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TRVALÉ HODNOTY
SE U NÁS ZÚROČÍ

3,3 % p. a.

ERB nabízí jednu z nejvyšších úrokových sazeb
mezi bankami v celé ČR.
Veškeré operace na termínovaném vkladu
jsou bez poplatků
Vedení termínovaného vkladu je zdarma
Vklady jsou ze zákona o bankách pojištěny
do výše 100 000 EUR
CZK
EUR
USD
RUB

1 rok
3,3 %
3,5 %
1,5 %
5,5 %

3 roky
3,8 %
3,7 %
2,0 %
6,0 %

5 let
4,2 %
3,8 %
2,5 %
6,2 %

EVROPSKOR USKA´
BANKA

ERB Termínovaný vklad

www.erbank.com
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DEVÍTKA
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

SLOVO STAROSTY

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

ozvoj území po bývalých továrnách ve Vysočanech patří k našim
dlouhodobým úkolům. Poměrně dlouho také pracujeme na projektu parku
kolem Rokytky, tedy na území, které
otevřela cyklostezka z Vysočan do
Hloubětína.
Projektovaný park, který by se měl rozkládat na území, jež má téměř sedm
hektarů, je však pro samotnou městskou část velkým soustem. Spolupráce s magistrátem je v tomto případě
nevyhnutelná. Jsem proto rád, že když
jsme projekt loni představili primátoro-

R

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

vi hl. m. Prahy Bohuslavu Svobodovi,
shodli jsme se na tom, že jeho význam
je celopražský.
Na druhou stranu ale mohu říci, že
Praha 9 má s realizací podobných
akcí už zkušenosti. V minulém období
jsme byli úspěšní v získávání prostředků z fondů EU na spoluﬁnancování revitalizací a rozvoj klidových zón
na devítce. Například po dokončení
výstavby metra se podařilo revitalizovat park Přátelství na Proseku, který
se stal místem čilého setkávání lidí
i místem pro konání kulturních akcí.

Historie
Služby

Dalším parkem, který se podařilo obnovit, je střížkovský park Václavka.
V něm funguje občanské sdružení,
jež tu organizuje společenská setkání
a udržuje lidové tradice. Věřím, že podobným místem pro relaxaci, oddych
a setkávání se stane i budoucí park
kolem Rokytky. A protože se říká, že
štěstí přeje připraveným, usilujeme
o to, aby tento projekt byl co nejdříve
dotažen do konce.
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9
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Z RADNICE
Zastupitel MČ Praha 9 MUDr. Michal Mašek (TOP 09)

Předpisy nás více
omezují, než chrání
První volební období pracuje v Zastupitelstvu MČ Praha 9 MUDr. Michal Mašek. Je místopředsedou sociální a zdravotní komise a komise kultury a sportu Rady MČ Praha 9.

Pane doktore, proč jste kandidoval
ve volbách v roce 2010?
Před třemi lety jsem byl znechucen
křupanstvím a nabubřelostí, které
se nesly tehdejší českou politikou.
Chtěl jsem nějak vyjádřit svůj nesouhlas a měl jsem dvě možnosti
– buď se přidat k házení vajíček,
nebo zkusit něco dělat. V únoru
2010 jsem proto oslovil TOP 09,
jejíž cíle mi byly nejbližší. Sice
jsem nevěděl, do čeho jdu, protože
předtím jsem v politice nebyl, ale
v té době jsem už čtyři roky působil
jako předseda České numismatické společnosti a říkal si, že zkušenosti s prací s lidmi mám…
S čím konkrétně jste vstupoval do
komunální politiky Prahy 9?
Od roku 1993 pracuji v soukromém zdravotnickém sektoru.
Svého času jsme s kolegou vedli
v Praze šest soukromých zubních
ordinací. Domníval jsem se proto, že bych své zkušenosti mohl
uplatnit při změnách na Poliklinice Prosek. Někdy mám pocit,
že se ve velkých zdravotnických
zařízeních u nás zastavil čas (čest
výjimkám). Nebo vám připadá rozumné, aby v nejlépe situovaných
prostorách polikliniky v přízemí
byla prodejna ponožek? Bohužel, jako jednatel právnické osoby

podnikající ve stejném oboru se
nemohu – vzhledem ke střetu zájmů – ve zdravotnictví angažovat.
Mohu sice poradit kolegům, kteří
působí v dozorčích radách, ale
nenesu za to odpovědnost ani nemám žádnou pravomoc.
Pracujete v sociální a zdravotní
komisi. Co je pro vás prvořadé
v sociální oblasti?
Teď se snažíme řešit zoufalé případy sociálně slabých rodin – většinou se jedná o matky samoživitelky žijící s dětmi pod hranicí
životního minima. Rádi bychom
nastavili systém sociální pomoci tak, aby pomohl těm, kdo to
opravdu potřebují. I když v mnoha
případech se skutečná životní situace těžko ověřuje.
Působíte také v komisi pro kulturu
a sport…
Zde jsem poněkud skeptický. Jednali jsme například o rozdělení
grantů jednotlivým spolkům. Do-

stávají pět, sedm, patnáct tisíc, ale
přitom mají i několik desítek členů,
rozesíláme tedy řádově pár stokorun na osobu. Mnohem více peněz
určitě spolkne samotný systém
rozdělování grantů se všemi placenými úředníky, hromadou korespondence, papírováním, vykazováním a kontrolami. Se zastupiteli
za Topku a s jedním zastupitelem
z ČSSD jsme poslali do oběhu
část peněz – osobní příspěvek na
dopravu přenecháme na podporu
letního tábora dětí z Prahy 9, ale to
na podstatě věci nic nemění.
Nebo v kulturní komisi – jednáme
o soše Emila Kolbena, která by
měla být umístěna ve Vysočanech.
Nejsem si jistý, zda je to právě to,
co Praha 9 nejvíce potřebuje. Chyba není v rozhodování těch, kdo
mají na devítce oblast kultury na
starosti. Ti dělají svou práci. Vada
je v systému, v tom, že se apriorně
předpokládá, že úředník naloží
s cizími penězi lépe, než by s nimi
naložili ti, kdo je vydělávají.

MUDr. Michal Mašek
•
•
•
•

zubní lékař (44 let)
ženatý, má tři děti ve věku 14, 12 a 8 let
předseda České numismatické společnosti
autor Encyklopedie řecko-baktrijských a indo-řeckých panovníků
z pohledu jejich mincí a spoluautor sborníku Vladislav II. – druhý
český král, který byl vydán k 850. výročí jeho korunovace, řady
odborných článků, přednášek a dvou výstav
• člen redakční rady Numismatických listů (Národní muzeum)
a Numismatického časopisu (Česká numismatická společnost)
• masek.michal@seznam.cz

A máte řešení?
Donkichotské… Nezatěžovat lidi
velkými daněmi, snižovat je, rušit
malicherná omezení, ztenčovat
státní aparát. Pak by si občané
mohli dovolit více podporovat
spolky, ve kterých se angažují,
a celé grantové řízení by bylo
možné zrušit. Je samozřejmé, že
pokud přenecháme iniciativu lidem, musíme se smířit s tím, že
v krátkodobém horizontu se bude
zdát, že některé oblasti (a mezi
nimi zcela jistě i kultura) budou
strádat. Ale proč by lidé nepodporovali to, co je obohacuje?
Zde neplatí argument, že obec
zachraňuje aktivity, které by jinak zanikly. O granty žádají lidé,
kteří by se svým zájmům věnovali
i bez přidělených peněz. Když nic
jiného, granty jim alespoň část
vybraných peněz vrátí. Nejprve
ale oběhnou kolečko, ve kterém
z nich ukousne státní správa.
A podobně: kdyby lidé měli pocit,
že je potřeba vzdát hold Kolbenovi vytvořením sochy, mohla by se
o to – podobně jako v minulosti –
zasadit jejich sdružení. Jak vznikaly krásné pražské sochy? Z rozhodnutí městské části, nebo díky
iniciativám spolků pro vztyčení
sochy paní/panu XY? Systém
všudypřítomného státu se nám
zadřel pod kůži a změnit ho bude
obtížné. Domnívám se však, že ať
chceme nebo ne, změny klepají
na vrata. Doufám jen, že nebudou
příliš bolet…
mk

