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Vážení čtenáři,
začínají letní prázdniny,
které představují volno pro
školáky, pedagogické pracovníky a ve většině divadel také pro herce. Ovšem
herecké prázdniny už osm
let pro naši městskou část
neplatí. Divadlo Gong sice
nehraje, ale letní divadelní
scéna se stěhuje na střechu
obchodního centra Galerie
Harfa. O kulturní zážitek
nepřijdete, ani pokud bude
pršet. V tom případě se herci
stěhují do Divadla Gong.
V květnu a červnu se
v Praze 9 konala celá řada
kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.
Za mnohými se ohlédneme
v tomto čísle, ať už to je na-
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Historie
Služby

příklad Mikroklima – projekt zaměřený na ekologii
a bezpečnost, oblíbený Den
dětí nebo Den hasičského
záchranného sboru.
Letos v červnu jsme již
počtvrté ocenili příslušníky
integrovaného záchranného
systému – policisty, strážníky městské policie a hasiče.
Pokud odjíždíte z Prahy na prázdniny na delší
dobu, nezapomeňte si ještě
před odjezdem vybrat z bohaté nabídky hereckých,
hudebních, jazykových,
výtvarných a sportovních
kurzů, jež od září pořádá
Divadlo Gong. A jestliže vás
pracovní povinnosti v Praze
drží, nenechte si ujít ﬁlmo-
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vá představení Kinobusu
ve Vysočanech a na Proseku.
Léto plné krásných zážitků
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Praha 9 ocenila hasiče, policisty
a strážníky
„Stalo se již tradicí, že každý rok oceňujeme ty příslušníky integrovaného záchranného systému, kteří nasazovali své životy a zdraví k ochraně občanů městské části Praha 9 nebo významným způsobem ovlivnili stav bezpečnosti na jejím území.
Vyjadřujeme tím nejen svůj vděk, ale i úctu k jejich každodenní práci,“ konstatoval 18. června 2019 starosta MČ Praha 9 Jan
Jarolím při předávání medailí Za zásluhy o městskou část Praha 9 vybraným policistům, strážníkům a hasičům.

Zleva Bronislav Pechal, por. Jarmila Charvátová, mjr. Richard Laluha, por. Petr Brabec, Ing. Jan Jarolím, npor. Ing. Jiří Rýpar, Dana Multererová

Ocenění z rukou Jana Jarolíma
převzali mjr. Richard Laluha, por. Jarmila Charvátová,
Bronislav Pechal, Dana Multererová, npor. Ing. Jiří Rýpar,
por. Petr Brabec.

Bezpečnost na Devítce
„S uspokojením sledujeme,
že se na teritoriu městské
části Praha 9 dlouhodobě daří
zajišťovat bezpečnost obyvatelstva,“ řekl při slavnostním
aktu Jan Jarolím a pokračoval:
„Ačkoliv se v posledním roce
mírně zvýšil nápad trestní
činnosti v působnosti místních
oddělení Policie České republiky Vysočany a Prosek, daří
se ji jejich příslušníkům průběžně řešit. Tomu odpovídá
i nárůst objasněnosti trestních
činů o více než 4 procenta
oproti minulým létům.“
V uplynulém roce se v Praze 9
konaly významné sportovní,
společenské a kulturní akce,
na nichž se v souvislosti se
zajištěním klidu a veřejného
4
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pořádku podíleli příslušníci Policie České republiky
i Městské policie Praha. Jen
v hale O2 areny se pořádalo
celkem 74 akcí, které navštívilo přes půl milionu osob.
Pravidelný dohled strážníků
Obvodního ředitelství Městské
policie Prahy 9 nad veřejným
pořádkem přispívá ke zlepšení bezpečnosti občanů
na veřejných prostranstvích,
v obchodních střediscích,
na přechodech, ale i ve veřejné
dopravě. Jejich práci dokládá
i počet řešených přestupků
za uplynulý rok, jichž bylo víc
než 19 tisíc. Dlouhodobě se
daří udržovat veřejný pořádek
i soustavnou prací s lidmi bez
přístřeší.

Požáry
Na území městské části Praha 9 příslušníci Hasičského
záchranného sboru Praha
v minulém roce zasahovali celkem v 116 případech,
při nichž uchránili hodnoty
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ve výši více než 20 milionů
korun. K největším případům
z hlediska rozsahu i intenzity
patřil požár trampolínového
centra v Kolbenově ulici, při
němž zasahovalo celkem 21
hasičských jednotek. Jedni
z prvních u požáru byli příslušníci hasičské stanice 3
Holešovice. Ti také pokrývají
svými zásahy více než 70 %
území naší městské části.
O jejich vytíženosti svědčí
1799 výjezdů v loňském roce.

Rada Městské části Praha 9
udělila ocenění těmto policistům, strážníkům a hasičům:
Mjr. Richard Laluha
Převzal medaili Za zásluhy o městskou část Praha 9
za dlouholeté zásluhy o bezpečnost na území MČ Praha 9.
Richard Laluha slouží u Policie České republiky od 1996.
Po absolvování základní

odborné přípravy nastoupil
na místní oddělení Prosek,
kde pracoval do roku 2011 již
jako vedoucí oddělení trestního řízení. V současné době
působí na úseku vnější služby
Obvodního ředitelství policie
Praha III ve funkci vrchního
komisaře. Celá aktivní policejní kariéra mjr. Laluhy je
spojena s městskou částí Prahy 9, kde úzce spolupracuje
s její samosprávou. Zúčastnil
se všech velkých bezpečnostních opatření na jejím území
jako řadový příslušník policie,
tak i jako velitel.

Por. Jarmila Charvátová
Dostala medaili Za zásluhy o městskou část Praha 9
za dlouholeté zásluhy o bezpečnost na území městské
části Praha 9.
Jarmila Charvátová působí
v řadách Policie České republiky od roku 1977. Prakticky
od počátku služebního poměru je zařazena ve služebním
Č E R VENEC
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obvodu Prahy 9, kde se zabývá vyšetřováním majetkové
trestné činnosti. Během své
praxe objasnila celou řadu
závažných případů vloupání
do živnostenských provozoven, kanceláří a dalších
objektů. Rovněž se výrazně
podílí na objasňování majetkové trestní činnosti páchané
na seniorech. Své vědomosti
a zkušenosti získané léty praxe velice efektivně předává
svým služebně mladším kolegům.

Bronislav Pechal
Převzal medaili Za zásluhy o městskou část Praha 9
za dlouholeté zásluhy o bezpečnost na území městské
části Praha 9.
Bronislav Pechal nastoupil
do služby u Městské policie
Praha v roce 1992 a od začátku

své strážnické kariéry působí v městské části Praha 9.
Ve výkonu své služby prošel
všemi funkcemi hlídkové činnosti až po vedoucího směny
Obvodního ředitelství Městské
policie Praha 9. V současné
době zodpovědně a důsledně
vykonává funkci dozorčího
obvodního ředitelství. V rámci
svého osobního a profesního
rozvoje vystudoval v letech
2008 až 2011 obor „veřejná
správa“.

Dana Multererová
Převzala medaili Za zásluhy o městskou část Praha 9
za dlouholeté zásluhy o bezpečnost na území městské
části Praha 9.
Dana Multererová pracuje v řadách městské policie od roku 1995. Celá její
strážnická kariéra je spjatá

s územím městské části Praha 9. Ve službě prošla od hlídkové služby prakticky vším,
co souvisí s prací strážníka.
V současné době je zařazena
jako pracovník oddělení řešení přestupků. Při výkonu
své práce je velmi zodpovědná
a neustále pracuje na svém
profesním rozvoji.

Npor. Ing. Jiří Rýpar
Převzal medaili Za zásluhy o městskou část Praha 9
za dlouholetou a obětavou
práci při zajišťování bezpečnosti obyvatelstva městské
části Praha 9.
Jiří Rýpar je příslušníkem hasičského záchranného sboru
od roku 2003, na Hasičské
stanici č. 3 Holešovice působí
od roku 2011 jako velitel stanice. Od doby uvedení do této
funkce úzce spolupracuje

R A D N I C E

s městskou částí Praha 9
na zajištění a zkvalitnění
ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech. Aktivně se taky podílí na akcích
pořádaných pro veřejnost.

Por. Petr Brabec
Dostal medaili Za zásluhy o městskou část Praha 9
za mimořádné nasazení u požáru haly v Kolbenově ulici
9. listopadu 2018.
Petr Brabec je příslušníkem
hasičského záchranného sboru
od roku 1990. Od roku 2005
pracuje v Hasičské stanici
č. 3 Holešovice, kde nyní vykonává funkci velitele čety.
Na území městské části Praha 9 mimo jiných událostí,
jako byly povodně 2013, zasahoval v roce 2018 při požáru
trampolínového centra v Kolbenově ulici. red, Foto: Marie Kurková

Čeká nádraží Praha-Libeň Rezervace míst
omezení nákladní dopravy? v parkovacím domě Prosek
Nádraží Praha-Libeň patří mezi nejdůležitější železniční
dopravní uzly v České republice. Kromě osobních vlaků sem
přijíždí i hodně nákladních, kterým je k dispozici 28 kolejí.
A právě o budoucnosti seřaďovacího nádraží bude jednat
pracovní skupina odborníků.

V minulosti si obyvatelé
v okolí libeňského nádraží
kvůli nočnímu posouvání
vlaků stěžovali na jejich speciﬁcký vysokofrekvenční zvuk.
Před třemi lety prošlo seřaďovací nádraží a spádoviště pro
nákladní vlaky modernizací
a hluk se podařilo snížit. Nyní
Správa železniční dopravní
cesty uvažuje o tom, že by
nákladní dopravu z Libně odsunula do Kralup nad Vltavou
nebo její provoz tady omezila.
O tomto záměru již informovala největšího nákladního
dopravce společnost ČD Cargo
a jako důvod kromě jiného
uvedla i to, že nemá dostatek
prostor pro osobní dopravce.
Tým odborníků ze zástupců SŽDC a ČD Cargo bude
mít za úkol prověřit provozní
i ekonomické možnosti libeňČ E R V E N E C
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ského nádraží, dopad přesunu
nákladní dopravy jinam, ale
i vyřešit uvolnění kapacity
nádraží pro osobní vlaky, protože v Praze je nedostatek odstavných kolejí pro ně, zvláště
po chystaném ukončení odstavných kolejí na Smíchově.
„Vzhledem k tomu, že
všechno, co se děje na libeňském nádraží, ovlivňuje život
obyvatel ve velké části Prahy 9,
nejen v jeho bezprostředním
okolí, jednáme o tom, abychom v pracovní skupině měli
svého zástupce. Podporujeme
rozvoj osobní železniční dopravy, ale nákladní doprava do intravilánu města podle našeho
názoru nepatří,“ říká Marek
Doležal, místostarosta MČ
Praha 9 a zároveň člen dozorčí
rady Dopravního podniku hl.
m. Prahy. mk, Foto: archiv MČ Praha 9

Nový parkovací dům Prosek přijímá rezervace na parkovací
místa. Parkoviště není hlídáno a je v režimu non stop provozu.
Kryté patro s určením konkrétního parkovacího stání:
Měsíční nájemné REZIDENT
(uživatel má místo trvalého pobytu v městské části
Praha 9)
– 1500 Kč
Měsíční nájemné OSTATNÍ
(uživatel nemá místo trvalého
pobytu v městské části Praha 9
či je právnickou osobou)
– 3000 Kč
Střecha parkovacího
domu s určením konkrétního
parkovacího stání:
Měsíční nájemné REZIDENT
– 1000 Kč
Měsíční nájemné OSTATNÍ
- 2000 Kč
Smlouva o užívání parkovacího stání bude uzavřena s rezidentem a zároveň majitelem
vozidla na základě předloženého platného občanského
průkazu a velkého technického průkazu.
V případě, že rezident má
zájem parkovat služební vozidlo, bude s ním uzavřena
smlouva na základě předložení
platného občanského průkazu
a smlouvy se zaměstnavatelem
o možnosti užívání vozidla
k soukromým účelům.
Určení konkrétního parkovacího stání je plně v režii
provozovatele.
DEV ÍTKA
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Rezervace místa je možná
u provozovatele na e-mailové
adrese: parkovacidumprosek@
email.cz a rozhodným momentem pro zařazení žádosti
o rezervaci parkovacího stání
je čas doručení e-mailu.
V žádosti uveďte: jméno a příjmení, zda máte zájem o místo kryté – nekryté, zda jste
či nejste rezident a kontakt
na vás.
Následně budete vyzváni
provozovatelem, abyste se
dostavili k podpisu smlouvy.
Nebude-li smlouva uzavřena
do tří dnů od výzvy, rezervace propadá. K podpisu
smlouvy potřebujete platný občanský průkaz, velký
technický průkaz a v případě
služebního vozidla smlouvu se
zaměstnavatelem o možnosti
užívání vozidla k soukromým
účelům.
Rezervace budou přijímány
do vyčerpání kapacity parkovacího domu.
Platba je možná pouze
bankovním převodem s konkrétním variabilním symbolem uvedeným v podepsané
smlouvě o užívání parkovacího stání. red
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Dialyzační středisko ve Vysočanech slaví deset let existence
Dialyzační středisko Fresenius NephroCare v prostorách Polikliniky Vysočany v Praze 9 slaví kulaté výročí. Již deset let se zde
léčí pacienti s chronickým onemocněním ledvin.
Vysočanské dialyzační středisko bylo otevřeno 27. června 2009 s cílem vyjít vstříc
potřebám a přáním pacientů
s chronickým selháním ledvin
z Prahy 9, přilehlých pražských
částí i východní oblasti Středočeského kraje. „Jsem moc
rád, že je v Praze 9 již deset let
tato k životu nezbytná léčba
pro obyvatele dostupnější a pacienti nejsou nuceni dojíždět
do vzdálenějších zdravotnických zařízení,“ říká místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský.

