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INZERCE

Vážení čtenáři,
doba letních prázdnin 

a dovolených je tady, ale ne 
všichni mohou hodit pra-
covní povinnosti za hlavu. 
Jako jedna z mála pražských 
městských částí jsme svolali 
na 23. července mimořádné 
zastupitelstvo. Bude se zabý-
vat připomínkami k návrhu 
Metropolitního plánu, které 
lze podávat do 26. červen-
ce letošního roku. Spoustu 
podnětů jsme již získali 
od vás, občanů MČ Praha 9, 
další určitě zazní na jednání 
zastupitelstva a připomínky 
pochopitelně formulovala 
i samospráva.

Napilno by měly mít také  
sportovní kluby a organizace 
působící na Devítce, protože 

až do konce srpna mohou 
žádat o dotace na svou čin-
nost. Musí však splnit dané 
podmínky a vše doložit.

Blíží se komunální volby 
a zase hledáme ty, kteří se 
chtějí zapojit do práce v okr-
skové volební komisi a po-
moci se zajištěním zdárného 
průběhu voleb. Přihláška je 
k dispozici v tomto vydání 
měsíčníku Devítka nebo ji 
najdete na www.praha9.cz.

Prázdniny nemají ani 
herci. Letos už posedmé je 
otevřena divadelní scéna 
na střeše obchodní gale-
rie Harfa. A kdyby pršelo, 
přesouvají se divadelníci se 
svým publikem do blízkého 
Divadla Gong. 

Nenechte si ujít ani kon-
certy pod širým nebem, ať 
už jsou součástí Proseckých 
zastaveníček, či Nokturen.

Příjemné léto
Ing. Jan Jarolím

starosta MČ Praha 9
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Zastupitel MČ Praha 9 Jan Dufek (ČSSD)

Agresivní výstavbě budeme bránit, uvítali 

bychom i lepší úklid a snížení hluku 
Do konce mandátu stávajícího Zastupitelstva MČ Praha 9 zbývají tři měsíce. Jak hodnotí výsledky práce zastupitelů za uplynulé 

období, resp. co je případně terčem kritiky ČSSD směrem k současné koalici, jsme se ptali zastupitele Jana Dufka.

Práce opozi-
ce, jejíž jsme 
součástí, 
není nikdy 
jednoduchá. 
Navíc není 
tak vidět, 
jako je tomu 
u koalice, 
která je ja-
kousi lokální 

vládou a má nepochybně větší 
možnosti, jak se prezentovat 
u veřejnosti. Naším cílem ne-
bylo nikdy bořit, ale spíše být 
jakousi korigující silou a upo-
zorňovat na alternativní mož-
nosti některých řešení, což se 
nám dařilo prostřednictvím 
komisí rozpočtové, životního 
prostředí a dopravy, sociálně 
zdravotní, rozvoje území, by-
tové, školské, kultury a sportu 
nebo bezpečnostní a proti-
drogové. Předseda našeho 
klubu Miloslav Hanuš navíc 
vede kontrolní výbor, který 
je respektovaným orgánem. 
Naši zastupitelé byli po celou 
dobu jednotní a například se 
stavěli proti nekoncepčnímu 
zahušťování výstavby (netý-
ká se občanské vybavenosti, 

která naopak mnohde chybí), 
prosazovali rychlejší řešení 
dopravy v klidu. Parkování 
zůstalo bolestivým problé-
mem. Usilovali jsme i o větší 
výdaje z rozpočtu na dotace 
(granty) pro kulturu, životní 
prostředí nebo do sociální 
oblasti, což nebylo vyslyšeno. 
Kritičtí jsme byli k některým 
projektům, jako je dle nás 
nespěchající privatizace his-
torické budovy Anglického 
gymnázia nebo zvažovaná ob-
rovská investice do výstavby 
megalomanského komplexu 
zařízení lůžkové péče o senio-
ry u polikliniky Prosek, který 
přesahuje kapacitou a význa-
mem MČ a Prahu. Oba pro-
jekty byly prozatím rozumně 
pozastaveny.

Kritiky by jistě mohlo zaznít 
více, můžete upozornit na něco 
aktuálního?
Naposledy mě zaujalo budo-
vání nových a nákladných 
cest v parku mezi Děčínskou 
a Teplickou ulicí, kdy se ná-
kladně dláždí tzv. vyšlapané 
zkratky. Každý geometr vám 
řekne, že trojúhelník či čtyř-

úhelník tvořený cestami si lze 
zase zkracovat, takže bychom 
mohli postupně vydláždit či 
zaasfaltovat celý park. Uvítali 
bychom také, kdyby se zlepšil 
úklid a snížil hluk na území 
naší MČ, byť je zde i nedílná 
odpovědnost hl. města. Praha 
je spoluodpovědná i za chys-
tanou železniční estakádu přes 
Hrdlořezy do Vysočan, kterou 
chystá SŽDC a před kterou léta 
varujeme. Jinak lze říci, že 
s vedením naší radnice jsme 
ve sporu jen v dílčích věcech, 
o čemž svědčí i to, že jsme hla-
sovali pro poslední rozpočet, 
který byl výsledkem možného.  

Na co by se podle vás mělo nové 
zastupitelstvo, vzešlé po komu-
nálních volbách, zaměřit?
Určitě bude moci navázat 
na řadu pozitivních, již usku-
tečněných a rozpracovaných 
věcí a záměrů. Tato otázka 
souvisí s volebními programy 
kandidujících politických 
stran a hnutí, proto není 
vhodné k jejich propagaci 
využívat periodikum radnice. 
Sami ovšem chceme nadále 
hájit zájmy občanů Prahy 9 jak 

před necitlivou agresivní vý-
stavbou, tak dbát na dostup-
nost zdravotních, sociálních 
i kulturních služeb v obvodě. 
A chystáme pro spoluobčany 
i určitá pozitivní překvapení. 
Všem by mělo jít hlavně o to, 
abychom využili potenciálu 
růstu a kvalit, které naše MČ 
v sobě zahrnuje a které nebyly 
doposud ani plně vyhodnoce-
ny. Svědčí o tom skutečnost, 
že hodnota zdejších nemovi-
tostí poněkud nespravedlivě 
pokulhává za naprostou větši-
nou jiných pražských obvodů.

Co byste občanům na závěr 
vzkázal?  
Především aby měli trpěli-
vost, protože některé pro-
blémy vyžadují složitá řešení 
v součinnosti s celým městem 
a řadou dotčených institucí. 
Mým přáním je, aby věnovali 
více pozornosti lokalitě, kde 
žijí, a neváhali upozorňovat 
radnici a Úřad MČ Praha 9  na 
nešvary, které je trápí. Za-
stupitelé jsou tu od toho, aby 
si s dobrými nápady zvenčí 
poradili a nenechávali je ležet 
ladem. �red

Jan Dufek

Na nejkrásnější místo Devítky s odborníky
Počátkem června uspořádala ekologická platforma Zvonečník 

ve spolupráci se zastupitelem MČ Praha 9 Miloslavem Hanu-

šem návštěvu nejméně známé botanické zahrady v Praze.

Dendrologického, ale přitom 
srozumitelného výkladu ke dře-
vinám v botanické zahradě se 
ujali dr. Jiří Jakl a Ing. Norbert 
Buchta.  Přestože se zahrada na-
chází vedle rušné komunikace 
Pod Táborem, poměrně málo lidí 
ví, jak příjemné prostředí a kolik 
zajímavých dřevin na rozhraní 
Hrdlořez a Malešic nabízí.

Diskuze s odborníky a za-
stupitelem Prahy 9 se věnovala 
i tematice vhodných sázených 
dřevin ve veřejné zeleni. Dlou-
ho se debatovalo o lípě stříbr-
né, která je esteticky působivá, 
odolná ke zhoršenému ovzduší 

a v době květu velice atrak-
tivní pro čmeláky. „Nevhodné 
složení jejího nektaru se ale 
pro čmeláky stává smrtící. Při 
jejím větším rozšíření je ne-
myslitelné odpovídající využití 
medových krmítek a ani sázení 
například jetele do její blízkosti 
nemusí být dostatečné pro do-
plnění sil čmeláků,“ konstatuje 
přírodovědec Jiří Jakl. Kácení 
stříbrných lip je ale kontro-
verzní záležitostí, důležitější je 
hlavně takové lípy dále do ve-
řejné zeleně zbytečně nesázet.

Působivé pro aktéry naučné 
vycházky byly například kve-

toucí liliovník a katalpa, které si 
zaslouží větší rozšíření v zeleni 
Prahy. V zahradě se vyskytuje 
řada pestrolistých, stříhano-
listých a převislých kultivarů. 
Pozoruhodná je sbírka řady lián 
pnoucích se po zdech přímo pod 
zámečkem. Pro příjemné mik-
roklima parku je důležitý ryb-

ník na Malé Rokytce, ve které si 
plavala i spokojená želva. 

„Jsem rád, že se Zvonečník 
rozhodl zpopularizovat tuto 
zapomenutou zahradu. Jedná 
se o nejkrásnější místo na De-
vítce a věřím, že podobnou 
vycházku zopakujeme,“ uza-
vírá zastupitel Miloslav Hanuš. 
�mh, jj, Foto: Martina Franzová

Botanickou zahradou zájemce provázel 
RNDr. Jiří Jakl I N F O

Botanická zahrada je pro veřejnost 
otevřena od května do září do 18 
hodin, ve zbytku roku do 17 hodin. 
Od zastávek MHD Pod Táborem je to 
k jejímu hlavnímu vstupu 300 metrů. 
O něco dále je od zastávky Malešické 
náměstí k vedlejšímu vstupu, který vás 
dovede zároveň k prodejně ve sklenících 
botanické zahrady.
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Praha 9 již potřetí ocenila příslušníky 
integrovaného záchranného systému
„S uspokojením sledujeme, že se v naší městské části dlouhodobě daří zajišťovat bezpečnost obyvatelstva. Během posledních 

deseti let výrazně klesl počet trestných činů – z 3511 v roce 2008 na 2140 v loňském roce, což představuje pokles trestné 

činnosti téměř o 40 %,“ konstatoval 5. června při oceňování příslušníků integrovaného záchranného systému starosta MČ 

Praha 9 Jan Jarolím. Tento slavnostní akt se letos konal už potřetí.

O vysoké úrovni pracovního 
nasazení k ochraně života 
a zdraví občanů svědčí i počty 
zásahů příslušníků hasičských 
stanic Holešovice, Strašni-
ce a Satalice, kterých bylo 
za uplynulý rok celkem 2579, 
a 18 965 výjezdů zdravotníků 
Výjezdové základny zdra-
votnické záchranné služby 
Prosek. 

Také díky dobré preventivní 
činnosti v oblasti požárního 
dozoru se daří v MČ Praha 9 
udržovat na nejnižších úrov-
ních počty zásahů hasičského 
záchranného sboru v rámci 
Prahy. Za uplynulý rok to či-
nilo jen 427 zásahů oproti 757 
v Praze 5, 714 v Praze 8 nebo 
896 v Praze 10. 

„Tyto výsledky a úspěchy 
jsou dílem nejen řadových 
příslušníků integrovaného 
záchranného systému, ale 
také řídících pracovníků, kteří 
svými zkušenostmi a organi-
začními schopnostmi dokážou 
vést své podřízené k úspěš-

nému naplňování svých po-
vinností,“ dodal Jan Jarolím.  
Ocenění z rukou starosty MČ 
Praha 9 převzali plk. Mgr. La-
dislav Hrdlička, ředitel Ob-
vodního ředitelství Policie ČR 
Praha III, Mgr. Vlastimil Olič, 
ředitel Obvodního ředitel-

ství Městské policie Prahy 9, 
mjr. Ing. Bohdan Mrózek, ve-
doucí oddělení prevence Ha-
sičského záchranného sboru 
hl. m. Prahy, a Bc. Tomáš Po-
spíšil, vedoucí záchranář Vý-
jezdové základny zdravotnické 
záchranné služby Prosek.

Všichni ocenění se shodli, že 
medaile Za zásluhy o Městskou 
část Praha 9, které převzali, jsou 
zároveň oceněním pro všechny 
policisty Policie ČR Praha III, 
příslušníky městské policie 
Prahy 9, hasiče a zdravotníky 
záchranné služby. �Text a foto: mk

Ocenění z rukou starosty MČ Praha 9 Jana Jarolíma (uprostřed) převzali (zleva) mjr. Ing. Bohdan Mrózek, plk. Mgr. Ladislav Hrdlič-
ka, Mgr. Vlastimil Olič a Bc. Tomáš Pospíšil 

K nízké kriminalitě na Devítce přispívá i kamerový systém
Kriminalita se v loňském roce snížila v celé Praze a území deváté městské části, které patří pod Obvodní ředitelství Policie ČR 

Praha III, není výjimkou. Pokles počtu trestných činů přitom policisté zaznamenávají už desátý rok.

Místní oddělení Policie ČR 
ve Vysočanech evidovalo 1230 
trestných činů, místní oddě-
lení na Proseku 910. Ve srov-
nání s rokem 2016 to je o 444 
trestných činů v Praze 9 méně 
(pokles činil více než 17 %). 
Způsobená škoda se vyšplhala 
na více než 552 milionů ko-
run. Z celkového počtu trest-
ných činů v MČ Praha 9 činí 
obecná kriminalita 78,36 %, 
hospodářská 16,26 % a ostat-
ní 5,37 %. K většímu počtu 
trestných činů došlo ve Vyso-
čanech.

Devítka má vlastní kamery

K nižší kriminalitě v deváté 
městské části přispívá i měst-
ský kamerový systém. Celkem 
je instalováno 19 bezpečnost-

ních kamer, z toho je jich 
sedm na sídlišti Prosek, čtyři 
v okolí O2 areny a dalších osm 
ve Vysočanech. 

„Tento systém jsme rozšířili 
o vlastní kamerový systém, 
v němž je na policejní oddě-
lení svedeno sedmnáct kamer 
instalovaných ve Vysočanech 
a dalších dvacet, které se na-
chází na Proseku. Díky němu 
velmi výrazně klesla krimina-
lita v lokalitách, kde jsou ka-
mery rozmístěny,“ konstatuje 
radní pro oblast bezpečnosti 
MČ Praha 9 Milan Tuček a po-
kračuje: „Je to tím, že krádeže 
a narušení veřejného pořádku 
mohou policisté podchytit 
v samém začátku a zabránit 
v jejich dalším pokračování. 
Díky kamerám se také daří 

odhalit řadu trestných činů, 
zejména fi ngovaných krádeží 
(vloupání do objektů, stánků, 
krádeže vozidel). Záznamy 
z nich využívají nejen uni-
formovaní policisté, ale i kri-
minalisté, městská policie při 
dohledu nad veřejným pořád-
kem nebo jsou využívány jako 
důkazy v trestním a přestup-
kovém řízení.“

Desetitisíce návštěvníků Prahy 9

Díky značnému počtu vý-
znamných sportovních, spole-
čenských a kulturních akcí se 
Devítka často mění ve „světo-
vé centrum“ s desítkami 
tisíc návštěvníků. Např. loni 
v O2 aréně proběhlo 
74 sportovních, kulturních 
a společenských akcí, které 

navštívilo více než 760 tisíc 
lidí. Sparta Aréna v Podvin-
ném mlýně hostila účastníky 
137 akcí, které vidělo téměř 
38 tisíc diváků. 112 koncertů 
v Modré Vopici navštívilo
na 9 tisíc účastníků. Devíti 
technoakcí v hale v Kolbenově 
ulici se zúčastnilo více než
11 tisíc zájemců. Tisíce lidí 
pravidelně proudí na bleší 
trhy. Na 30 tisíc lidí  navštívilo 
akce pořádané MČ Praha 9.