Přijďte na 2. Festival potěšení v Gongu
Po loňské velmi úspěšné premiéře prezentace firem z Prahy 9, které se svými službami či výrobky zaměřují na krásu
a zdravý životní styl, se koná její druhý ročník. I letos se uskuteční pod názvem Festival potěšení v Gongu, tentokrát
26. června od 15.00, a záštitu nad ním převzal místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský.
na co se můžete těšit? Paradise studio předvede současné trendy líčení a pedikúry, představí možnosti vlasové kamery, samoopalovací
nástřiky Vita Liberata, laserové ošetření pleti, hřejivé polštářky. Oku
bude lahodit bižuterie s komponenty Swarovski, k chuti zase přijdou
míchané nápoje baru INNUENDO nebo degustace maďarských vín či

A
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ochutnávka čajů. Prohlédnout, ale i koupit si lze výrobky z chráněné dílny a mnoho dalšího.
Prezentaci ﬁrem zpestří vystoupení zpěvaček Kláry Kolomazníkové
a Jany Koutové, ukázka trendy líčení nebo dětská zumba.
red
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Eliška přerušila cyklostezku

Z 9. Zastupitelstva
MČ Praha 9

Nevoli vzbudilo přerušení cyklostezky z Vysočan do Hloubětína u Freyovy ulice.
Důvodem je výstavba pětadvacetipatrové rezidence Eliška. Projekt by měl být
dokončen koncem roku 2013.

Zastupitelé devítky se
na svém pravidelném
zasedání sešli 24. dubna.

ýstavba rezidence Eliška
probíhá v souladu s územním plánem i stavebním zákonem.
Územní řízení i stavební povolení
k její stavbě bylo vydáno dříve než
na budování cyklostezky,“ vysvětluje místostarosta Prahy 9 Marek
Doležal a pokračuje: „Aby trasa
pro cyklisty vůbec mohla vzniknout, existuje dohoda s investo-

„V

rem projektu Eliška, že po dobu
její výstavby je cyklostezka v místě
u Freyovy ulice přerušena. Po dokončení rezidence Eliška budou
moci cyklisté užívat trasu opět bez
omezení.“
Pod střechou Elišky kromě bytů
najdete například nonstop recepci, domovní servis s možností
technické údržby a úklidu bytu,

praní prádla, ﬁtness centrum,
kavárnu i pro cyklisty upravené
sklepní kóje. Pro seniory bude
připraven emergency systém spočívající v přímém propojení bytů
s recepcí a přivolání rychlé pomoci, možnost donášky nákupů či
léků a dopravní služby.
mk

Noví obyvatelé Vysočan
tom, že se na Rokytce usídlily nutrie říční, jsme v Devítce psali už v listopadu loňského roku. Tehdy byli tito hlodavci
původem z Jižní Ameriky viděni
u Hrdlořez. V současné době se
nutrie staly oblíbenou „atrakcí“
pro děti i dospělé v místě nedaleko psího hřiště ve Vysočanech
v parku Podviní.

O

Nutrie říční žijí za hustou vegetací, která pokrývá břehy potoků,
řek a jezer. V březích si budují nory
s chodbami dlouhými 15 a více
metrů. Aktivní jsou hlavně za šera.
Na výborné plavce s výraznými
oranžovými hlodáky nás upozornila Dominika Hejduková, která
také poslala fotograﬁi.
mk

romě jiného projednali komplexní rozbor hospodaření MČ
Praha 9 za r. 2011:
• příjmy celkem:
577 095,73 tis. Kč
• výdaje celkem:
501 924,75 tis. Kč
• výsledek hospodaření:
+ 75 170,98 tis. Kč
• aktiva = pasiva:
3 143 404,83 tis. Kč

K

Zastupitelé dále schválili, aby
ponechané nevyčerpané účelové
prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy
z loňského roku byly využity v roce
2012. Objem výdajů v rozpočtu
Městské části Praha 9 na rok 2012
se zvyšuje o ﬁnanční prostředky
ve výši 13 632,3 tis. Kč. Použity
budou na investiční akci MŠ U Vysočanského pivovaru, konkrétně
první etapu výstavby pavilonů.
red

Krade se všechno...
Pesimistický názor, že všechno, co u nás není připoutané řetězem
nebo nehlídá pistolník, ukradnou, se bohužel potvrzuje i v případě
květin, které Městská část Praha 9 nechává vysazovat na obecních
záhonech. Některé sazenice vydržely na svém místě jen pár hodin.
red
Co takhle už konečně začít sekat zlodějům ruce?

Pozvánka ke kulatému stolu na téma

Hodnocení čistoty veřejných
prostranství v MČ Praha 9
Jaký je váš názor na to, které odpady jsou více
a které méně rušivé? Zajímá vás, jak se stanoví
Index čistoty v praxi a kde konkrétně bude jeho
měření v MČ Praha 9 probíhat? Měli byste zájem
stát se kontrolorem Indexu čistoty? Přijďte se
s projektem hodnocení čistoty blíže seznámit!
Zveme vás ke kulatému stolu, který je určen
právě pro vás, občany MČ Praha 9!
Termín: 7. června 2012 od 16:00 hod.
Místo konání: v malé zasedací místnos
Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 324/14, Praha 9
Foto: Vladimíra Marianovská

Červen 2012

Projekt byl podpořen v rámci grantového systému Magistrátu
hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí.
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Důležitá zásada před koupí bytu:
důvěřuj, ale prověřuj

mít z evidence obyvatel potvrzený
trvalý pobyt na devítce,“ dodává
Zuzana Kučerová.

Zatímco dříve prodávající zvyšoval hodnotu nemovitosti
stručnou připomínkou, že doprava, škola a pošta
jsou v místě, dnes developeři nešetří superlativy jako
fantastické místo k bydlení, zeleň pod okny, vynikající
občanská vybavenost, školka a škola v docházkové
vzdálenosti, výborná dopravní dostupnost, klidná
lokalita… Jenže když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
Například ti, kdo se bez znalosti věci přistěhují do Prahy
9 s malými dětmi, záhy narazí na velký problém – školka
je sice, co by kamenem dohodil, ale beznadějně plná.
Zvažujete-li tedy koupi bytu nebo domu na devítce,
zjistěte si, zda sliby developerů nebo realitních makléřů
stojí na reálných základech.

„Výborná dopravní
dostupnost“

„Školka a škola
v docházkové vzdálenosti“
MČ Praha 9 je zřizovatelem osmi
mateřských a pěti základních škol.
Kapacita školek je však zcela naplněna. Například v letošním školním roce bylo téměř o 500 přihlášek víc, než kolik dětí bylo možné
do MŠ skutečně přijmout. „Intenzivně pracujeme na navyšování
počtu míst – přibývají přístavby
mateřských škol, připravujeme
stavby nových školek, zřizujeme
přípravné třídy pro děti s odkladem školní docházky, ale při tak
explozivním růstu obyvatelstva
není možné uspokojit požadavky
všech. Ať už proto, že rozpočet
městské části není neomezený,
nebo proto, že samotná výstavba

podléhá zákonným podmínkám,“
říká radní pro školství Prahy 9 Zuzana Kučerová.
Zvažujete-li tedy jako rodina s malými dětmi koupi nemovitosti na
devítce, zjistěte si, jakou šanci
máte, že se váš potomek do školky
dostane. Informace lze získat na
odboru školství MČ Praha 9 nebo
přímo ve školkách.
Pozor také na to, aby developerem avizovaná blízká školka
byla situována na území devítky.
Vzhledem k naplněnosti školek
dávají jednotlivé městské části při
přijímání dětí přednost těm, které
trvale bydlí právě v jejich obvodu.
Například obyvatelům Zeleného
města (na rozhraní Prahy 9 a 3)
developer sliboval, že mohou dát
děti do školky v Praze 3. Přednost
však měly ty z trojky.
„Také my jsme letos při zápisech do
mateřských škol přistoupili k podobnému opatření – každé dítě,
které se hlásilo do školky, muselo

„Klidná lokalita“

Prahu 9 protínají dvě trasy metra:
B ve Vysočanech a C na Proseku,
v dopravních uzlech se s metrem
prolíná poměrně hustá tramvajová a autobusová síť. Dopravní
obslužnost se ovšem ve vzdálenějších lokalitách zhoršuje z hlediska
docházkové vzdálenosti na zastávky MHD.