s psycholožkou nebo sociální
pracovnicí, pro otázky kolem
jídelníčku a pitného režimu je
jim k dispozici nutriční sestra.
Součástí dialyzačního střediska Fresenius NephroCare
v Praze 9 – Vysočanech je
i nefrologická ambulance,
která připravuje pacienty
na dialýzu nebo k transplantaci ledviny. „Za deset let existence dialyzačního střediska
podstoupilo transplantaci
ledviny celkem třicet našich
pacientů,“ dodává MUDr. Petra Ronová. Text a foto: dp

Dialyzační středisko Fresenius NephroCare

Dialyzační program
„Naše dialyzační středisko zajišťuje péči o pacienty s různým
typem onemocnění ledvin.
Staráme se o nemocné v ambulancích, kde zajišťujeme
konzervativní léčbu chorob ledvin. Naší hlavní náplní je péče
o nemocné se selháním ledvin
v chronickém dialyzačním programu. Pacienti si mohou zvolit
způsob náhrady funkce ledvin
– buď hemodialýzu, nebo peri-

toneální dialýzu, dále nabízíme
domácí hemodialýzu a pacienty
připravujeme na transplantaci
ledviny,“ uvádí primářka dialyzačního střediska Fresenius
NephroCare v Praze 9 - Vysočanech MUDr. Petra Ronová
a doplňuje: „Na středisku je
k dispozici i dietní a psychologické poradenství. Staráme se
o více než sedm desítek pacientů
na dialýze a zhruba tisíc nemoc-

ných v ambulancích. Středisko
je otevřeno denně kromě neděle
od 6 do 01.30 hodin.“
Díky zázemí předního poskytovatele dialyzační péče
v České republice mají vysočanští pacienti k dispozici
nejmodernější technologie
a vysoký komfort – mohou
sledovat televizi, využít wi-ﬁ připojení k internetu, své
obtíže mohou diskutovat

INFO
Fresenius Medical Care je celosvětově
největším poskytovatelem dialyzační
léčby a zároveň i dodavatelem dialyzačních produktů, jako jsou dialyzační
přístroje, dialyzátory a ostatní spotřební
materiál. V České republice působí
od roku 1993 a v současné době zabezpečuje ve svých 25 střediscích péči
o téměř 1700 pacientů v chronickém
dialyzačním programu. Více informací
na webu www.freseniusmedicalcare.cz.

INZERCE
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Smyslová zahrada (nejen) na vlastní chodidla
U příležitosti tradiční rozlučky s předškoláky v Mateřské škole
Litvínovská 300 na Střížkově ve středu 12. června slavnostně
otevřeli smyslovou zahradu.
Smyslové vjemy jsou pro vývoj
dětí velmi důležité – pomáhají
jim k zapamatování si událostí
a informací, rozvíjí kreativitu
a estetické vnímání.
Hosté měli možnost vyzkoušet si na vlastní chodidla
chůzi po hmatovém chodníku
nebo vyťukat melodie dřeva
na dendrofonu. Děti spolu
s rodiči ochotně vysázely
vonné keře a vysely bylinky
ve vyvýšených záhonech,
které byly instalovány také
v rámci projektu. Odpoledne
plné soutěží na téma „zahradničení“ bylo završeno
společným posezením u ohně
a opékáním vuřtů.
Projekt „Smyslová zahrada“
je realizován v letech 2018 až
2020. Financuje ho Státní fond
životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí.

MŠ LITVÍNOVSKÁ 300
Mateřská škola na Střížkově, Litvínovská 300, je určená pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Starají se tu o děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým
postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými
vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.
Každé z nich je něčím tzv. jedinečné.

Text a foto: an

Cyklisté ze ZŠ Litvínovská 600 vyhráli kraj
Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů se uskutečnilo 29. května v Praze 4 na dopravním hřišti při ZŠ Plamínkové.
Základní škola Litvínovská 600 měla zastoupení družstev v první i druhé kategorii.
získali pěkné druhé
místo, v letošním roce
opravdu zabodovali.
Obsadili první místo
v obou kategoriích
a reprezentovali tak
Prahu na celorepublikovém ﬁnále v Liberci
(pozn. v době uzávěrky tohoto vydání
Devítky ještě nebyly
výsledky známy).
V krajské soutěži
byli oceněni i jednotlivci, vždy nejlepší
jezdec/jezdkyně
v mladší a starší kategorii, kteří dostali
jízdní kolo. Družstvo
žáků starší kategorie
získalo dvě kola.
Úspěšným cyklistům blahopřejeme
a věříme, že získané
znalosti uplatní v běžném životě. Text a foto:

Na rozdíl od obvodního
kola přibyla v kraji disciplína práce s mapou. V ní se
účastníci musí dostat z bodu
A do B jako chodec a soutěžící ve starší kategorii ještě
do bodu C jako cyklista.
Na vyznačení trasy je jen
jeden pokus. Při jízdě zručnosti mají cyklisté na zádech
batoh se zátěží (mladší 2 kg,
starší 3 kg). Jízda zručnosti
probíhala v obtížnějším terénu, jelo se do kopce i z kopečka. Ostatní disciplíny
zůstaly stejné (poskytnutí
první pomoci, testy a jízda
po dopravním hřišti podle
pravidel). Konkurence byla
velká, v každé kategorii
soutěžilo deset družstev.

Vítězové jsou z Devítky
Na rozdíl od loňského
krajského kola soutěže,
kdy žáci ze ZŠ Litvínovská
600 v obou kategoriích
Č E R V E N E C
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Hana Štěpánková
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Mikroklima opět přilákala tisíce zájemců
Letos po třinácté pořádala MČ Praha 9 akci s názvem Mikroklima, zaměřenou na ekologii, ochranu životního prostředí, bezpečnou a šetrnou dopravu a bezpečnost vůbec. Uskutečnila se 6. června v parku Přátelství na Proseku a zároveň byla spojena
s oslavou Světového dne životního prostředí.
Téměř na čtyřiceti stanovištích si mohli malí i dospělí
během celého dne sami vyzkoušet a na vlastní oči vidět
všechno, co souvisí pozitivním ovlivňováním prostředí,
v němž žijí. Součástí akce byl
i bohatý doprovodný program.
Velký zájem opět vzbudili ornitologové a sokolníci

z organizace Penthea s dravými ptáky. Toto občanské
sdružení zároveň provozuje
i záchrannou stanici pro handicapované volně žijící živočichy.
RNDr. František Šusta,
uznávaný profesionální trenér
zvířat, zasvětil děti za pomoci
fenky Verunky do psí komunikace. Dvojice zastupovala

spolek Za obzor, který připravuje programy o soužití člověka se psem ve městě.
Policisté z útvaru psovodů
Městské policie Praha předvedli práci s belgickým ovčákem Bregem a německým
ovčákem Solem. Na černých
kladrubských koních se představili příslušníci Jízdního oddílu Městské policie Praha 7.

A několik desítek dětí ze základních škol sekundovalo
policistům z krajské pořádkové jednotky Policie ČR Praha III při „zadržení nebezpečného pachatele“.
A tři šťastlivci si z Mikroklimy
odnášeli auta na dálkové ovládání, které vyhráli v soutěži
pořádané ﬁrmou Toyota Domanský.  Text a foto: Marie Kurková

PA RT N E Ř I A K C E :
Asekol a.s.
Asociace místních potravinových iniciativ,
o.p.s.
AVE Pražské komunální služby a.s.
BESIP
Česká inspekce životního prostředí
Diakonie Broumov
Dům dětí a mládeže
Ecobat s.r.o.
EKO-KOM, a.s.
Ekocentrum Prales – Pražské lesní
středisko
Ekolamp s.r.o.
Elektrowin a.s.
H2Ospodař
Hlavní město Praha
Hnutí Brontosaurus
Hortus správa zeleně s.r.o.
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů Písek
Lesy hl. m. Prahy
Městská policie hl. m. Prahy
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity
Karlovy
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Mladí ochránci přírody, z.s.
Opravárna – komunitní web podporující
opravu rozbitých výrobků
PENTHEA, o.s.
PEPSICO CZ – Praha Kolbenova, člen
skupiny Karlovarské minerální vody a.s.
PETMAT z.ú.
Pražské služby a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Rekola Bikesharing s.r.o.
Společnost REMA
Střední odborná škola uměleckořemeslná
s.r.o.
Toulcův dvůr – středisko ekologické
výchovy HMP
Toyota Domanský
Vratné lahve s.r.o.
Výtvarná dílna – bambulky a příze
ZO ČSOP Nyctalus
Zelený dům Chrudim, z.s.
Zemidluh – bezobalový obchod
Zvíře v tísni, z.s.
Zvonečník o.s. – sdružení pro udržitelný
rozvoj a ochranu prostředí
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Našli jste zraněné zvíře?
Jak mu co nejlépe pomoci?
Možná se vám už stalo, že jste venku nalezli zraněné volně žijící zvíře a chtěli mu co nejlépe pomoci. Pokud jste na území
Prahy nebo Prahy-západ, můžete využít služby Pražské zvířecí záchranky.

Zraněná poštolka
Záchrana labutě

Kdykoliv naleznete volně žijící
zvíře, o kterém usoudíte, že
je mu třeba pomoci, zavolejte
nejdříve na číslo 774 155 185,
kde vám odborníci poradí, jak
se zachovat. Pokud to bude
potřeba, záchranka živočicha převezme a převeze ho
do Záchranné stanice hlavního
města Prahy v Jinonicích.

Poštolka z Devítky
Pražská zvířecí záchranka
pravidelně zasahuje i v městské části Prahy 9. Nedávno
například u poštolky obecné,
která se v letu srazila s autem.
Tito malí dravci se přizpůsobili
životu ve městech a hnízdí
například i na balkónech,
kostelních věžích atd. Soužití
s městskou civilizací ale bohužel přináší pro poštolky mnoho překážek, a proto se do naší
péče dostávají poměrně často.

opuštěn, protože jeho matka je
většinou někde opodál. Mládě
často čeká na místě, kde si
ho potom samice vyzvedne
a nakrmí ho. Je zajímavé, že
ke krmení dochází jen jeden
až dvakrát denně. Bohužel
když zasáhne někdo, kdo ho
vezme do rukou a odnese,
matka už ho nenajde. Mláďata
zajíců, která se zbytečně dostanou do záchranných stanic,
mají poměrně malou šanci
přežít. Jsou velmi stresovaná

a nedaří se je úspěšně odchovávat. Nejlépe jim je, když
zůstanou tam, kde jste je našli,
pokud nejsou viditelně zraněna. Může se samozřejmě stát,
že mládě naleznete na místě,
kde mu hrozí nebezpečí – třeba u silnice nebo na chodníku,
kudy chodí psi. V takovém
případě doporučujeme použít
nějakou látku nebo rukavice
a přenést ho do nejbližšího
keře nebo tam, kde bude více
skryto. Věřte, že jeho máma si
ho včas najde.