„Celkové snížení krimina-
lity se pozitivně odrazilo také 
v průzkumu Magistrátu hl. 
m. Prahy zaměřeného na to, 
jak bezpečně se cítí obyvatelé 
v jednotlivých městských čás-
tech. Praha 9 v něm skončila 
druhá,“ dodává Milan Tuček. 
�mk
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Připomínky k návrhu Metropolitního 
plánu je možné dávat do 26. července
Aktuálně platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl schválen roku 1999. Od té doby se mnohé ve vývoji, užívání 

a celkovém pojetí města změnilo, a vznikla tak potřeba vytvořit nový plán, který bude umět reagovat na dosud málo známé 

výzvy budoucnosti. Praha proto přistoupila k přípravě nového územního plánu – Metropolitního plánu.

Pořízení Metropolitního plánu 
bylo zahájeno na základě roz-
hodnutí Zastupitelstva hl. m. 
Prahy ze dne 7. června 2012. 
Jedná se o jeden z nejdůležitěj-
ších dokumentů, který bude 
určovat budoucí podobu hlavní-
ho města Prahy. Pořizovatelem 
Metropolitního plánu je Odbor 
územního rozvoje MHMP, zpra-
covatelem Institut plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy 
(IPR Praha), v jehož rámci zpra-
cování plánu zajišťuje Kancelář 
Metropolitního plánu. Finální 
verze návrhu Metropolitního 
plánu určená k projednání podle 
stavebního zákona byla zveřej-
něna 16. dubna letošního roku.

O novém plánu jednaly komise

Vizi návrhu Metropolitního 
plánu představil 6. června 
na veřejných zasedáních Ko-
mise rozvoje území a Komise 
dopravy MČ Praha 9 Ing. Arch. 
Petr Hlaváček, předseda gre-
miální rady IPR hl. m. Prahy. 
Občané Prahy 9 měli následně 
možnost do 20. června vyjád-
řit svůj názor na návrh Metro-
politního plánu a připomínky 
zaslat na adresu horejsk@pra-
ha9.cz. Jejich podněty sloužily 
pro podání připomínek k Me-
tropolitnímu plánu samosprá-
vou deváté městské části.

Mimořádné zastupitelstvo 
MČ Praha 9

Připomínky k návrhu Metro-
politního plánu je možné po-
dávat až do 26. července 2018. 
Pro jejich snadnější předání 
kompetentním orgánům mů-
žete využít systém pro podporu 
územního plánování, na který 
naleznete odkaz na stránkách 
Odboru územního rozvoje 
Magistrátu hl. m. Prahy v sekci 
Metropolitní plán (https://pup.
praha.eu/mp).

Pokud nechcete využít tuto 
webovou aplikaci, vzneste své 
připomínky na mimořádném 
zasedání Zastupitelstva měst-
ské části Praha 9. Devítka, jako 
jedna z mála městských částí, 
ho svolala na 23. července. Za-
stupitelé na něm s přispěním 
občanů Prahy 9 schválí zásadní 
připomínky k návrhu Metro-
politního plánu. 

Připomínky samosprávy

„Pro nás je v návrhu Metropo-
litního plánu nepřípustných 
několik oblastí,“ konstatuje 
místostarosta MČ Praha 9 Ma-
rek Doležal a vypočítává: „Jed-
ná se například o zastavěnost 
a zrušení menších ploch zeleně 
na území městské části Praha 9, 
kdy ze dne na den by měly být 
zrušeny stávající menší parkové 
plochy, popřípadě by byly jed-
nodušeji zastavitelné. Veřejná 

vybavenost je v návrhu Metro-
politním plánu v pozadí, takže 
by městská část mohla přijít 
o možnost vybudování nových 
škol a předškolních zařízení. Co 
se týče dopravy, nejsou v Me-
tropolitním plánu v některých 
místech Prahy 9 vůbec zanese-
ny cyklotrasy, což by znemož-
nilo jejich další rozvoj na našem 
území. Výšková regulace je 
v Metropolitním plánu nastave-
na tak, že dost často neodpoví-
dá skutečným výškám stávající 

zástavby. A v neposlední řadě 
v návrhu Metropolitního plánu 
není garantována předvídatel-
nost, přehlednost a srozumitel-
nost pro občany. Každý si tak 
může vyložit Metropolitní plán 
po svém.“

Na mimořádném zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 9 
bude tento základní výčet při-
pomínek rozšířen i o jednotli-
vé lokality – Prosek, Střížkov, 
Libeň, Vysočany, Hloubětín 
a Hrdlořezy . � red

Devitka_07_2018.indd   6 27.06.2018   15:39:28



Č E R V E N E C  2 0 1 8 D E V Í T K A  /  M A G A Z Í N  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  9 7

Z  R A D N I C E

Lidé, šlapejte!
Vývoz kontejnerů na tříděný odpad v Praze zajišťuje Magistrát hl. 

m. Prahy. Týká se to tedy i kontejnerů na 151 nadzemních 

a 14 podzemních stáních, které se nachází v MČ Praha 9.

„Třebaže nám nepřísluší starat 
se o čistotu na stanovištích 
kontejnerů na tříděný odpad 
a v jejich okolí, nepořádek 
nám vadí. Apelujeme na hl. m. 
Prahu, aby častěji nechávalo 
kontejnery vyvážet, a zároveň 
sami z rozpočtu MČ Praha 
9 platíme nemalé fi nanční 
prostředky za úklid alespoň 
na těch nejinkriminovanějších 
místech, např. ve Vysočanech 
u stanice metra Českomorav-
ská, na náměstí OSN, zelených 
plochách u Freyovy ulice,“ 
konstatuje radní pro životní 
prostředí a dopravu MČ Praha 
9 Tomáš Holeček.

Od padesátikoruny k milionům

Úklid jednoho stanoviště pro 
kontejnery na tříděný odpad 
stojí 50 Kč. Možná si řeknete: 
pakatel. Ale úklid kontejnero-
vých stání prvořadě zajišťuje 
hl. m. Praha. V průměru se 
každé nadzemní stanoviště 
s kontejnery uklízí 6x týdně, 
podzemní stanoviště dokonce 
8x týdně. Jen v MČ Praha 9 
za něj tedy hlavní město za-
platí 50 900 Kč týdně, což 
za rok představuje částku 

2 443 200 Kč. A protože kolem 
kontejnerů na tříděný od-
pad je stále nepořádek, další 
nemalé peníze na úklid jdou 
z rozpočtu MČ Praha 9. 

„Četnost vývozu kontejnerů 
na tříděný odpad závisí na jejich 
zaplněnosti. Aby jejich provo-
zovatel, tedy hl. m. Praha, kon-
tejnery častěji vyprazdňoval, 
fotografi cky dokumentujeme 
vždy několik dní po sobě, že 
jsou přeplněné. V této souvis-
losti bych rád poděkoval také 
našim spoluobčanům, kteří 
nám s fotodokumentací pomá-
hají,“ dodává Tomáš Holeček.

Podpořte nás, třiďte!

Ovšem ani zvýšení četnos-
ti vývozu kontejnerů nebo 
vydané milionové částky 
za úklid kontejnerových sta-
novišť nepořádku nezabrání, 
pokud se o něj nepřičiní také 
sami ti, kteří odpad vyhazují.

„Nemusí v tom být zlý úmysl, 
ale mnohdy jen z neznalosti věci 
jednoduše odložíme odpadky 
vedle kontejneru. Proto jsme 
s herci z našeho Divadla Gong 
připravili naučné video o tom, 
jak odpad správně třídit,“ říká 

místostarosta MČ Praha 9 Adam 
Vážanský. „A třebaže na toto 
téma bylo řečeno a napsáno už 
hodně, věřím, že vás úsměvné 
herecké etudy na věčné ne-
rudovské Kam s ním? poučí 
a možná i překvapí. Tak jako 
samotné herce, kteří se před 
natáčením zapřísahali, že odpad 
umí třídit.“

Když ne ke kontejneru, zamiřte 
do dvora

Návodné video se jmenuje 
Lidé šlapejte! Asi není třeba 
vysvětlovat, že sešlapáním se 
z velké papírové krabice stane 
snadno uložitelný předmět, 
který v kontejneru nezabe-
re příliš místa a spolkne ho 
i podzemní kontejner, jehož 

otvory nejsou příliš velké. 
Větší však – z hlediska bez-
pečnosti – být nemohou, aby 
do nich nespadlo dítě. Ob-
jemný odpad, který nepatří 
do papíru, plastu, kartonů, 
skla, kovu… můžete zdarma 
dát do velkoobjemového kon-
tejneru (rozpis přistavení je 
na www.praha9.cz, v měsíč-
níku Devítka, na úřední desce 
MČ Praha 9) nebo zdarma 
odevzdat ve sběrném dvoře 
v ulici Pod Šancemi 44/1, Pra-
ha 9. �Text a foto: mk

Na Devítce je už 14 podzemních stanovišť s kontejnery na tříděný odpad. Jejich výhody 
jsou nesporné – vejde se do nich dvakrát více odpadu než do kontejnerů na ulicích, nedo-
chází v nich k požárům, nevyskytují se v jejich blízkosti hlodavci, hmyz ani nezapáchají. 

 Sanační práce v areálu Nová Praga
Během letošních letních prázdnin dojde k revitalizaci dlouho zanedbávaného areálu Nová Praga. V průběhu následujících dvou 

let bude odstraněna vysoce kontaminovaná zemina a materiál. Pro investora Praga Centrum a.s. tyto práce provádí stavební 

společnost HOCHTIEF CZ. 

Práce spočívají ve vyklizení a demolici 
určených objektů a sanací projde většina 
objektů v areálu – podzemní a vnitřní 
části budov, kontaminované podlahy 
a zdivo v přízemních objektech. Přikročí 
se i k sanaci podzemních vod. Kapitolou 
samou o sobě bude odstranění konta-
minovaných zemin, jejichž objem se 
v Pragovce odhaduje na 55-60 tisíc tun. 
Nekontaminované materiály budou pře-
sunuty v rámci areálu na mezideponie, 
kde budou drceny a použity pro zpevnění 
ploch v areálu. Nebezpečné odpady bu-
dou odvezeny a zneškodněny (biodegra-
dací) na specializovaných skládkách.

Kdy bude stavební činnost probíhat?

Stavební činnost je připravena tak, aby 
měla co nejmenší dopad na okolí. Předpo-
kládaná pracovní doba během sanačních 
prací je následující:

Pondělí–pátek od 7.00 do 19:00, sobota 
od 8:00 do 18:00, neděle bez stavební 
činnosti.

Uvedené časy platí pouze pro letní sta-
vební sezonu. V zimním období budou 
vzhledem ke světelným podmínkám vý-
razně kratší. Navíc o sobotách se budou 
provádět především méně náročné práce, 
které nevyžadují pohyb mechanizace. 

Projekt v hodnotě necelých 280 milionů 
korun by měl být dokončen v průběhu 
léta 2020 a po dokončení by měl výrazně 
přispět k rozvoji kulturního a občanského 
života v Praze 9. �mt

I N F O

I N F O

Video Lidé, šlapejte! si prohlédněte 
na www.praha9.cz nebo facebooku 
Praha 9 – dobrá adresa.

Zastupitelstvo MČ Praha 9
Zastupitelé městské části Praha 9 budou zasedat 
ve druhém pololetí letošního roku 23. července 
a 25. září. �
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PŘIHLÁŠKA
za člena okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstev obcí, 

které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018

------------------------------------------       ---------------------------------------       ------------              --------------------------------
 příjmení                                                       jméno                                                       titul                         datum narození

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

adresa bydliště ---------------------------------------------------------------------           PSČ -----------------------

oblast, ve které bych chtěl pracovat:
(Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany)

datum          ---------------------------------------                                                             podpis-------------------------------------------

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 9, 

Zastupitelstva  hl. m. Prahy 

a do části Senátu Parlamentu ČR
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným dne 31. května 2018 ve Sbírce zákonů č. 85/2018 Sb. volby 

do zastupitelstev obcí a do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky.

V městské části Praha 9 proběh-
nou volby ve dnech 5. a 6. října 
2018 do Zastupitelstva městské 
části Praha 9, Zastupitelstva 
hlavního města Prahy a ve vo-
lebním obvodu č. 26 i volby 
do Senátu Parlamentu ČR. To 
znamená, že do Senátu Parla-
mentu ČR budou v městské čás-
ti Praha 9 volit občané s trvalým 
pobytem na území městské čás-
ti Praha 9 v katastrech Hrdloře-
zy, Hloubětín a Malešice. Volby 
do Senátu Parlamentu ČR se 
budou dotýkat voličů zapsaných 
v seznamu voličů ve volebních 
okrscích 9004 (COPTH Harfa)
– část voličů, 9006 (ZŠ Špitál-
ská) – část voličů a 9018 (SPŠZ 
Pod Táborem) – všichni zapsaní 
voliči. 

Právo volit do Zastupitelstva 
MČ Praha 9 a Zastupitelstva 

hl. m. Prahy má občan měst-
ské části Praha 9 (státní občan 
České republiky), který ale-
spoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let a je v den voleb 
přihlášen k trvalému pobytu 
na území městské části. Pokud 
se jedná o občana jiného státu 
s platným trvalým pobytem 
na území městské části Praha 9,
kterému právo volit přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je 
Česká republika vázána a která 
byla vyhlášena ve Sbírce me-

zinárodních smluv, a který je 
na vlastní žádost zapsán do do-
datku seznamu voličů, má 
právo volit do Zastupitelstva 
Městské části Praha 9 a do Za-
stupitelstva hl. m. Prahy. 

Při volbách do zastupitelstev 
obcí není možné hlasovat ni-
kde jinde než v místě trvalého 
pobytu, proto se nevydávají 
voličské průkazy. 

Počet volebních okrsků se 
navýšil o jeden se sídlem 
v COPTH Harfa, Poděbradská 1 
rozdělením stávajícího jednoho 
okrsku na dva. Pro voliče tedy 
nedochází k žádné podstatné 
změně, volební místnost zů-
stává na stejné adrese. V záři-
jovém čísle Devítky přineseme 
seznam všech volebních míst-
ností, včetně seznamu domů, 

které do toho kterého okrsku 
patří, a další důležité informa-
ce k nadcházejícím volbám.

