FOLKOVÉ
PODVINÍ má za ta léta své
pevné místo nejen v diářích
mnoha spřízněných duší, ale
i v kulturním životě a tradicích Prahy 9. Na toto folkové
setkání sem přijíždí nejen věrní Pražané, ale i mnoho mimopražských trampů, folkařů
či těch, kteří mají tuhle muziku a kouzlo právě tohoto festivalu prostě rádi. A co pěkného
nás čeká letos pod podivným
stromem, jehož kořeny rostou
do nebe?
Celý letošní festival otevře
vystoupení muzikantů, které
nelze řadit nikam jinam než
mezi žijící klasiky. Za pětistrunným banjem legenda
české country and western
music Marko Čermák (Greenhorns, White Stars), u kytary
a mikrofonu Venca Limberk,
rovněž z legendárních White Starů, dva dívčí vokály,
kontrabas a mandolína neboli
trampgrass jak vystřižený ze
zlatých šedesátých a to vše
18
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pod vlajkou PABĚRKY. Kapela, která má na kontě pět
řadových alb, účast na několika kompilacích, ale hlavně
nespočet hraní u trampských
ohňů, ve všech možných stodolách a na všech možných
festivalech. Dá-li se dnes
o někom prohlásit, že je skutečnou trampskou klasikou,
pak o těchto gentlemanech
a dámách, ale hlavně o této
kapele to platí na víc než
na sto procent! Stačí se přijít
přesvědčit.
Jako druhý se na pódiu objeví Petr LÜFTNER se svými
kumpány. Nadaný folkový vizionář z Ústí nad Labem, který
před šesti lety rozčísl klidné
vody nejen českého Polabí
svým protest songem „Ty jsi
to Ústí“. A pak pod producentskou taktovkou Xindla X
vydal v roce 2016 první řadové
album Až se příště narodím.
A aby toho snad nebylo málo,
vydává letos ochutnávku i své
nové tvorby, šestipísňové EP
To nevadí. Půvabné a chytré
songy pro harmoniku, kytaru
a pár spřátelených nástrojů.
Přijďte zjistit, co má na srdci
a v útrobách svého akordeonu, a budete nepochybně mile
překvapeni.
Třetí z letošních perel Podviní bude jeden z několika
hostů výročních koncertů
Hop Tropu, a to sice trampská
kapela FALEŠNÁ KARTA. Tři
kytary, kontrabas a čtyři zpěvy aneb kvarteto pekelníků
z Nového Města na Moravě.
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Kapela, která byla založena
v roce 1995, má v repertoáru
nejen písně Hop Tropu, ale
i dostatek vlastního střeliva,
které bezpečně zasáhne nejedno trampské srdce. O tom
jsme se ostatně přesvědčili
právě při oslavě čtyřicetin zde
zmíněné trojice v Lucerně.
Propracované aranže kytar
a jejich vícehlasy nenechávají
nikoho na pochybách, kde
bralo toto kvarteto inspiraci.
A mládenci mají vždy v rukávu nějaké to eso či jinou
falešnou kartu. Své písně pálí
ze zásobníků kytar s jistotou
ostřílených westmanů a nenechávají nikoho na pochybách.
Kdo viděl jejich pražské či jiné
vystoupení, ví dobře, že je
věru nač se těšit!
Předposlední ozdobou
a klenotem tohoto večera bude
uskupení s podivným jménem PŮLJABLKOŇ. Frontman
a pěvec legendární kapely
Jablkoň Michal Němec se rozhodl vedle mateřské kapely
vytvořit i křehčí projekt a vzal
si na pomoc dívčí vokál rovněž
jablkonní Marie Puttnerové.
Křehké i divoké písně v podání
dvou hlasů a jedné akustické
kytary jsou čímsi, co je vlastně
těžké pojmenovat, ale to asi
není ani nutné. Ať už je Půljablkoň folk, alternativa, nebo
cokoli jiného, jsou to hlavně
překrásné písničky. Texty
a melodie, v nichž se skrývají
křehké, skleněné okamžiky,
ale i divoký dusot kopyt srdce. A to vše na vás čeká. Stačí

otevřít oči, uši a nechat v sobě
rozkvést Půljablkoň!
A o závěr a zlatý hřeb večera
se už postará jihočeská folková
legenda, kapela NEZMAŘI. Loni
tento soubor, kterým svého
času prošla třeba i Pavlína Jíšová, oslavil rovných 40 let své
existence a nadělil si 2CD Výběr
XL, vydané právě k tomuto
pěknému výročí. A písničky,
z nichž je složen program jejich letošních vystoupení, jsou
průřezem toho nejlepšího, co
kapela za ta dlouhá léta přivedla
na svět. A přiznejme si, že právě
Nezmaři a mnohé jejich písně
patří už léta k tomu nejlepšímu,
co na této scéně můžeme slyšet.
Tak proč se divit, že nejedna
perla z jejich repertoáru už dávno zlidověla. A abychom řekli
vše podstatné, tak poslední
nezmaří novinkou je kompletní
zpěvník všech jejich vydaných
písní, který bude i po koncertě
v Podviní nepochybně k mání.
Před několika lety právě tady
doprovázeli Nezmaři Mikiho
Ryvolu a byl to překrásný večer. Je jasné, že to, co nás čeká,
bude zase nádherné a neopakovatelné.
A teď už nezbývá než se těšit, až se sešeří a nad vysočanským kamenným hradištěm
zavládne magie písní kapely,
která nezmařila svou příležitost nám vstoupit do srdcí
i životů a udělat je alespoň
na pár chvil něčím jedinečným a krásným.
Těšíme se na viděnou v Podviní, přátelé! Dr. Otto Sepl, foto: Konstantin
Č E RVEN
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Tvoření a zábava
pro děti i dospěláky
Děti, které rády tvoří, hrají
divadlo, mají rády pohyb,
výlety, přírodu a zvířátka, si
s námi užijí spoustu zábavy
na příměstských táborech.
Termíny táborů: 15. 7.-19. 7.,
22. 7.- 26. 7., 5. 8.- 9. 8.,
12. 8.-16. 8.
V případě zájmu otevřeme
další termíny. Cenu tábora určuje frekvence návštěv a dále
zda jde o sourozence. Lze doladit individuálně.

Dny otevřených dveří
V měsíci červnu nás můžete
navštívit ve dnech otevřených
dveří.
Termíny: středa 12., 19.
a 26. 6., pátek 14., 21. a 28. 6.

Vždy od 9 do 10.30 a od 14.30
do 15.30 hodin.
Informujte se o kroužcích, které probíhají v tomto školním
roce, změnách od září a vytvořte si se svým dítětem hezký
výrobek.