„Zeleň pod okny“
Devátá městská část celkem obhospodařuje na 120 hektarů zeleně, Proseku přitom vévodí park
Přátelství a Vysočanům park
Podviní. Bylo by však naivní čekat
moře zeleně pod okny v centru Vysočan, kde nikdy nebyla. V zeleni
se v současnosti staví především
kolem Rokytky v místech po bývalých továrních halách. Je však
třeba mít na paměti, že téměř dvě
desítky let od skončení průmyslové výroby leželo toto území ladem
a výstavba na něm teprve startuje.
„Pořizuji-li si byt v místě, které
neznám, měl bych si nejprve prostudovat územní plán, a zjistit si
tak, co se v okolí mého možného
nového bydliště nachází,“ radí, jak
předejít rozčarování, radní Prahy
9 Tomáš Holeček. „V zeleni pod
okny vašeho bytu se totiž může začít záhy stavět, protože sousední
pozemek je vedený jako stavební
parcela. To jsou časté případy například na Proseku. Územní plán
odkryje také existenci historicky
daných objektů jako v našem případě letiště Kbely, sportovního
letiště Letňany, střelnice Minister-

Růst počtu obyvatel v MČ Praha 9
střední varianta vývoje
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počet obyvatel

d roku 2001 do současnosti se
počet obyvatel v MČ Praha 9
zvýšil o patnáct tisíc, tzn. vzrostl
na 57 tisíc lidí (jedná se přitom jen
o trvale hlášené občany). Prognózy
ve střední variantě vývoje hovoří
o tom, že do roku 2020 by na devítce mělo žít již 62 tisíc lidí, ve vysoké
variantě dokonce 74 tisíc obyvatel.
S tím pochopitelně rostou i nároky
na občanskou vybavenost.
Nastínit současnou realitu devítky
jsme se proto pokusili s místostarostou Prahy 9 Markem Doležalem, radní pro školství Prahy 9
Zuzanou Kučerovou a radním pro
dopravu a životní prostředí Tomášem Holečkem. Právě na jejich
stoly míří nejvíce stížností obyvatel, kteří se na devítku přistěhovali
a zjišťují, že ne všechno, co od nového domova očekávali, je možné.
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stva vnitra ČR Hrdlořezy. Nechcete-li mít letadla nad hlavou nebo
občas slyšet střelbu, musíte hledat
jinou lokalitu k bydlení.“

Místo klidu život na staveništi?
S tím se musí smířit všichni, kteří
si koupili byty vystavěné v první
etapě, na níž navazuje druhá, třetí… „Se stížnostmi na neupravené
přístupové komunikace se na nás
obracejí lidé z ulice U Elektry nebo
Učňovské v Zeleném městě. Radnice s tím však nemůže nic dělat
(pozemky nejsou v jejím vlastnictví). Až investor stavbu dokončí,
uvede komunikace, které využíval
– jak mu to ukládá zákon – do původního stavu,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 Marek Doležal.
„Podobně zákon stanoví, že při
výstavbě bytů je investor povinen
ke každému bytu vytvořit jedno
stání pro automobil. Nemá však
povinnost přispívat na občanskou
vybavenost, například budování
školských zařízení nebo infrastrukturu.“
Ale nemusíme být dobrými znalci zákona, abychom si vybrali byt
v místě, kde se nám bude opravdu
líbit. Stačí používat selský rozum.
Investor, developer, makléř s nemovitostmi – to jsou obchodníci,
kteří se snaží co nejrychleji se ziskem prodat své zboží a k lokalitě,
kde se zdržují jen po nezbytně
nutnou dobu, si nevytváří pevnější
vztah. Na kupujícím je, aby sám
zodpovědně posoudil nejen kvalitu
kupované nemovitosti v závislosti
na její ceně, ale také poznal místo,
kde se nachází. Protože obrazně
řečeno slovy Ernesta Hemingwaye „žádný člověk není ostrov sám
pro sebe“...

Trvalý pobyt
A ještě jedna povinnost by měla
být spojena s koupí nemovitosti
– přihlášení se k trvalému pobytu
v Praze 9. Přináší to výhody oběma stranám: občanovi, kterého
„jeho“ městská část v určitých
oblastech privileguje (např. přednostní umisťování dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 9, bezplatné akce pro seniory),
i městské části, která získá o něco
více na dotacích do obecního rozpočtu (2400 Kč na osobu za rok).
mk
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Změny územního plánu kolem Poděbradské
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo celoměstsky významné změny územního plánu (IV.), které loni navrhla Městská
část Praha 9. Týkají se především území po bývalých průmyslových podnicích, v nichž už dnes není žádná průmyslová výroba a území je navrženo k celkové přestavbě. Změny se dotýkají i Poděbradské ulice a jejího okolí.
onkrétně jde o území tzv. Crystal Towers u ulic Poděbradská
a Na Obrátce v Houbětíně, jež se
mění na oblast všeobecně smíšenou. Doposud tyto pozemky měly
různé funkční využití.
Na všeobecně smíšenou oblast je
v územním plánu převeden také
areál bývalého podniku Barev Tebas při Poděbradské ulici ve Vysočanech, který navazuje na stávající
bytový soubor Finep Harfa. Dosud
byly pozemky Barev Tebas vedeny
jako plochy nerušící výroby a služeb a plochy městské a krajinné

K

zeleně. A podle stejného scénáře
se mění charakter také bývalého
areálu Tesly Hloubětín při ulici Poděbradské a U Elektry.
„Tyto změny se dotýkají bývalých
průmyslových lokalit,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 Marek
Doležal. „Umožňují, aby nová výstavba probíhala především právě
na těchto územích, nikoliv na již
zastavěných plochách.“
Spolu s výstavbou v tzv. brownﬁeldech se postupně mění i tvář samotné Poděbradské ulice, kterou by měl
„omladit“ zelený tramvajový pás.

„Dopravní podnik hl. m. Prahy
v současné době pracuje na výběru dodavatele rekonstrukce tramvajové trati v Poděbradské ulici,“
nastiňuje Marek Doležal, který je
zároveň členem dozorčí rady DP hl.
m. Prahy. „Změna technologie při
pokládání kolejí, kdy koleje nejsou
zasazeny v panelech, ale samostatně neseny, dovoluje, aby tramvajová trať byla zatravněna, což v těchto
místech zároveň sníží hlučnost dopravy a povede k celkovému zlepšení situace z hlediska bezpečnostního, obslužného i estetického.“

Třebaže rekonstrukci tramvajové
trati v Poděbradské MČ Praha 9
spolu s Dopravním podnikem Praha dlouhodobě plánovala, její realizaci ohrozilo snižování investic
Dopravního podniku. Kompromisem tedy je rozdělení projektu do
dvou etap. V té první bude tramvajová trať zrekonstruována od ulice
U Harfy směrem k Hloubětínu
zhruba do oblasti U Nové Harfy,
kde také vznikne nová tramvajová
zastávka.
mk

Český rozhlas Regina 92,6 FM
zve na Karlínské ﬁlmové léto
U příležitosti 70. výročí operace Anthropoid bude v úterý
19. června slavnostně zahájeno Karlínské filmové léto
2012 projekcí filmů připomínajících události roku 1942.
rámci prvního ﬁlmového týdne můžete vidět např. ﬁlmy
Lidice, Vyšší princip, Atentát či
Romeo, Julie a tma. Představení
začínají vždy ve 21.30 v letním
kině na zahradě Karlínské budovy
Českého rozhlasu, Hybešova 10,
Praha 8. Vstup na všechna představení stejně jako ochutnávka

V

pravého protektorátního gulášku
je zdarma.
V dalších letních týdnech a měsících pak jednotné vstupné činí
29 Kč a ještě v červnu se můžete
těšit např. na Půlnoc v Paříži, Probudím se včera a další ﬁlmy. Více
informací naleznete na: www.regb
gina.rozhlas.cz.