Záchrana zvířat v Praze
Pokud vás zajímá činnost Pražské zvířecí záchranky, můžete
sledovat facebookovou stránku
„Záchrana zvířat v Praze“.
Pražská zvířecí záchranka je
neziskový projekt, závislý
do značné míry i na dobrovolných příspěvcích od jednotlivců. V případě, že se budete
chtít na fungování tohoto projektu podílet, můžete ho podpořit svým darem na
č. ú.: 33553322/0800, v.s. 1111.
Děkujeme! Text a foto: Prokop Pithart

Cesta do pekla je lemována dobrými úmysly
Ne vždy je dobře míněná
„záchrana“ zvířete na místě. Již od února se můžeme
i na místech, kde bychom to
nečekali, setkat s mláďaty
zajíců polních. Na dispečink
774 155 185 se často dovolají
lidé, kteří ve snaze pomoci někdy zakročí zbytečně.
Když najdou na první pohled
opuštěného malého zajíce,
usoudí, že je potřeba zakročit,
a odnesou si ho třeba i domů.
Ale pozor, i když se to na první pohled nezdá, nemusí být
Č E R V E N E C
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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
prohlídka zámku s ochutnávkou vína
Vstupné 50 Kč. Sraz Praha-Hlavní nádraží
v 8:30 u pokladen. Rychlík 690 do Roudnice –
odjezd 8:51 /jízdné 25 Kč/ 8:00 – 16:00

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROGRAM
1. 7. - 12. 7. 2019
Dovolená - zavřeno
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
15. 7. 2019 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní taneční zumba kurz pro seniory /pohyb,
posilování, tanec/ zdarma 10:00 – 11:00
Dílna pro šikovné ručičky – letní náramky
13:30 – 15:00
16. 7. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping–pong na zahradě 10:00 – 11:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
17. 7. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Celodenní výlet, zámek Roudnice nad Labem –

18. 7. 2019 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping–pong na zahradě 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty, Scrable 10:00 – 12:00
19. 7. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Karty, Scrable – společenské hry 9:00 – 12:00
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Počítač, internet – možno využít /zdarma 10:00
- 14:00
22. 7. 2019 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní taneční zumba kurz pro seniory /pohyb,
posilování, tanec/ zdarma 10:00 – 11:00
Dílna pro šikovné ručičky – etno náhrdelníky
13:30 – 15:00

23. 7. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 9:00 – 14.00
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping–pong na zahradě 10:00 – 11:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
24. 7. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat) 9:00
– 14:00
Grilování, posezení na terase centra pro seniory
v Harrachovské 13:30 – 16:00
25. 7. 2019 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping–pong na zahradě 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty, Scrable 10:00 – 12:00
26. 7. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15

Karty, Scrable – společenské hry 9:00 – 12:00
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Počítač, internet – možno využít /zdarma 10:00 - 14:00
29. 7. 2019 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní taneční zumba kurz pro seniory /pohyb,
posilování, tanec/ zdarma 10:00 – 11:00
Dílna pro šikovné ručičky – modelování 13:30
– 15:00
30. 7. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping–pong na zahradě 10:00 – 11:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
31. 7. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Celodenní výlet, turistická vycházka údolím Radotínského potoka. Trasa 6 km z Chotče /Mlýn
u Veselých/, kolem Cvrčkova, Kalinova
a Taslarova mlýna. Sraz v centru pro seniory
Harrachovská v 8:00 hod 8:00 – 16:00

Slavnosti seniorů s Jitkou Zelenkovou
Tradiční Slavnosti (nejen) pro seniory se konaly 7. června
v zahradě domu s pečovatelskou službou a domova seniorů
v Novovysočanské v Praze 9.

Organizoval je ústav Sociální
služby Praha 9 v úzké spolupráci
s Petrem Sovičem, swingovým
zpěvákem, zakladatelem a kapelníkem orchestru Golden Big
Band Prague, který se tentokrát
představil se svou kapelou Gramofon. K dobré náladě přispěli
studenti Pražské státní konzervatoře, taneční skupina seniorek Hortenzie nebo Jaroslava
Rockenschaubová, mistryně ČR
10
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v orientálních tancích ve věkové
kategorii 55+ s ukázkou orientálního tance. Zlatým hřebem
odpoledne bylo vystoupení Jitky
Zelenkové. Energická zpěvačka
sice přiznala svůj seniorský věk,
ale v jejím případě bylo nad
slunce jasnější, že je to jen číslo.
Známými písněmi ze svého repertoáru potěšila a svým životním optimismem inspirovala.
Text a foto: Marie Kurková
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Vysočanská „V“
ve východních Čechách
Tři květnové čtvrtky strávili senioři z Vysočanských „V“ na celodenních výletech ve východních Čechách. Počasí bylo přívětivé
a všechny zájezdy se nesly v duchu pohody a nového poznání.
Nejprve jsme navštívili zámek
Karlova Koruna nejvíce spjatý
s rodem Kinských, chovem koní
chlumeckého plaváka a parkurových závodů. Město Chlumec nad
Cidlinou nás překvapilo množstvím malých obchůdků, kde si
každý našel ten svůj. Ať už to byly
turistické informace se spoustou
propagačních materiálů, úžasná
cukrárna s klasickými šlehačkovými zákusky, obchůdek se
sazeničkami a kytičkami do zahrádky nebo nabídka second
handu s kousky za 20 korun.
V Novém Bydžově nás upoutala novogotická radnice a secesní
spořitelna s městským muzeem
s rozličnými sbírkami dokladujícímu historii města a okolí.
Dále židovský hřbitov se 1480
náhrobními kameny ve stáří
od 14. století. A na závěr nás
čekal krásný, nejmladší zámek

Nový Bydžov

v Čechách z 19. století v barvě
bordó a samá věžička – Hrádek
u Nechanic, majetek jilemnické
větve Harrachů. Většina z nás si
odsud vezla malý suvenýr v podobě Hořických trubiček v pěkné dárkové krabičce se zámkem
a mnoho hezkých vzpomínek
z pěkně prožitého dne.
Jen přihlášení, co nedorazili k autobusu, mají černou
tečku. Škoda, mohli jet ti,
na které už místo nezbylo. RPí

S L U Ž B Y

JUBILANTI

80 let
Věra Krčilová
Josef Procházka
Hana Kunešová
Milan Vala
Stanislava Kubišová

90 let
Jan Jirka
Eva Kolárová
Zdeněk Fučík

85 let
Juliana Pajkrová
Ján Mucha
Libuše Dvořáková
Věra Kašparová
Jindřich Kocík
Zdeněk Jandus
Adolf Pojman
Zdeňka Šebestová
Jana Vincencová
Maria Jungerová
Milan Korba

92 let
Hedvika Koštáková
Vlasta Kupsová
Jiřina Žižková

Společnou cestou…

91 let
Jiří Štembera

93 let
Hana Klusáková
Eva Gruberová
95 let
Zdeněk Havel
Žoﬁa Kalapošová

Diamantovou svatbu,
60 let společného života,
oslavili 27. června 2019
manželé Eva a Milan Šupovi ze Střížkova. Hodně
společných dní plných
optimismu ve dvou přejí
zástupci MČ Praha 9.
Zdraví přeje syn Michal,
vnoučata Veronika
s Michalem a nejmladší
Eliška, Anič
čka
k a AAleš.
lleeš.
Anička

Zlatou svatbu slavili 5. června manželé Helena
a Karel Dyršmídovi z Proseka. Blahopřejeme!

INZERCE

PrVMLZPVUmS`aUmZKȓSHQxSt[HaR\úLUVZ[x
7ȱLIxYmTLaH=mZ]LúRLYtZ[HrVZ[PZWVQLUtZULTV]P[VZ[x
1HUHKOUTSKÁ
602 222 126
jana.koutska@re-max.cz

Mgr1PȱxKOUTSKÝ
724 641 982
jiri.koutsky@re-max.cz

SC-391396/03

RE/4(?0]` | PrVZLJRmc7YHOH

=xJLPUMVYTHJxUHQKL[LUH wwwrLHSP[`QRJa

GENERÁLNÍ PARTNER

P E R M A NE N T K Y
N A SE Z ONU 2 0 19 / 2 0 2 0
V P RODE JI!
SC-391440_11

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.HCSPARTA.CZ
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I domov se může stát peklem Požár domu v Českolipské
Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Nic
z toho nepoznala žena z Proseka. Začátkem května se obrátila
na policisty z místního oddělení s tím, že její druh jí šestadvacet let, co s ním je, fyzicky napadá a jeho útoky se stupňují.
Žena vypověděla, že jí přítel
od počátku vztahu slovně i fyzicky napadal. Tloukl jí pěstí,
kopal ji, v minulosti ji zlomil
levou ruku. Zpočátku to bylo
zhruba jednou měsíčně, ale
v posledním roce se útoky
stupňovaly a druh ji bil stále
častěji. Na policii se dosud však
nikdy neobrátila. K tomu se
odhodlala až po posledním útoku agresivního přítele. K jeho
řádění došlo ve večerních
hodinách v jejich bytě na Proseku. Nejdříve své přítelkyni
bezdůvodně rozřezal boty, pak
ji dvakrát uhodil pěstí do tvá-

ře a nakonec vzal v chodbě
z botníku kladivo, kterým ženu
dvakrát praštil do páteře, jak
dosvědčovala bolestivá naraženina a viditelný hematom.
Policisté z Místního oddělení
Policie ČR Prosek vyhodnotili
případ jako závažné domácí
násilí a neprodleně vykázali
agresora ze společné domácnosti na deset dní.
Násilník je podezřelý ze
spáchání trestného činu týrání
osoby žijící ve společném obydlí. Celou věc nyní prošetřují
kriminalisté z Krajského ředitelství Policie ČR Praha III. mk

C O D Ě L A T, K D Y Ž K Č I N U D O Š L O ( D O C H Á Z Í ) ?
Nejtěžší bývá zůstat na vše sám, a proto doporučujeme svěřit se osobě, které důvěřujete,
kontaktovat intervenční centra, poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,
občanské poradny, krizová centra, která mají zkušenost s možnostmi řešení situace
domácího násilí. Po oznámení učiněném na policii v případě zranění (včetně modřin) je
zapotřebí podstoupit lékařské vyšetření. V některých případech může lékařské vyšetření
předcházet samotnému oznámení.

Prevence/rad
dy

V sobotu 1. června 2019 čtyři minuty po půlnoci zasahovaly
tři jednotky pražských hasičů u požáru bytu v ulici Českolipská na Proseku.

Hořelo ve třetím patře obytného domu. Plameny zachvátily
celý byt a hustým kouřem byly
zaplněny i sousední prostory
bytu a chodba. Hasiči na likvidaci požáru použili jeden proud
vody a zasahovali v dýchací
technice. Oheň měli pod kontrolou za čtrnáct minut po příjezdu na místo. Po jeho uhašení
museli ještě celý dům odvětrat.
Během zásahu hasiči vyvedli
26 osob ve vyváděcích mas-

kách ze zakouřeného domu.
Čtyři lidi převzala do péče
zdravotnická záchranná služba. Pro obyvatele domu byly
také připraveny dva evakuační
autobusy, kde postižení našli
dočasné útočiště.
Požárem byl celý byt zničen,
hasičský vyšetřovatel odhadl
škodu na dva miliony korun.
Příčina požáru se vyšetřuje, zřejmě začalo hořet jídlo
na sporáku. red, foto: HZS Praha

Dopravní podnik hlavního města Prahy a Městská část Praha 9
vás zvou na 12. ročník letního kina

KINOBUS

Odjíždíte na
prázdniny nebo
na dovolenou?
Tak nezapomeňte…

17. června – 5. září
PROSEK
Zavřete všechna okna, nenechávejte otevřené ani „ventilačky“ a dveře řádně uzamkněte.
Elektrické spotřebiče jako je mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, televize atp. vypněte
ze zásuvky.
Uzavřete přívod vody.
Nesdělujte veřejně před cizími lidmi ani na sociálních sítích, že se chystáte pryč.
Nezatahujte závěsy, využít můžete časový spínač, který zapne a vypne světlo v určitou
dobu a vytvoří iluzi, že jste doma.
Uschovejte náhradní klíče u přátel či sousedů, kterým důvěřujete a informujte je, kde se
budete nacházet.
Nejedete-li svým vozidlem, zaparkujte ho na bezpečném místě (v garáži, na hlídaném
parkovišti nebo pod okny souseda, který Vám na něj dohlédne).
Zajistěte si vybírání schránky.
Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo poštovní schránkou bylo vidět do bytu.
Na zvonky, schránky a dveře uvádějte své příjmení bez titulu a v množném čísle.
www.mppraha.cz
důležitá telofonní čísla

150 155 156 158
Hasiči
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Záchranná
zdravotnická
služba
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Městská
policie

Policie ČR
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PRO
METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ
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metra C Prosek

29. 7. / LÉTO ALL EXCLUSIVE
30. 7. / ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
31. 7. / FERDINAND
1. 8. / DOGMAN
MSTSKÁ ÁST

PRAHA 9

Začátky promítání
od 21.00 hodin

VSTUP ZDARMA
www.dpp.cz/kinobus

P R A H A
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Najdete nás
také na Facebooku
KinobusCZ
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Sportovní organizace mohou
žádat o dotaci do 30. srpna
Městská část Praha 9 v červnu vyhlásila dotační programy – sport 2019. Program účelových neinvestičních dotací je určen
na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na jejím území, které dlouhodobě zajišťují organizovanou
sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích.
Zastupitelstvo hlavního města
Prahy svým usnesením Rady
hlavního města Prahy č. 5/11
ze dne 21. března 2019 (za období od 1. července do
31. prosince 2018) schválilo
poskytnutí ﬁnančních prostředků městským částem hl.
m. Prahy z obdrženého odvodu
z výherních hracích přístrojů
a jiných technických herních
zařízení. Z tohoto usnesení
vyplývá, že část obdržených
dotací musí MČ Praha 9 použít
jako účelovou neinvestiční dotaci určenou pouze na podporu
činnosti nestátních neziskových organizací působících
na jejím území, které zajišťují
dlouhodobě organizovanou
sportovní výchovu mládeže.