Příprava do mateřské školy
Využijte možnosti připravit
svým dětem příjemný vstup
do mateřské školy návštěvou kroužků a krátkých
nebo dlouhých vstupů v našem klubu. Děti si zvyknou

N Á S

Kurz šití: Taška
na šicí potřeby

Košík nápadů je dětský zájmový klub, který najdete na adrese Špitálská 885/2A, nedaleko
stanice metra B-Vysočanská.
Příměstské tábory

K O L E M

na kolektiv kamarádů, naučí
se základní sociální návyky
a doladí případné nedokonalosti, takže vstup do mateřské
školy proběhne hladce, bez
zbytečného stresu a s dobrým
pocitem rodičů.
Domluvte si návštěvu
i mimo dobu uvedenou pro
konkrétní kroužky. Zjistěte,
co vše je možné u nás vyzkoušet a zažít v dopoledních
i odpoledních hodinách.
Přijďte si pohrát s novými kamarády.
Bližší informace o táborech
a kroužcích i možnosti návštěvy podá Jitka Obermajerová na tel.: 605 406 758 nebo
e-mailu Jitkaobermajerova@
seznam.cz jo

Červnový dvoudenní kurz šití
je vhodný pro pokročilejší
švadlenky, které dobře ovládají šicí stroj.
Pod odborným vedením
zkušené lektorky ušijete vypodšívkovanou tašku na šicí
potřeby se spoustou kapes,
takže se do ní vejde vše, co potřebujete.
Kdy: 15. a 16. června 10–16 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4 (bezbariérový
přístup zajištěn)
Cena: 950 Kč (pracovní pomůcky a materiál v ceně)
S sebou: šicí stroj
Kapacita kurzu omezena.
Rezervace míst: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz,
elektronická přihláška na
www.divadlogong.cz. Záloha
500 Kč, nutno zaplatit v kanceláři kurzů nejpozději sedm
dní před zahájením akce.
dg

Konec školního roku
v Edu Bubo Klubu
Po prvním úspěšném ročníku pálení čarodějnic a stavění
Májky se v Edu Bubo Klubu již chystají na konec školního roku
a ten rádi zpříjemní menším i větším dětem.
Pro ty malé bude připraven
už 3. ročník Pohádkové louky s mnoha soutěžemi. Uskuteční se 24. června. A pro starší
školáky pak organizuje klub
odpoledne plné netradičních

her a úkolů v poslední školní
den. Obě akce budou probíhat
přímo v parku Podkovářská
za hezkého počasí. Více informací na facebooku nebo webových stránkách. Text a foto: mv

Pálení čarodějnic v Podkovářské v režii Edu Bubo Klubu
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Svůj první servis v ČR otevřela Tesla ve Vysočanech
Americký výrobce elektromobilů, společnost Tesla, otevřela v dubnu 2019 ve Vysočanech svůj první servis v Česku. S iniciativou o umístění servisu přišla společnost Tesla před necelým rokem, kdy v této věci oslovila společnost Advantage Cars na Freyově ulici. Majitelé vozů Tesla tak napříště nemusí cestovat za servisem do zahraničí.
Že je o nový servis zájem,
potvrzují i jeho představitelé. Podle nich jsou aktuální
kapacity naplněny na dva
měsíce dopředu. Servis je formálně oddělen a o elektroniku
a bateriové systémy se starají
výhradně specialisté Tesly.
Obecnější problémy pak připadnou zaměstnancům společnosti Advantage Cars. Ta
v nejbližší době doplní Teslu
i do svého showroomu, kterému již dnes dominují auta
prestižních značek.

Díky různým dotacím, které
na jejich pořízení různé vlády
poskytují, bývají v některých
státech (např. v Norsku) první
volbou při pořízení nového
auta. Zároveň na evropské
automobilky již příští rok dopadnou velmi přísné požadav-

Umění v prostoru
letos na Devítce

.cz
www.praha9
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Martin Kubica: Zakázané
území
Jde o ohraničené části parku na náměstí
OSN v Praze 9 mobilním oplocením.
Místa uvnitř jsou ponechána napospas
svému vnitřnímu vegetačnímu mikrosvětu a procesům, které jsou součástí
tohoto mikrokosmu. Tyto speciﬁcké
ostrovy se stanou jakousi dočasnou
nenápadnou vegetačně veřejnou sochou
v uměle udržované urbánní krajině.
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Loskota, Jaroslava Kyšy, Martina Kubici, Petry Hudcové,
Daniela Hanzlíka,
Gregora Eldarba,
Jiřího Černického,
Markéty Mráčkové
a Barbory Šimonové. Připraveny jsou též komentovaných
prohlídky, interaktivní práce
s uměleckými díly a performance. Více na
www.festivalm3.cz. red
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Umění v prostoru je mezinárodní sochařský festival, který
bude probíhat již potřetí na veřejných místech Prahy, a to
od 29. května do 30. září.
V deváté městské části kromě
náměstí OSN budete moci vidět
i umístění různých
uměleckých děl
v parku Podviní, parku Hasičárna, u tramvajové smyčky Starý Hloubětín,
veřejného ohniště u Hořejšího
rybníka a v místě meandru nad
Hořejším rybníkem.
Organizátorem festivalu je
umělecké studio BUBEC, které
se dlouhodobě věnuje revitalizaci veřejných prostranství.
„Naším cílem není pouze
osazovat monumentální umělecká díla do městské krajiny,
ale naopak pomocí místně
speciﬁckých intervencí citlivě
reagovat na chod města a speciﬁka lokality,“ říká Čestmír
Suška ze studia BUBEC.
K vidění budou instalace
Adama Vačkáře, Rudolfa Samohejla, Elišky Perglerové,
Oldřicha Moryse, Richarda

ky, co se průměrných emisí
týče. Ty nebude možné splnit
bez významného podílu elektromobilů na prodejích.
Společnosti Tesla se aktuálně
daří. Nový Model 3 se stal jedním z nejprodávanějších aut
v USA. Společnosti se také po-

Jak je to v České republice?
U nás však stále ještě rozvoj
elektromobility výrazně zaostává za zbytkem Evropy.
Mohou za to především stále
relativně vysoké pořizovací
náklady a špatná nabíjecí infrastruktura. Situace se však
rychle mění. Praha již vytvořila novou pracovní skupinu,
která se bude problematikou
zabývat. Primárně se plánuje
vytvoření sítě celoměstské
dobíjecí infrastruktury. Jejím
jádrem budou stovky pomalých nabíječek, které umožní
i lidem bez garáže si auto přes
noc nabít. Tyto by se do 20 měsíců měly objevit i v ulicích
Prahy 9. Text a foto: Václav Vislous

ȸá

Začíná éra elektromobilů
Ačkoli by se zdálo, že elektromobily jsou stále jen okrajovou
záležitostí, nezadržitelně se
blíží doba jejich velkého rozmachu. Za posledních několik
let spadly ceny baterií o vyšší
desítky procent a elektrické vozy začínají být vážnou
konkurencí i mimo prémiový
segment.