Pouť
na devítce
Městská část Praha 9 a Lunapark Karla Helfera vás
zvou na pouťové atrakce. Na Proseku u stanice metra
Střížkov budou od 1. do 10. června.
vaadvacet zábavních atrakcí, mezi nimiž nechybí bobová dráha, řetízkové kolotoče, lochneska, vláček Lucky train, nafukovací hrad,
autodrom, opravdoví koně, bude od 4. do 8. června od 10 do 12 hodin
zdarma po předchozí dohodě na tel.: 724 307 444 k dispozici dětem mateřských škol zřizovaných devátou městskou částí.
„Dopolední otevření atrakcí pro naše mateřské školy je dalším krokem
ve spolupráci radnice s lunaparkem manželů Helferových, kteří se již
řadu let spolu s MČ Praha 9 podílejí na organizaci Svatováclavské pouti
na Proseku a pouti ve Vysočanech,“ říká místostarosta Prahy 9 Adam
Vážanský.
Tak neváhejte a přijďte si užít pouťové atmosféry.
Text a foto: mk

D
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Letní tábor pro děti
– dárek od MČ Praha 9
Pro děti především ze sociálně slabších rodin uspořádala
Městská část Praha 9 v minulých letech již šest letních
táborů. A ani v letošním roce tomu nebude jinak.
okud ještě nemáte pro své děti
zajištěný program na letní
prázdniny a chcete, aby strávily
kousek léta v přírodě hraním her,
koupáním a zábavou, pošlete je
s námi na tábor. Stejně jako v loňském roce i letos pojedeme na
krásné místo nedaleko Hracholuské přehrady. V blízkosti tábora
teče řeka Mže a přímo nad táborovou základnou se tyčí zřícenina
hradu Buben.
Tábor se koná ve dnech 2.–12. srpna a je určen dětem ve věku 7 (absolvovaná 1. třída ZŠ) až 15 let.

P

Přihlášku si můžete vyzvednout
u vaší sociální pracovnice nebo
přímo u vedoucí klubu Harﬁca.
Počet míst je omezen (21 dětí),
a proto s odevzdáním přihlášky
neotálejte. Čas je jen do konce
června. Podmínkou pro účast dítěte na táboře je jeho trvalé bydliště
v Praze 9. A protože za tábor rodiče
dětí zaplatí pouze 500 Kč, nabízíme ho především dětem ze sociálně slabších rodin. Bližší informace
získáte přímo v klubu Harﬁca nebo
u vedoucí klubu Martiny Duškové,
red
tel.: 723 520 415.

Takto se na táboře bavily děti v loňském roce

Co ovlivňuje kvalitu ovzduší v Praze 9
Zajímá vás, co ovlivňuje kvalitu ovzduší nejen v Praze 9? Stejnojmenná přednáška k tomuto tématu se bude konat
14. června od 17.00 na radnici MČ Praha 9 v Sokolovské ulici 324/14 v místnosti č. 205.
řednášejícím je RNDr. Petr Pišoft, Ph.D., zastupitel MČ Praha 9 za
Stranu zelených, který se otázkám fyziky atmosféry a kvality ovzduší
věnuje na Matematicko-fyzikální fakultě UK a rovněž na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU.
Tato přednáška a beseda je úvodní z cyklu populárně-odborných přednášek zaměřených na kvalitu ovzduší, klima a počasí, péči o zdraví anebo
zdravou výživu. Dozvíte se na ní, jak to vypadá s kvalitou ovzduší v České
republice a v Praze 9, jak vzniká smog, jaké zdravotní dopady mají zne-

P

čišťující látky v ovzduší anebo kde můžete nalézt informace o znečištění
ovzduší v ČR.
Do budoucna pro vás připravujeme přednášky a besedy na téma zdravá
výživa pohledem moderní medicíny versus pohled tradičních ﬁlozoﬁí,
volné radikály a vitaminy z pohledu biochemie, chronická onemocnění,
jejich příčiny a skutečná terapie. Další informace nejen o přednášejících
naleznete na www.praha9.zeleni.cz.
sz
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Tulipa Rokytka II
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Dům dětí a mládeže:

Ahoj léto!
ozlučte se zdarma s uplynulým školním rokem a přivítejte
společně s námi období volna, her,
sluníčka, koupání a letních táborů.
Naši největší akci si užijí jak předškoláci, tak starší děti. Tentokrát
vás čeká dobrodružství ve stylu Divokého západu, kovbojů a indiánů.
Na zahradě DDM na Proseku pro
vás budeme mít ve čtvrtek 21. 6.
od 17 hodin připravena stanoviště, která vás vtáhnou do soutěžení
a zdolávání různých překážek. (Pro
děti od 4 let.) Rodiče a prarodiče si
určitě nenechají ujít vystoupení
kroužků. A naše nabídka, jak trávit
volný čas o prázdninách? Ta bude
dozajista zajímat všechny.

R

Letní tábory – nabízíme
poslední volná místa:
2012: Marťanská odysea
Kdy: 30. 6.–14. 7.
Kde: Keblov
Věk: 11–16 let
Cena: 3900 Kč (v případě přidělení grantu MHMP bude cena snížena na 3350 Kč)

ní grantu MHMP bude cena snížena na 3550 Kč)
Neobyčejné setkání se všemi známými i novými členy M*A*S*Hí
rodiny, nečekané hry, soutěže,
legrácky i adrenalinové okamžiky. A k tomu stihneme i malovat,
zpívat, hrát divadlo, toulat se po
horách i si sami vařit v naší polní
kuchyni. Prostě M*A*S*H.

Vypravte se s námi na rudou planetu, vystoupejme na nejvyšší
horu sluneční soustavy a ukažme
Marťanům, jak si žijeme na té
modrozelené kouli, kterou občas
zahlédnou na obloze...

Letní příměstské tábory:
Praha jako hlavolam
Kdy: 9.–13. 7. 2012
Kde: Praha – Prosek a okolí
Věk: 7–11 let
Cena: 150 Kč/den
Zkusíme Prahu, naše město, poznat trochu netradičně – navštívíme známá i neznámá místa, při
každé návštěvě vyluštíme hlavolam, který nám místo přiblíží a zapíše do paměti. Program bude doplněn sportovními a rukodělnými
aktivitami a celodenním výletem.