Dotační programy:
• Celoroční činnost
• Provoz a nájmy sportovních
zařízení
• Opravy a údržba sportovních
zařízení
Cílem programů je podpořit
celoroční činnost organizací
zajišťujících sportovní výchovu mládeže, vybavit subjekty
neziskové sféry materiálem
nutným pro celoroční činnost,
udržení tělovýchovných zařízení v provozu pro veřejnost
formou příspěvku na úhradu
energií, paliv, plynu, vodného
a stočného, umožnit dětem
a mládeži využití sportovních
klubů reprezentujících MČ Praha 9. To vše má pozitivní dopad
na organizovaný volný čas dětí
a kromě dalšího je chrání i před
patologickými jevy.
Podmínky pro podání žádosti:
O dotaci se mohou ucházet
právnické osoby, které působí
na území MČ Prahy 9 v oblasti
tělovýchovy a sportu, patřící
k některému z typů, které
vznikly dle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů,
dle zákona č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel musí mít alespoň
20 členů mladších 19 let platící
Č E R V E N E C
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členské příspěvky (doloženo
potvrzením zastřešujícího
svazu nebo asociace k 31. 12.
předcházejícího roku) a vykonávat pravidelnou činnost
s dětmi a mládeží (min. 4x
měsíčně).
Žadatel musí být členem
ve sportovním svazu či asociaci, které jsou členem ČUS
nebo ČOV, a mít aktivní účast
ve sportovních soutěžích.
Žadatel musí provozovat svou
činnost na území MČ Praha 9
nebo na pozemcích bezprostředně sousedících s MČ
Praha 9, a to déle než 2 roky
k termínu uzávěrky.
Příjemce dotace je povinen
uvádět MČ Praha 9 a její znak
na všech svých propagačních
materiálech a na sportovištích,
kde příjemce působí. Tuto po-

vinnost, umístění znaku MČ
Praha 9, doloží příjemce při
vyúčtování dotace. V případě, že žadatel obdržel dotaci
již v předchozím roce, přiloží
k žádosti přehled tohoto plnění.
Požadavky musí být realizovány v plné výši, v souladu
s účelovostí Smlouvy o poskytnutí dotace.
Žádost o dotaci se podává
na předepsaném formuláři
ve 2 vyhotoveních.
Městská část Praha 9 si v případě přidělení dotace vyhrazuje právo neposkytnout
ﬁnanční prostředky v plné
výši, realizace dotace není
nárokovou položkou. Nesplnění podmínek a nejasnosti
ve vyúčtování z minulých let
mohou být důvodem neposkytnutí dotace.

1. Žádosti nesplňující všechny podmínky dotačního řízení budou vyřazeny.
2. Zaslané projekty se žadatelům nevrací.
3. Žadatelé o dotaci jsou povinni se informovat do 15 dnů po jednání o výsledku
projednání v Zastupitelstvu MČ Praha 9, a to na informacích Úřadu MČ Praha 9, tel. č.:
283 091 101-2, nebo na Odboru ekonomickém, tel. č.: 283 091 237. Výsledek o udělení
dotace bude též uveden na webových stránkách MČ Praha 9.
4. V případě schválení dotace v Radě či Zastupitelstvu MČ Prahy 9 je žadatel povinen, a to
do 30 dnů, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s MČ Prahy 9, jinak schválená dotace propadá.
5. Území Městské části Praha 9 tvoří tyto katastrální území či jejich části: Střížkov, Prosek,
Libeň, Vysočany, Hrdlořezy, Hloubětín.
Konzultační středisko: Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy tel.: 283 091 523, 536
Více na www.praha9.cz

/

Žadatel je povinen provést vyúčtování poskytnuté ﬁnanční
dotace do 31. 3. 2020 a předat
je Odboru ekonomickému
Úřadu MČ Praha 9. Nevyčerpané prostředky je žadatel
povinen vrátit zpět na účet
Úřadu MČ Praha 9.
U jednotlivých programů jsou
uvedeny ještě další podmínky
pro podání žádosti.
Žadatel musí podat žádost
o neinvestiční dotaci od 12. 7.
do 30. 8. 2019 do 12.30 hod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

DEV ÍTKA

Jednotlivé požadavky budou
ﬁnančně řešeny v rámci účelové neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha 9 z prostředků
obdržených jako část dílčího
odvodu z loterií a jiných podobných her a vybraným
žadatelům budou ﬁnanční prostředky uvolňovány na základě
smlouvy o poskytnutí dotace“
mezi žadatelem a Odborem
ekonomickým ÚMČ Praha 9.

M A GA Z ÍN

Způsob podání žádosti:
osobně – podatelna Úřadu MČ
Praha 9, Sokolovská 14/324,
PSČ 180 49 Praha 9. Otevřeno:
PO, ST: 8.00–18.00, ÚT, ČT:
8.00–15.30, PÁ: 8.00–12:30
poštou – pro dodržení termínu
uzávěrky je rozhodující datum
poštovního razítka
Termín uzávěrky: 30. srpna
2019 red, Ilustrační foto: archiv redakce
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KOMPRESIONISTI 2019

výtvarný rámec k představení
neustále se vyvíjejícího kompresionismu.
Kompresionismus je neohraničené hnutí (směr),
reagující citlivě, nejasně
a s nepochopením na současný
multimediální svět, ve kterém
se překrývá pro jedince již
nezpracovatelné množství dat
a informací ze všech oborů,
tvořících v každé lidské individualitě naprosto jiný celek.
Kompresionismus v umění latentně existoval v celé historii,
dnes však jde skrze celou škálu uměleckých disciplín.
Krátký, usilovný a bouřlivý
vývoj kompresionismu ukázal taky na problém zejména
v jeho výtvarní sféře. Osobní
nasazení jednotlivých členů
v tvůrčí práci dosáhla takové
kompresivní intenzity, že došlo
k dočasné dekompresi. V současné době však přichází k tak
silné kompresi uměleckého
potenciálu, že hrozí zánik živé
hmoty, která v místě prudké
dekomprese přejde plynule
v kosmickou záři inspirujících
energetických částic.

Josef ACHRER malba, Jiří HOLEK tapiserie - malba, Luboš MACHÁŇ sochy, Jiří PECA malba, Jaroslav ŠTĚDRA malba: to jsou jména umělců, kteří vystavují v Galerii 9 od 2. do 25. července 2019.

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

Z manifestu
Nejenom v nás, ale i v nejednom z vás jistě už dlouho
narůstá pocit, že se s tím nějak
moc nadělá. A zároveň nic
nedělá. S čím že to? S poezií
i malbou. Tak třeba ty směry.
Romantismus, impresionismus, symbolismus, civilismus, poetismus, surrealismus
a víme my, které další musy
a nemusy. Komplikované,

nudné, akademické. A taky
jaksi parciální a neslučitelné.
Ale kudy z toho. Že nevíme?
Ale víme! Nabízí se řešení jednoduché, levné, rázné a totální
– a jednou provždy. Je to po tolika vývojových zklamáních
– ř e š e n í ! KOMPRESIONISMUS. Duchovní otcové:

Dopravní podnik hlavního města Prahy a Městská část Praha 9
vás zvou na 12. ročník letního kina

K I N OB U S
17. června – 5. září
VYSOČANY

Jan Halas, Rudolf Matys, Vlado
Rusko.
Josef ACHRER malba, Jiří
HOLEK tapiserie - malba,
Luboš MACHÁŇ sochy, Jiří
PECA malba, Jaroslav ŠTĚDRA
malba - jména umělců, pilířů, kteří poskytli dobrovolný
vzorek obrazů a soch, tvořící

Markéta Myšková: obrazy
Od 30. července 2019 vystavuje v Galerii 9 malířka Markéta
Myšková. 

Prosecká zastaveníčka
Už X. ročník Proseckých zastaveníček, cyklu komorních koncertů v parku Přátelství na Proseku, se v červenci koná vždy v úterý v 18 hodin.
2. července
HUDBA KALICH
J. Brahms, R. Strauss
9. července
MUSICA INCOGNITA

tramvaje Poliklinika Vysočany,
metro B, Vysočanská

PhDr. Claudine Končinská
IN KOMPRESIONISMUS VERITAS

F. Škroup, L. Zvonař
16. července
MUSICA PER TRE
E. Schulhof, J. Ibert

23. července
PARNAS KVARTET
30. července
MUSICA VIVA
Vstup volný

POZVÁNKA

5. 8. / LOVENÍ
6. 8. / BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
7. 8. / LÉTO ALL EXCLUSIVE
8. 8. / PSÍ DOMOV

Kreativní dílna Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu,
štěstí, harmonii, uklidnění. Za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné,
na chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si odnést vlastní umělecké dílo.
Program dílen v Galerii 9 vždy ve středu od 17 do 19 hodin.

MSTSKÁ ÁST

PRAHA 9

Začátky promítání
od 21.00 hodin

VSTUP ZDARMA
www.dpp.cz/kinobus

14
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14. 8. – dekorace textilu

24. 7. – našívané korálky

21. 8. – závěsný mobil z přírodnin

7. 8. – koláže

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
17. 7. – relaxační kreslení + enkaustika

Najdete nás
také na Facebooku
KinobusCZ

M ĚS TS K É

17. 7. – navlékaný náhrdelník

K účasti na dílně se nemusíte objednávat, kapacita je ale omezena provozními možnostmi. Kurs probíhá přímo ve výstavních prostorách.

P R A H A
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Lucie Zedníčková: Žiju tady a teď
Lucie Zedníčková se na prknech Divadla Gong naposledy
objevila před více než dvaceti lety. Tehdy jako členka Divadla
Bez zábradlí, které mívalo v 90. letech ve Vysočanech dočasný azyl. Nyní se vrací na místo činu v oblíbené komedii Marca
Camolettiho A do pyžam!
O hře plné omylů, která si
o prázdninách odbude premiéru
na Letní scéně Harfa a na podzim bude k vidění právě v Gongu, jsme si s Lucií povídali
během vrcholících zkoušek.
Můžete prozradit, o čem komedie A do pyžam! je a jakou roli
v ní hrajete vy?
Moc toho říct nemůžu, to by
pak už žádní diváci nepřišli.
Ale je to velmi úspěšná hra,
která se dost často někde hraje.
Jak už to u komedií bývá, tvoří
ji směs nedorozumění, zmatků
a omylů. Její podstatou je to, že
divák toho ví víc než postavy
na jevišti. Když se nám to povede dobře nazkoušet, tak se
snad budou lidi bavit.
A jak to zatím jde?
Musíme se s tím poctivě
poprat, protože nazkoušet
komedii je na divadle jedna
z nejtěžších věcí. Komedii je
potřeba nazkoušet tak precizně, aby to pak vypadalo, že to
jde nahodile.
Vraťme se ještě k vaší postavě…
Hraji manželku Leoše Nohy.
Společně si pak pozveme
na návštěvu hosty, o kterých

ne všechno víme. A postupně vznikají nedorozumění
a z toho konﬂikty.
Cítíte se lépe v komediálních,
nebo dramatických rolích?
Posledních dvacet let hraju
prakticky jen komedie, ale jsem
herečka a mým úkolem je najít
se ve všech rolích. A já mám
ráda to i to. Byla jsem nějaký čas
v angažmá v Brně, ale předtím
i potom vystupuji v něčem,
čemu se říká zájezdní divadlo.
A doba už je taková, že lidi, když
už dají peníze za lístky, tak se
chtějí především pobavit, a ne
odejít z divadla s depresí a smutkem. To už je pro fajnšmekry
a milovníky divadla, kteří chtějí
vidět konkrétní titul a konkrétní
herce. Ta představení, se kterými se jezdí po republice, jsou
z 99 procent komedie.
Máte svoji oblíbenou komedii
nebo komika, který vás dostane
ze splínu?
Já moc splíny nemívám, ale
mám strašně ráda, byť to není
komik na první dobrou, Roberta de Niro. To je herec, který mě rozesmívá. A konkrétně
mě hodně baví třeba ﬁlmy
Přeber si to nebo Fotr je lotr.