dařilo bleskově vyprodat emisi
akcií a dluhopisů, která ji dává
peníze pro další investice.
V příštím roce chce společnost
navíc dokončit svůj ambiciózní projekt samořídících aut.
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Jak u nás žily ženy v 19. století

539
455
197

velmi obtížná. Žena si musela všechno potĜebné pĜipravit sama. V míse utlouci mák,
kroupy þi jáhly, z homole useknout kus
cukru a jeho odštípnuté kousky v hmoždíĜi
utlouci na mouþku. Jen nejnutnČjší vČci se
kupovaly v obchodech. TČch tu bylo naštČstí
dost a jména obchodníkĤ dlouho pĜežívala
i v pomístních názvech. Jeden za všechny je
BumbálkĤv vršek, již o¿ciální název. Velmi

ny obchody a služby

60. letech minulého století byly prakticky všech-

V dČlnické kolonii ýína ve Vysoþanech ve 30. až

Území dnešní Prahy 9 bylo v 19. století, pĜed rozvojem Ĝemesel a prĤmyslu
v jeho závČru, zemČdČlskými vesnicemi. Jak vypadal každodenní život, zejména žen, v této dobČ?

Jen tČžko si to dnes mĤžeme pĜedstavit.
Naše území – Vysoþany, Prosek, HrdloĜezy
– mČlo z hlediska povinností žen nevýhody
mČsta i vesnice. Byla zde sice zemČdČlská
oblast se svým stylem života, ale zaþínal se
prosazovat s rozvojem Ĝemeslnických živností a továren také industriální ráz. Život
tehdejších žen byla jen samá dĜina. Ne snad,
že by to mužové mČli snadné, ale žena v tehdejší domácnosti si opravdu pĜišla na své.
To život ani nebyl, to byla neustálá práce,
pĜi které ženy brzy stárly a umíraly. Žena
vstávala první v rodinČ a lehala si jako poslední. Pokud mČli zemČdČlské hospodáĜství nebo alespoĖ chalupu, zaþala jí již ráno
práce ve chlévČ. Obsloužit hospodáĜství,
zvíĜectvo, které u nás bylo pĜi každém stavení. Od drĤbeže, králíkĤ až po kozy a prase.
PĜipravit jim krmení, nanosit vodu do žlabĤ, podojit, vykydat hnĤj. OtevĜít slepicím,
dát jim zrní a vodu. Pak vaĜit snídani muži
a dČtem. RozdČlat oheĖ, nanosit vodu, zamést a zaþít vaĜit. Vypravit muže do práce,
nepracoval-li taky doma pĜi hospodáĜství,
a dČti do školy. Když byla ve Vysoþanech
od roku 1854 a posléze i na Proseku a v HrdloĜezích zĜízena škola, bylo to lepší. Do té
doby musely dČti chodit do libeĖské školy.
I ty nejmenší. Maminky je tam nemohly
vodit, to museli obstarat starší sourozenci.
A nastala jí pĜíprava obČda. Nebylo to tak
jednoduché jako dnes. PĜíprava jídel byla

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9
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• Cyklista jeda vyhýbá se vlevo a pĜedjíždí
vpravo.
• Cyklista dojíždČjící nebo potkávající pČší,
konČ jezdecké nebo povozní, jest povinen
dáti ze vzdálenosti nejménČ 20 metrĤ znamení zvonkem nebo píšĢalou, a lekají-li
se konČ, neb napomíná-li jich prĤvodce
k opatrnosti, seskoþiti - nikdy však v bezprostĜední blízkosti koní a vzdáliti dle možnosti svĤj stroj z obzoru konČ. PĜi potkávání
pČších, povozĤ neb jezdcĤ smČjí cyklisté pĜi
spoleþné jízdČ jeti jen jednotlivČ za sebou.
Cyklisté, povozníci, jezdci a pČší potkávajíce se a pĜedjíždČjíce sebe jsou povinni bez
zdráhání sobČ na vzájem se vyhnouti.“
Miroslav Kuranda

Zalistujme si v pĜíloze nedČlních novin z roku 1907, abychom se vžili do zaþátkĤ užívání velocipedĤ.

NemČli to tenkrát tak snadné jako my dnes.
I když už mohli z „aparátu“, který pohánČli
pĜímým šlapáním s pedály na ose obĜího kola
pĜejít na moderní s dvČma koly a pĜevodem
mezi pedály a osou kola, stále mČli proti nám
velkou nevýhodu; mohli jezdit jen po pĜírodních cestách nebo silnicích se štČrkovým
povrchem. KoĖským povozĤm a koþárĤm to
moc nevadilo, ale pro kola to byla svízel.

Rokytka

O þem nás v tehdejším tisku informovali?
• V zákonČ ze dne 15. þervence 1866 v § 47 je
stanoveno, že „cyklista musí mít kolo opatĜeno zvonkem neb míti pĜi sobČ píšĢalu, aby
mohl dávat výstražné znamení. Signálových trubek, jež pĜedepsány jsou výhradnČ
pro automobily a motocykly, cyklista užívat
nesmí. PĜi jízdČ za tmavé noci cyklista musí
míti rozžatou svítilnu. Svítilna ta však nesmí býti opatĜena barevnými skly, jede-li
po silnicích a cestách podél železnic aneb
v obvodu kĜižovatek železnic s cestami.
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Rokytka

oblíbený pan Antonín Bumbálek mČl v þ. 41
obchod potravinami a drĤbeží. Jeho jméno
ho pĜeþkalo o celé generace.
VaĜením práce ženČ nekonþily. Bylo nutno zametat a mýt podlahu, židle a lavice.
A zejména stĤl. Ten byl v sednici na prvém
místČ. Na nČm se nejen jedlo, ale i pĜipravovalo jídlo a odbývaly se nČkteré domácí
práce. Stále þistý a upravený stĤl bývala
vždy chlouba hospodyĖky. Pak byla práce
na zahrádce. Zelenina a koĜení do kuchynČ
pocházely ponejvíc z vlastní skliznČ. Teprve
po první svČtové válce se u nás zaþali usazovat zahradníci. Další práce, na které se podíleli i muži, bylo obstarání dĜíví. Naše okolí
nebylo tak bohaté na lesy, proto se k topení používal kdejaký odpad. Ten se získával
i v rodících se továrních provozovnách.
Na zatápČní bylo nutno mít pĜipravené naštípané dĜíví a tĜísky na podpal.
Dále ženČ pĜipadla starost a péþe o nejmenší dČti, zejména v dobČ jejich nemocí.