Jak Krteček uzdravil myšku
Kdy: 14.–21. 7. 2012
Kde: Vítkovice (Krkonoše)
Věk: 4–6 let
Cena: 2800 Kč
Pohádkový týden s cestovatelem
Krtečkem pro nejmenší táborníky.
Pojďme pomoci Krtečkovi uzdravit nemocnou kamarádku myšku!
Pojedeme vláčkem, poplujeme
lodí, poletíme balonem, letadlem
i padákem. Podíváme se téměř do
všech světadílů, poznáme spoustu nových kamarádů, přivoníme
si k mnoha kouzelným bylinkám,
než najdeme tu pravou a léčivou…

– pohybové, rukodělné, naučné.
Čeká nás návštěva Klánovického
lesoparku, Mořský svět, Botanická zahrada, koupaliště Divoká
Šárka a zoo v Radonicích.
Od září opět nabídneme rodičům dopolední vzdělávací program Domeček pro děti od tří do
šesti let. Přihlášky na školní rok
2012/2013 lze podat poštou na
adresu DDM Praha 9 nebo osobně v Informační kanceláři DDM
Praha 9, a to nejpozději do 22. 6.
2012. Více informací naleznete
na www.ddmpraha9.cz.
km

PT Příroda kolem nás
Kdy: 30. 7.–3. 8. 2012
Kde: Praha – Černý Most a okolí
Věk: 9–15 let
Cena: 150 Kč/den
Příměstský tábor je zaměřený na
poznávání tajemství krásy přírody. Jsou připraveny různé aktivity

Pencovka M*A*S*H 2012
Kdy: 4.–18. 8. 2012
Kde: Strážné – Krkonoše
Věk: 7–13 let
Cena: 4450 Kč (v případě přiděle-

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

INZERCE

ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA

pro děti i dospělé
Již 9.rokem v Praze
kurzy pro děti od 3 let
kurzy pro dospělé
dopolední program v angličtině pro předškolní děti
konverzace s rodilým mluvčím
příprava na Cambridgeské zkoušky
letní příměstský tábor - NOVINKA!
max. 6 studentů ve skupině
®
individuální přístup

S tímto kuponem:

Sleva 30%
(pro nové studenty)

specialista na dětské kurzy

Červen 2012

Více informací naleznete na:

www.jsfan.cz

tel.: 777 147 599

email: jsfan@jsfan.cz
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Devítka usiluje o vytvoření
Podporovat rozvoj území
po bývalých továrnách
(brownfields) patří ke
stěžejním úkolům Městské
části Praha 9. Pro zkultivování a otevření celého
nejprůmyslovějšího území
na devítce, které se v devadesátých letech minulého století stalo lokalitou
s opuštěnými a zdevastovanými továrnami, pozemky poničenými odpady
z průmyslové výroby, byla
zásadním krokem výstavba
cyklostezky z Vysočan do
Hloubětína. A teď území
kolem Rokytky krásní –
i když zatím jen v projektech architektů. Nahlédnout
nám do nich dal Ing. arch.
Lukáš Velíšek z projektové
kanceláře Bomart.
o, jak by mělo v budoucnu vypadat území kolem Rokytky
a cyklostezky Vysočany-Hloubětín, nastiňuje několik studií. Jejich
základem je, že u říční nivy vznikne
klasický park, místo pro oddych,
relaxaci a setkávání lidí. Týká se to
nevelké, asi 1,5 hektaru rozlehlé
zelené lokality mezi Ocelářskou
a Freyovou ulicí a ulicí Na Břehu
– park Pod Lávkou. Zde se počítá
s revitalizací stromů a trávníků
a doplněním venkovních hřišť.
„Základem nového parku kolem
říčky Rokytky je však území, na
němž se nacházela dnes již zrušená zahrádkářská kolonie – tzv.
Zahrádky,“ shodně říkají arch. Lukáš Velíšek a radní MČ Praha 9 pro
dopravu a životní prostředí Tomáš
Holeček. „Téměř sedmihektarové
území je jedním z největších v Praze, která jsou určena právě k tomuto účelu. A co je velmi důležité
– základ tohoto budoucího parku
tvoří pozemky, jež vlastní hlavní
město Praha. Při samotné realizaci
projektu by se tedy neměly vyskytovat majetkoprávní problémy.“
Kromě funkce rekreační, kterou
budou připravované lokality kolem
Rokytky mít, pamatují architekti
ve svých projektech také na to, že
parky musí být součástí systému

T

ekologické stability, což znamená,
že lidé nejsou jediní, kteří z nich budou mít užitek. Projeví se to například ve zdrženlivosti při navrhování
stezek. Ty budou mít spíše přírodní
charakter a potáhnou se po obou
březích Rokytky v šířce zhruba
dvou metrů, aby nebylo ohroženo
cenné stromořadí kolem říčky.

Ve Vysočanech
se plní sen architektů
Díky otevření vysočanské cyklostezky je dnes pro cyklisty propojena Troja, Libeň, Vysočany, Hrdlořezy, Horní a Dolní Počernice…
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„Daří se tu realizovat to, o čem
urbanisté často sní, když hovoří
o zelených prstech, které pronikají
zástavbou, ať bytovou či průmyslovou,“ usmívá se arch. Velíšek
a vysvětluje: „Díky této páteřní
cyklostezce obklopené zelení existuje už téměř dvacetikilometrový
pruh, jejž lze projet na kole nebo
projít pěšky, i když místy s většími
či menšími problémy.“

Benátky na Rokytce
Třebaže drtivá většina pozemků
pro budoucí park kolem Rokytky
patří hlavnímu městu Praze a malá

část Městské části Praha 9, přece
jen se vyskytují místa (někdy se
jedná jen o několik metrů břehů)
v soukromém vlastnictví. Přes
možné neshody s jejich majiteli se
však architekti přenesli díky novým
mostům a lávkám. „Kromě stávajícího můstku u ragbyového hřiště
jsme studii doplnili o další čtyři lávky pro pěší přes Rokytku, které mají
návaznost na příčné komunikace,“
konstatuje arch. Velíšek. „A tyto
malé ,Benátky‘ dovolí lidem, nejen
aby procházeli kolem Rokytky, jak
budou potřebovat, ale umožní překročit pozemky těch vlastníků, s nimiž dohoda nebude možná.“
A když už je řeč o lávce u ragbyového hřiště, je třeba zmínit také
záměry s prostranstvím za ním.
Zde se počítá s vytvořením malého
parkoviště pro osobní vozy a rampa, která vede na cyklostezku, by
měla být upravena tak, aby ji mohly pohodlně používat i maminky
s kočárky.

Od severu k jihu
V místech, kde Rokytka vytváří meandr vyklenutý k severu, je
dnes plocha v neutěšeném stavu.
Zčásti je zastavitelná, pro parkovou úpravu je však určena plocha
více než 2,5 hektaru.

Červen 2012

TÉMA MĚSÍCE

parku kolem Rokytky
vat myšlenku, že by v něm měl být
umístěn pomník českého výtvarníka Vladimíra Boudníka,“ uzavírá arch. Lukáš Velíšek. „Tento přítel spisovatele Bohumila Hrabala
celý svůj život pracoval jako kovoobráběč ve Vysočanech. A pomníky přece do parků patří.“

Kdy se dočkáme realizace?

„Z urbanistického pohledu je důležité, aby osu obytné zástavby činila ulice U Elektry, která by dále
pokračovala parkem k severu,
překročila Rokytku a buď ulicí Na
Černé strouze (která je dnes neprůchodná – pozemek v soukromém
vlastnictví), nebo průchodem ležícím o něco východněji vyústila
v Kolbenově ulici,“ nastiňuje běh
na dlouhou trať arch. Velíšek.

Zahrádky
Park, který by se měl rozkládat
na území po bývalé zahrádkářské
kolonii, nese pracovní název Zahrádky. „Dendrologové, s nimiž
spolupracujeme, nás upozornili,
že některé stromy a keře ve zrušených zahrádkách mají svou
hodnotu. Ať už se jedná o magnólie, hezky vzrostlé ovocné stromy

Červen 2012

nebo typické jehličnany,“ konstatuje arch. Velíšek. „Chceme vybrat
ty nejcennější a zachovat je, aby
tvořily základ zeleného pruhu podél zastavitelného území. A tento
zelený pás navrhujeme rozčlenit
do ,zahrádek‘, ploch o rozměrech
zhruba 20 x 30 metrů a vyřešit je
jako přírodní obývací místa s určitou funkcí, např. hřiště pro pétanque, přírodní posilovna, zahradní
restaurace. Každý takovýto sektor
by byl ohraničen pásem parkového charakteru, aby lidé v nich nebyli při své činnosti rušeni.“
Projekt respektuje i existenci zahradnictví a jeho zachování, stejně
jako ovocného sadu v jeho sousedství. Jen staré ovocné stromy by
v budoucnu měly být nahrazeny
podobnými kultivary, ovšem s dominantně okrasnou funkcí. Takže

například místo jabloní a hrušní se
počítá s výsadbou kultivarů, které
sice méně plodí, zato hodně kvetou.