Lucie Zedníčková

Co vás čeká v létě kromě hraní
v A do pyžam!?
Naštěstí prázdniny. Mám děti
a s nimi si je chci pořádně užít.
Takže už jen naplánujeme nějakou dovolenou.
Byla nějaká vaše role tak silná,
že ten pocit z ní ve vás zůstával
i po představení?
Ne, je to přeci hra. To se ani
nesmí stát. To byste se z toho
brzy zbláznili. Možná trochu
při nějaké vážné roli, ale herec
je od toho, aby ten pocit uměl
zahrát, a ne aby ho prožíval.
To by si člověk brzy úplně oddělal duši.
Na začátku 90. let jste měla výraznou roli ve ﬁlmu Kouř, který
se postupně stal až kultovním

snímkem plným oblíbených
hlášek. Snažil se s nimi na vás
někdo zapůsobit?
Každou chvíli, jenže já jsem
ten ﬁlm viděla jen jednou
a skoro nic si z něj už nepamatuju. Většinou si říkám, že ten
člověk je asi „nějakej drzej“,
než mě někdo upozorní, že je
to z Kouře a že mi tím ten dotyčný nejspíš chce zalichotit.
Co byste dělala, kdybyste nemohla hrát nebo vám zakázali
divadlo a hraní?
Takhle vůbec nepřemýšlím.
Nemám ráda coby kdyby. Žiju
tady a teď a to, co dělám, mě
baví. Mám to takhle jednoduše
nastaveno a podobnými úvahami se vůbec nezabývám.
Text a foto: dg

Zvi Tolkovsky: Divadlo vyřazeného
Nová výstava Zvi Tolkovského v Galerii Hala C, která se koná od 18. července do 8. srpna 2019, je jako scéna sestavená
z vyřazených součástí. Zvi je sběratelem vzpomínek starých věcí, které nalezne v ulicích, jakož i jeho osobních a kulturních
vzpomínek.
S minulostí tvorby umění přesahující dobu 50 let Tolkovsky
slučuje a vytváří na plátně,
papíře a v sochách vlastní
svět obrazů. Jeho práce jsou
jako smyslové mapy asociací
snového vyprávění. Vytvořené
scény jsou sloučeniny rozbitých kusů a součástek obsahů,
které Tolkovsky nachází kolem sebe. Zobrazuje je, umísťuje na papír, plátna a hraje si
s kompozicí jako dítě.
Nejprve se zdá, jako by to
celé bylo chybné, ovšem při
delším pohledu si lze vytvořit
osobní příběh asociací zaČ E R V E N E C
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ložených na základě těchto
výjevů. Dějiny národů ožívají;
dějiny míst v Jeruzalémě,
Praze, střední Evropě a další,
všechny se nacházejí v krajině
fantazie. Existuje zde trocha
reality. Dokážeme některá
místa rozpoznat, zatímco některá byla vytvořena během
uměleckého procesu.
Jedinečnou kvalitou Tolkovského umění je tvorba
nového světa za pomoci všech
poškozených a zanedbaných
předmětů, které nikdo kromě
umělce nechce. Umění, které
vzniká, je naplněno překva-

a pracuje v Jeruzalémě v Izraeli a na farmě poblíž Prahy
v České republice.  Text a foto: ghc
GALERIE HALA C

pivou a nečekanou bohatostí
lidské představivosti.

Zvi Tolkovsky
Profesor Zvi Tolkovsky (narozen 1934 v Haifě) přednáší
na Akademii Bezalel. Žije
DEV ÍTKA

/
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Vernisáž výstavy Zvi Tolkovského:
18. července v 18 hodin
Výstava obrazů:
18. července – 8. srpna 2019
Kurátor: Hagai Segev
Galerie Hala C, Lihovarská 12
(vstup přes dvůr), Praha 9
Otevírací doba:
Po-ne 15.00-19.00
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Žádný učený z nebe nespadl, ale
z kurzů ano
Dnešní zrychlená doba na nás klade obrovské nároky. Časy, kdy každému stačilo to, co se naučil ve škole, jsou nenávratně
pryč. K tomu každý z nás musí dost často čelit většímu stresu a únavě. Chcete se něco naučit a zároveň si odpočinout a poznat nové lidi? Přijďte do Obecního domu ve Vysočanech. Kurzy, workshopy i ostatní akce pořádané Divadlem Gong jsou známé
přátelským přístupem lektorů a rodinnou atmosférou.
Stejně jako v předcházejících letech je pro
zájemce všech věkových kategorií připravena pestrá paleta hereckých, hudebních, výtvarných a sportovně relaxačních
hodin. Ani letos nevynecháme oblíbené
jednorázové akce určené pro celou rodinu
i pro jednotlivce. Na své první zájemce čeká například kurz tvůrčího psaní
a podzimní houbařskou sezonu se vám
pokusíme zpestřit praktickou mykologickou přednáškou. Tak neváhejte a vybírejte. Je z čeho.

FANTOMOVÉ DIVADLA (11–15 let)
Skladba kurzu: 1x týdně 2 lekce
(2x 45 min), pohybová průprava (místo
hodiny herectví) dle potřeby.
Kurz je zaměřen na rozvoj představivosti,
fantazie, slovní zásoby, správné mluvy,
empatie a komunikace, rozvíjí pohybové
dovednosti, jako jsou základy baletu či
vnímání hudby spojené s improvizací.
Doporučujeme mj. všem zájemcům o studium na středních uměleckých školách
jako průpravu k přijímacím a talentovým
zkouškám.
Cena za pololetí: 2800 Kč

HERECKÉ KURZY

KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ
(letošní novinka)
Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (90 min)
Kurz určený jak začínajícím autorům
psaných textů nejrůznějšího druhu,
tak i těm, kteří potřebují nové impulzy
k tvorbě. Je vhodný také pro adepty studia žurnalistiky. Náplň hodin se operativně přizpůsobuje individuálním zájmům
přihlášených studentů. Ve skupině maximálně 8 účastníků. Pro dospělé i mládež
od 16 let.
Cena za 10 lekcí: 3000 Kč

PIMPRLATA (6–7 let)
Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (45 min)
Kurz nenásilnou formou rozvíjí přirozenou schopnost hrát si do prvotní divadelní formy, hledá inspiraci pro různé
druhy projevu v dětem známém světě, je
zaměřen (prostřednictvím praktikované
hry a cvičení) na pohybové dovednosti,
vzájemnou spolupráci a trénink jednoduchých přednesů a rolí.
Cena za pololetí: 1300 Kč

HUDEBNÍ KURZY
Klavír, zpěv, kytara, zobcová ﬂétna,
příčná ﬂétna, klarinet, hoboj, alt a tenor
saxofon, akordeon, hudební teorie.
Vytvoření individuálního plánu přesně
podle potřeb žáka, možnost začít kdykoliv během roku.
Vhodné pro děti i dospělé, začátečníky
i pokročilé.
Cena za lekci (45 min): děti 250 Kč, dospělí
340 Kč

PINOKIOVÉ (8–10 let)
Skladba kurzu: 1x týdně 2 lekce
(2x 45 min), pohybová průprava (místo
hodiny herectví) dle potřeby.
Kurz tvořivou formou her objevuje
a rozvíjí umělecký talent dítěte i jeho
osobnost, učí děti základní jevištní řeči,
pohybu, tanci, zpěvu. Absolventi mohou
pokračovat v hereckých kurzech Divadla
Gong, případně v hudebních nebo výtvarných kurzech.
Cena za pololetí: 2800 Kč

KERAMIKA (děti i dospělí)
Během kurzů (určených pro začátečníky
i pokročilé) je zajištěno odborné vedení,
možnost točení na kruhu a použití vlastní
pece.
Cena za lekci (60 minut, materiál v ceně):
předškolní děti 90 Kč, školní děti 100 Kč
Permanentka pro děti na 10 lekcí (1 lekce
60 minut, materiál v ceně): předškolní
800 Kč, školní 900 Kč
Permanentka pro dospělé na 6 lekcí
(1 lekce 60 minut, materiál v ceně): 900 Kč

UMĚLECKÉ KURZY

DIVADELNÍ HODINY PRO STARŠÍ
A POKROČILÉ
Skladba kurzu: 1x týdně 2 lekce
(2x 45 min), pohybová průprava dle potřeby.
Kurz je zaměřen na základy hereckého
řemesla, dialogy, pantomimu, jsou v něm
průběžně absolvována praktická cvičení,
procvičuje se paměť. Je určen pro všechny fanoušky divadelního umění, kteří si
chtějí splnit v životě přání stát se hercem
nebo herečkou.
Cena za pololetí: 2200 Kč
Herecké kurzy začínají v druhé polovině
září a budou zakončeny v červnu 2020
divadelním představením nebo pásmem
na Velké či Malé scéně Divadla Gong. Vystoupení se konají i průběžně během škol16

ního roku na akcích pořádaných Divadlem
Gong nebo městskou částí Praha 9.
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KURZY ŠITÍ
Pravidelně probíhající workshopy zaměřené na základy šití na stroji, práce podle
střihu, háčkování, pletení, vyšívaní, patchwork, ruční patchwork, šití dekorací atd.
Cena kurzu (trvání 1–2 dny, každý den 6–8
hodin, materiál v ceně): 400–1200 Kč

JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina pro věčné začátečníky
Němčina – konverzace
Kurzy pro dospělé, individuální výuka,
společné konverzační hodiny. Možnost
zakoupení permanentky na 10 lekcí.
Cena za lekci (60 min): 370 Kč
Cena za konverzační hodinu (2–3 žáci,
60 minut): 300 Kč
Č E R VENEC
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pohybů, uvolňuje pánev, protahuje záda
a odstraňuje zábrany.
Cena za 12 lekcí: 1200 Kč
Ceny kurzů pro dospělé či seniory jsou
uvedeny včetně DPH, na ceny kurzů pro
děti se DPH nevztahuje. Ceny za pololetí jsou pouze orientační. Při zakoupení
permanentky není v případě absence
na některé z lekcí možné vrátit účastníkovi
peníze ani hodinu nahradit. Permanentku
je nutno vyčerpat do konce školního roku,
kredit nelze převádět. Podrobné informace
o náplni jednotlivých kurzů, přesné ceny
a rozdělení do skupin najdete na webových stránkách www.divadlogong.cz.

SPORTOVNÍ KURZY

Hooping pro dospělé

Jóga pro dospělé

(začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí)
Kurz cvičení s obručí, kde se naučíte
správně manipulovat se speciálně navrženým kruhem a propojíte hravé cvičení se
žhavými tanečními prvky.
Cena za 10 lekcí (1 lekce 60 minut, zapůjčení speciální obruče v ceně): 1500 Kč

(začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí)
Cena za lekci: 120 Kč, senioři 100 Kč
Permanentka na 10 lekcí: dospělí 1100 Kč,
senioři 900 Kč

Pohybová výchova pro děti (4–6 let)
Kurz je zaměřen na základy pohybové
a taneční průpravy.
Cena za pololetí (1 lekce 60 minut): 1600 Kč
Cvičení pro ženy – aerobic
Cena za lekci: 120 Kč, možnost zakoupení
permanentek

Hooping pro děti (6–10 let)
Cena za pololetí (1 lekce 45 minut): 1460 Kč
Kurz orientálního břišního tance pro seniorky
Nemáte partnera k tanci? Nevadí, zatančete si samy a uvolněte tělo i mysl. Břišní
tanec zlepšuje držení těla, koordinaci

Změna podmínek vyhrazena.
Zápis do kurzů na školní rok 2019/2020
probíhá od 17. června v úředních hodinách (letní úřední hodiny uvedeny níže)
v kanceláři kurzů. Přihlásit se můžete
také elektronicky na webových stránkách
www.divadlogong.cz.
INFO

Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4,
Praha 9 (bezbariérový přístup zajištěn)
Úřední hodiny: pondělí–čtvrtek 13–20
hodin (letní prázdniny: 1.–11. července
po–čt 13–18; 19.–29. srpna po–čt 13–18)
Tel.: 777 853 883,
e-mail: kurzy@divadlogong.cz
Web: www.divadlogong.cz,
facebook: Divadlo Gong

Tematické jednorázové akce Divadla Gong
ADVENT V OBECNÍM DOMĚ
Třetí adventní neděli každoročně připravujeme odpoledne
s vánočními tradicemi, jarmarkem, kulturním programem a možnostmi vyzkoušet
si staré rukodělné techniky.
VYSOČANSKÝ BABINEC
Na podzim a na jaře se můžete zúčastnit bazaru oblečení
a hraček a společně s námi najít nové využití pro věci, které
již nepotřebujete.
POHÁDKY NA DVOREČKU
Každý rok v červnu, srpnu
a září probíhá letní cyklus divadelních představení pro děti
Pohádky Na Dvorečku.
PAPÍROVÉ DÍLNY PRO DĚTI
Doprovodný program Pohádek
Na Dvorečku. Dílničky rozvíjející dětskou fantazii, manuální zručnost a motorické
dovednosti.
POHÁDKOVÉ SOBOTNÍ DÍLNY
Doprovodný program rodinných sobot. Dílničky temaČ E R V E N E C
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ticky spojené s následným
pohádkovým představením.

ček a vyzkoušet si tak zábavnou
techniku papírového tvoření.

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

VÝROBA ŠPERKŮ
Výroba harmonických náramků pomocí navlékání lávových
a minerálních kamenů dle své
fantazie či znamení zvěrokruhu.