A naopak ty starší musely se taky podílet
na domácích pracích. Veþery využívaly ženy
k spravování a šití obleþení, látání punþoch
þi pletení svetrĤ. A k pĜípravČ kamen na druhý den. To znamenalo vybrat a vynést popel,
založit tĜísky na podpal, aby mČly na ráno
vše pĜipraveno. Odpadem z domácností byl
jen popel, vše ostatní, co bylo spalitelné, se
využilo pĜi topení. Ale i dĜevČný popel bylo
možno zužitkovat, tĜeba jen na doplnČní
hnojiva nebo do kompostu.
Ale bývaly i jiné práce. TĜeba praní prádla.
Vytáhnou necky, nechat je pĜes noc „zatáhnout“, nakrájet mýdlo na šupiny, nanosit
zásobu vody a namoþit prádlo. A ráno pak
vyváĜet, ohĜát další vodu a zaþít prát. Pak se
vyždímané prádlo odneslo k Rokytce a máchalo se. Po vyždímání se v létČ rozprostĜelo
na zatravnČné bĜehy Rokytky a pod dohledem tĜeba i nejmenších dČtí se tam „bČlilo“.
Kropicí konví se po vysušení znovu a znovu
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ví prý záleželo. Upéci dobrý chleba bylo ctí
hospodynČ. Teprve když se tu usadili pekaĜi,
domácí peþení chleba ustalo.
Zaþátkem 19. století nebylo ještČ zavedeno
svícení petrolejem. Používaly se ponejvíce
louþe, olejové kahánky a pĜi slavnostnČjších
pĜíležitostech svíþky. PozdČjší éru petrolejových lamp už známe i my z þasĤ našeho
dČtství a nČkde ještČ pĜežívají jako památka
na zašlé þasy. ýistČní zaþouzených cylindrĤ
bývala vČtšinou práce dČtí.
Významným mezníkem v životČ v prĤbČhu
roku byla posvícení a poutČ. Byla to sice chvíle
slavnostních a radostných nálad, ale tu práci se vším okolo mČly zase jenom ženy. DĤkladnČ vyþistit a vyparádit byt (vždyĢ pĜijdou
návštČvy), zamést a uklidit dvorek a pĜipravit
sváteþní jídlo. Všichni pĜišli k hotovému a neuvČdomili si nČkdy, že za tou vší nádherou se
skrývá námaha, starosti, vrásky a pot ženy.
Ne vždy byla její práce po zásluze ocenČna.
Tímto þlánkem nemá být Ĝeþeno, že muži
tenkrát mČli nČjaké lehy. Taky mČli práci. TČžkou a namáhavou. V lese, na poli þi
pozdČji v továrnách. Ale po práci mívali více
volna než ženy. Ty musely pracovat nepĜetržitČ od rozbĜesku do úsvitu. Jedinou jejich
spoleþenskou událostí byla návštČva kostela.
JedinČ tam a cestou do kostela a domĤ mČly
þas popovídat si se sousedkami a vzájemnČ
se potČšit sdČlenými trampotami, které jim
život pĜinášel. Dalším obdobím pomČrného
klidu byla zima, kdy bylo ménČ práce venku.
A pĜi domácích pracích – draní peĜí, pĜedení a podobnČ, se scházely vČtšinou spoleþnČ
tam, kde mČly vČtší místnost, a mohly si pĜi
práci alespoĖ porozprávČt.
Ženy mČly tenkrát, nejen u nás, skuteþnČ tČžší život než muži, ale nestýskaly si.
A když, tak svĤj stesk vyjádĜily písniþkami.
ZpČv doprovázel vČtšinu jejich prací. Zpívalo se pĜi vaĜení, praní a hlavnČ pĜi žehlení.
To jim ta práce pak lépe ubíhala. A od žen
se uþily zpívat i dČti. Dnes mají ženy život již
snazší a jejich písniþek nČjak ubývá.
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kropilo, a teprve když konþil den, se nechalo doschnout a pĜineslo se domĤ. V zimČ
bČlení odpadlo a sušilo se na dvorku nebo
na pĤdČ. Pak nastalo žehlení. Na plotnČ se
stĜídala dvojice žehliþek.
Další starostí žen bylo „chodit na trávu“.
Vyžínaly se meze a svahy, škarpy u silnic
(pokud nebyly v majetku eráru) a po sklizni
na „panském“.
Podle rozsahu hospodáĜství musela žena
pracovat i na poli. Zejména vybírání brambor byla její záležitost, dále práce pĜi žních
a senách þi otavách.
NČkteré ženy se vyznaly i v léþení lidí a domácího zvíĜectva. Nad jejich medicínskými
zásahy bychom se dnes pĜinejmenším podivovali, ale tehdy se žilo jinak. A pochopitelnČ se vyznaly v léþivých bylinách. Znaly
mnoho rostlin a vČdČly o každé, na co je
dobré.
Nesmíme vynechat ani zmínku o tehdejším
zpĤsobu peþení chleba tam, kde mČli pĜi
stavení pec. VyþištČná pec se založila naštípanými poleny a ta se zapálila. Když se
po vyzkoušené dobČ pec náležitČ rozpálila,
vyhrabaly se zbytky oharkĤ, dno pece se
dĤkladnČ vymetlo a mohl se sázet chleba.
PĜíprava tČsta na chleba bývala skuteþným
obĜadem, který ne každá hospodyĖka zvládla pokaždé na výbornou. Již veþer pĜedem
se pĜipravovalo tČsto. DoprostĜed svČtnice
se pĜinesla díž a do ní se nasypala mouka
se solí a kmínem a pĜípadnČ i rĤzným koĜením a nezbytným kváskem z minulého
peþení. Pak se pĜilévala odražená voda.
TČsto se vypracovávalo kopistí, s kterou se
obcházelo kolem díže. Když bylo tČsto tak
„akorát“, pĜikrylo se plachetkou a nechalo
kynout. Teprve pak bylo možno jej vyválet
a upravit v ošatkách na bochníky. Znovu se
nechalo „odpoþinout“ a pak se mohlo sázet
do pece. PĜed dopeþením se horní kĤrka
potírala vodou, pĜípadnČ rĤznČ upravenou.
Každá hospodynČ mČla chleba jiný. Záleželo
nejen na jejich zkušenostech, ale i na složení
tČsta, jakosti mouky a peci. I na druhu dĜí-
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Případ zapálení trampolínového Zadržení pachatelů, kteří poškozovali
centra v Praze policie odložila zaparkovaná vozidla na Proseku
Policie odložila případ loňského úmyslného zapálení trampolínového centra v Praze 9 se škodou 20 milionů korun.
„Nebylo zjištěno dost skutečností pro zahájení stíhání,“ řekl
mluvčí pražské policie Tomáš
Hulan. Bližší informace k odložení případu nechtěl uvést. Pokud se objeví nové stopy, může
být vyšetřování obnoveno.
„Případ není odložením ukončen. Pokud by nastala jakákoli
okolnost, která by vyšetřování
posunula dál, tak se vyšetřování obnoví,“ řekl mluvčí.
Oheň zachvátil halu trampolínového centra v Kolbe-

nově ulici ve Vysočanech loni
9. listopadu. Část konstrukce
haly se zřítila. V době požáru
v budově nikdo nebyl. Škoda
dosáhla zhruba 20 milionů korun. Policie později oznámila,
že požár někdo založil úmyslně. Případ proto detektivové
vyšetřovali pro podezření
z obecného ohrožení.
V hale do října 2018 působilo
centrum Freestyle Kolbenka.
Před požárem bylo centrum
asi tři týdny mimo provoz. 