K vodě
Severně od Zahrádek umístili projektanti parku Rokytka království
vodních hrátek s pramenem, vodotryskem, přístupem k řečišti
Rokytky. „Přestože toto území má
přírodní charakter, který chceme
zachovat, je zjevné, že samotné
břehy říčky jsou upravované. Rádi
bychom proto v jednom místě odvedli cestu od koryta a vytvořili
pozvolnější svah k Rokytce, který
by lidem dovolil dostat se k vodě
v říčce,“ říká arch. Velíšek.

Jako ve všech takovýchto případech záleží v první řadě na penězích. „Všechny nové projekty mají
dvě fáze – nejprve je třeba navrhnout je tak, aby byly akceptovatelné, a pak zajistit ﬁnance pro jejich
realizaci. Věřím, že se magistrátu
podobně jako v jiných případech
podaří získat peníze i z evropských fondů,“ konstatuje radní
Tomáš Holeček. „Vždyť park kolem Rokytky není jen projektem,
který řeší zachování zeleně, ale
zároveň vytváří prostor pro život.
A to je to podstatné. Měl by se stát
místem, kde jednotlivci i celé rodiny budou odpočívat, relaxovat,
potkávat se a komunikovat spolu.
Chceme proto, aby projekt byl co
nejdříve dotažen do konce, abychom znali rozpočet jednotlivých
postupných kroků. Pak můžeme
požádat o územní řízení a stavební povolení.“

Do parků patří pomníky
„V souvislosti s projektem parku
u Rokytky se snažím popularizo-

Marie Kurková
Vizualizace: Bomart, s.r.o.
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Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské

Termíny přistavení:
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Termíny přistavení:
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Mobilní kancelář je umístěna
v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném logem
Pražské plynárenské, zaparkova-

FRESH

ném na parkovišti za Úřadem MČ
Praha 9, Sokolovská 324/14.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména
atd.)
převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na tel.: 267 175 174
a 267 175 202, www.ppas.cz

FRESH

SCHOOL

Angličtina pro děti
francouzština, němčina a španělština
Praha 9

Zábavně a efektivně!
ve skupině jen
Prosek

4-6 dětí

Kateřina Pietsch
Pietschová
zkušená lektorka d
dětských kurzů

• S námi od plínek až k maturitě
• Výuka hravou formou
• Individuální přístup
• Baby kurzy – děti od 2 let s rodiči
• Předškoláci, školáci
• Teens, doučování, konverzace
• Partičky – min. 4 kamarádi
• Příprava na maturitu
• Cena 3 550 Kč za pololetí

Internetové centrum Prosek
Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500
(vchod z Litoměřické ul.), 190 00 Praha 9
Tel.: +420 602 283 283 / e-mail: info@icprosek.cz

Jazyková škola,
která vás bude bavit.

Zápis on-line!

www.fresh-school.cz

Praha 9 – Prosek, Litvínovská 609 – vedle dopravního hřiště, tel.: 604 11 69 88, info@fresh-school.cz

Praha 9
Schůzku lze domluvit
telefonicky nebo e-mailem.

e-mail: praha9@veciverejne.cz,
tel.: 602 219 190,

SC-321006/03

Pražská plynárenská, a. s., ve
spolupráci s dceřinou společností
Měření dodávek plynu, a. s.,
a Úřadem MČ Praha 9 nabízí odběratelům zemního plynu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž
prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti,
související s odběrem zemního
plynu bez návštěvy kontaktních
míst v Praze 2 a 4.

Bez odstávek to nejde

Klub zastupitelů MČ Praha 9
Poslanecké dny:
každou první středu v měsíci
Praha 9, Jablonecká 322,
od 14.00 do 16.00.
Telefon: +420
200
+420283
286881
028
061

Během odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav
teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného provozu a
které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové fungování
dodávek tepla a teplé vody. Víme, že jsou pro Vás odstávky
nepříjemným obdobím, a proto se vždy snažíme práce zkracovat jen
na nezbytně dlouhou dobu.
Rádi vám podáme veškeré informace o průběhu prací ve vaší
lokalitě a odpovíme na všechny otázky týkající se odstávek na emailu ptas@ptas.cz.

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU 9

Předběžné termíny odstávek v dodávkách
Tepelné energie v roce 2012*

Pod Šancemi 444/1, Praha 9
Tel.: +420 284 098 581
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek 8.30 – 17.00
sobota 8.30 – 15.00

Regionální kancelář TOP 09
Praha 9
Kovářská 3, Praha 9 (2. patro)
Možnost objednání na
tel.: 602 262 686

Praha 9

Lokality v Praze
Hrdlořezy
Podvinný Mlýn
Prosek
Vysočany

Termíny od - do
16. - 22.7.
16. - 22.7.
9. - 15.7.
16. - 22.7.

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7 / www.ptas.cz
*pravidelně aktualizované
Termíny naleznete
Na www.ptas.cz

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

Telefon i fax:
+420 283 891 989

Senátorské dny:
každé pondělí od 15.00 – 18.00
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Váš dodavatel tepla

SC-321023/02

Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro,

Červen 2012

TIPY, RADY, OZNÁMENÍ
INZERCE

Kontejnery občanského sdružení
Diakonie Broumov

;«1*4




Stanoviště:
Jablonecká (v bývalém obchodním
centru u Prosecké ul.)
Poliklinika Prosek
Verneřická (u pošty)
Vysočanská (prostřední zastávka
autobusu)
Poliklinika Vysočany
Novovysočanská – U Nové školy
Podkovářská – Jana Přibíka
Náměstí OSN – Prouzova (u parku)
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
Klíčovská (náměstíčko)

OBÝLPMOÓSPL

4KFTMFQSPEŞUJPENŞTÓDƉ
4ÝLPMLBQSPEŞUJPEEPMFU
4QSPGFTJPOÈMOÓQÏŘF W[EŞMÈWBDÓQSPHSBN
4MPHPQFEJDLÈQÏŘF QżÓQSBWB
PEEPI

4KB[ZLPWÏ QPIZCPWÏ

Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení – dámské,
pánské, dětské
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony
Látky – minimálně 1 m²
Domácí potřeby: nádobí bílé i černé,
skleničky – nepoškozené
Peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – nepoškozená

Pronájem garáží na Proseku
Potřebujete parkovat na
Proseku a nemáte kde?
Samostatné uzavíratelné garáže
(nikoliv garážová stání) jsou
k pronájmu v garážích v Lovosické ulici na Proseku. Za garáž
zájemci (nemusí mít trvalé bydliště na „devítce“) zaplatí měsíční nájem 1200 Kč. Termín
prohlídky si lze domluvit na tel.:
776 616 616 - Milan Tuček.

QSPQżFEÝLPMÈLZ

4LBäEâQSBDPWOÓEFO

Pískovcová – Prosecká

F
3FHJTUSVKU
TFWŘBT

4XXXTLPMLBKFTMFD[ UFM

SC-320868/02

BWâUWBSOÏLVS[Z



VO L NÁ D Ě TS K Á
VSTU PE N K A

Dětská pohotovost
ve FN Bulovka
Dětskou pohotovost pro
„devítku“ zajišťuje ve všední
dny, v sobotu, neděli a v době
svátků Fakultní nemocnice
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
-Libeň.

N A V Ý L E T N Í P L AV B U P O L A B I

Ordinační hodiny LSPP pro
děti ve FN Bulovka:
Pondělí - pátek:
16.00 – 7.00
Sobota a neděle: nepřetržitě

platí pouze do 30. června 2012

Telefon:

Uzavíratelné garáže
v Lovosické
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LSPP)
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
Provozovatel LSPP: Poliklinika
Prosek, Lovosická 440/40,
Praha 9
DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
hod - 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

283 842 224
266 084 220

Praha 9

Vyplouváme z Litoměřic
každou sobotu a neděli v 10:00
*rodiče platí plné jízdné

www.osobni-lod.cz

Červen 2012

SC-320897/02

Vstupenka platí pro 1 dítě do 12 let v doprovodu rodičů*.