ARANŽOVÁNÍ ŽIVÝCH KVĚTIN
Před každoročními významnými svátky si v našem ateliéru můžete vyzkoušet přípravu
živých aranží na váš stůl.
MANDALY
Kreslení mandal se stalo oblíbenou terapeutickou pomůckou. Několikrát během roku
se v našem výtvarném ateliéru
můžete naučit, jak správně
kombinovat barvy, a zkusit si
mandaly vytvořit.
SCRAPBOOKING
Pomocí papíru, nůžek a trochy
fantazie si v našem ateliéru můžete několikrát za rok vyrobit
album, přání, obal nebo ráme-

PŘEDNÁŠKA KINEZIOLOGIE
Na přednáškách se dozvíte, co je
to kineziologie, jak se dají nalézt
a odstranit psychické bloky, naučíte se vyrovnávat své energie,
zvládat stres a mnohem více…
MYKOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA
(letošní novinka)
Přednáška o tom, jak si jednoduše rozšířit svůj houbařský
repertoár.
RETRODÍVKA
(letošní novinka)
Znovuobjevené rukodělné
techniky pro maminky a jejich
dcery (paličkování, pletení,
háčkování, drhání)
Tematické akce a kurzy jsou
pořádány nárazově, termíny
DEV ÍTKA
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a podrobné informace sledujte
na webových stránkách www.
divadlogong.cz a na facebooku
(proﬁl Divadlo Gong).

Kde akce probíhají?
Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4, Praha 9, Divadlo
Gong, Sokolovská 191, Praha 9
(bezbariérový přístup zajištěn)
Vaše Divadlo Gong, Ilustrační foto: Jan Šilar

INFO

Šátek s příběhem
Charitativní bazar šátků a šál
na podporu projektu Obědy pro
děti, kterému můžete pomoci i vy.
Stačí přinést šátek, který už nenosíte, nebo si u nás koupit jiný.
Více informací: www.divadlogong.
cz/divadlo-gong/satek-s-pribehem
DÁLE NABÍZÍME:
Možnost pronájmu učeben pro
individuální i skupinové kurzy, prezentace či workshopy. Uspořádání
dětské narozeninové oslavy včetně
tvořivého programu ve výtvarném
či keramickém ateliéru.
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Tvoření a zábava pro děti i dospěláky
Košík nápadů je dětský zájmový klub, který najdete na adrese Špitálská 885/2A, nedaleko stanice metra B Vysočanská.
Funguje již čtvrtým rokem.
Příměstské tábory
Máte ještě možnost přihlásit
své děti v uvedených termínech na příměstské tábory.
Děti, které rády tvoří, hrají divadlo, mají rády pohyb, výlety, přírodu a zvířátka si s námi
užijí spoustu zábavy.

Zmeškali jste dny otevřených
dveří?
Nevadí, domluvte si návštěvu
individuálně. Nakoukněte, co
se u nás děje, vytvořte si něco
hezkého. Získejte informace
o kroužcích a hlídání (krátké/
dlouhé vstupy).

Termíny táborů:
• 15.-19. července
• 22.-26. července
• 5.-9. srpna
• 12.-16. srpna
V případě zájmu otevřeme
další termíny. Cenu tábora pro
dítě určuje frekvence návštěv
a dále zda jde o sourozence.
Lze doladit individuálně.

Nedostali jste se do mateřské
školy?
Vaše dítě u nás může tvůrčím
způsobem prožít celý den.
Naše hlídání je ﬂexibilní.
O vaše dítě se postaráme v ty
dny, kdy to potřebujete. Třeba
jen jeden den v týdnu. Jsme tu
pro vás od pondělí do pátku,
vždy od 7.30 do 15.30 hodin.

Hurá
na prázdniny!

Maminky, přijďte cvičit do Podviní

Edu Bubo Klub v parku Podkovářská ve Vysočanech.
Krátce před dnem dětí uspořádali v Edu Bubo Klubu parkové
závody, kterých se zúčastnili
malí i větší sportovci. Fotograﬁí z gepardí časovky by
všechny lektorky rády popřály
dětem řádný rozjezd za dobrodružstvím letních prázdnin, hezké dny s rodinami
a kamarády u moře, v lese či
na táboře.
A co za akci chystají v Edu
Bubo Klubu na září? To se dozvíte na www.edububoklub.cz.
Ale už nyní v létě mohou rodiče
své ratolesti přihlásit na pokračující podzimní zábavní bloky
a kurzy. Text a foto: mvp
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Nabízíme pestrou nabídku
zájmových kroužků, které
na hlídání navazují. Využijte
možnosti připravit svým dětem příjemný vstup do mateřské školy návštěvou kroužků
a krátkých nebo dlouhých
vstupů v našem klubu. Děti si
zvyknou 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

Sportovně naladěné maminky si mohou v krásném parku Podviní užít cvičení pod širým nebem
i se svými dětmi. Active mama pořádá cvičení pro maminky každé úterý od 10 hodin. Na lekci
jsou maminky přímo s dětmi, není tedy třeba řešit hlídání.
Co vzít s sebou na cvičení?
Na lekci je dobré si vzít
podložku na cvičení, pití
a sportovní oblečení a obuv.
Hračka nebo svačinka pomůže dětem zvládnout chvilky
nepohody.

Jak vypadá lekce?
Maminky se sejdou
u altánku uprostřed
parku, uvelebí svá
dítka na dece a jdou
na to. „Po krátké rozcvičce
se vrháme na posilování jednotlivých partií – nohy, ruce,
břicho, zadek. Nezapomínáme
ani na záda, která jsou při pečování o děti velmi důležitá. Je
nutné mít i tuto svalovou partii posílenou, abychom mohly
děti správně zvedat a s kočárkem chodily vzpřímeně,“
vysvětluje Eva Michálková,
zakladatelka Active mama.
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Obavy nejsou na místě
Maminky mají často
obavu, jak cvičení
s dítětem zvládnou. Tyto obavy
jsou opravdu zbytečné, což
maminky po cvičení potvrzují a jsou překvapené, jak si
cvičení užily. Díky kolektivu
dětí ty starší příliš neodbíhají
a hrají si kolem, miminka jsou
na dece nebo spinkají v kočárku. Po cvičení mají maminky
příjemný pocit, že udělaly
něco pro sebe a přitom byly
i se svým dítkem na čerstvém
vzduchu.

Pro začátečnice i pokročilé
cvičenky
Cvičení je vhodné pro začátečníky i pokročilé. Lekce jsou
postaveny tak, že začátečník
může dělat cviky v jednodušší
verzi nebo s méně opakováním a postupně náročnost
zvyšovat.
„I když se po tréninku řádně
protáhneme, většinou svaly
bolí jeden až dva dny. Žádné
z nás to však nevadí, víme, že
co bolí, to roste,“ dodává Eva
s úsměvem.
Cvičení přináší maminkám
nejen spálené kalorie, dobrou
náladu a příjemné popovídání,
ale také seznámení se s maminkami z okolí a často i nové
přátelské vztahy.
Na lekci se předem přihlašuje na webových stránkách
www.activemama.cz, kde
najdete i další informace
ke cvičení.
Text a foto: am
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Knihovna o prázdninách
Letošní prázdniny přinesou čtenářům a návštěvníkům poboček
sítě Městské knihovny v Praze mimořádné uzavření knihovny
na sedm týdnů. Delší uzavření, než je o prázdninách obvyklé,
je způsobeno technickou přípravou na zavedení technologie
RFID (Radio Frequency Identification).
Do každé z cca 1,8 mil. knihovních jednotek, které tvoří
fond knihovny, je proto nutné vlepit novou identiﬁkaci
a spárovat ji s knihovním systémem.

Prázdninový provoz
Půjčit si papírové čtení na léto
čtenáři mohou až do 4. července 2019, a to v běžné otevírací době. Výjimkou budou
bibliobusy, které na své pravidelné trasy nevyjedou hned
od začátku prázdnin. Zavřeno
bude mít Městská knihovna
v Praze v celé síti, v Praze 9
ve Vysočanech a na Proseku,
od 5. července do 25. srpna
2019. Znovu knihovna otevře
v pondělí 26. srpna 2019, a to
v běžných otevíracích hodinách.

Vracení knih
Vracení knih bude možné po celou dobu uzavírky
v Ústřední knihovně od pondělí do pátku (Po 13-20,
Út-Pá 9-20). Prostor pro
vracení knih bude přístupný
vchodem z Valentinské ulice.
Jinak budou prostory knihovny v budově Ústřední knihovně během prázdnin uzavřeny.
Omezení se dotkne i vstupní
haly Ústřední knihovny, kde
po celou dobu uzavírky nebude přístupné dílo IDIOM
od Mateje Kréna.
Kromě Ústřední knihovny
je možné vkládat knihy určené k vrácení i do biblioboxů
u pobočky Opatov (Opatovská
1754, Praha 11) a Lužiny (OC
Lužiny, Archeologická 1256,
Praha 13).

Omezení se netýká aktuální
výstavy Galerie hl. m. Prahy
ve výstavním prostoru v budově na Mariánském nám. Výstava s názvem Karaﬁáty a samet
je otevřena podle běžných otevíracích hodin. Více na webu
GHMP www.ghmp.cz

Prázdninový kalendář
• 10. června 2019 – knihovna začíná půjčovat na delší
výpůjční lhůtu; půjčíte si
v červnu, vracíte v září
• 1.–4. července 2019 – otevřeno podle běžné otevírací
doby
• 5. července – 25. srpna 2019
– uzavírka celé sítě Městské
knihovny v Praze; vrácení umožněno v Ústřední
knihovně
• 26. srpna 2019 – otevření
po prázdninové uzavírce
v běžné provozní době
Kam pro čtení na prázdniny?
Čtenáři, kteří si nestihnou
půjčit dostatek čtení před
prázdninami, nemusí od-

jet na prázdniny bez knih.
Knihovna nabízí přes 1500
e-knih zdarma ke stažení.
Nabídka je široká a obsahuje kromě klasiky i autory
moderní, současnou českou
prózu (Hůlová, Viewegh,
Rudčenková) i poezii. Stačí
si vybrat a zdarma stáhnout ve vhodném formátu.
Zabalte si na prázdniny
knihovnu, kterou nemusíte
vracet.
 Lenka Hanzlíková

Dům dětí a mládeže otvírá
dveře do světa nového poznání
Nečekejte až do září, přihlaste se do kroužku v Domě dětí
a mládeže Praha 9, který vás zajímá, již teď.
Přihlásit se můžete do kroužků, které navštěvujete v letošním školním roce, anebo vás
nadchne i nějaký nový kroužek. Nenechte si ujít naši nabídku kroužků, které startují
od září 2019. Více informací
naleznete na webu
www.ddmpraha9.cz
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Příměstské tábory: Kdo si hraje,
nezlobí
Užijte si s námi různé aktivity.
Máte doma tenisky, ale i štětec na malování? Rádi běháte
po lesích nebo se rádi kocháte
jejich krásou? Vezměte batoh
a pojďte si s námi užít zábavu.
Každý den bude jiný. Jeden
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den se můžete těšit na sportovní klání, jindy vyrazíme
za město, uvaříme si trampský
guláš a budeme se kochat pohledem na krajinu. Zažijeme
den plný hudby a tance anebo
co je to tvořit umění a další.
Tak neseďte doma a pojďte se
bavit. Máme pro vás poslední
volná místa na termín 8.–12.
července nebo 15.–19. července.  Text a ilustrační foto: mb
INFO
Dům dětí a mládeže Praha 9
Měšická 720/2, Praha 9
www.ddmpraha9.cz
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JE BÁJEČNÉ LÉTO, PROČ NEUDĚLAT NĚCO
PRO SEBE, I KDYŽ NEJSTE NA DOVOLENÉ
 Jarní únava je pryč, jsou tu prázdniny. Školákům je hej, dva
měsíce volna, něco času na táboře, chvíli u babičky či s kamarády…v Praze je nikdo neuvidí. Ale ti, co pracují, si odpočinou dva tři
týdny a už spěchají do Prahy. Využijte ten zbylý čas pro sebe, pro
svůj relax a krásu. Jde to, i když nejste na dovolené. Lepší postava, lepší vzhled, co víc si lze přát. Jde to díky unikátním metodám
- Bailine a lipodestrukce pomocí přístroje Med Contour. Obě najdete jen v estetickém a hubnoucím centru Pretty Woman & Man
u Anděla, kde připravili pro ženy i muže letní dárkové poukazy.
Metoda Bailine se v Praze
provozuje na jediném místě
– v estetickém a hubnoucím
centru Pretty Woman & Man
u Anděla. „Přístroj Bailine
střídá 40 programů, které se
zaměřují na konkrétní partie.
Pro zájemce nabízíme ukázkovou půlhodinu zdarma,“
říká majitelka centra Renata
Hawaz.