O požáru Freestyle Kolbenky informovala Devítka loni v prosinci.

Foto: HZS Praha

Vandalismus oznámili na linku 158 kolem čtvrté hodiny ranní
19. března všímaví lidé. Tři mladíci ve věku okolo dvaceti let
v Jablonecké ulici poškozovali vozidla, konkrétně ukopávali
zpětná zrcátka.
Jako první na místo činu dorazila hlídka Místního oddělení
Policie Vysočany, která zadržela tři muže ve věku 21, 23
a 25 let. Po ohledání zaparkovaných vozidle bylo zjištěno,
že pachatelé poškodili celkem
třináct aut a způsobili tak
škodu v celkové výši zhruba
45 000 korun. Policisté Místního oddělení Policie Prosek,
kteří dále prováděli šetření,
zjistili, že mladíci před činem
popíjeli alkohol v nedalekém
Cafe Baru na Proseku v Jablonecké ulici. Když bar opustili,
přišlo jim zábavné ukopávat
zrcátka u zaparkovaných automobilů.
Provedená orientační dechová zkouška u mladíků
ukázala od 1,29-1,53 promile
alkoholu v krvi. Případem se
nadále zabývají policisté MOP

Prosek, kteří shromažďují důkazy k realizaci trestných činů
poškození cizí věci a výtržnictví podle § 228/1; resp. § 358/1
tr. zákoníku, za což hrozí pachatelům trest odnětí svobody
až do výše dvou let. red

O svatém Norbertu chladno jde už k čertu. Vyluštěte křížovku a dozvíte se další červnovou pranostiku.

Č E R V E N

2 0 1 9

DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

M Ě S T S K É

Č Á S T I

PRAHA

9

23

I N F O R M A C E
Upozornění: Akce pořádané
MČ Praha 9 jsou monitorovány

PRO RODIČE

Ke slavnostnímu vítání občánků se přihlaste

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

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

PA R K O VA C Í K A RT Y

Dětská pohotovost
v Nemocnici Na Bulovce
Dětskou pohotovost pro
Devítku zajišťuje ve všední
dny, v sobotu, neděli a v době
svátků Nemocnice Na Bulovce,
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
Ordinační hodiny LSPP pro
děti v Nemocnici Na Bulovce:
Pondělí–pátek:
16:00–6:00
Sobota a neděle: nepřetržitě
Telefon:
283 842 224
266 084 220

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

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A – E X E K U C E
Tuto službu poskytuje MČ Praha 9 ve spolupráci s Exekutorským úřadem Prahy 9
sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt
na území MČ Praha 9.
Termíny: 12. 6. 2019
V hale nové radnice Sokolovská 14/324, Praha 9 u infocentra se v den termínu konání
bezplatné právní poradny budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní poradna
se koná od 14 do 15 hodin v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území MČ
Praha 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán
Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu požádat vám
poskytnou pracovníci v infocentru.

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

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

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

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

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby
platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové
problematiky a otázkou mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská ulice 14/324,
v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).
Termín: 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6. 2019
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

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

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

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

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

POLICIE ČR 158

Policie ČR, Místní oddělení
Prosek

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

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

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

Policie ČR, Místní oddělení
Vysočany
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8 - Libeň,
tel.: 777 823 540
Pravidelné bohoslužby:
neděle 9.30

24
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Římskokatolická farnost při Svatyni Krista
Krále, Kolbenova 658/14,
Praha 9 - Vysočany, tel.: 283 892 404
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 17.00, neděle 8.30

M ĚS TS K É

Č Á S TI

P R A H A
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MP PRAHA 156

Ocelářská 1360/33
190 00 Praha 9
Stálá služba
tel.: 974 859 710, 284 819 258
fax: 974 859 718
e-mail: orp3.mop.vysocany.podatelna@
pcr.cz

Okrsková služebna
Městské policie Praha 9 - Hrdlořezy
V Třešňovce 232/2 (Kauﬂand)
tel.: 283 840 832
Okrskové služebny nejsou v provozu
24 hodin denně. V případě, že se
nemůžete dovolat na okrskovou služebnu, kontaktujte přímo obvodní ředitelství
na tel.: 222 025 588
Přestupky: 222 025 604

Č E RVEN
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Sběrný dvůr pro Prahu 9
Pod Šancemi 44/1, Praha 9
Tel.: +420 284 098 581

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek: 8.30-17.00 hod.
sobota: 8.30–15.00 hod.
Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů. Jedná se o nadstandardní placenou službu. Odvoz je možno si objednat u provozovatelů sběrných dvorů
hl. m. Prahy. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném
dvoře hlavního města Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu)
a za ujeté kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické osoby trvale
hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze pneumatiky (od 25 Kč za kus)
a stavební suť (nad 1 m³ je zpoplatněna).

Seminář Akademie pro bytové domy
Projekt Akademie pro bytové domy pokračuje v červnu seminářem Legislativa bydlení. Koná se 13. června od 16 do 19
hodin na vysočanské radnici, Sokolovská 14/324, Praha 9.
Náš pravidelný seminář pořádaný spolu s městskou částí Praha 9 shrnuje
nové a připravované změny v zákonech, které se dotýkají bydlení v bytových
domech. Účastníkům semináře budou podány aktuální informace k legislativě
bydlení doplněné o nová výkladová stanoviska. Obsah bude soustředěn na oblast bytového spoluvlastnictví a bytová družstva z pohledu členů statutárních
orgánů SVJ a BD. Součástí semináře bude i přehled základních právních
předpisů pro oblast působení SVJ a BD.
Seminář je pro všechny registrované účastníky zdarma. Registrovat se
můžete na www.AkademieBD.cz. Informace o seminářích můžete získat také
e-mailem na akademie@dumplnyuspor.cz nebo telefonicky na bezplatné lince
800 821 831. abd