Strana zelených
Vaši zastupitelé:

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

Ing. Zdeněk Davídek
Tel.: 283 091 328
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
e-mail: petr@pisoft.cz
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
e-mail: jantrnka@centrum.cz

Klub
zastupitelůza
zaČSSD
ČSSDděkuje
děkuje
Klub zastupitelů
všem
spoluobčanůmza
zapomoc
pomoc
všem spoluobčanům
při
řešení problémů
problémůaapodnětů
podnětů
při řešení
vv rámci
Prahy
9.
Setkání
sezastuzasturámci Prahy 9. Setkání se
piteli
Milanem
Apeltauerem
piteli Pavlem
Baudysem
a Leošem
aPaclíkem
Miloslavem
Hanušem
se uskuse uskuteční
v úterý
teční
13. března
od 16.00
do 17.30.
19. června
od 16.00
do 17.30.
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INFO

Velkoobjemové kontejnery v Praze 9
Červen

Nebezpečný odpad
obilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu
na území hl. m. Prahy byl dočasně
přerušen.
V současné době je vypsáno výběrové řízení na zajištění provozování mobilního sběru do 31. 12.
2015. V případě řádného ukon-

M

5. 6.
Jablonecká – Šluknovská
Vysočanská 85/546
Pískovcová
Zakšínská – Zásadská
Nám. Na Balabence (boční
vstup ZŠ)

12. 6.

19. 6.

Bílinská – Litvínovská
Rumburská – Litvínovská
Nad Krocínkou – Obvodová
Vysočanská 39/573
Kovářská – U Školičky
Teplická – Litoměřická (roh proti
domům)
Prosecká 119
Pešlova - Paříkova

K Lipám – Chrastavská
Novoborská – Českolipská
Děčínská (horní parkoviště)
Kovanecká – Podvinný mlýn
Ctěnická – Měšická

čení tohoto výběrového řízení se
předpokládá, že termín opětovného zahájení mobilního sběru je
1. 7. 2012.
V případě dalších dotazů kontaktujte odbor ochrany prostředí
MHMP, konkrétně Ing. Radima
Poláka, tel.: 236 004 376.

Bezplatná právní poradna
Služby bezplatné právní poradny jsou poskytovány sociálně
slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit a mají
trvalý pobyt v Praze 9. V poradně se zabývají řešením bytové
problematiky a problematiky mezilidských vztahů.

26. 6.
Měšická – Novoborská
Pod Krocínkou proti č. 55

Mobilní WC v parku Podviní
V

parku Podviní byly pro veřejnost umístěny mobilní WC. Dvě toalety
najdete u vstupu do lanového centra a dvě u vstupu na psí hřiště.
Toalety zůstanou na místě do konce října. V případě problémů se prosím
obraťte na správce zeleně, e-mail: marianovskav@praha9.cz

Termíny: 6. 6., 27. 6. 2012
V hale vysočanské radnice u infocentra se v den termínu konání
bezplatné právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30 hod.
pořadová čísla.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem v Praze 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy.
Právní poradenství se poskytuje v 1. patře, místnost 106.
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto
službu zažádat vám poskytneme v Infocentru.
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SLAVÍME

SC-320825/06

DOKONŒENÍ VÝSTAVBY
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INFO

Rekonstrukce horkovodu na Proseku
Kompletní rekonstrukce stávajícího páteřního horkovodu
Pražské teplárenské v úseku mezi stanicemi Střížkov
a Prosek začne 1. června.
enerální oprava horkovodu
v úseku mezi ulicí Jiřetínská
a obchodním centrem Billa je nezbytnou nutností. Horkovod je
v havarijním stavu a je jen otázkou
času, kdy by se část Proseka ocitla
bez tepla.

G

V průběhu prací se bude jednat jen
o částečné omezení návštěvníků
parku Přátelství na samém okraji
s tím, že pro průchod do ulice Vysočanská budou instalovány přechodové lávky. Nejvíce se však dotkne
psího hřiště, které po dobu rekonstrukce bude zcela uzavřené.
mk

Harmonogram postupu prací
1. 6. 2012

Zahájení prací na opravě horkovodu
Uzavření psího hřiště

2. 6. 2012

Uzavření vybraných parkových cest a otevření koridorů

30. 8. 2012

Technologické dokončení opravy včetně zásypů

15. 9. 2012

Znovuotevření všech parkových cest

30. 9. 2012

Znovuotevření psího hřiště

30. 10. 2012

Obnova poškozené zeleně
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Vysočanská „V“
v červnu a o prázdninách

NOVÉ LOKALITY

Oblíbené výlety, vycházky, výpravy, výstavy a další akce pro
seniory Prahy 9, známé pod názvem Vysočanská „V“, nabízejí
zajímavý program také v červnu a o letních prázdninách.

12. června a 26. června od 10.30
do 11.30 v Aréně AC Sparta Podvinný mlýn, Kovanecká ulice Praha 9. Zdarma.
Sraz v 10.15 u vrátnice. Na přednášku o cvičení hogudo spojenou
s ukázkami cviků si vezměte pohodlné oblečení (možnost převlečení), WC k dispozici, občerstvení
z automatu.
Hogudo je ozdravná metoda, kterou ovládají mnichové z chrámů
v pohoří Ťan-Šan, je uzdravující,
osvěžující, relaxační. Díky cvičení
hogudo může vaše tělo opět dobře
fungovat, zbavíte se přebytečných
kil (až 12 kilo za dva měsíce), žaludečních i střevních potíží, nemocí
jater, ledvin i žlučníku, zmizí vysoký krevní tlak, pocení, nespavost...
Cviky bude učit sám Mistr hogudo Mgr. Jiří Houdek, který tento
uzdravující systém studoval přímo
u mnichů v chrámech v pohoří
Ťan-Šan.
Pokud odjíždíte na prázdniny na
Lipno, můžete se tu 14. července
ve Frymburku zúčastnit dalšího
semináře na téma Léčivá moc hoguda. Více o této ozdravné cvičební metodě na www.hogudo.cz.

Vyprávění o Mikronésii
14. června ve 14.00 ve velké zasedací síni (2. patro) Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14. Zdarma.
Poutavé vyprávění o cestování po
Mikronésii doplněné diapozitivy a videem ze světa na zemi i pod vodou.

Vycházka do přírody
21. června odpolední vycházka
přírodou Prahy (max. 4 km) z Lysolají do Šáreckého údolí.
Sraz Lysolaje konečná - odjezd
autobusem z Dejvické („Kulaťák“): bus č. 160 – 12.20 hodin,
bus č. 355 – 12.40 hodin, bus č.
359 – 12.55 hodin. Odcházíme po
dojezdu autobusu č. 359, tj. cca ve
13.30. Zdarma.