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

info

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

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

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

Bailine
,DSNC@!@HKHMD GTAMDLDU^^ONGNCÖ
SDQ@OH¨!@HKHMD YC@QL@
SDQ@OH¨!@HKHMD YC@QL@
SDQ@OH¨!@HKHMD YC@QL@
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BÁRA BASIKOVÁ si metodu Bailine oblíbila.

Bezbolestně zatočíte s tukem
a navíc vyhladíte i celulitidu

LETNÍ AKCE

SDQ@OHD
SDQ@OH¨
SDQ@OH¨


kteří z časových důvodů
nestíhají návštěvu posilovny,“ uvedla Renata Hawaz.
První výsledky se dostaví už
v prvních týdnech, k výraznější ztrátě centimetrů
dochází po deseti lekcích.
Chodit byste měli dvakrát až
třikrát týdně.
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Zbavit se podkožního tuku vám pomůže Med Contour - bezpečný a řízený ultrazvukový systém, který je novinkou v této
oblasti. Lipodestrukci zajišťuje přístroj, který lze díky několika programům používat na jakoukoli část těla s výjimkou
obličeje.„Metoda je vhodná jak pro ženy,
tak i pro muže. To podstatné je, že na rozdíl
od liposukce je celá procedura bezbolestná a bez nutnosti regenerace. Po každém
ošetření poskytuje okamžité a viditelné výsledky, klient nebo klientka může
sama pozorovat viditelnou redukci objemu
ošetřených oblastí,“ řekla Renata Hawaz,
majitelka estetického a hubnoucího centra
Pretty Woman & Man. Jedno ošetření trvá
v průměru hodinu. Pro každou konkrétní partii se doporučuje 6 až 10 ošetření
v intervalu 7 až 10 dnů. Po každém dokončeném ošetření je nutné provést lymfodrenážní masáž, která pomáhá odstranit z těla
skrze lymfatické uzliny tekutiny a odpadní
látky, které vznikají při ultrazvukovém
ošetření.
A nemá náhodou přístroj nějaké vedlejší
účinky? Ano, má a budete jistě příjemně
překvapeni, zbavuje totiž zároveň i po- PŘÍSTROJ pro odstraňování
merančové kůže.
hluboké celulitidy a tuku.
Č E R VENEC

SC-391633_02

JEN V PRAZE A NIKDE JINDE

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

2 0 1 9

rodská a Pod Táborem. Fotogra¿e je ze zaþátku

Lidový dĤm stával na kĜižovatce ulic ýeskob20. století.

O þtvrt století pozdČji se poþet expedic
z ÚPF snížil na pČt tisíc, protože od roku
1957 divácký zájem o ¿lmy pozvolna, ale vytrvale klesal. Vyvstal totiž nebezpeþný konkurent – televize.
Po roce 1968
Renovace hloubČtínského Cíle v letech 1968
až 1971 podstatnČ zmČnila jeho vzhled, pĜesto se tu ale v jediných kamnech topilo až
do poslední sezony v roce 1990. Vysoþanská Olympia si vedla vcelku dobĜe a Odboj
podstoupil dlouhodobou a nároþnou rekonstrukci strojního vybavení a vnitĜních prostor. Znovu zahájil promítání v záĜí 1981.
V letech 1990 až 1993 zaniklo tĜináct pražských kin. Mezi nimi hloubČtínský Cíl, vysoþanská Olympia a Odboj byly zbourány
pĜi demolici tzv. pĜednádražního prostoru.
Od té doby už žádné kino v naší mČstské þásti není v provozu.
Miroslav Kuranda

Redakce: Miroslav
Kuranda
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SvČt stĜíbrného plátna v Praze 9
v bČhu þasu

543
455
197

Sokolské biografy
První svČtová válka pĜinesla celkový útlum.
Avšak po roce 1918 se rozvoj kin stal jednou
z významných složek kulturního života nejen v Praze, ale i v celé ýeskoslovenské republice.
Almanach z roku 1922 potvrzuje existenci
vysoþanského Lidobia, provozovaného DČlnickou tČlovýchovnou jednotou Karel Marx.

S létem se k nám vrací kinobusy, tedy promítání ¿lmĤ pod širým nebem. Jako
by se historie (i když v trošku jiné podobČ) opakovala a kruh se uzavíral. V poþátcích kinematogra¿e se totiž také život ze svČta stĜíbrného plátna neodehrával v kinech. Stálé biografy pĜišly až pozdČji.

Kino Odboj se nacházelo v PaĜíkovČ ulici þp. 94

V prvních desetiletích dvacátého století se
kinematogra¿cká pĜedstavení u nás konala
vČtšinou jen v pĜenosných plátČných boudách nebo v hostinských lokálech þi krátkodobČ pronajatých sálech sloužících pĤvodnČ
k jiným úþelĤm.
PĜesto první stálý biograf ve Vysoþanech
vznikl pomČrnČ brzy. V ulici Na BĜehu þp.
260 byla již v roce 1913 otevĜena Olympia.

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9



Rokytka

Program kina Olympia
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Rokytka

Cinephoncamera Co.
Kinematogra¿e má ovšem i jiná odvČtví než
provoz kin. S Vysoþany je úzce spojena kinotechnická výrobna Cinephoncamera Co.
konstruktéra Josefa Šlechty. Od dvacátých
let až do zaþátku druhé svČtové války, kdy
se pĜestČhoval do Nuslí, produkovala nejprve projektory znaþky Rekord, pak se však
specializovala na výrobu pĜijímacích kamer,
tzv. šlechtovek, osvČdþených doma i v zahraniþí, a dokonce v nČkolika pĜípadech

A nedlouho poté v sále hostince U Ruského
dvora na dnešní Sokolovské þp. 96 vzniká
v licenci ýs. obce legionáĜské biograf s 500
sedadly – Blaník.
Málokdo dnes ví, že na osm set kin, þili
45 procent všech biografĤ v celé republice,
vlastnily sokolské jednoty. Sokol Prosek nebyl výjimkou.

Kino s 500 sedadly bylo v Ruském dvoĜe

Kino Odboj
V roce 1937 mČla Velká Praha už 107 kin.
V záĜí o rok pozdČji bylo ve Vysoþanech v PaĜíkovČ ulici þp. 94 otevĜeno nové kino Odboj
v licenci ýs. obce legionáĜské. Zahájilo ame-

vyvážených do samotné Mekky ¿lmového
svČta – Hollywoodu.
Na území dnešní Prahy 9 v ulici Lihovarské
þp. 1060 sídlila pĜed druhou svČtovou válkou poboþka Poláþkovy mnichovohradišĢské
chemické továrny Armada. Protože vyrábČla
zejména leštidla, krémy na obuv a tužidla,
využívala jako hlavního komponentu nitrocelulózové podklady obehraných ¿lmových
kopií. Tehdy ještČ neexistoval státní ¿lmový
archiv, a tak mnohá dnes celosvČtovČ marnČ hledaná díla z poþátkĤ kinematogra¿e se
právČ zda promČnila v beztvarou kašovitou
hmotu.
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455
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ÚstĜední pĤjþovna ¿lmĤ
Ve Vysoþanech, v dnešní ulici K Žižkovu, kde
dnes stojí administrativní budova Sazky,
byla v roce 1951 uvedena do provozu budova velkoskladĤ distribuþních kopií ÚstĜední
pĤjþovny ¿lmĤ pro oblast ýech, ve své dobČ
nejmodernČjší v EvropČ. Z programového
fondu bylo tehdy využíváno více než sedm
tisíc expedic mČsíþnČ!

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9

Vstupenka do kina Olympia

Kino v Lidovém domČ
Na samém zaþátku druhé svČtové války vybudoval František ývanþara nový sokolský
biograf v Lidovém domČ v ulici Pod Táborem þp. 54 v HrdloĜezích. PĜes tlak okupaþních úĜadĤ se mu daĜilo až do konce roku
1940 uvádČt nČmecké ¿lmy jen z pouhých

rickým protifašistickým dramatem Blokáda
o španČlské obþanské válce s Henrym Fondou v hlavní roli. Jenže krátce poté pĜišly
mnichovské dny a druhá republika. Nejprve byl zakázán ¿lm Blokáda a zanedlouho
po pĜíchodu nacistĤ také kino Odboj muselo
zmČnit název na Alfa – Vysoþany.

PĜenosná promítací kabina z doby kolem roku 1910

Biografy po roce 1945
Po zestátnČní þs. kinematogra¿e v srpnu
1945 nastaly úplnČ jiné pomČry. Kino Alfa –
Vysoþany pĜijalo nazpČt pĤvodní název Odboj a od února roku 1949 povýšilo na podnik premiérový. Cílem se stalo hloubČtínské
kino InvalidĤ na PodČbradské ulici, pozdČji
Pod Turnovskou tratí þp. 84 v HrdloĜezích. HrdloĜezský biograf byl pĜejmenován
na OsvČtu a pĜestČhován z ulice Pod Táborem na ýeskobrodskou þp. 3. Kino Prosek
v sále hostince U BrabcĤ þasem zaniklo.

deseti procent, zatímco þeských ¿lmĤ bylo
40 procent a celou polovinu produkce tvoĜila kinematogra¿e americká. Situace se zmČnila v þervnu 1941, kdy po zákazu promítání
amerických snímkĤ pĜedstavovala nČmecká
produkce již 44 procent, stejnČ jako þeská.
Když v listopadu 1941 nacisté rozpustili Sokol,
zabavili všechna jeho kina a výnosy pĜevedli
do Vermögensamtu (pozdČji do tzv. ýesko-Moravské kinematogra¿cké spoleþnosti). A to
se týkalo i sokolského biografu na Proseku.
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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
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čtvrtek
neděle
pondělí
úterý
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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
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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-391086/06

1. 7. – 1. 9. 2019
WWW.LETNISCENAHARFA.CZ
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Upozornění: Akce pořádané
MČ Praha 9 jsou monitorovány
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. 

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.

Pražská teplárenská
hlásí letní odstávky
Také na letošní letní období připravuje Pražská teplárenská,
a. s., řadu opatření, v jejichž rámci chce připravit svá zařízení
na novou topnou sezonu.
Z důvodů rekonstrukcí, připojování nových zákazníků, plánovaných oprav a údržbových
prací přistupuje Pražská teplárenská k přerušení dodávky
tepelné energie pro ohřev teplé vody i pro některá odběrná
místa v Praze 9. Velké odstávky, které se citelněji dotknou
obyvatel Devítky, jsou
plánovány od 9. do 15. července na Střížkově v oblasti
Zakšínské ulice a na Proseku
v oblasti Litoměřické ulice.
Od 16. do 17. července pak
ve Vysočanech v oblasti ulic
Kolbenova, Strnadových a Poděbradská. Lokality Hrdlo-

řezy, Podvinný mlýn, Prosek
a Vysočany bez uvedených ulic
jsou bez omezení.
Jedná se však jen o základní
přehled odstávek, v jednotlivých částech lokalit mohou
probíhat také individuální odstávky v termínech odlišných
od těchto uvedených. Odběratelé Pražské teplárenské se
o nich dozvědí dopředu ze samostatně zaslaných dopisů.
Pražská teplárenská komunikuje termíny letních odstávek
aktivně také prostřednictvím
stránek www.ptas.cz,
nebo zákaznické linky
266 751 111. red

Pobočky Městské knihovny Praha na Devítce
Prosek, Měšická 3/806
tel.: 770 130 254,
bezbariérová

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

PRO RODIČE

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

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

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

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

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

POLICIE ČR 158

Policie ČR, Místní oddělení
Prosek

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

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

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

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

M ĚS TS K É

Č Á S TI

P R A H A

9

MP PRAHA 156

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

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

Č E R VENEC

2 0 1 9
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29. Svatováclavská pouť na Proseku

Výzva pro stánkaře
a ostatní prodejce
29. Svatováclavská pouť
na Proseku se koná
28. a 29. září 2019.
Registrace k prodeji začala
1. července. Registrujte se
u provozovatele pouťových
atrakcí Karla Helfera na te-

lefonním čísle 602 304 771
v pondělí až pátek od 8 do 20
hodin. Tady se dozvíte také
všechny potřebné informace.
K registraci se mohou hlásit
pouze prodejci tradičního pouťového zboží a občerstvení. 

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).

K O N T E J N E RY N A K O V O V É O D PA DY
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
13. 8. – Út
10. 9. – Út

24. 7. – St

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

31. 8.– 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

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

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 E C

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

16. 11. – So

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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Fénix „v jednom ohni“
Práci hasičů zblízka mohl
vidět každý, kdo přišel v neděli 19. května do nákupního
centra Fénix. Konal se tu
Den hasičského záchranného
sboru.
Akce se uskutečnila ve spolupráci s MČ Praha 9, Hasičským
záchranným sborem hl. m.
Prahy, Sborem dobrovolných
hasičů Praha Miškovice. K vidění byla hasičská technika
– cisternová automobilová
stříkačka CAS 20 TATRA či
automobilový žebřík AZ42.
Zaslouženou pozornost vzbudila simulovaná záchranná
činnost hasičů – praktická
ukázka vyprošťování z havarovaného vozidla a evakuace
osob z budovy. Nechyběly ani
doprovodné soutěže pro děti.
mk, Foto: mk a NC Fénix

Keltové jdou na draka Dětský den v sokolovně
Tradiční den dětí, který pořádala MČ Praha 9 v parku Podviní ve
Vysočanech 30. května, letos nesl název Keltové jdou na draka.