Pro všechny, kteří se chtějí 
zapojit do práce v okrskové 
volební komisi a pomoci se 
zajištěním zdárného průběhu 
voleb, otiskujeme přihlášku, 
kterou je třeba po vyplnění 
odeslat s označením „VOLBY“ 
na adresu ÚMČ Praha 9, Soko-
lovská 14/324, 180 49, Praha 9. 
Přihlášku lze poslat také elek-
tronicky na e-mail: cerven-
kovaj@praha9.cz nebo předat 
osobně na radnici pracovnicím 
infocentra, a to nejpozději 
do 31. srpna 2018.   

Na všechny vaše případné 
dotazy rádi odpoví J. Červen-
ková (tel.: 283 091 124) nebo 
Mgr. Sýkora (tel.: 283 091 314).
� Mgr. Pavel Sýkora, vedoucí OOS

�
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Dotace pro sportovní organizace
„Odvody z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, které jsme obdrželi od hl. m. Prahy, rozděluje-

me jako účelovou neinvestiční dotaci určenou na podporu činnosti nestátních neziskových organizací, které působí na území 

MČ Praha 9 a zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže. Letos mohou sportovní zařízení žádat o peníze 

do 31. srpna,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9 Adam Vážanský.

Pravidla pro přidělování dotací 
byla schválena Zastupitel-
stvem hl. m. Prahy v roce 2013 
a vycházejí ze současných 
grantových programů urče-
ných pro sport.

Dotační program č. 1: 
Celoroční činnost

Jeho cílem je podpořit celoroční 
činnost nestátních neziskových 
organizací působících v MČ 
Praha 9, které dlouhodobě 
zajišťují organizovanou spor-
tovní výchovu mládeže a jsou 
registrované v jednotlivých 
nestátních neziskových organi-
zacích a vybavit je materiálem 
nutným pro celoroční činnost.

Dotační program č. 2: 
Provoz a nájmy sportovních 
zařízení
Cílem programu je přispět 
tělovýchovným zařízením 
na úhradu energií, paliv, ply-
nu, vodného a stočného.

Dotační program č. 3: 
Opravy a údržba sportovních 
zařízení
Cílem programu je přispět 
na úhradu opravy a údržbu 
sportovních areálů.

Podrobné podmínky, 
za nichž lze dotace získat, 
včetně hodnoticích kritérií 
a charakteristiky organizací, 
jimž jsou fi nance určeny, na-
jdete na webových stránkách 
www.praha9.cz.

„Dotace primárně slouží 
k udržení činnosti a provozu 
sportovních zařízení, což má 
pozitivní dopad na organizovaný 
volný čas dětí a souvisí s jejich 
ochranou před patologickými 
jevy,“ dodává Adam Vážanský.

Podmínky pro podání žádosti 
o neinvestiční dotaci:

O dotaci se mohou ucházet 
právnické osoby, které působí 
na území MČ Prahy 9 v ob-
lasti tělovýchovy a sportu, 
patřící k některému z typů, 
které vznikly podle zákona 
č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, ve znění pozděj-
ších předpisů, dle zákona 
č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech, 
ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel musí mít alespoň 
20 členů mladších 19 let 

platících členské příspěvky 
(doloženo potvrzením zastře-
šujícího svazu nebo asociace 
k 31. 12. předcházejícího roku) 
a vykonávat pravidelnou čin-
nost s dětmi a mládeží (mini-
málně 4x měsíčně).

Žadatel musí být členem 
ve sportovním svazu či aso-
ciaci, 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 přípa-
dě, že žadatel obdržel dotaci 
již v předchozím roce, přiloží 

k žádosti přehled tohoto pl-
nění.

Požadavky musí být reali-
zovány v plné výši, v souladu 
s účelovostí smlouvy o po-
skytnutí dotace.

Žádost o dotaci se podává 
na předepsaném formuláři 
ve 2 vyhotoveních.

Městská část Praha 9 si 
v případě přidělení dotace 
vyhrazuje právo neposkytnout 
fi nanční prostředky v plné 
výši, realizace dotace není 
nárokovou položkou. Nespl-
nění podmínek a nejasnosti 
ve vyúčtování z minulých let 
mohou být důvodem nepo-
skytnutí dotace.

Jednotlivé požadavky bu-
dou fi nančně řešeny v rámci 
účelové neinvestiční dota-
ce poskytnuté MČ Praha 9 
z prostředků obdržených jako 
část dílčího odvodu z loterií 
a jiných podobných her a vy-
braným žadatelům budou fi -
nanční prostředky uvolňovány 
na základě smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi žadatelem 
a Odborem ekonomickým 
Úřadu MČ Praha 9.

Žadatel je povinen provést 
vyúčtování poskytnuté fi -
nanční dotace do 31. 3. 2019 
a předat je Odboru ekonomic-
kému Úřadu MČ Praha 9.
Nevyčerpané prostředky je 
žadatel povinen vrátit zpět 
na účet Úřadu MČ Praha 9.

U jednotlivých programů 
jsou uvedeny ještě další pod-
mínky pro podání žádosti.

Žadatel musí podat žádost 
o neinvestiční dotaci do 
31. 8. 2018 do 12:30 hodin. 

Způsob podání žádosti:

Osobně: podatelna Úřadu MČ 
Praha 9, Sokolovská 14/324, 
PSČ 180 49 Praha 9, otevřeno 
je v pondělí a středu 8.00 až 
18.00, v úterý a čtvrtek 8.00 
až 15.30 a v pátek 8.00 až 12:30
Poštou: pro dodržení termínu 
uzávěrky je rozhodující datum 
poštovního razítka �red, Ilustrační 

foto: mk 

D Ů L E Ž I T É  U P O Z O R N Ě N Í :

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.: 
283 091 101-2, nebo na odboru ekonomickém, tel.: 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.

I N F O

Konzultační středisko:

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy 
tel.: 283 091 536, 523 
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J U B I L A N T I

80 let

Josef Pošta
Antonín Linay
Hana Kosová
Hana Fialová
Věra Jílková
Agnesa Fiřtíková
Jarmila Prokopcová
Petr Kubeček

85 let

Věra Bláhová
Zdeňka Pajerová
Zdeněk Baborovský
Vincenc Daniška
Hella Kalinová
Helena Karlíková
Miroslava Splítková
Miluška Baziková
Jiří Chlost
Václav Lázníček
Drahomíra Dlouhá
Zdeňka Studničková
Květoslava Ezrová

90 let

Anna Divišová
Marta Jiskrová
Stanislava Kopencová
Jiří Štembera

91 let

Vlasta Kupsová
Miroslav Hronek
Lidmila Křivánková
Jiří Kaňka

92 let

Hana Klusáková

93 let

Vlastimil Krejča

94 let

Věra Pražská
Marie Machová
Zdeněk Havel

96 let

Radan Steimar

97 let

Marie Antoňová

Společnou cestou…

65 let manželství, 
kamennou svatbu, 
oslaví v červenci 
manželé Drahomíra 
a František Dlou-
hých z Proseka. Vše 

nejlepší a hlavně 
zdravíčko do dalších 
společných let oběma 
přeje Drahuš, Radka, 
Jiří a Adélka. 

Manželé Jaroslav 
a Věra Kašparovi 
z Proseka oslavili 
13. června v kruhu 
rodinném svou kame-
nu svatbu – 
65 let společného 
života. K blahopřání 
dětí, dcery Jaroslavy  
a syna Miroslava 
se přidávají i zástupci 
 MČ Praha 9.
Blahopřejeme!

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

Na Proseku 
se bydlí dobře
Z redakční pošty 

Před lety jsem se nepříliš nad-
šeně stěhovala z centra Prahy 
na sídliště Prosek. Dnes však 
vidím, jak dobré to bylo roz-
hodnutí. Na Proseku se bydlí 
dobře, a to nejen díky výborné 
veřejné dopravě a husté síti 
obchodů.

Těší mne, že radnice Prahy 9
klade mimořádný důraz na dal-
ší zlepšování životního prostře-
dí. K výsledkům její práce patří 
například výborně navržený 
a citlivě rekonstruovaný park 
Přátelství, využívaný i k řadě 
kulturních a společenských 
akcí.  Za zmínku stojí i průběž-
ná údržba parku a profesionální 
péče o zeleň na celém sídlišti. 
Za další, téměř neuvěřitelný 
úspěch považuji proto i nedáv-
né získání pozemků u metra 
Střížkov a plánované prodlou-
žení parku ještě zhruba o další 
třetinu, opět pod vedením 
vynikajících zahradních archi-
tektů. 

V parku Přátelství získal 
Prosek prostor pro volný 
pohyb a přirozené centrum 
setkávání lidí, naprosto zá-
sadní pro obyvatele malých 
panelových bytů.  Z podobné-
ho důvodu se mi líbí také plán 
na záchranu hostince U Brab-

ců na starém Proseku, dalšího 
tradičního místa setkávání.  

Chci se ale zmínit i o vlídné 
atmosféře na samotné radnici, 
kde je možné se setkat v běž-
ném styku s velkou ochotou 
i nad rámec povinností úřed-
níků. Příznivý obraz kultivo-
vané drobné práce dokreslují 
například i výstavy na radnici, 
včetně ochoty a zaujetí pra-
covnic, které je mají v denním 
provozu na starost.

Mimochodem, nejsem sle-
pá, abych neviděla věci, které 
se nedaří. Na ty si chodíme 
postěžovat. Já jsem ale párkrát 
šla na radnici i něco opráv-
něně pochválit. A viděla jsem 
velkou radost a překvapení!

Kdyby nic jiného, tak věci, 
o kterých píšu, by podle mého 
názoru měla mít v rukou 
ještě nějaký čas tatáž parta 
lidí. Před podzimními volba-
mi bych ráda včas - a třeba 
i opakovaně - vyslovila přá-
ní, aby se na radnici Prahy 9 
pokud možno nic zásadního 
neměnilo. Abychom si opět 
zvolili tentýž tým schopných 
a pracovitých lidí, kterým se 
úspěšně daří plnit jejich vo-
lební program. � Jiřina Matoušková, 

Praha 9 - Prosek

Vysočanská „V“ 

přejí léto plné pohody

Přejeme všem našim devítkovým seniorům krásné, pohodové 
a aktivní prožití léta. Budeme se těšit na měsíc září, kdy vás čeká 
Etnofest čili Barevná Devítka v Podviní, exkurze do O2 areny, 
projížďka Čertovkou, Prosecký podzim, Svatováclavská pouť 
na Proseku, oslavy Dne seniorů… Čtěte Devítku, sledujte webové 
stránky www.praha9.cz nebo facebook Praha 9-dobrá adresa, 
ať víte kdy a kam vyrazit.

Vše hezké přeje za MČ Praha 9 oddělení kultury a Vysočanská „V“
� Ilustrační foto: archiv

Ke slavnostnímu vítání 
občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se 

stalo slavnostní vítání nových 

občánků, tedy nově naroze-

ných dětí ve věku zhruba čtyř 

až sedmi měsíců (nejpozději 

do jednoho roku dítěte). 

O slavnostní akt však musí 
projevit zájem sami rodiče. 
To znamená, že je třeba 
podat přihlášku. Lze tak 
učinit v podatelně Úřadu 
městské části Praha 9, 
Sokolovská 14/324 nebo 
prostřednictvím 
e-mailu na adrese: 
pichovar@praha9.cz.  
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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

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROGRAM:

2. 7. 2018 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní pétanque kurz 10:00 – 11:00
Letní dílnička – koláž z papírů 13:30 – 15:00

3. 7. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 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

4. 7. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Vycházka na vyhlídku Svatomikulášské měst-
ské zvonice /215 schodů/, 70 Kč. Sraz v 9 hod. 
v Aktivizačním centru pro seniory Harrachovská 
9:00 – 12:00

5.–6. 7. 2018 - ČTVRTEK

Státní svátek - zavřeno

9. 7. 2018 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní pétanque kurz 10:00 – 11:00
Letní dílnička – rukodělná technika – tkaní 
(s sebou staré tričko) 13:30 – 15:00

10. 7. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat) 9:00 
– 14:00

Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00 – 11:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 
14:00 – 15:00

11. 7. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Turistická vycházka – zámek Měšice, stezka 
Mratínka, zahradnictví Líbeznice/5 km
Sraz v 8:30 v Letňanech, stanice autobusu 
č. 351 /odjezd 8:46/ 8:30 – 13:30

12. 7. 2018 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 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

13. 7. 2018 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Dovolená - zavřeno

16. 7. 2018 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní pétanque kurz 10:00 – 11:00
Letní dílnička – rukodělná technika – vázaná 
levandulová snítka 13:30 – 15:00

17. 7. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 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

18. 7. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Celodenní výlet, hrad Český Šternberk - prohlíd-
ka hradu, vstupné 100 Kč. Prohlídka expozice: 
15 bohatě zařízených místností. Sraz Praha 
– hlavní nádraží v 7:45, vlak do Čerčan odjezd 
8:05 8:00 – 16:00

19. 7. 2018 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 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

20. 7. 2018 – PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Karty, Scrable – společenské hry 9:00 – 12:00
Počítač, internet – možno využít/zdarma 9:00 - 12:00
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní pétanque kurz 10:00 – 11:00

23. 7. 2018 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní pétanque kurz 10:00 – 11:00
Dílna pro šikovné ručičky – rukodělná technika, 
tkaní II. 13:30 – 15:00

24. 7. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 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

25. 7. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní pétanque kurz 10:00 – 11:00
Grilování, posezení na terase centra pro seniory 
v Harrachovské 13:30 – 16:00

26. 8. 2018 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 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

27. 7. 2018 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Dovolená - zavřeno

30. 7. 2018 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní pétanque kurz 10:00 – 11:00
Dílna pro šikovné ručičky – modelování 13:30 
– 15:00

31. 7. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat) 9:00 
– 14:00
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00 – 11:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 
14:00 – 15:00

PŘEJEME HEZKÉ LÉTO! 

Vy ještě neznáte 

klub v Harrachovské?
Kulturně aktivizační centru v Harrachovské ulici na Proseku 

nabízí seniorům z MČ Praha 9 spoustu aktivizačních, kultur-

ních, pohybových i společenských programů. 

Senioři se zde mohou věnovat 
jazykům (angličtina, němčina, 
francouzština) na různých úrov-
ních pokročilosti, které vedou 
kvalifi kovaní lektoři. Oblíbené 
jsou také kurzy výuky na počí-
tači (zdarma). Trvají celý školní 
rok a senioři po jejich ukončení 
dokážou na počítači samostatně 
pracovat. Pohybových aktivit 
je v centru celá řada. Všechny 
typy cvičení (východní, cvičení 
na páteř, kondiční, zdravotní…) 
i tanců (country, orientální) 
jsou přizpůsobeny pohybovým 
možnostem seniorů.

Velmi oblíbené jsou tradiční 
středeční kavárničky, na kte-

rých přednáší hosté nejrůznější 
témata z historie, cestování, 
umění…. Nechybí také trénink 
paměti, dílničky šikovných 
rukou, zpěv a vycházky. Díky 
vycházkám a komentovaným 
prohlídkám s průvodci mají 
senioři možnost objevit nebo si 
připomenout krásná, zajímavá 
místa v Praze i okolí. Na vy-
cházce seniory doprovází vždy 
sociální pracovník. Přidanou 
hodnotou všech aktivizačních 
programů je setkání, mezilid-
ský kontakt, přátelství, sdílení.