V Praze 9 je v současné době čtyřicet stanovišť se sběrnými nádobami na
kovové obaly. V souvislosti s tím byl od 1. dubna 2017 zrušen kontejner na
hliníkový odpad na vysočanské radnici.
Přehled stanovišť tříděného odpadu, kde jsou umístěny kontejnery
na kovové obaly:
Drahobejlova 1215/28
Novoborská 371/10
Drahobejlova 956/51
Novoborská 620/27
Habartická 500/48
Novoborská 649/9
Hrdlořezská 366/14a
Odlehlá 321/67
Jablonecká 708/30
Paříkova 354/5
Jablonecká 714/40
Pešlova 341/3
Jablonecká 718/3
Pešlova 356/12
Klíčovská 293/20
Pod Strojírnami 707/13
Kovanecká 2295/9
Poděbradská 777/9
Kovářská 1414/9
Podvinný mlýn 2126/1
Kovářská 978/25
Podvinný mlýn 2281/12
Kytlická 764/33
Prosecká 681/119
Lihovarská 1093/10
Rubeška 383/4
Litvínovská 286/15
Skloněná 551/12
Litvínovská 518/40
Střížkovská 550/33
Lovosická 661/1
Vysočanská 233/93
Na Harfě 935/5d
Vysočanská 554/69
Na Rozcestí 1328/8
Vysočanská 572/41
Na Vysočanských vinicích 824/8
Vysočanské nám. 218/4
nám. Na Balabence 1433/8
Zakšínská 571/8

Sběr nebezpečného odpadu v roce 2019
11. 6. – Út

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

15.30–15.50

13. 8. – Út
10. 9. – Út

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

16.00–16.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

16.40–17.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

17.10–17.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

17.50–18.10

U Smetanky (u potravin Lidl)

18.30–18.50

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

15.00–15.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

15.40– 16.00

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

16.10–16.30

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

8.30–8.50

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

16.40–17.00

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

9.00–9.20

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

17.10–17.30

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

9.40–10.00

ul. Vysočanská 243

17.40–18.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

10.10–10.30

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetínská

18.10–18.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

10.50–11.10

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

18.40–19.00

U Smetanky (u potravin Lidl)

11.30–11.50

24. 7. – St

V rámci mobilního sběru
jsou ZDARMA odebírány
tyto nebezpečné odpady:
• zářivky a jiný odpad
s obsahem rtuti
• olej a tuk
• barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice
• detergenty obsahující nebezpečné látky
(čisticí prostředky)
• léčiva
• baterie a akumulátory

Č E R V E N

2 0 1 9

Kapalné nebezpečné odpady
musí být předány v pevně
uzavřených nádobách!
• jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
Nelze odevzdat:
stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.
Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl.
m. Prahy odevzdávat zdarma.
Před odevzdáním odpadů při
mobilním sběru jsou ale povinni prokázat se občanským

31. 8.– So

16. 11. – So

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

8.00–8.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

8.40–9.00

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

9.10–9.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

9.40–10.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

10.10–10.30

ul. Vysočanská 243

10.40–11.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetínská

11.10–11.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

11.40–12.00

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

8.00–8.20

průkazem, aby tak doložili
svůj trvalý pobyt na území
Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny
trasy mobilního sběru na území města, a není tedy nutné
mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr
aktuálně probíhá.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné
zastávce podle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto
vozidla na telefonním čísle
601 389 243 nebo 731 451 582.
DEV ÍTKA
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Mobilní svoz zajišťují vždy
dvě vozidla současně, je tedy
nutné řidiči sdělit, v jaké
městské části a zastávce svozu
se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou
trasu svážet. Z tohoto důvodu
se může stát, že budete muset kontaktovat obě telefonní
čísla.
Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání
s nebezpečným odpadem,
neváhejte nás kontaktovat
na tel.: 236 004 457. 
M Ě S T S K É
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I N F O R M A C E
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY ČERVEN
datum

počet VOK

1. 6.

2

3. 6.

1

4. 6.

3

8. 6.

čas

stanoviště

8.00-12.00

Vysočanská 39/576

9.00-13.00

Měšická x Novoborská

15.00-19.00

Prosecká 119

13.00-17.00

Rumburská x Litvínovská

14.00-18.00

Poděbradská x Podkovářská

15.00-19.00

Novoborská x Českolipská

8.00-12.00

Pokorného x Jahodnická

9.00-13.00

Kovářská x U Školičky

15.00-19.00

Děčínská - horní parkoviště

2

10. 6.

11. 6.

15. 6.
17. 6.

18. 6.

1

3

Jetřichovická proti č. 10

14.00-18.00

Na Břehu x Mlékárenská

15.00-19.00

Zubrnická x Trmická

8.00-12.00

Vysočanské nám. x Prokopka

9.00-13.00

Před Mosty x Za Mosty

15.00-19.00

Drahobejlova - u st. metra Českomoravská

13.00-17.00

Pískovcová

2
1

3

22. 6.

2

24. 6.

1

25. 6.

13.00-17.00

3

14.00-18.00

Pod Strojírnami

15.00-19.00

Novoborská x Varnsdorfská

8.00-12.00

Bílinská x Litvínovská

9.00-13.00

Hrdlořezská 64/43

15.00-19.00

Vysočanská 85/546

13.00-17.00

K Lipám x Chrastavská

14.00-18.00

Ctěnická x Měšická

15.00-19.00

Jablonecká x Šluknovská

B I O O D PA D
Kontejner na bioodpad, který nebyl přistaven v Hrdlořezské ulici 28. dubna, bude k dispozici v náhradním termínu 9. června od 9 do 12 hodin.

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje ﬁrma AVE Pražské komunální
služby s.r.o.
Do VOK patří tyto odpady: nábytek - koberce a linolea - lyže, snowboardy, kola - velká zrcadla
- umyvadla a WC mísy.
Do VOK nepatří: lednice - televizory a počítačové monitory - zářivky a výbojky - autobaterie jiné nebezpečné odpady
VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na čtyři hodiny (časy jsou uvedeny
v harmonogramu). Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů. VOK
není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu podnikatelskými subjekty. 
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

SC-391091/05

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

SC-381460/09

FA J. MACHÁČ

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

SC-391532/23

Inzerce v Devítce telefon: 734 505 923; e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz
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International Theatre Project
Gymnázium Jaroslava Seiferta z Prahy 9 se od 6. do 13. dubna opět zúčastnilo mezinárodního projektu International Theatre
Project, který sdružuje studenty osmi evropských zemí a podporuje je v divadelní tvorbě.
Letos bylo gymnázium již
potřetí hostující školou – tentokrát pro slovenské, ﬁnské
a řecké studenty. Všechny
čtyři skupiny si dopředu připravily krátké představení
na téma Čtyři dohody, což je
kniha od Dona Miguela Ruíze.
Téma navrhuje hostující
škola přibližně s ročním předstihem a je nutné ještě připomenout, že představení jsou
časově omezena na 20 minut
a jsou nonverbální, avšak bohatě využívající hudby a pro
zvýraznění emocí i jakýchkoli dalších efektů světelných
a zvukových.
Každý národ pojal téma
naprosto jedinečně. Slováci
se zaměřili na důležitost bytí
sama sebou příběhem z prostředí školy. Finové poukázali
na tenkou hranici mezi realitou a sny spojením divadla
a projekce. Řekové tanečním
představením, při kterém nám
rozbili pár židlí, ukázali sílu