Na Proseku
TJ Sokol Prosek také letos již tradičně pořádala Dětský den.
Předpověď počasí na středu
5. června slibovala na odpoledne velké teplo, ale díky zeleni
a vysokým stromům v této lokalitě bylo relativně příjemně.
Letos byla využita nejen
naše zahrada, ale také pěší
zóna. Ivanka Nečesaná, která program Dětského dne
uspořádala, ho nazvala Motýlí křídla. Po celé této ploše
rozmístila stanoviště, mezi
kterými děti (motýlci) poleto-

valy a podle věku plnily různé
úkoly. Dozor na stanovištích
převzali nejstarší žáci a dorostenci. Na závěr byly závody
na odrážedlech, koloběžkách
nebo kolech.
Děti za účast dostávaly medaile. U ohníčku se závodníci,
rodiče i pořadatelé posilnili
opečenými buřty a v klidu si
pobesedovali. Bylo to krásné
odpoledne plné klidu a pohody. Otakar Mach, foto: I. Nečesaná

Pro malé i velké návštěvníky byly připraveny hry a úkoly, na kterých si mohli ověřit své dovednosti. Dětem se líbily ukázky zbroje
a šermířská vystoupení Keltů, krocení draka při Jarmarečním
představení Matylda, divadlo V Pytli, soutěžní aréna, bumper-ball, bludiště, salon krásy s malováním na obličej, využita byla
výtvarná dílna, skákací hrad a další atrakce.
Tento den si nenechaly ujít ani děti z neziskové organizace
Smíšek, které neměly takové štěstí, aby přišly se svými rodiči.
Zástupci sdružení zde převzali příspěvek ve výši 10 tisíc korun od
Exekutorské komory Praha 9. mk, Foto: jd
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Z Folkového Podviní 2019
Už 16. ročník open air festivalu Folkové Podviní 2019 se uskutečnil 13. června v kamenném hradišti vysočanského parku Podviní. Příznivci folkové a trampské muziky si užili vystoupení kapel Nezmaři, Půljablkoň, Paběrky, Petr Lüftner, Falešná karta.

Foto: jd

Fotbalový turnaj Velká Devítka
První ročník fotbalového turnaje žáků základních škol „Velká Devítka“ se konal 4. a 5. června v Podvinném mlýně
v Praze 9-Libni. Slavnostním výkopem ho zahájil místostarosta MČ Praha 9 Adam Vážanský.
První den hráli mladší žáci
z 3. a 4. tříd základních škol,
druhý den starší žáci z 5. a 6.
tříd základních škol Prahy 9.
Po oba dny si dopoledne malí
fotbalisté měřili síly v zápasech podle rozlosování.

Z každé skupiny postoupily
čtyři týmy do vyřazovacích
zápasů, tedy osm týmů bylo
ve čtvrtﬁnále, čtyři hrály
v semiﬁnále a dva se dostaly
do ﬁnále. V mezidobí byly pro
týmy, které právě nehrály,

připraveny doprovodné akce
od projektu Neberte nám naši
hru.
Fotbalové zápasy pořádala
MČ Praha 9 a organizovala
společnost Můj turnaj za podpory Teamstore, Comics Point,

MaxLasergame & Bar, Allianz
Brandýs nad Labem, Fotbalové školy Denyse Luksíka,
Pražského fotbalového svazu,
Správného startu, Bobové dráhy Prosek, Lanového centra
Praha 9.  Foto: Jan Dostál
INFO

Výsledková listina fotbalového turnaje Velká Devítka
Mladší žáci:
1. ZŠ STOLIŇSKÁ
2. FZŠ CHODOVICKÁ
3. ZŠ NOVOBORSKÁ
4. ZŠ LITVÍNOVSKÁ 600
5. ZŠ VYBÍRALOVA
6. ZŠ NA BALABENCE
7. ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ
8. ZŠ ŠIMANOVSKÁ
Starší žáci:
1. ZŠ NOVOBORSKÁ
2. FZŠ CHODOVICKÁ
3. ZŠ NA BALABENCE
4. ZŠ ŠPITÁLSKÁ
5. ZŠ STOLIŇSKÁ
6. ZŠ LITVÍNOVSKÁ 600
7. ZŠ VYBÍRALOVA
8. ZŠ HLOUBĚTÍN
9. ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ
10. ZŠ ŠIMANOVSKÁ
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Starší žáci TJ Praga Vysočany
jsou šampiony Prahy!
Skvělou fotbalovou sezonu 2018-19 prožily mládežnické týmy žáků a dorostenců TJ Praga.
Jak starší žáci, tak i oba dorostenecké týmy nastupují
ve velmi prestižní soutěži
v Pražském přeboru. Starší
dorost pod vedením trenérů
Komara a Vavrušky se jako
nováček této soutěže umístil
na vynikajícím třetím místě.
Kvalitu starších dorostenců
podtrhuje i fakt, že většina
hráčů pravidelně nastupuje
za seniorské celky Pragovky.

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

Inzerce
v Devítce
28
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Fotbalová poctivost přináší
výsledky
Mladší dorost a starší žáci tvoří jednu velkou tréninkovou
skupinu pod vedením trenérů
Vondrušky, Pospíšila, Blachy,
Havránka, Prokopa, Přídy,
Jandy, Procházky a Daněčka.
Také mladší dorostenci odehráli velmi dobrou sezonu.
Po průměrném podzimu se
jim povedla spanilá jarní jízda
a konečné páté místo v přeboru Prahy je velkým úspěchem.
Výsledkem dlouhodobé práce
a díky fotbalové poctivosti
kluků samotných je skutečností, že někteří z nich také
pravidelně nastupují ve vyšší
věkové kategorii za starší dorost. Bonbónkem pro pětici
z nich (Pašava, Denemark,

M AGAZÍ N

Šampioni Prahy jsou z TJ Praga Vysočany.

Veselý, Vondruška a Prokop)
byl pak 1. červen, kdy se tito
mladší dorostenci objevili
dokonce v sestavě dospělého
B-týmu Pragy na hřišti Kyjí.
Při prohře 2:4 obě pragovácké
branky vstřelili Denemark
a Pašava.

Pražský pohár
Starší žáci obsadili ve své
soutěži 9. místo, ale právě oni
zaznamenali obrovský a zároveň největší pragovácký mládežnický úspěch této sezony.
Povedlo se jim to v Pražském

poháru. Ten vyhráli a stali se
tak žákovskými šampiony
hlavního města. Po volném
losu v prvním kole se v kole
druhém vypořádali s Unionem
Žižkov 8:2 (Dupal 4, Skřípský 2,
Blacha, Nádoba). Ve čtvrtﬁnále pak porazili SK Ďáblice
4:3 (Herlík 2, Blacha, Přída)
a v semiﬁnále celek Slavoje
Podolí 3:0 (Herlík, Blacha,
Dupal).
V ostře sledovaném ﬁnále pak
dokonale zaskočili favorita
– celek Dukly JM a po jednoznačném průběhu slavili

zaslouženou výhru 4:1 (Šimon,
Dupal, Miča, Blacha). Pragováci prošli touto soutěží bez
jediného klopýtnutí a právem
se stali vítězi Pražského poháru.
O tuto trofej se zasloužili: Janda, Miča, Přída, Dupal, Blacha,
Herlík, Matoušek, Borský,
Falta, Havránek, Šimon, Procházka, Skřípský, K.Vobecký,
J.Vobecký, Dragon, Matýsek,
Charvát, Pohl, Moshiashvily,
Kelemén-Tóth, Richtr, Nádoba
a Mytrovka.
Text a foto: M. Vondruška

Nikol vybojovala v aerobiku
na mistrovství Evropy
dvě zlaté
Aerobiková velmoc – tak se přezdívá České republice, jejíž
závodníci koncem května potvrdili pověst světové špičky
na mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech v polském Krakově.
Skvělé výkony podávali i kadeti, kde zazářila Nikol Ullrichová z Prahy 9, která závodí
za Fitness Center Báry a Hanky
Šulcové. Vybojovala svůj první
titul mistryně Evropy v jednotlivkyních a obhájila loňské
vítězství v triu společně s Lucií
Kinclovou a Anetou Bedrnovou. Šťastná Nikol po závodě
uvedla: „Sestava se mi ve všech
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třech kolech povedla a z toho
mám největší radost. Velký dík
patří i mé skvělé trenérce Báře
Ptáčkové, která mne na tyto
závody výborně připravila.“
Nikolce moc gratulujeme a přejeme ji, ať se jí daří
i na mistrovství České republiky, které se uskuteční 5.- 6.
října v Aréně Sparta v Praze 9.
Text a foto: ju
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Karatisté rekapitulují sezonu
Školní rok je u konce. Děti dostaly vysvědčení a rozběhly se na prázdniny, které si jistě zaslouží. S posledním školním zvoněním
začaly také prázdniny v klubu SK KAMIWAZA KARATE, ale to jen částečně.
Je totiž každoročním zvykem,
že klub pro děti přes letní
prázdniny organizuje řadu
akcí, jako jsou např. letní
soustředění v Krkonoších,
příměstské tábory a v neposlední řadě speciální campy
a tréninky pro členy závodních skupin. Někteří závodníci
dokonce odjíždí na turnaj
do Brazílie. Tedy ani přes léto
není v klubu SK KAMIWAZA
KARATE nuda.

Ohlédnutí za uplynulou sezonou
„Letošní sezona byla po všech
stránkách mimořádně vydařená,“ říká předseda klubu
SK KAMIWAZA KARATE Filip
Miler a pokračuje: „Členům
klubu se podařilo vybojovat
mnoho sportovních úspěchů,
a to i v té nejnáročnější světové
konkurenci v olympijském karate. Klub udržel pozici nejen
největšího karate klubu v ČR,
ale také přední pozice v žebříčku jednoho z nejúspěšnějších

karate klubů v ČR. Zorganizovali jsme několik významných
sportovních akcí, které měly
značný dopad na děti na všech

úrovních. Kromě toho stále
více podporujeme i nejmenší
děti. Daří se nám zlepšovat
jejich pohybové schopnosti

a máme velmi pozitivní reakce
od rodičů i těch nejmenších.
Což je pro nás vždy taková
třešnička na dortu. Věříme, že
příští sezona bude pro karatisty
minimálně stejně tak úspěšná,
jako ta letošní.“
Pokud máte zájem podpořit
své dítě v pohybové aktivitě,
pak můžete navštívit stránky
www.kamiwaza.cz, kde bude
již brzy zveřejněn rozpis tréninků, které budou probíhat
od září 2019. Text a foto: SK KAMIWAZA KARATE

INZERCE

HOSPODA V PARKU
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I N Z E R C E
PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

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

SC-391091/06

bydlimenaproseku.cz

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

SC-381474/07

774 849 270

SC-381443/07

9LHSP[UxTHRStȱRH
pro Prosek a okolí

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

SC-381508/07

Albina Kashkarova

v realitách od roku 2010

HUDBA Z FILMŮ, NOMINOVANÝCH NA OSCARA
s účastí zpěváků a s doprovodem video projekce

9.12.

OBNOVENÝ PROGRAM

PRAHA

Divadlo HYBERNIA

vstupenky:

SC-391676_02

více informací a vstupenky:
www.artpartner.cz

SC-391677_01

TO JE NĚCO VÍC NEŽ POUHÝ KONCERT,
TO JE SKUTEČNÁ SHOW!

Den otevřených dveří areálu Odkolek
bývalé pekárny Odkolek, Ke Klíčovu 1

8. 8. 2019, 13:00-20:00
Přijďte si prohlédnout areál bývalých pekáren Odkolek ve Vysočanech
a diskutovat o jeho budoucnosti.
• Komentované prohlídky areálu Odkolek
• Výstava představující příběh historie areálu, analýzu současného stavu
území a hlavní principy revitalizace
• Konzultace se zástupci investora a architekty
• Setkání se sousedy
• Doprovodný program - občerstvení, hudba, aktivity pro děti

Pečeme spolu.

Vstup zdarma
Více informací a registrace na prohlídky:
www.vysocanskymlyn.cz
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Pojďme společně proměnit
bývalé pekárny v lepší místo.
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D+D REAL

CZECH MASTERS
15. – 18. SRPNA 2019
ALBATROSS GOLF RESORT

www.czechmasters.cz
VYHRAJTE

AUTO NA ROK
SC-391631/03

NOVÁ ŠKODA SUPERB