Mnoho seniorů se cítí osamě-
le, ale nemusí to tak být. Stačí 
přijít do Harrachovské. � ad

P Ř I J Ď T E  M E Z I  N Á S !

Srdečně zveme seniory do bezpečného a důstojného prostředí Kulturně 
aktivizačního centra pro seniory v Harrachovské 422/2, Praha 9.

Taneční skupina Hortenzi Foto: mk
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Letní slavnosti nejen pro seniory
Tradičně v zahradě Domu s pečovatelskou službou v Novo-

vysočanské se 8. června konaly Letní slavnosti (nejen) pro 

seniory. Pořádaly je Sociální služby Prahy 9, z. ú., jejichž 

zřizovatelem je MČ Praha 9.

Horké počasí jen stvrzovalo 
název Letní slavnosti, ale nic 
neubíralo na dobré náladě 
všech zúčastněných. Své 
hrdiny měl turnaj v pétangue, 
obdivuhodná byla vystoupení 
dam z taneční skupiny Hor-
tenzie, které vystřihly Českou 
besedu i rock and roll, vítané 
bylo osvěžení v podobě dět-

ského hudebního a tanečního 
vystoupení. Zazpívaly i dvě 
hudební star - Eva Pilarová 
a Pavlína Filipovská a ukáza-
ly, že datum narození je jen 
číslo, které nic neznamená. 
Celé odpoledne moderoval, 
vítal hosty a samozřejmě zpí-
val Petr Sovič s kapelou Gra-
mofon. �Text a foto: mk

Horké téma: Chodníky, lavičky, bus 136
Pochvala potěší a s ostatním je třeba pracovat. Tak končí nejedno setkání radní pro sociální oblast a zdravotnictví MČ Praha 9 

Taťjany Horké s obyvateli Devítky. Poslední podněty od seniorů, kteří se schází v Kulturně aktivizačním centru na Proseku, se 

týkaly zejména stavu chodníků, nevyhovujících laviček a změny trasy autobusu č. 136. Na všechny reagoval Tomáš Holeček, 

radní pro životní prostředí a dopravu MČ Praha 9.

Chodníky

Na mnohých místech v MČ Pra-
ha 9 jsou chodníky v nevyhovu-
jícím stavu – propadlé, nerovné, 
po dešti zatopené vodou…

Bohužel 95 procent chodníků 
na území deváté městské části 
není v majetku ani správě MČ 
Praha 9. Radnice může pouze 
vyzvat jeho vlastníka nebo 
správce, aby zajistil opravu. 
K tomu však musí přesně vědět, 
o jaký chodník se jedná. Proto 
je třeba vždy uvést ulici a čísla 
popisná, mezi nimiž se rozbitá 
komunikace pro pěší nachází. 

V loňském roce kontrolní 
oddělení MČ Praha 9 komplet-
ně mapovalo stav chodníků 
a vozovek na Devítce. Proble-
matická místa – díry, propady – 
nahlásilo na Technickou správu 
komunikací (TSK) Praha a ta je 
postupně opravuje.Na základě 

podnětů od obyvatel z Prose-
ka požádala MČ Praha 9 TSK 
Praha, aby do harmonogramu 
oprav zařadila i opravy chodníků 
ve Varnsdorfské a Veltruské, 
které jsou ve vlastnictví hl. m. 
Praha. Rozbité chodníky v No-
vovysočanské by se měly dočkat 
opravy v příštím roce při pláno-
vané rekonstrukci celé ulice.

Lavičky

Starším lidem nevyhovují nové 
lavičky, které se dělají bez opě-
radel a jsou nízké.
Tento typ laviček ale naopak 
oceňují rodiče s malými dětmi. 
Většinou se jedná o parkové 
lavičky, jejichž vzhled je určen 
už projektem a odpovídá duchu 
parku. Na tisíc standardních 
laviček – tedy vyšších s opě-
radly – MČ Praha 9 umístila 
podél cest ke zdravotnickým 

zařízením, obchodům, … Další 
lavičky soukromých vlastníků 
(s reklamními plochami) jsou 
na Devítce na plochách, které 
patří hl. m. Praha. Jde tedy o to 
najít přijatelnou míru tolerance 
k různorodosti laviček, protože 
na druhé straně existuje skupina 
obyvatel, kteří s rozmisťováním 
laviček nesouhlasí a argumentují, 
že na nich leží bezdomovci. Pro 
seniory je však dobrou zprávou, 
že v nové části parku Přátelství 
na Střížkově budou zóny pro se-
niory vybaveny tak, aby respek-
tovaly jejich potřeby.

Autobus 136

Změnou trasy autobusu 136 
musí obyvatelé z Domova se-
niorů a Domu s pečovatelskou 
službou v Novovysočanské 
přestupovat, když jedou na Po-
likliniku Prosek.

Změnu trasy autobusu 136 
inicioval MHMP a ROPID. 
Analýza vytíženosti linky uká-
zala, že v úseku Prosecká a dál 
na Prahu 8 je jen minimální. 
MČ Praha 8, kde autobus 136 
projížděl a měl i konečnou, 
respektovala návrh ROPIDu 
a Praze 9 nezbylo nic jiného, 
než toto rozhodnutí akcep-
tovat. Pokud by MČ Praha 9 
chtěla toto rozhodnutí zvrátit, 
musela by být konečná zastáv-
ka linky na jejím území a ta-
kové místo v oblasti Střížkova 
není. „Ne vždy je možné vyho-
vět všem, ale bude nutné ještě 
více respektovat potřeby star-
ších a nemocných spoluobča-
nů, aby jejich život na Devítce 
byl co nejpříjemnější, nej-
bezpečnější a bez zbytečných 
komplikací,“ uzavírá Taťjana 
Horká. �mk

Tradiční slavnosti seniorů v Novovysočanské

Taneční skupina Hortenzie
Slavností se zúčastnil i starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím, radní Taťjana Horká a zastu-
pitel Miloslav Hanuš

Nezbytné selfi e Pavlíny Filipovské a Petra 
Soviče

Eva Pilarová s jedním ze svých obdivo-
vatelů
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Dětské skupiny v Českolipské
Součástí ústavu Sociální služby Praha 9 jsou tři dětské skupiny v Českolipské, kde pečují o děti od jednoho roku do tří let, 

maximálně do dosažení čtyř let věku.

Od 1. května loňského roku 
probíhají v dětských skupinách 
tři projekty podporované ESF, 
státním rozpočtem a hlavním 
městem Prahou. Umožňují 
kvalitní péči o 2x 19 a 1x 12 dětí 

od 1 do 4 let. Díky projektům 
se pracovnice dětských skupin 
mohou účastnit vzdělávání 
a supervizí. Projekty probíhají 
kontinuálně a jsou plánovány 
na tři roky, tzn. do dubna 2020.

Cílem je kvalitnější péče o děti

Jedná se o projekty v rámci 
22. výzvy OPPPR – Zvýšení 
dostupnosti zařízení péče 
o děti. Jejich cílem je zkva-
litnit péči o děti od 1 do 3 let 
v dětské skupině. Přihlásit se 
do projektů mohli provozo-
vatelé dětských skupin, které 
byly registrovány k 1. lednu 
2017 podle §3 odst. 2 zákona 
č. 247/2014 Sb., tak aby se 
rodiče mohli zapojit do pra-
covního procesu. Celkový 
harmonogram projektu: za-
hájení - 1. května 2017, ukon-
čení 30. dubna 2020. Provoz 
ve všední dny od 7 do 18 ho-
din, v pátek do 17 hodin.

A jak to probíhá v praxi?

„Založili jsme tři dětské skupiny 
– první dětská skupinka je nej-
menší, zde se staráme o dětičky 
od 1 roku do 2 let. Chodí sem 
maximálně dvanáct dětí a péče 
o ně je hodně specifi cká,“ kon-
statuje ředitelka Sociální služeb 
Praha 9, z.ú., Michaela Žáčková 
a vysvětluje, že „tety“, které 
se o děti starají, je přebalují, učí 
je sebeobsluze a všestranně je 
rozvíjejí na základě výchov-
ných plánů v různých oblastech 
(např. jemná motorika, hrubá 
motorika, řeč, myšlení atd.). 
V ostatních dvou dětských 
skupinách je dětí až 19. Tady už 
jsou starší děti – dvou- a tří leté, 
které se učí spolupráci při hře, 
stolování i sebeobsluze.

„Všechny děti, které k nám 
do dětských skupin přijdou, 
mají nejdříve čas na adaptaci,“ 
pokračuje Michaela Žáčková. 
„Pomalu si ve skupině zvy-
kají, rodiče je sem přivádějí 
nejdříve na hodinu či dvě 
a postupně čas navyšují. Kaž-
dé dítě je jiné, a tak si některé 
dítě zvykne rychle, jinému 
to trvá déle. V případě, že 
by dítě adaptaci špatně sná-
šelo a v dětských skupinách 
neprospívalo, individuálně 
vyjednáváme s rodiči jiný 
postup. Ale dětičky jsou u nás 
šťastné, což si prohlédlo asi 
60 maminek, tatínků, babiček 
a dědů, kteří přišli na náš den 
otevřených dveří v květnu.“ 
�red, foto: archiv dětských skupin Českolipská

Poděkování pečovatelkám z Prahy 9
Posláním pečovatelské služby je zajištěním soustavné denní péče umožnit potřebným občanům, většinou seniorům, klidný život 

ve vlastní domácnosti a vyloučit nebo alespoň oddálit nutnost odchodu z vlastní domácnosti. V Praze 9 je pečovatelská služba 

součástí Sociálních služeb, zapsaného ústavu, zřizovaných MČ Praha 9.

O tom, že práce pečovatelů 
je náročná, většina z nás ne-
pochybuje. O to více potěší 
poděkování od těch, kteří jsou 
s nimi v každodenním styku. 

„Můj manžel měl před deseti 
lety těžký úraz hlavy a před 
rokem jsem požádala o pomoc 
Sociální služby v Praze 9, po-

třebovala jsem pomoc s man-
želovou hygienou, s pohybem. 
Musím se přiznat, že jsem 
měla trochu obavy. S manže-
lem se nekomunikuje vždycky 
jednoduše, dokáže být velmi 
nepříjemný.

Skutečnost ale naprosto 
předčila má očekávání. To, co 

dokázali a dokazují pečova-
telé a pečovatelky, je pro mne 
vlastně zázrak.

Nejčastěji k nám dochází 
paní Radka, ale pokud má 
dovolenou nebo nemá službu, 
střídají se u nás i ostatní, ne-
znám ani všechny jménem, 
a tak jen anonymně...., vím, 

že nejsou dost oceněni fi -
nančně a mají velmi náročnou 
práci, ale jejich trpělivost, 
přístup, neustálý úsměv jsou 
k nezaplacení.

Bohužel vím, že ne všude 
je situace podobná, a o to víc 
jim všem patří slova chvály 
a uznání.“ �Marie Valáškové z Proseka
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INZERCE

Když se pustila do rekonstrukce 
svého bytu, vůbec nepochybo-
vala, že by to fi nančně nezvládla. 
Práci měla dobrou a sil dostatek. 
Nová kuchyň s myčkou a zděná 
moderní koupelna namísto ne-
vzhledného umakartového jádra 
byly jejím velkým snem.

Rekonstrukci odhadla na 300 až 
400 tisíc korun. Nebyla to malá 
investice, ale Marii stála zato. Těši-
la se, jak bude žít v novém, bude 
mít pěknou kuchyň a díky myčce 
ušetří spoustu času. Marie tehdy 
požádala o překlenovací úvěr 
ze stavebního spoření. Celková 
měsíční splátka pod 4 000 Kč jí 
přišla jako rozumná a snesitelná.
Po odchodu do důchodu však 

Marii splátky začaly velice zatěžo-
vat. Najednou neměla příjem jako 
před několika lety, kdy ještě pra-
covala. Každý měsíc vycházela jen 
tak tak a její úspory na důchod se 
jí krátily. Začala hledat řešení. 

Na internetu narazila na nový 
fi nanční produkt pro seniory 
Rentu z nemovitosti. Když se 
dočetla, že je určen pro lidi nad 
60, kteří vlastní nemovitost, ale 
potýkají se s nedostatkem peněz, 
chtěla vědět víc. Zavolala do spo-
lečnosti FINEMO. CZ, která Rentu 
z nemovitosti nabízí. Marie se 
rychle dozvěděla výhody a nevý-
hody produktu, a protože výhody 
převážily, rozhodla se Rentu z ne-
movitosti uzavřít. Líbilo se jí, že se 

nejen zbaví zatěžujících splátek 
starého dluhu, ale navíc získá 
další peníze k důchodu. 

Zajímala se o podrobnosti, 
chtěla vědět, jak to celé funguje. 
Pochopila, že se jedná o hypo-
téku, která je jedinečná tím, že ji 
za svého života nemusí splácet. 
Jednoduše řečeno, Marie část 
hodnoty svého bytu promění 
v peníze. Během svého života ji 
splácení Renty nijak fi nančně za-
těžovat nebude, protože ke spla-
cení dojde teprve po její smrti po 
ukončení dědického řízení.

A jak celý proces uzavření Renty 

probíhal? Po zajištění odhadu 
ceny bytu zástupce společnosti 
připravil Marii nabídku. Marie 
splatila svoji starou půjčku a ještě 
si nechala vyplatit peníze navíc. 
Za část z nich si dovybavila svůj 
byt a zbytek si ponechala na 
účtu jako rezervu na horší časy. 

Marie je teď spokojená. Dál vlast-
ní svůj krásný byt, splatila starou 
půjčku a nemusí každý měsíc 
myslet na to, zda vyjde s důcho-
dem. Renta z nemovitosti Marii 
vrátila klid do života.

Nemáte v důchodu na splácení půjčky?
 Paní Marie si ve svých 55 letech vzala půjčku. Chtěla si 

splnit sen o rekonstrukci bytu. Dnes o 10 let později a po 
odchodu do důchodu ji zatěžují splátky. Naštěstí objevi-
la Rentu z nemovitosti, která Marii vrátila klid do života.

Výhody Renty z nemovitosti:

získáte peníze na cokoli 
(najednou či postupně)
za života nemusíte nic splácet 
a nikdy se nesplácí více než cena 
nemovitosti
zůstáváte bydlet doma a jste nadá-
le vlastník svého bytu či domu
můžete žít důstojněji a život si 
více užívat

Chcete vědět víc?

Další informace o Rentě z nemovi-
tosti najdete na webu: 
www.rentaznemovitosti.cz.
Můžete zde požádat o orientační kal-
kulaci a seznámit se s příběhy klientů.
Můžete také zavolat 
na tel. 233 321 850.
Máme licenci České 
národní banky.
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Edu Bubo Klub 

v Podkovářské

Mateřské školy 

o prázdninách
Prázdninový provoz mateřských škol v MČ Praha 9 

v letošním roce.