spolupráce. A Češi pod vedením úžasné Hany Ulrichové
odkryli, jaké lidské hodnoty
jsou věčné a jaké pomíjivé, ba
které jsou dokonce nebezpečné pro náš život.
Studenti se dále rozdělili
do čtyř mezinárodních skupin

a v průběhu týdne nacvičili
krátké etudy pod vedením
jednoho z pedagogů na téma
„Skryté nebezpečí“, které
si sami zvolili a odhlasovali.
Kromě zkoušek absolvovali
i pohybový workshop pod vedením zkušené lektorky z di-

vadla Archa a výlet do Kutné
Hory. Celý projekt vyvrcholil
ve čtvrtek závěrečnou přehlídkou v Divadle Gong pro
studenty, učitele a přátele
školy, kde jsme si mohli vychutnat jak národní představení, tak i ta mezinárodní.
Večer měl veliký úspěch a byl
to pro všechny nezapomenutelný zážitek. Studenti si
odnášeli nejen nové divadelní
zkušenosti, ale i nová přátelství a pozvání na návštěvu
do zemí, kam by se sami třeba
ani nevypravili. Text a foto: Darja
Miková, Jan Pospíšil, septima GJS

INZERCE
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ČERVENEC
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
neděle
pondělí
úterý
středa

1. 7.
2. 7.
3. 7.
4. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
21. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.
25. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
21:00
21:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

A DO PYŽAM! – předpremiéra
A DO PYŽAM! – premiéra
A DO PYŽAM!
HALINA PAWLOWSKÁ: Chuť do života
PŘÍŠTĚ HO ZABIJU SÁM! (Out Of Order)
A DO PYŽAM!
A DO PYŽAM!
ČOCHTAN VYPRAVUJE
S PYDLOU V ZÁDECH
TŘI LETUŠKY V POSTELI
PŘÍŠTĚ HO ZABIJU SÁM! (Out Of Order)
LUKÁŠ PAVLÁSEK: Kdo nepláče, není čech!
DRAHÁ LEGRACE
TÁTA
Zdeněk Izer na plný coole!
NATĚRAČ
A DO PYŽAM!
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU
A DO PYŽAM!
Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
S TVOJÍ DCEROU NE!

SRPEN
čtvrtek

1. 8.

20:00

neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
25. 8.
26. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

CO TAKHLE KE ZPOVĚDI…
(Pardon Me, Prime Minister)
A DO PYŽAM!
CAVEMAN
CAVEMAN
BOSÉ NOHY V PARKU
CO VY NA TO, PANE ŠMOLDASI?
CAVEWOMAN
CAVEWOMAN
CAVEMAN
CAVEMAN
LUKÁŠ PAVLÁSEK: Kdo nepláče, není čech!
BLBEC K VEČEŘI
A DO PYŽAM!
Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
NATĚRAČ
KDES TO BYL(A) V NOCI?
A DO PYŽAM!
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE!
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
FILUMENA MARTURANO
KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA

ZÁŘÍ
neděle

1. 9.

16:00

MAXIPES FÍK – pro děti

8. ROČNÍK

NA STŘEŠE
GALERIE HARFA

DIVADELNÍ
PŘEHLÍDKY

SC-391086/05

1. 7. – 1. 9. 2019
WWW.LETNISCENAHARFA.CZ

Č E R V E N

2 0 1 9

DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

M Ě S T S K É

Č Á S T I

PRAHA

9

27

S P O RT

Přijďte na Spartu
do Podvinného
mlýna
Arena Sparta Praha - Podvinný mlýn, Kovanecká
2405/27, Praha 9, e-mail:
rezervace@acsparta.eu
4. 6.

Sportovní turnaj městské části Praha 9
5. 6. Sportovní turnaj městské části Praha 9
6. 6. MČR Česko se hýbe
7. 6. MČR Česko se hýbe
9. 6. Přebor Prahy mladšího
žactva jednotlivců
10. 6. Přebor Prahy mladšího
žactva jednotlivců
13. 6. až 16. 6.
IDO EUROPEAN TAP
CHAMPIONSHIP &
WORLD MODERN AND
JAZZ CUPS
18. 6. Přebor Prahy mladšího
žactva družstev rk

KAMIWAZA CUP 2019
I letos v dubnu proběhl náš největší klubový turnaj KAMIWAZA CUP 2019, a to ve sportovní hale
Jedenáctka VS na Chodově, za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy, ČUS, Pražského svazu
karate, Hayashi, časopisu JUNIOR a podpory rodičů, kteří přispěli finančně i dárky do tomboly.
Turnaje se zúčastnily děti
z domácího klubu SK KAMIWAZA KARATE, které si
mohly porovnat svoje dovednosti z předešlých kol dětské
ligy, ale také nováčci, kteří
nabrali odvahu během tréninků a přišli bojovat o první
příčky. A to z klubů z celé ČR.
Máme radost, že o naše turnaje projevuje stále více malých
karatistů zájem. To nás velmi
motivuje turnaje zlepšovat
a vždy máme radost z velkého
počtu soutěžících.
Tento turnaj je velmi oblíbený u dětí i rodičů. Má skvělou
atmosféru, děti si mohou prožít společný nástup, zasoutěžit
si v několika disciplínách, vyhrát krásné dárky v tombole

a novinkou letošního ročníku
byly nové disciplíny a také fotostánek.

Gratulujeme oceněným
i ostatním dětem, které si
leckdy poprvé v životě vyzkoušely turnaj karate. Všechny, jež se KAMIWAZA CUPU
zúčastnily, si zaslouží velkou
pochvalu. Dík patří také organizátorům a trenérům, kteří
děti na tuto akci připravují
již od začátku školního roku,
a sponzorům.
Tento školní rok máme
všechny turnaje zdárně za sebou a nyní se můžeme připravovat na zkoušky na pásky
a těšit se na jarní a letní
soustředění. V našem klubu
není nikdy čas na nudu. Více
informací naleznete na www.
karate1.cz. Text a foto: Denisa Šťásková, SK KAMIWAZA KARATE

Ragbisté Pragy oslavují 75 let své existence
Na hřišti RC Praga Praha se 8. června bude konat nejen ragbyové utkání pražských legend proti výběru z Francie, ale připraven
je i bohatý program připomínající 75 let existence ragbyové Pragy.
Psal se rok 1944 a Evropu zmítala válka. Pod záštitou Červeného kříže shazovalo britské
letectvo na Prahu a další města
balíčky určené pro civilní
obyvatelstvo. Balíčky většinou
obsahovaly potraviny, hygienické potřeby a tabák. Jeden
z nich se však svým obsahem
vymykal. Pražané v něm
nalezli ragbyový míč a čtyři
černožluté dresy ragbyového
klubu z anglického Canterbury. Pár měsíců nato byl v pražských Vysočanech založen
ragbyový oddíl. V průběhu 75
let se stal klub historicky nejúspěšnějším na území Česka,
celkem sedmnáctkrát získal
titul mistra republiky. Jeho
hráči černožluté dresy oblékají
dodnes.