 

2. 7.– 6. 7. 2018  všechny MŠ zavřeny
9. 7.– 13. 7. 2018  MŠ Šluknovská, MŠ Pod Krocínkou
16. 7.– 20. 7. 2018  MŠ Novoborská, MŠ U Nové školy
23. 7.– 27. 7. 2018  MŠ Kytlická, MŠ Litvínovská
30. 7. – 3. 8. 2018  MŠ Kovářská, MŠ Litvínovská
6. 8. – 24. 8. 2018  všechny MŠ zavřeny
27. 8. – 31. 8. 2018  přípravný týden
3. 9. 2018  začátek školního roku 2018/2019
�Ilustrační foto: mk

I N F O

Edu Bubo Klub

Spolek aktivních rodičů
Podkovářská 933, Praha 9 - Vysočany
www.edububoklub.cz

Netradičním způsobem oslavili 
Den dětí v parku v Podkovář-
ské ve Vysočanech v Edu Bubo 
Klubu. Kromě usměvavých po-
malovaných tvářiček a pusinek 
plných zmrzliny si děti odnesly 
spoustu hezkého oblečení a hra-
ček v rámci akce Blešák v par-
ku. �Text a foto: Martina Váňová Pavlíková
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Krajské kolo dopravní soutěže 

mladých cyklistů 2018
Soutěž probíhala v učebnách a na dopravním hřišti ZŠ Veronské náměstí v Praze 15.

Obě vítězná družstva ZŠ 
Litvínovské 600 z Prahy 9 
postoupila z obvodního kola 
do krajského a získala krásné 
2. místo. Adéla Hornofová ze 
7. B se stala nejlepší cyklistkou 
v kategorii starších dívek. 

První místo v obou katego-
riích obsadilo domácí družstvo 
ze ZŠ Veronské náměstí, které 
bude reprezentovat kraj Prahu 
na celorepublikovém fi nále.

V krajském kole nám na roz-
díl od obvodního přibylo 
1,5 disciplíny: batoh se zátěží 
2 nebo 3 kg na jízdě zručnosti 
a práce s mapou. Při práci s ma-
pou se účastník mladší katego-
rie má dostat z bodu A do bodu 
B jako cyklista, účastník starší 

kategorie pak ještě do bodu C 
jako chodec. Vše musí být za-
kresleno podle předpisů.

Ostatní disciplíny, jako po-
skytnutí první pomoci, jízda 
po dopravním hřišti podle 
předpisů na pozemních ko-
munikacích, zůstávají nezmě-
něny jako v obvodním kole. 
�Text a foto: Hana Štěpánková, ZŠ Litvínovská 600

Žáci ze ZŠ Litvínovská 600 obsadili v krajském kole dopravní soutěže mladých cyklistů 
druhé místo

Erasmus+ v Torres Novas
Začátkem května se studentky Gymnázia Českolipská zúčastnily projektu Evropské unie Eras-

mus+, díky kterému měly možnost se seznámit s jinými národnostmi a jejich zvyky.

Tématem tohoto Erasmu je 
„Literatura na jevišti“ (Poe-
try, Drama and Classics are 
on stage) a v tomto duchu se 
i celý týden odehrával. Spolu 
s námi se projektu účastní 
Lotyšsko, Itálie, Španělsko, 
Portugalsko a Turecko.

Děvčata pobývala v malebném 
městečku Torres Novas nedaleko 
Lisabonu, hlavního města Por-
tugalska. Právě zde po celý tý-
den navštěvovala místní střední 
školu Escola Básica e Secundária 
de Artur Gonçalves, kde měla 
možnost nahlédnout do taměj-
šího způsobu výuky, chodu ško-
ly, a dokonce si na vlastní kůži 
vyzkoušet i výuku informatiky. 
Ubytována byla v rodinách 
studentů této školy, a tak měla 

možnost poznat skutečný život 
v Portugalsku.

Literatura a výlety

Tématem projektu je literatura 
a drama a právě od toho se odví-
jely denní aktivity. Na programu 
bylo také několik výletů, na kte-
rých se zúčastnění seznámili 
např. s životem Fernanda Pesso-
ea, uznávaného portugalského 
spisovatele. Portugalští studenti 
pro své hosty sehráli komedii 
Williama Shakespeara Sen noci 
svatojánské, kterou nacvičovali 
pro místní publikum po několik 
měsíců. O program se nesta-
rali pouze hostitelé, ale i naše 
výprava si na jevišti zahrála. 
Děvčata předvedla zkrácenou 
verzi divadelní hry Pygmalion 

od G. B. Shawa, která pojed-
nává o proměně dívky z ulice 
ve vznešenou dámu a o rozdílech 
mezi společenskými vrstvami 
v Anglii na začátku 20. století. 
Dále odprezentovala svoji esej 
na téma Vliv literatury na umění 
a zbylým zemím představila 
naše významné spisovatele, jako 
Franze Kafku, Karla Čapka nebo 
Jaroslava Seiferta a jejich díla. 

V polovině týdne se konal 
celodenní výlet do hlavního 
města Lisabonu se zastávkou 
v romantickém městě Sintra. 

Na podzim na shledanou v Praze

Celý pobyt v Portugalsku lze 
považovat za velmi vydařený. 
Poznávání kultur či vzdělávání 
ve světovém měřítku je velmi 
důležité a zároveň i cennou 
zkušeností. Velké poděkování 
patří profesorkám Haně Gott-
friedové a Jitce Janečkové, které 
celý projekt vedou, a hlavně Ev-
ropské unii, bez které by se ten-
to projekt nemohl uskutečnit.

Na podzim proběhne dal-
ší výměna, tentokrát přivítají 
ve své škole zahraniční účastníky 
Erasmu právě studenti Gymnázia 
Českolipská. � Text a foto: Karolína Michková

Červnové 

úspěchy ZŠ

Litvínovská 600

Štěstí přeje připraveným, což 

dokazují úspěchy žáků ZŠ 

Litvínovská 600 ve sportu 

i vzdělávacích soutěžích.

Žákyně 4.-5. tříd se ve vybí-
jené probojovaly do celore-
publikového fi nále, které se 
uskutečnilo 11. června, a ob-
sadily pěkné 4. místo.

 Škola získala 3. místo 
za úspěchy ve vzdělávacích 
soutěžích v okresních kolech. 
Soutěže vyhlašoval Dům dětí 
a mládeže Prahy 9 pro školy 
z „velké Devítky“, kam patří 
nejen školy z naší městské 
části, ale také Horních Počer-
nic, Černého Mostu a dalších. 
� Text a foto: hš

Studentky z Českolipské v Portugalsku 
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S A L O N  P R A H Y  9

Připomínáme, že 

městská část 

Praha 9, Galerie 9 

vyhlašuje čtvrtý 

ročník Salonu 

Prahy 9.

Jeho cílem je představit 
veřejnosti i autorům uce-
lený a aktuální přehled 
veškerého výtvarného dění 
v regionu a zároveň umož-
nit přátelské a inspirační 
setkání profesionálních vý-
tvarných umělců celé pů-
vodní velké Prahy 9 a jejich 
prací z posledních let. 

Více na www.galerie9.cz, 
v květnovém a červnovém 
vydání Devítky nebo u ku-
rátorky Galerie 9 Mgr. Evy 
Kořánové, tel.: 737 540 969, 
e-mail: galerie9@galerie9.cz

H A N A  U R B A N O V Á

Narodila se v Praze, ale měla duši 
cestovatelky. Navštívila Paříž, Benátky, 
Budapešť, vystavovala v Indii, jejíž kultu-
ru obdivovala (ilustrovala indické básně, 
kreslila indické tanečnice, učila se 
hindštinu), zajímala se o vzdálené země, 
dychtivě sledovala cestopisné fi lmy. Rod-
ná Praha, kterou milovala a myslela na ni 
celý život, jí poskytla nesčetně námětů 
pro tvorbu, tak jako krajina oblíbeného 
Třeboňska nebo okolí šumavského 
Bavorova, kde žila od roku 1999.

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

Hanka Chromá a Alex Zupka
Hanka Chromá – Věk času... Čas Vodnáře a Alex Zupka – Daleko od domova... to je název 

prázdninové výstavy v Galerii 9, která se koná od 24. července do 17. srpna.

Hana Urbanová: In memoriam II. 

– akvarely a monotypy
Letos v březnu uplynulo pět let od smrti Hany Urbanové, malířky, grafičky a pedagožky, která více než 30 let působila 

v Základní umělecké škole na Proseku. Výstavou unikátních souborů akvarelových krajin a monotypů v Galerii 9 od 26. června 

do 19. července chceme připomenout její pozoruhodné dílo i oživit vzpomínky na její nezapomenutelnou osobnost.

Za možnost uspořádat tuto 
výstavu děkujeme manželům 
Závorkovým z Bavorova, kteří 
autorčinu pozůstalost opatrují.

Hana Urbanová ve vzpomínkách 
kolegyň ze ZUŠ Prosek Alexandry 
Dvořákové, Dany Novákové a Věry 
Štrosové-Eliášové 

Hana Urbanová byla osob-
nost s velkou vnitřní silou, 
touhou tvořit a s odvahou – při 
rozhodování, zda zasvětí svůj 
život budoucí rodině, nebo 

vlastní tvorbě, volila tu dru-
hou možnost. A pokud víme, 
nikdy toho nelitovala.

Hana Urbanová se ráda vě-
novala technice akvarelu, kte-
rá umožňuje zachytit prchavé 
dojmy nahlíženého místa. 
(Jedna z výstav byla i v Ob-
vodním kulturním domě Gong 
ve Vysočanech 1992). Mnoho 
prací vytvořila technikou mo-
notypu, tyto grafi ky nazývala 
„černý olej“ a přesný postup 
této její techniky zůstane již 
navždy utajen.

Kromě vlastní tvorby se vě-
novala práci s dětmi, nejdříve 
v kulturních domech, pak té-
měř na 30 let zakotvila v Lidové 
škole umění, později Základní 
umělecké škole na Proseku. 
Většina jejích kolegů z LŠU 
nebo ZUŠ vlastní drobné gra-
fi ky, které vytvářela pro školu 
jako novoročenky, a přání 
k různým příležitostem.

Hana Urbanová byla velmi 
oblíbená, vždy měla porozumě-

ní pro starosti druhých a ochotu 
pomoci, kde bylo potřeba. Byla 
velmi náročná k sobě i ke svým 
žákům, jimž byla dlouhé roky 
velkou inspirací a výbornou 
učitelkou. Celým životem Hany 
Urbanové se také prolínal blízký 

vztah k hudbě, divadlu a fi lmu 
– mezi její přátele patřili také 
herci a hudebníci. Často jsme 
obdivovali, co všechno zvládne: 
bydlela tehdy v Podolí u řeky, 
ráno krmila všechna zvířata, 
která žila v okolí jejího domu, 
dopoledne pracovala ve svém 
ateliéru, odpoledne učila děti… 
Podobně činorodá zůstala 
do posledních dnů, i když dlou-
hé šumavské zimy jí postupně 
ubíraly na síle. Zemřela v Bavo-
rově dne 3. března 2013. �

Hana Urbanová – monotyp 

K létu patří výlety a cesto-
vání a je lhostejné, zda jsou 
to výpravy do exotických 
krajů či do vzdálených krajin 
duše. Oba tyto světy představí 
prázdninová výstava v Gale-
rii 9 v obrazech dvou autorů 
spjatých s Prahou 9. Hana 

Chromá, absolventka Univer-
zity Karlovy, své práce před-
stavila na celé řadě výstav, mj. 
také na Salonu Prahy 9. 

Alex Zupka se návštěvníkům 
Galerie 9 představí poprvé. 
Narodil se roku 1933 a do roku 
1946 žil s rodiči v zahradnictví 

vedle Podvinného mlýna. Vy-
studoval Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou v Praze. 
V průběhu let procestoval mj. 
Francii, Tunis, Sýrii, Turecko 
či Mali a jeho obrazy jsou refl e-
xí těchto objevitelských a zá-
roveň tvůrčích cest. �

Hana Chromá:  Vesmířané Alex Zupka
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Galerie Harfa otevírá Letní divadelní  scénu
Kulturní zážitek z divadla si nemusíte odepřít ani během tradičních divadelních prázdnin. Celé léto na střeše obchodního centra 

Galerie Harfa probíhá 7. ročník divadelní přehlídky, kde se pod širým nebem odehraje celkem 45 představení.

Těšit se můžete na nejrůz-
nější divadelní žánry včetně 
kultovních inscenací jako 
Caveman, představení pro děti 
nebo českou premiéru kome-
die Příště ho zabiju sám! Vstu-
penky jsou už nyní k dispozici 
na www.letniscenaharfa.cz.

Letos posedmé

Obchodní centrum Galerie 
Harfa otevírá Letní scénu pod 
širým nebem už posedmé 
ve spolupráci se společností 
Kulturní portál.cz. Letošní 
ročník divadelní přehlídky 
odstartuje v neděli 1. července 
a poběží celé léto až do 
2. září. Diváci se mohou těšit 

na osvědčené tituly, jako je 
oneman show Caveman, kul-
tovní představení Monology 
vagíny, komedie Natěrač či 
Blbec k večeři, show Haliny 
Pawlovské nebo Zdeňka Izera. 

Příště ho zabiju sám!

V úterý 3. července se na Let-
ní scéně odehraje premiéra 
bláznivé detektivní komedie 
jednoho z nejuváděnějších 
dramatiků současné kome-
diální tvorby Raye Cooneyho. 
V české adaptaci jeho hry 
Příště ho zabiju sám! (v origi-
nále Out of Order) se představí 
Leoš Noha, Michaela Kuklová, 
Lukáš Langmajer, Barbora 

Mottlová, Libor Jeník, Eva De-
castelo a Lukáš Rous. V dalších 
inscenacích vystoupí herecké 
hvězdy jako Petr Nárožný, Vil-
ma Cibulková, Václav Vydra, 
nebo Naďa Konvalinková.

„Mokrá varianta“ v Divadle Gong

Vstupenky je už teď možné za-
koupit online na webu www.
letniscenaharfa.cz nebo v ka-
menném obchodě Kulturní 

portál.cz v pasáži Světozor. 
V případě nepříznivého po-
časí je připravena „mokrá 
varianta“, kdy se představení 
přesouvá do Divadla Gong, 
vzdáleného 200 metrů od Ga-
lerie Harfa. O případném 
přesunu je rozhodnuto vždy 
v den konání představení nej-
dříve 3 hodiny před začátkem 
akce a informace je zveřejněna 
na webových stránkách. �

 Prosecká zastaveníčka
Již devátým rokem se konají koncerty v parku Přátelství na Proseku, které pořádá městská 

část Praha 9. I letos začaly v květnu a pokračují přes letní měsíce až do začátku října – každé 

úterý vždy od 18 hodin.

3. ČERVENCE

Trio Kalich
J. Strauss, J. Fučík, F. Lehár

10. ČERVENCE

Jazzové duo
Jazzová feérie II

17. ČERVENCE

Wichterle kvintet
J. Haydn, F. Schubert, W. A. Mozart

24. ČERVENCE

Amis de la Musique
W. A. Mozart, A. Dvořák, Ch. Gounod

31. ČERVENCE

Veronika Sluka
Šansony

7. SRPNA

Uni kvartet
W. A. Mozart, J. Haydn

14. SRPNA

Trio Boema
V. Pichl, J. Haydn, W. A. Mozart

21. SRPNA

Pražské dechové kvinteto
W. A Molzart, J. Haydn

28. SRPNA

Ventova dechová harmonie
J. Gertner, V. Jírovec

4. ZÁŘÍ

Trio Kalich
J. Strauss, J. Fučík, F. Lehár

11. ZÁŘÍ

Aulodie

Hudba XVIII. století ku kratochvíli

18. ZÁŘÍ

Prag Wind Harmony

M. Haydn, J. Gertner

25. ZÁŘÍ

Pražské hornové kvarteto

Lovecká a koncertní hudba XVIII. století

2. ŘÍJNA

Vokální sdružení Emauzy

Ch. Gounod, A. Dvořák

�red, ilustrační foto: archiv

Monology vagíny

Natěrač 
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Pro školní rok 2018/2019 byly opět vy-
psány léta oblíbené kurzy pohybového, 
jazykového, hereckého, výtvarného či 
hudebního zaměření. Novinkou je výuka 
orientálního břišního tance pro ženy 
často opomíjené věkové kategorie nad 
55 let. Odpovědí na sílící poptávku bu-
diž také aktuální zařazení kurzů irských 
tanců. S velkým úspěchem se v loňské 
sezoně setkalo rozdělení hereckých kur-
zů pro děti do více věkových kategorií, 
které proto budou pro přesnější zacílení 
výuky i nadále takto členěny. V na-
bídce zůstává také velmi úspěšný kurz 
divadelnictví pro seniory, který během 
sezony hned několikrát reprízoval svoje 
závěrečné ročníkové představení. Rozvrh 
bude opět optimalizován tak, aby se vý-
uky mohli účastnit souběžně děti i jejich 
rodiče. 

HERECKÉ KURZY

PIMPRLATA (6–7 let)

Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (45 min)
Kurz nenásilnou formou rozvíjí přiroze-
nou schopnost hrát si do prvotní diva-
delní formy, hledá inspiraci pro různé 
druhy projevu v dětem známém světě, je 
zaměřen (skrz praktikované hry a cviče-
ní) na pohybové dovednosti, vzájemnou 
spolupráci a trénink jednoduchých před-
nesů a rolí.
Cena za pololetí: 1100 Kč

PINOKIOVÉ (8–10 let)

Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (60 min), 
pohybová průprava (místo hodiny herec-
tví) 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 vý-
tvarných kurzech.
Cena za pololetí: 1460 Kč

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 stu-
dium na středních uměleckých školách 
jako průpravu k přijímacím a talentovým 
zkouškám.
Cena za pololetí: 2800 Kč

DIVADELNÍ HODINY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ 
(55 let a více)

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 všech-
ny fanoušky divadelního umění, kteří si 
chtějí splnit v životě přání a stát se her-
cem nebo herečkou. 
Cena za pololetí: 2200 Kč, senioři 1780 Kč 

Herecké kurzy začínají v 2. polovině 
září a budou zakončeny v červnu 2019 
divadelním představením nebo pásmem 
na některé ze scén Divadla Gong.

HUDEBNÍ KURZY
Klavír, zpěv, kytara, zobcová fl étna, příčná 
fl étna, klarinet, hoboj, alt a tenor saxofon, 
akordeon, hudební teorie (pro děti i dospělé, 
začátečníky i pokročilé).

Vytvoření individuálního plánu přesně 
podle potřeb žáka, možnost začít kdyko-
liv během roku.
Cena za lekci (45 min): děti 240 Kč, do-
spělí 270 Kč 

JAZYKOVÉ KURZY

Angličtina pro věčné začátečníky (dospělí)

Individuální výuka, společné konverzační 
hodiny.
Cena za lekci: 370 Kč (60 min) 
Cena za konverzační hodinu (2–3 žáci, 60 
minut): 300 Kč

Konverzace v německém jazyce (dospělí)

Individuální výuka s možností společ-
ných konverzačních hodin.
Cena za lekci (60 min): 370 Kč, možnost 
zakoupení permanentky na 10 lekcí

VÝTVARNÉ KURZY
Keramika (děti i dospělí)

Během kurzů (určených pro začátečníky 
i pokročilé) je zajištěné odborné vedení, 
možnost točení na kruhu a použití vlastní 
pece.
Cena za lekci (60 minut, materiál v ceně): 
předškolní děti 70 Kč, školní děti 80 Kč
Permanentka pro děti na 10 lekcí (1 lekce 
60 minut, materiál v ceně): předškolní 
600 Kč, školní 700 Kč
Permanentka pro dospělé na 6 lekcí 
(1 lekce 60 minut, materiál v ceně): 780 Kč

Kurzy šití

Kurz je zaměřen na základy šití na stroji, 

práce podle střihu, háčkování, vyšívaní, 
patchwork, ruční patchwork, šití deko-
rací atd.
Cena kurzu (trvání 6–8 hodin, materiál 
v ceně): 400–550 Kč 

SPORTOVNÍ KURZY
Jóga pro dospělé (začátečníci, mírně pokročilí, 
pokročilí)

Cena za lekci: 100 Kč, senioři 90 Kč 
Permanentka na 10 lekcí: dospělí 900 Kč, 
senioři 800 Kč

Pohybová výchova pro děti (4–6 let)

Kurz je zaměřen na základy pohybové 
a taneční průpravy.
Cena za pololetí (1 lekce 60 minut): 
1400 Kč

Cvičení maminek s dětmi (od 2 let)

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

Step pro děti (10–15 let)

Kurz specifi ckého tance založeného 
na úderové práci nohou v jedinečném ja-
zzovém rytmu a synkopaci. 
Cena za 10 lekcí: 1200 Kč 

Cvičení pro ženy – aerobic

Cena za lekci: 100 Kč, možnost zakoupení 
permanentek

Hooping (začátečníci, mírně pokročilí a pokro-
čilí)

Kurz cvičení s obručí, kde se naučíte 
správně manipulovat se speciálně navrže-
ným kruhem a propojíte hravé cvičení se 
žhavými tanečními prvky.
Cena za 10 lekcí (1 lekce 60 minut, zapůj-
čení speciální obruče v ceně): 1500 Kč

Hooping pro děti (6–10 let)

Cena za pololetí (1 lekce 45 minut): 
1460 Kč

Kurzy orientálního břišního tance pro seniorky

Nemáte partnera k tanci? Nevadí, zatan-
čete si samy a uvolněte tělo i mysl. Břišní 
tanec zlepšuje držení těla, koordinaci 
pohybů, uvolňuje pánev, protahuje záda 
a odstraňuje zábrany.
Cena za 12 lekcí: 1080 Kč

Irské tance pro děti a mládež (8–12 let)

Kurz irských soft shoes tanců pro za-
čátečníky, ve kterém se děti naučí 
základním krokům a jednoduchým 
choreografi ím. V případě zájmu zúčast-
něných kurs vyvrcholí jejich veřejným 
vystoupením.
Cena za lekci (90 minut): 600 Kč
Cena za pololetí: 2880 Kč

Irské tance pro seniory

Seznámení s irskými setovými a céilí 
tanci (společenské tance podobné čtve-
rylkám). Výuka přizpůsobená věkové 
skupině probíhá v odlehčené atmosféře.

Tak trochu jiný kurzovní lístek  
Tak jako je nejlepší zamluvit si zimní ubytování na horách už v létě, stejně prozíravé 

je zajistit si místa v populárních kurzech hned poté, co skončil ročník. Vyberte si 

včas z pestré nabídky kurzů, které pro veřejnost připravuje Divadlo Gong v prosto-

rách vysočanského Obecního domu.
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K U L T U R A

Cena za lekci (90 minut): 450 Kč
Cena za pololetí: 2440 Kč

Ceny kurzů pro dospělé či seniory jsou 
uvedeny včetně DPH, na ceny kurzů pro 
děti se DPH nevztahuje. Podrobné infor-
mace o náplni jednotlivých kurzů, přesné 
ceny a rozdělení do skupin najdete také 
na webových stránkách www.divadlo-
gong.cz. Změna podmínek vyhrazena.

TEMATICKÉ 

JEDNORÁZOVÉ AKCE:

ADVENT V OBECNÍM DOMĚ

Třetí adventní neděli každoročně připra-
vujeme odpoledne s vánočními tradice-
mi, jarmarkem, kulturním programem 
a možnostmi vyzkoušet si staré rukodělné 
techniky.

VYSOČANSKÝ BABINEC

Na podzim a na jaře se můžete zúčast-
nit 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

Dílničky vhodné pro děti již od 4 let, roz-
víjející jejich fantazii, manuální zručnost 
a motorické dovednosti.

KONCERTY

O Vánocích a na konci školního roku vás 
pravidelně zveme na vystoupení absol-
ventů kurzů hudebního, tanečního i dra-
matického oddělení Divadla Gong.

TILDA

Několikrát ročně pořádáme kurzy pro 
příznivce celosvětově známé řemeslné 
značky Tilda, ve kterých si vyrobíte fi -
gurku ze zbytků látek a materiálů běžně 
dostupných ve většině domácností.

ARANŽOVÁNÍ ŽIVÝCH KVĚTIN

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

MANDALY

Kreslení mandal se stalo oblíbenou tera-
peutickou pomůckou. Několikrát během 
roku se v našem výtvarném ateliéru mů-
žete naučit, jak správně kombinovat bar-
vy 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 rámeček 
a vyzkoušet si tak zábavnou techniku pa-
pírového tvoření.

VÝROBA ŠPERKŮ

Dílna „magického“ tvoření a pozitivní 
energie vycházející z krásy přírodních ka-
menů vás provede výrobou harmonických 
náramků z minerálů a semínek Rudraksha.

PŘEDNÁŠKY KINEZIOLOGIE

Na přednáškách se dozvíte, co je to kine-
ziologie, jak se dají nalézt a odstranit psy-
chické bloky, naučíte se vyrovnávat své 
energie, zvládat stres a mnohem více…

DÁMSKÝ VÍKEND

Udělat si pár hodin jen tak pro sebe je 
snem každé ženy. Pedikérka, masérka 
a vizážistka se postarají o to, aby vám 
bylo příjemně, a ve volných chvílích se 
můžete spolu s výtvarnicí ponořit do tajů 
některé z uměleckých technik.

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.

Tematické akce a kurzy jsou pořádány 
nárazově, termíny a podrobné informace 
sledujte na webových stránkách www.
divadlogong.cz a na facebooku (profi l Di-
vadlo Gong).

Nabízíme možnost pronájmu učeben pro 
individuální i skupinové kurzy, prezenta-
ce či workshopy. Také můžeme uspořádat 
dětskou narozeninovou oslavu včetně 
tvořivého programu ve výtvarném či ke-
ramickém ateliéru. 

�Text a foto: dg 

aneb zvyšujte si svoji cenu

I N F O

Zápis do kurzů na školní rok 2018/2019 probíhá od 20. srpna 2018, 

a to buď osobně v kanceláři kurzů, nebo elektronicky na webových stránkách 

www.divadlogong.cz.

Adresa: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9
Úřední hodiny: červenec zavřeno; srpen od 20. 8. po–čt 13–18; od září po–čt 13–20
Tel.: 777 853 883
E-mail: kurzy@divadlogong.cz
Web: www.divadlogong.cz
Facebook: Divadlo Gong
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R O Z H O V O R

Leoš Noha: Doufám, 
že to se mnou v létě nešlehne!
Myslíte, že si v létě herci užívají divadelních prázdnin? Leoš Noha vás možná přiměje tento názor přehodnotit. Kromě natáčení 

dvou seriálů a účinkování na Letních shakespearovských slavnostech se představí divákům i v Praze 9.

Už loni v roli Natěrače ve stej-
nojmenné populární veselohře 
rozesmíval návštěvníky Letní 
scény Harfa či v případě deš-
tivého počasí Divadla Gong. 
Letos se na místo činu vrací 
znovu, tentokrát v detektivní 
komedii Příště ho zabiju sám! 
britského dramatika Raye 
Cooneyho. Leoše jsme zastihli 
uprostřed intenzivního zkou-
šení role významného, avšak 
záletného politika, kterého 
kolotoč lží a série nečekaných 
událostí přivede do téměř ne-
řešitelné situace. 

Co můžeš prozradit o zápletce 
chystaného představení?
Je to taková klasická „coo-
neyovská“ záměnová kome-
die. Vážený ministr se schází 
v luxusním hotelu se sekre-
tářkou opoziční strany a kvůli 
tomu, aby se neprozradil jejich 
vztah, se postupně zaplétá 
do čím dál komplikovanějších 
lží. Když se v hotelu objeví 
jeho manželka a muž jeho 
milenky, dochází ke spoustě 
bláznivých situací.

Dostal ses někdy kvůli lži 
do prekérní situace?
Snažím se v životě nelhat, 
protože mám pravdu rád. Ne-
říkám, že jsem nikdy nelhal, 
ale když, tak většinou ženám.

Role významného politika asi 
úplně nezapadá do tvé herecké 
škatulky…
Je pravda, že ministra jsem 
ještě nehrál a spousta lidí si 
mě v tom asi nedovede před-
stavit. Čekají, že budu šišlat, 
kulhat nebo něco takového. Je 
to uhlazený politik, ale přitom 
taky trochu hovado.

Za takovou roli jsi asi rád, ne?
Vždycky je fajn, když má he-
rec pestřejší role.

Jaký máš vztah k politice? Do-
kázal bys dělat politika?
Určitě ne. K politice, zvlášť 
k té v České republice, mám 
dost negativní postoj. Jsem ze 
zásady proti komoušům a es-
tébákům, takže se mi to pro-
středí dost nelíbí. Do politiky 
bych nešel.

Hotely jsou často používaným 
místem děje divadelních her. 
Proč tomu tak je?
Je to vděčné prostředí. Postavy 
se v něm dost často neorientu-
jí. Je v nich mnoho navzájem 
propojených pokojů, balkónů 
a chodeb vedle sebe, což se dá 
na scéně dobře využít. Zrovna 
ve hře Příště ho zabiju sám! 
hraje interiér dost zásadní roli. 
Nechci z děje moc prozrazo-
vat, ale když řeknu, že má hra 
detektivní zápletku, tak si už 
můžete leccos domyslet.

Na Letní scéně Harfa a v Di-
vadle Gong už hraješ v trochu 
podobné záměnové komedii, 
v legendárním Natěrači. Neměl 
jsi obavy přijmout roli, ve které 
mají diváci zafi xovaného Pavla 
Zedníčka?
Pro mě to byla obrovská vý-

zva. Samozřejmě že se to dalo 
úplně zkazit, ale taky šlo tu 
hru posunout zase někam dál. 
Míváme stále plno, tak se nám 
to snad povedlo.

Vypadá to, že se v létě sko-
ro nezastavíš. Co všechno tě 
o prázdninách čeká?
Budu toho mít hodně. Kromě 
Natěrače a této nové komedie 
mě čekají ještě Shakespea-
rovské slavnosti. K tomu jsem 
navíc začal točit dva seriály. 
Doufám, že to se mnou ne-
šlehne a stihnu si taky trochu 
odpočinout.