Přijďte na zápas i se pobavit
V sobotu 8. června proběhnou
na hřišti ragbyové Pragy oslavy, jejichž cílem bude připomenout bájné založení, uctít
úspěšnou historii a její aktéry,
ale zároveň i poděkovat všem,
bez kterých by klub neměl
budoucnost. Jsou to jeho hráči
a hráčky, jejich rodiny, fanoušci, podporovatelé, sponzoři a sousedé z Vysočan.
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Součástí oslav bude ragbyové utkání pražských legend proti výběru z Francie.
Návštěvníci se také mohou
těšit na řadu soutěží, atrakcí
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pro děti i dospělé, grilované
maso, vychlazené pivo, výborné víno a na závěr i malé
hudební vystoupení. Tímto
bychom rádi všechny srdečně

na akci pozvali. Začínáme
od 10 hodin dopoledne. Více
informací naleznete na
rugbypraga.com. Jiří Boháček,
Foto: archiv RC Praga Praha
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P

hlídané 24hod.

Nabízíme moånost dlouhodobého
parkování, nákladních,
dodávkových, obytných i osobních
vozidel, v soukromém areálu v

ýakovickém cukrovaru.
Areál je oplocený a osvČtlený s
nepĜetråitým provozem.
kontakt:

SC-391262/03

602
602 300
www.salena.org

Už teê se chystáme
na další sezónu
550 kilometrŉ naší sítö dodává teplo 230 tisícŉm domácností, desítkám
škol, nemocnic, úĵadŉ, administrativních budov a{prŉmyslových objektŉ
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální
pohodu a{pohodlí, teplovodní síĿ kontrolujeme pravidelnö v{letních
mösících. Pĵedejdeme tak nepĵíjemným poruchám v{zimním období, které
si bez vyhĵátého domova a{teplé koupele neumíme pĵedstavit. Je to jako
s{dovolenou, böhem níž si dopĵáváte zaslouženou regeneraci, nebo jako
s{péèí, kterou vönujete svému autu, stĵeše domu a{vŉbec všemu, na èem vám
záleží. Jedinö díky ní získáte klid a{jistotu.

Pĵedböžné termíny odstávek tepelné energie v{roce 2019
lokality

termíny od – do

Hrdloĵezy

bez omezení

Podvinný mlýn

bez omezení

Stĵížkov okolo Zakšínské ulice

9. 7. – 15. 7.

Prosek okolo Litomöĵické ulice

9. 7. – 15. 7.

Prosek

bez omezení

Vysoèany

bez omezení

Vysoèany – oblast ulic Kolbenova,
Strnadových, Podöbradská

16. 7. – 17. 7.

SC-391532/21

Töšíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

SC-391446_03

Pozor, jedná se pouze o základní pĵehled, v uvedených a dalších lokalitách Prahy 9
mohou probíhat také krátkodobé individuální odstávky. O pĵesných termínech
vèas informujeme konkrétní smluvní odböratele (SVJ, BD atp.).

Inzerce v Devítce telefon: 734 505 923; e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

odstavka_PT_92x130_PH9.indd 1

15.05.19 15:20

www.ceskydomov.cz
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I N Z E R C E
THAJSKÉ MASÁŽE
OD RODILÉ THAJKY
JIRAPA

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

Veltruská 557/27, Praha 9 – Prosek

OPTIK CVIKR

Švadlenka

Albina Kashkarova

v realitách od roku 2010

774 849 270

atří
p
tu avky
é
l
K é pl
nov

bydlimenaproseku.cz

KLÍČE, VISACÍ A JINÉ ZÁMKY, KOVÁNÍ, VLOŽKY
SC-391527/01

SC-391532/22

Nejjvět
ětší
š obchod s př
pří
říízzem
emii

SC-381443/06

9LHSP[UxTHRStȱRH
pro Prosek a okolí

PLAVKY PRO VŠECHNY

Sokolovská 240/902, Praha 9
Tel.: 777 653 145

SC-381508/06

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

PRODEJ

SERVIS

MONTÁŽ

Milan Kincl, FAMIKL s.r.o., Kolbenova 22, Praha 9
Tel.: 283 891 156, 602 208 389
info@famikl.cz, www.famikl.cz

SC-391484/01

www.cvikr.cz

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ
SC-381495/06

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

Tel.: 773 554 283
602 616 512

SC-391549/01

SC-381474/06

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

LETNÍ
SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI 2019
www.shakespeare.cz

10.8. – 21. 8.

DOBRÝ KONEC
VŠECHNO SPRAVÍ
hlavní mediální partneři

partneři

spolupořadatelé

mediální partneři

pořadatel

předprodej

Glanc
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SC-391433_04

hlavní partneři

foto: Pavel Mára

generální partner

Hrají: Anna Fialová, Martin Siničák, Martin Dejdar /
Oldřich Vízner, Ondřej Pavelka, Jan Vlasák a další.

SC-391580_01

SC-391532/20

I N Z E R C E

Ambulantní pracoviště zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu cévních onemocnění

CÉVNÍ CHIRURGIE
ANGIOLOGIE
ŽILNÍ CHIRURGIE

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

Čekací doba
Minimální čekací
doba na vyšetření
i operaci

Žilní chirurgie
Miniinvazivní
endovenozní
metody žilní
chirurgie

Anestezie
Provádíme operace
bez celkové
narkózy

Jednodenní
chirurgie
Operační výkony
bez nutnosti
hospitalizace

Sklerotizace žil
Provádíme
estetickou
skleroterapii
křečových žil

Centrum pro léčbu KŘEČOVÝCH ŽIL
Endovenózní operace křečových žil
t Minimálně invazivní metoda pro léčbu křečových žil tLokální anestézie, nitrožilní uzavření
tMetoda je šetrná, účinná a bezpečná
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SC-391567/01

OBJEDNÁNÍ: 731 591 446, e-mail: info@angiochirurgie.cz
ANGIO – CHIRURGIE, Osinalická 1104/13, Praha 8, www.angiochirurgie.cz
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OTEVÍRÁME LETNÍ SEZÓNU!

WELLNESS
Plavecký bazén & whirlpooly
Letní slunná terasa
7EYRSZʴWZˏXWZIROSZRʧQMEZRMX̃RʧQMWEYREQM
0IXRʧWEYRSZʣGIVIQSRMʛP]

SPORT
Venkovní tenisové kurty
&EHQMRXSR OYVX̛ZTIZRʣLEPIWOPMQEXM^EGʧ
Stolní tenis
Squash
SC-391449_01

Malletova 2350, Praha 9, tel.: +420 733 141 630

www.saunovysvet.cz