Máš plány na dovolenou?
Já osobně jsem nejraději v lese, 
ale letos se asi hecnu, protože 
přítelkyně ještě nikdy nebyla 
v letadle, a tak si asi někam 
zaletíme.

Snad nebudeš pilotovat?
Kdepak, já nemám ani papíry 
na auto.

Proč?
Mě by auto zbytečně omezo-
valo. Nemohl bych se věnovat 
některým svým koníčkům.

Jaká komedie tebe samotného 
vždycky zaručeně rozesměje?
Mám rád staré české fi lmy 
a komedie obzvlášť. Před pár 
dny jsem byl na oslavě pěta-
sedmdesátin Luďka Soboty, 
který patří k mým nejoblíbe-
nějším komikům. Jeho humor 
je mi dost blízký a na Jáchy-
me, hoď ho do stroje nebo Jen 
ho nechte, ať se bojí se můžu 
koukat pořád dokola.

Jaká byla oslava?
Já se tam bohužel nemohl 
dlouho zdržet, ale myslím, že 
bujará. Vždyť kolikrát se člo-
věk dožije sedmdesáti pěti?

Jak slavíš ty?
Mnohem komorněji. Nemám 
ani moc rád premiéry. Nejsem 
na ofi ciality. Dávám přednost 
pohodičce.

Té si ale při hereckém povolání 
přece moc neužiješ. To je samý 
stres.
No právě. Stres při práci mi 
úplně stačí. Po ní raději cho-
dím po lese a koukám do zele-
ného nebo do modrého.

Sbíráš houby?
Velmi rád. Myslím, že jsem 
i docela zdatný mykolog.

Tak to určitě sbíráš i ty houby, 
které ostatní moc neznají. Které 
z nich máš nejradši?
Výborná je dršťkovka z kotrče, 
skvěle chutnají i holubinky 
a muchomůrka růžovka je vů-
bec jedna z nejlepších hub.
�Text a foto: dg 

I N F O

Leoše Nohu můžete v komedii Příště ho 
zabiju sám! vídat od 2. a 3. července 
2018 na Letní scéně Harfa a od října 
pravidelně také v Divadle Gong. 
Více na www.divadlogong.cz,
www.letniscenaharfa.cz
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Mikroklima už překročilo hranice Devítky
Letos 31. května se v parku Přátelství na Proseku konal již 12. ročník akce zaměřené na ekologii, ochranu životního prostředí 

a bezpečnou a šetrnou dopravu – Mikroklima. A měřeno optikou lidského věku bylo Mikroklima pěkně odvázaným teenagerem, 

kterému jsou už hranice MČ Praha 9 těsné.

Několik desítek stanovišť, kde 
se mohly pobavit a poučit děti 
i dospělí, navštívilo několik 
tisíc zájemců nejen z Prahy 
9. Dopoledne tradičně patřilo 
žákům základních, ale i ma-

teřských škol, odpoledne při-
šli s dětmi rodiče. Nechyběli 
psovodi Městské policie Praha 
ani jejich kolegové na koních 
z Prahy 7, draví ptáci sokolní-
ků ze sdružení Penthea, mezi 

nimiž se zvláštní pozornosti 
tradičně těší samička orla 
bělohlavého Helenka, jež-
ci, netopýři a další zvířata, 
o nichž se zájemci dozvěděli 
mnoho zajímavostí. Skvělá 

byla spreyerská show, rapo-
vá vystoupení Lukáše nebo 
ukázky parkuru Míry a Honzy 
ze Žďáru nad Sázavou… Ostat-
ně, přijďte za rok. Uvidíte! 
�Text a foto: mk 

Z T R Á T Y  A  N Á L E Z Y

Chybí po skončení Mikroklimy vašim 
dětem mikina, kšiltovky, nebo dokonce 
jízdní kolo?  Přihlaste se o ně na Odboru 
životního prostředí a dopravy MČ Praha 9,
Sokolovská 14/324, Praha 9.
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Košík nápadů
Košík nápadů je dětský zájmový klub, který najdete na adrese Špitálská 885/2A, nedaleko stanice metra B Vysočanská, v sou-

sedství základní školy a gymnázia. Působí již třetím rokem, od tohoto roku s podporou městské části Praha 9.

Dopolední program je určen 
pro děti od dvou let, které 
se u nás v menším kolektivu 
mohou připravit na budoucí 
nástup do mateřské školy. 
Děti, kterým se v našem klubu 
zalíbí, u nás mohou setrvat až 
do pěti let. Návštěva Košíku ná-
padů je možná prostřednictvím 
kratšího nebo delšího vstupu.

Pořádáme také pestrou pa-
letu kroužků, které mohou 
navštívit děti od dvou do pat-
nácti let, a to po celý školní 
rok. Kroužky přímo navazují 
na dopolední program, tak-
že děti u nás mohou tvůrčím 
způsobem prožít celý den. 
Nabídku doplňuje společné 
tvoření pro maminky s dětmi 
a příležitostné tvoření pro do-
spělé.

Můžete k nám chodit i ne-
pravidelně, jen některé dny 
v týdnu. To jistě ocení napří-
klad maminky na rodičovské 
dovolené, které potřebují dítě 
pohlídat jen příležitostně. Veš-
keré podmínky návštěvy pro 
vás upravujeme individuálně, 
na míru potřeb vašich a vaše-
ho dítěte.

 Příměstské tábory

V posledních dvou červno-
vých týdnech byla v tělo-
cvičně Atletiky Človíček, se 

kterou spolupracujeme, k vi-
dění v pořadí již třetí výstava 
výtvarných prací dětí, které 
navštěvují naše kroužky.Ne-
zahálíme ani o letních prázd-
ninách – máme připraveny 
tematické příměstské tábory, 
které jsou vhodné pro děti 
od pěti let. Tábor „Indián“ 
můžete navštěvovat v týdnu 
od 30. července do 3. srpna 
2018, „Robinson“ od 6. do 
10. srpna 2018, „Pirát“ od 
13. do 17. srpna 2018 a „Pohád-
ka“ od 20. do 24. srpna 2018.
Náplní táborů jsou podle 
počasí výlety a tvoření nej-
různějšími technikami. Děti 
se mohou těšit také na již tra-
diční vlastní upečenou pizzu 
na závěr táborového týdne.
�Text a foto: jo

I N F O

Podrobné informace o možnostech 
návštěv Košíku nápadů, zájmových 
kroužcích, příměstských táborech 
nebo případně o změnách od září 2018 
podáváme telefonicky – Jitka Obermaje-
rová 605 406 758, nebo prostřednictvím 
e-mailu na adrese jitkaobermajerova@
seznam.cz. Nahlédnout můžete i na náš 
web kosiknapadu.cz nebo nás sledujte 
na facebook.com/kosiknapadu.

Knížky na celé prázdniny 
a letní provoz knihovny
Využijte možnosti čtenářského konta naplno! Půjčte si na prázd-

niny až 60 knih z Městské knihovny Praha. Na Devítce má po-

bočky na Proseku v Měšické ulici a ve Vysočanech ve Zbuzkově. 

Knížky na celé prázdniny si 
v knihovně můžete půjčit 
od 11. června 2018 a vrátit je 
až v září. Letní provozní doba 
platí od neděle 1. července 
do pátku 31. srpna 2018. Pozor, 
během letní provozní doby 
nemáme otevřeno v sobotu 
a všechny pobočky budou 
uzavřeny od pondělí 23. čer-
vence do neděle 5. srpna 2018. 
Výpůjčky pak můžete vracet 

v Ústřední knihovně (vstup 
bývalým vchodem do dět-
ského oddělení z Valentinské 
ulice) nebo do biblioboxu 
v pobočkách Lužiny a Opatov 
(Do biblioboxu nevracejte 
obrazy, deskové hry ani e-
-čtečky). Během letního pro-
vozu nejezdí bibliobusy, pouze 
Oskar jezdí na letní akce.
Více informací najdete 
na www.mlp.cz/leto �ml 

Pražské vlaštovky
V letošním a příštím roce proběhne mapování hnízdišť a noco-

višť vlaštovky obecné na území velké Prahy.

Vedle hnízdní lokality je pro 
vlaštovky rovněž zásadní do-
stupnost vhodného nocoviště. 
Společná nocoviště jsou pro 
vlaštovky typická a na pří-
hodných lokalitách se mohou 
soustředit jedinci ze širokého 
okolí. Nocoviště, obvykle vět-
ší zatopená rákosina, slouží 
k nocování jak mladým ptá-
kům po vyvedení z hnízda, 
tak dospělcům, kteří noco-
viště využívají ještě v době 
krmení mláďat. 

Cílem našeho projektu je 
zmapování hnízdních kolonií 
a zjištění, kde v dnešní době 
nacházejí pražské vlaštovky 
svá útočiště. Znalost vý-
znamných hnízdišť a nocovišť 
napomůže efektivní ochraně 
vlaštovčí populace. 

K tomu je třeba zmapovat co 
největší část hnízdní populace 
a nalézt všechna významnější 
pražská nocoviště. Na noco-
vištích se vlaštovky přes den 
nezdržují, na lokalitu přilétají 
často až před soumrakem již 
téměř po tmě a zaletují do rá-
kosin, kde nocují. 

Prosíme všechny kolegy 
ornitology i zájemce z řad 
laické veřejnosti o spolupráci. 
Svá pozorování můžete zadat 

do databáze pozorování ptáků 
České společnosti ornitologic-
ké birds.cz/avif/ nebo zasílat 
na e-mail prazske.vlastovky@
seznam.cz. U každého hníz-
diště je důležité uvést počet 
hnízdících párů a typ pro-
středí (chov koní, průmyslová 
hala atd.). V případě nocovišť 
je důležité pokusit se odhad-
nout počet nocujících vlašto-
vek. Z tohoto důvodu je dobré 
navštívit lokalitu několikrát, 
počet nocujících jedinců se 
v průběhu léta mění. �mp 

 Hurá na tábory
Dům dětí a mládeže Praha 9, Měšická 720/2, Praha 9, 

www.ddmpraha9.cz 

Léto je tady a s ním dny plné 
zábavy, dobrodružství a poho-
dy. Pokud zatím nemáte plány 
na letní měsíce, můžete si vybrat 
z našich táborů. Volná místa ješ-
tě nabízíme na Summer aerobic 
od 30. července do 3. srpna.

Dále jsou to tábory Spor-
tovní pobyťák na Homoli nebo 
taneční tábor Bajlando. Oba 
v termínu od 11. do 18. srpna. 

Konec léta můžete zakončit 
na Týdnu v pohybu od 
20. do 24. srpna. Neváhejte 
a přihlaste se! 

K dispozici jsou rovněž on-
line zápisy na kroužky, které 
naleznete na www.ddmpra-
ha9.cz . Kroužky je možné 
nyní si rezervovat, uhradit 
alespoň jedno pololetí a poté 
v září podle rozvrhu si můžete 

případně změnit za jiný volný 
kroužek. Nebo si kroužek vy-
zkoušíte a po dvou návštěvách 
se můžete rozhodnout, jestli 
chcete pokračovat. 
Přejeme krásné léto! �mba
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Prosecké jaro aneb 

Cesta do první republiky
K oslavě výročí 100 let vzniku republiky připravila městská 

část Praha 9 několik projektů. Jedním z nich bylo 27. května 

Prosecké jaro, cesta do první republiky, v parku Přátelství 

na Proseku.

Jeho součástí byla hra vědo-
mostí, znalostí, dovedností 
a zábavy s názvem Cesta 
do první republiky  nebo ná-
vštěva Pojízdného muzea 
s výstavou vojenských ar-
tefaktů. Program na pódiu 
nesl název 100 let Velké války 
a neodmyslitelně k němu 
patřila postava Josefa Švejka, 
nejznámějšího vojenského 
pucfl eka. Plzeňský herec Pře-
mysl Kubišta jako by kreslené 
fi guře Josefa Lady vypadl 
z oka. K dobré pohodě zahrála 
kapela ŠVEJK c. k. ŠRAML.

Na nejmenší čekala klauniá-
da Kocourkov – jarmareční 
hra v podání divadla Trakař.

Program Proseckého jara 
zakončil slavnostní koncert 
Komorního orchestru Quattro 
pod vedením dirigenta Marka 
Štilce a za účasti vynikající 
sopranistky Michaely Rószy 
Růžičkové. �

Festival pro milovníky 

psů – DOGFEST
Praha bude patřit psům a jejich milovníkům. Začátkem září 

proběhne první ročník největší venkovní psí akce v České 

republice, a to hned vedle metra Střížkov. 

Program, který 
na milovníky psů 
i jejich čtyřnohé ka-
marády čeká, je plný 
zábavy i vzdělávání. 
Pořadatelé připra-
vují mistrovství ČR 
v závodění chrtů, 
k dispozici bude agi-
lity park, edukační 
a prezentační zóny. 
Poradíme vám, jaké-
ho pejska si vybrat 
do města nebo který 
se hodí k mladým 
nebo starším páníč-
kům. Chystá se také 

sraz čivav, bull sraz, psí módní přehlídka a nebudou chybět ani 
soutěže nebo psí fotokoutek. Mezi expozičními stánky naleznete 
nejmodernější technologii pro pejsky, inteligentní a GPS oboj-
ky a ochutnávky kvalitních krmiv. Nudit se nebudou ani malí 
návštěvníci. Mohou dovádět na skákacím hradě nebo nafukova-
cích skluzavkách, ozdobit se airbrush tetováním nebo si zatančit 
s maskoty, samozřejmě psími.

 Prioritou celého festivalu je sblížit milovníky psů s „nepejs-
kaři“ a zároveň upozornit na problém týkající se psích exkre-
mentů, se kterými se městské části Prahy nemile potýkají. Více 
na www.DogFest.cz �
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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

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

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LSPP)
NA ÚZEMÍ PRAHY 9

Provozovatel LSPP:
Poliklinika Prosek,
Lovosická 440/40, Praha 9
DOSPĚLÍ ve všední dny
19:00–6:00 hod., o víkendech
a svátcích od 19:00 hod.
posledního pracovního dne
do 6:00 hod. prvního 
pracovního dne.
Tel.: +420 286 881 518

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Klub zastupitelů za ČSSD přeje 
spoluobčanům příjemný podzim a očekává 
další podněty a spolupráci s vámi. Setkání 
občanů se zastupiteli Miloslavem Hanušem 
a Ing. Antonínem Polanským se koná 
v pondělí 18. září 2017 od 16 do 17.30 hod.

Hnutí
Pro Prahu

Zdeněk Davídek
e-mail: davidekz@praha9.cz
tel.: 602 643 472

Regionální kancelář TOP 09

Praha 9

www.facebook.com/
Marek Doležal – Praha 9 /TOP 09

Možnost objednání
na tel.: 602 262 686

Praha 9

Oblastní kancelář ODS Praha 9

sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro
e-mail: odspraha9@seznam.cz

Mgr. Ing. Aleš Doležal
dolezala@praha9.cz

Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

Trojkoalice

Strana svobodných občanů

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz
www.facebook.com/Svobodni.P9

INZERCE V ČASOPISU

Jaroslav Harviš
tel.: 734 505 923

jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

Senátní kancelář
senátorka Ing. Zuzana Baudyšová Business Center Rokytka (4. patro)

Sokolovská 270/201
Praha 9 – Vysočany
kontakt: jandobes01@seznam.cz
Jednání s paní senátorkou
po předchozí domluvě.

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 nad-
standardní 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).

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ 

SLUŽBA (LPS) 

NA ÚZEMÍ PRAHY 9
Provozovatel LPS:

 K O N T E J N E R Y  N A  K O V O V É  O D P A D Y

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

Drahobejlova 956/51

Habartická 500/48

Hrdlořezská 366/14a

Jablonecká 708/30

Jablonecká 714/40

Jablonecká 718/3

Klíčovská 293/20

Kovanecká 2295/9

Kovářská 1414/9

Kovářská 978/25

Kytlická 764/33

Lihovarská 1093/10

Litvínovská 286/15

Litvínovská 518/40

Lovosická 661/1

Na Harfě 935/5d

Na Rozcestí 1328/8

Na Vysočanských vinicích 824/8

nám. Na Balabence 1433/8

Novoborská 371/10

Novoborská 620/27

Novoborská 649/9

Odlehlá 321/67

Paříkova 354/5

Pešlova 341/3

Pešlova 356/12

Pod Strojírnami 707/13

Poděbradská 777/9

Podvinný mlýn 2126/1

Podvinný mlýn 2281/12

Prosecká 681/119

Rubeška 383/4

Skloněná 551/12

Střížkovská 550/33

Vysočanská 233/93

Vysočanská 554/69

Vysočanská 572/41

Vysočanské nám. 218/4

Zakšínská 571/8

Kontakty na vaše zvolené zástupce:

(ANO 2011)

P A R K O V A C Í  K A R T Y

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.

Upozornění: Akce pořádané 

MČ Praha 9 jsou monitorovány
 V souvislosti s nařízením EU 
2016/679 (GDPR) upozor-
ňuje MČ Praha 9, že v místě 
kulturních, společenských, 
sportovních a dalších akcí, 
které pořádá, probíhá foto-
grafování a natáčení videí 
z jejich průběhu pro účely 

prezentace a archivace. GDPR 
představuje právní rámec 
ochrany osobních údajů plat-
ný na celém území Evropské 
unie a hájí práva jejích občanů 
proti neoprávněnému zachá-
zení s jejich daty a osobními 
údaji. �

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Klub zastupitelů za ČSSD přeje spoluob-
čanům krásné a slunečné prázdniny. Se-
tkání se v červenci a srpnu nekonají, na 
besedování v září 2018 se těší zastupitelé 
Miloslav Hanuš a JUDr. Jan Dufek .
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Policie ČR, Místní oddělení 

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

Policie ČR, Místní oddělení 

Vysočany

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

Obvodní ředitelství Městské 

policie Praha 9 - Prosek

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

Okrsková služebna 

Městské policie Praha 9 -

- Hrdlořezy

V Třešňovce 232/2 (Kaufl and)
tel.: 283 840 832
Okrskové služebny nejsou v provozu 
24 hodin denně. V případě, že se 
nemůžete dovolat na okrskovou služeb-
nu, kontaktujte přímo obvodní ředitelství 
na tel.: 222 025 588
Přestupky: 222 025 604 

Pražská teplárenská: letní odstávky
I 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, při-
pojování nových zákazníků, 
plánovaných oprav a údrž-
bových prací přistupuje 
k přerušení dodávky tepelné 
energie pro ohřev teplé vody 

i pro některá odběrná místa 
v MČ Praha 9. O plánovaných 
termínech letních odstávek 
informuje dopředu všechny 
své odběratele na dotčených 
odběrných místech formou 

samostatných dopisů. Do-
zvědět se o nich můžete také 
na zákaznické lince Pražské 
teplárenské 266 751 111, 
webových stránkách 
www.ptas.cz. �

I N F O

Termíny letních odstávek 
v MČ Praha 9 
(základní přehled):

Hrdlořezy 16.–22. července
Střížkov, oblast ulic Jablonecká, Šluk-
novská 1.–6. srpna
Vysočany, oblast ulic Poděbradská, 
U Elektry, Pod Harfou 16.–22. července.
Ostatní část Vysočan – bez omezení
Prosek – bez omezení
Podvinný mlýn – bez omezení

Zelená oblast: Celá oblast bude odstavena v termínech 30. 7.–2. 8. 2018 a následně 16.–17. 8. 2018
Fialová oblast: V této oblasti z technologických důvodů se v termínu 30. 7.–17. 8. 2018 nebude dodávat teplo do čtyř odběrných míst – PEOP CZ s. r. o., Drahobejlova 957/53, 
BLESK servis s. r. o., Ocelářská 1272/21, Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, a SVJ Drahobejlova 2473 – víceúčelový komplex ARGO

28. Svatováclavská pouť na Proseku

Výzva pro stánkaře a ostatní prodejce

28. Svatováclavská pouť na Proseku se koná 22. a 23. září 2018.

Registrace 
k prodeji začala 
1. července. 
Registrujte se 
u fi rmy Josef 
Visinger na te-
lefonním čísle 
723 281 667 
nebo e-mailem: 
visinger.josef@
seznam.cz. 
Tady se dozvíte 
také všechny 
potřebné informace. K registraci se mohou hlásit pouze prodejci 
tradičního pouťového zboží a občerstvení. �
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Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v roce 2018
Hlavní město Praha zajišťuje pro své obyvatele zdarma sběr těchto druhů nebezpečných odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zá-

sady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, 

pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.

14. 8. – Út
11. 9. – Út křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská 16.00–16.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova 16.40–17.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská) 17.10–17.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy 17.50–18.10

U Smetanky (u potravin Lidl) 18.30–18.50

25. 7. – St křižovatka ul. Paříkova x Pešlova 15.40–16.00

    křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn 16.10–16.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná 16.40–17.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská 17.10–17.30

ul. Vysočanská 243 17.40–18.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská 18.10–18.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická 18.40–19.00

17. 11. – So křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji 8.00–8.20

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou) 8.30–8.50

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská 9.00–9.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova 9.40–10.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská) 10.10–10.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy 10.50–11.10

U Smetanky (u potravin Lidl) 11.30–11.50

1. 9. – 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 Jiřetinská 11.10–11.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická 11.40–12.00

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádo-
bách! Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba 
určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). 

Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občan-
ského průkazu při odevzdání odpadů. Pokud zjistíte jakékoli nedostatky 
v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, obraťte se prosím na adresu:
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, 
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, tel.: 236 004 457. �

Pražská plynárenská ke dni  1. 7. 2018 ukončuje návštěvy 
mobilní obchodní kanceláře ve vaší oblasti. Zákazníci 

Pražské plynárenské v kategorii Domácnosti a Maloodběr 
mají možnost si vyřídit některé záležitosti 

související s dodávkou zemního plynu a elektrické energie 
na vybraných pobočkách České pošty - jejich kompletní 

seznam naleznete na www.ppas.cz/ceskaposta

Spojení energií i služeb

• Zákaznickou linku 800 134 134 nebo
 
• Obchodní kanceláře - seznam naleznete na www.ppas.cz

Ukončení návštěv 
mobilní obchodní kanceláře

nebo případě potřeby prosím kontaktujte:

Sběr BIOODPADU
… do přistavených velkoobjemových kontejnerů podzim 2018

U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha.
Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze 
zahrad - listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyň-
ský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky).

So 14. července 2018 – 9.00–12.00 hod.

Nad Krocínkou x Obvodová
Miškovická x Poleradská

So 28. července 2018 – 9.00–12.00 hod. 

Hrdlořezská 43
Pod Krocínkou proti č. 55

So 11. srpna 2018 – 9.00–12.00 hod.

K Lipám x Chrastavská
Nad Krocínkou x Obvodová

So 18. srpna 2018 – 13.00–16.00 hod.

Pokorného x Jahod.nická 

So 1. září 2018 – 9.00–12.00 hod.

Kopečná x Nad Šestikopy
Nad Kundratkou mezi č. 869/13b a 385/15

So 29. září – 9:00–12:00 hod.

Miškovická x Poleradská
Podvinný mlýn 12-14

So 6. října 2018 – 9.00–12.00 hod.

Obvodová (u výjezdu do ul. Ke Klíčovu)
Před Mosty x Za Mosty

Ne 7. října 2018 – 9:00–12:00 hod.

Hrdlořezská 43
K Lipám x Chrastavská

Ne 21. října 2018 – 9.00–12.00 hod.

Pod Krocínkou proti č. 55

So 3. listopadu 2018 – 9:00–12:00 hod.

Nad Krocínkou x Obvodová

Ne 4. listopadu 2018 – 9.00–12.00 hod.

Pokorného x Jahod.nická
Kopečná x Nad Šestikopy

Ne 4. listopadu 2018 – 13.00–16.00 hod.

Nad Kundratkou mezi č. 869/13b a 385/15

So 17. listopadu 2018 – 13:00–16:00 hod.

Miškovická x Poleradská

Ne 18. listopadu 2018 –  13:00–16:00 hod.

Podvinný mlýn 12–14
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ZEDNICKÉ, 
OBKLADAČSKÉ 

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz

mob. 602 386 895
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PLYNAŘ 
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

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

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

www.ceskydomov.cz
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Albina Kashkarova

„Velmi profesionální, spolehlivá, 

774 849 270
www.bydlimenaproseku.cz
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29. 10. / 30. 10. PRAHA 
Divadlo Hybernia 

www.pragokoncert.com
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w w w.disneyonice.cz  |  w w w.  pragokoncert .com

15. - 16. 12. PRAHA 
Tipsport Arena  
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Přijďte na Spartu do 

Podvinného mlýna
Sportovní areál Sparta Praha - Podvinný mlýn, Kovanecká 

2405/27, Praha 9, e-mail: rezervace@acsparta.eu

5.-8. července Evropský pohár v mažoretkovém sportě
11.-14. července Prague Games
21.-22. července Evropský pohár v judu juniorů  � rk

Človíčku, do toho!
Tradiční a velmi oblíbené atletické rodinné závody Človíčku, 

do toho! se konaly v sobotu 19. května. Cílem a hlavní myšlen-

kou závodu bylo podpořit našeho „nového“ handicapovaného 

kamaráda Vašíka, který by si moc přál sportovní protézku.

Letos jsme se rozhodli, že 
výše celého vstupného půjde 
na Konto Bariéry, kde má 
Vašík zřízený účet. Vybralo 
se úžasných 40 001 Kč. Vel-
ké poděkování patří radnici 
MČ Praha 9 za fi nancování 
pronájmu stadionu. Peníze 
ze vstupného putovaly tak 
na úžasnou věc. Dále děkuji 
místostarostovi Adamu Vážan-
skému, který se závodů účast-
ní pravidelně.

Dopoledne si změřilo síly 
197 malých závodníků, od-
poledne na 100 dětí se svými 
rodiči. Báječný den s báječný-
mi dětmi i rodiči. Nádhernou 
sportovní a závodní atmosféru 
obohatila účast handicapova-
ného Vašíka, který s celou ro-
dinou dorazil na závody také. 
Bylo krásné vidět, jak rodiče 
i děti fandí Vašíkovi při jeho 

Atletické rodinné závody Človíčku, do toho!

 

18.0018.00
19.00

18.00

18.30

9.30

18.00

Pá

závodění. Společnými silami si 
vyzkoušeli závodit ve štafeto-
vém běhu, slalomovém běhu, 
skoku do dálky i hodu. Vašík 
si vedl velmi dobře a zaslouží 
si obrovskou pochvalu nejen 
za odvahu, se kterou se pustil 
do závodění, ale i za bojovnost 
při zdolávání pro něj leckdy 
těžkých disciplín.

Běh Run and Help

Součástí závodů byl i vložený 
závod v běhu Run and Help, 

kde hlavním startérem závodů 
byl právě Vašík. Na několik 
minut se tak na stadion vydalo 
dohromady bezmála 300 běž-
ců a běželi jsme jen a jen pro 
Vašíka. Celé kolečko nemohl 
běžet, ale věříme, že příští rok 
s novou protézou s námi ko-
lečko poběží.

Děkujeme všem a na pod-
zim na viděnou při dalších 
závodech. �

Za celý trenérský tým Atletiky Človíček

Dita Franklová 
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Průměrná cena domu 
bez odečtení dotace je 4,9 
mil Kč! Po dokončení domu 
získá nový majitel finanční 
příspěvek ze Státního fondu 
životního prostředí ve výši 
450 000 Kč.

Domy mají ve standardu 
fotovoltaickou elektrárnu 
s výkonem 4,68kWp (18 FV 
panelů), rekuperační jed-
notku pro optimální řízení 
větrání a teploty, včetně 
chlazení, tepelné čerpadlo 
typu vzduch/vzduch pro ma-
ximální optimalizaci ohřevu 
vody a inteligentní ovládání 
tepelných zdrojů. Navíc, 
klient nepřiplácí, jak je tomu 
běžné u jiných projektů. Cena 
je včetně pozemku a pří-
slušenství - pergoly, plotu, 
brány, branky apod.

Domy mají zajímavá dis-
poziční řešení a jsou přimě-
řeně veliké. Každý dům má 
dvě toalety, u větších domů 
2 koupelny s toaletou, tři 
pokoje a KK. Celkové obytné 
plochy jsou 80 a 95 m2, v ka-
tegorii 4 KK.

Dostupnost lokality do cen-
tra Prahy je 15 minut autem, 
20 minut vlakem či autobu-
sem. Od rána do půlnoci mají 
obyvatelé Zlonína k dispozici 
98 spojů z Prahy. Občanská 
vybavenost je na velmi dobré 
úrovni. V místě je mateřská 
škola, obecní úřad, restaura-
ce, golfové hřiště, autobusové 
i vlakové spojení.

Nové pasivní domy mají 
úsporu energie až 90 % opro-
ti běžným domům. Průměr-
né roční náklady na veškeré 
energie se pohybují v rozmezí 
6–10 000 Kč. Společnost 
McFALL DEVELOPTMENT, 
s.r.o. zajistí navíc kompletní 
financování domu svými 
hypotéčními partnery.

 V případě, že si seženete do 
dvojdomku svého souseda, 
získáte finanční odměnu ve 
výši 50 000 Kč, kterou může-
te využít třeba na společnou 
oslavu dokončení dvojdomku.

Podrobné informace o pro-
jektu naleznete na  
www.zelenyzlonin.cz,  
nebo volejte 213 213 213.

Výstavba pasivních domů  
Zelený Zlonín jde do druhé etapy

 V lokalitě Zlonín u Prahy, byla ukončena akvizice první 
etapy výstavby rodinných domů s extrémně nízkými ná-
klady na energie. Zároveň už probíhá prodej etapy 2., kde 
budou i solitérní domy, o které je velký zájem.
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Více informací na
AKCI 2+1 ZDARMA www.elodevysperky.cz

 ELEGANTNÍ MÓDA

SEZÓNNÍ MÓDA 

Náš obchod se nachází v 1.NP,
jsme
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