BEZ HYPOTÉKY
DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

• Nemusíte bance prokazovat bonitu – žádné daňové přiznání,
žádné potvrzení o příjmu

O prázdninách do solné
jeskyně

• Byt si můžete převést do osobního vlastnictví

Ti, kteří zůstávají i v letních měsí• Nový byt si můžete pořídit v jakémkoliv věku
cích v Praze, mohou – stejně jako
• Výjimečné ceny
loni – zdarma navštěvovat solnou
• Nyní i v lokalitách Prosek, Barrandov, Hostivař
jeskyni v Českomoravské ulici (zastávka bus Nádraží Libeň).
Termíny návštěv:
a) 9. 7., 12. 7., 23. 7., 26. 7. v 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 – vždy
800 500 506
pro 10 osob
více info na ﬁnep.cz
b) 6. 8., 9. 8., 20. 8., 23. 8. v 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 – vždy
pro 10 osob
233-12_FIN_inzerce_DRUZSTEVNI-BYDLENI__NASE-PRAHA9__PETKA-PRO-VAS__DEVITKA_92x130mm_v2.ind
16.5.2012 10:36:41
Permanentky (do vyčerpání) si vyzvedněte v Galerii 9 v týdnu od 11.
Jazyková škola,
6.–14. 6. od 10.00 do 19.00 hodin,
FRESH SCHOOL
která vás bude bavit.
Sokolovská 14, stará radnice přízemí.
SC-320966/07

Relaxačně-ozdravné
cvičení hogudo

FRESH

Senioři, kterým nevyhovují dané
termíny, se mohou domluvit na
osobních návštěvách v červenci
a srpnu a po předložení OP s trvalým pobytem v Praze 9 se sídlem
úřadu Sokolovská 14 zaplatí jen
30 korun za jedno sezení.

Angličtina pro dospělé
francouzština, němčina a italština
Praha 9

Rozmluvíme i Vás!
ve skupině jen

4-6 osob

mk

Prosek

Jana Krajíčková
10 let zkušeností s výukou dospělých

Chcete umět poradit svému dítěti
s úkolem z angličtiny?
Ztrácíte ve výuce angličtiny motivaci?
• Dokážeme vám, že angličtina je zábava
• Zbavíme vás ostychu mluvit
• Nácvik reálných situací, konverzace
• Dopolední i večerní kurzy
• Kurzy pro maminky – hlídání dětí zdarma
• Individuální a firemní výuka
• Cena 4 250 Kč za pololetí

Relaxačně-ozdravné cvičení hogudo zvládne každý
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Zápis on-line!
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Jubilanti

Vyřešte to
snadno
a rychle!

80 let
Jaroslava Kuchařová
Jarmila Mikotová
Hana Petruželová
Richard Havlík
Zdeňka Starostová
Blanka Kratochvílová
Karel Vacek
Věra Pokorná
Marie Dvořáková

85 let

Kdykoliv vás život
překvapí nečekanými
výdaji, je tu pro vás
půjčka Provident.

Libuše Šímová
Vladimír Štich
Květoslava Čandová

90 let

94 let

Jiří Slavík

Božena Albrechtová

91 let

100 let

Jiřina Malá
Milada Kumštátová
Jarmila Suchopárová
Zdeněk Nerad

Anděla Šlajsová

Anna Wieweghová

93 let
Pavlína Křížová

Blahopřejeme!

Malý seriál o sociálních službách (15. díl)

jednoduchá a férová smlouva

Životní a existenční minimum

možnost úpravy splátek
bez navýšení
2Q2012

Nejen uživatelé sociálních služeb se na nás obracejí s dotazy na výši
životního a existenčního minima. Od ledna 2012 vláda obě tyto částky
mírně zvýšila, jejich současný stav je tedy následující.
Existenční minimum v Kč za měsíc:

2 200

Částky životního minima v Kč za měsíc:
pro jednotlivce
pro první osobu v domácnosti
15:33 pro druhou a další osobu v domácnosti
pro nezaopatřené dítě do 6 let
pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let
pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let

3 410
3 140
2 830
1 740
2 140
2 450

SC-320642/03

Zavolejte nám a dozvíte se více

12107_pf_regio_inzerce_2Q_92x130.indd 1

92 let

V této rubrice jsou zveřejňována pouze jména jubilantů, kteří k tomu dali písemný souhlas.

pĒjĉka pđesnċ podle vašich potđeb

844 198 198

Božena Kaucká
Bohuslav Rupeš
Soňa Havlíková
Miloslav Hronek
Karel Cibulka

www.provident.cz

28.3.12

Životní minimum domácnosti je součtem všech částek životního minima
jejích jednotlivých členů. Za domácnost jsou považovány, a tedy následně
společně posuzovány nejen rodiny, ale i jiné osoby, které společně
hospodaří.

SC-320716/04

Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc:
jednotlivec
3 410
2 dospělí
3 140 + 2 830 = 5 970
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let
3 140 + 1 740 = 4 880
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let
3 140 + 2 830 + 2 140
+ 2 450 = 10 560

Červen 2012

Pakliže jsou příjmy domácnosti vyšší než pro ni stanovené životní
minimum, ve standardních případech tato domácnost nesplňuje nárok na
dávky pomoci v hmotné nouzi. Dávky hmotné nouze totiž ve své podstatě
plní především funkci dorovnání příjmů do životního minima. Jiná situace
je v případě dávek státní sociální podpory, např. o přídavek na dítě nebo
o porodné lze požádat ve chvíli, kdy životní minimum činí méně než jeho
2,4násobek. Uvedené informace jsou pouze orientační, případné nároky
na některé ze sociálních dávek lze zjistit na Úřadu práce pro Prahu 9,
Oddělení nepojistných sociálních dávek, Sokolovská 14/324, Praha 9
v budově ÚMČ Praha 9 ve 3. patře.
V závěru je však nutno připomenout, že příjmy domácnosti jsou vždy
posuzovány v původní výši před provedením exekučních srážek. Nízké
příjmy domácnosti z důvodu srážení dluhů nejsou proto důvodem pro
přiznání dorovnávajících sociálních dávek.
Věra Barešová, zdroj: MPSV
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Společenské centrum pro seniory Prahy 9 v červnu
Společenské centrum pro seniory Prahy 9 (Klub seniorů Prosek), Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,
www.ssspraha9.cz, telefon: 286 582 298, mobil: 724 905 785.
1. 6. 2012 – pátek
Speciální zdravotní cvičení
s prvky jógy – od 8.00 do 9.00
Vycházka s trekkingovými holemi
(nordic walking) – od 10.00 do
14.00. Sejdeme se na autobusové
zastávce č. 112, stanice metra
Nádraží Holešovice (půjdeme
směr kafírna a čajovna Alchymista
– muzeum kávy na Letné a poté
do přírody)
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 12.00 do 13.00
Kurz základů výpočetní techniky
pro seniory – od 13.30 do 15.00
4. 6. 2012 – pondělí
Speciální zdravotní cvičení
s prvky jógy – od 9.00 do 10.00
Bazar pro seniorky
Deskové hry pro osoby se ZTP
a seniory – od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (úplní
začátečníci) – lektorka od 11.00
do 12.00
Cvičení Tai chi pro seniory
– od 14.00 do 15.00
5. 6. 2012 – úterý
Angličtina pro seniory (úplní
začátečníci) – lektorka od 9.00
do 10.00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 10.00 do 11.00
Bazar pro seniorky – od 10.00
do 11.00
Angličtina pro seniory (začátečníci) – lektor od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) –
od 11.00 do 12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé vč. Čajovny – od 13.00 do
16.00. Beseda s akad. malířkou a
výtvarnicí, vč. názorné ukázky a
možnosti si to vyzkoušet – „Barvy
a my v našem životě“ (pohoštění
a ochutnávka); Klub historie –
Romantismus; poté Policie ČR
– prevence
6. 6. 2012 – středa
Speciální zdravotní cvičení
s prvky jógy – od 9.00 do 10.00
Bazar pro seniorky
– od 10.00 do 14.00
Němčina pro seniory – konverzace od 10.10 do 11.10
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZPS – 14.00–15.00

Bridž pro seniory
– od 15.00 do 17.00
7. 6. 2012 – čtvrtek
Speciální cvičení s prvky jógy
– od 8.55 do 9.55
Němčina pro seniory (začátečníci)
– od 10.00 do 11.00
Němčina pro seniory (pokročilí)
– od 11.30 do 12.30
Bazar pro seniorky
– od 12.00 do 14.00
8. 6. 2012 – pátek
Speciální zdravotní cvičení
s prvky jógy – od 8.00 do 9.00
Bazar pro seniorky
– od 9.10 do 9.40
Vycházka s trekkingovými holemi
(nordic walking) – od 10.00 do
12.00. Sejdeme se na autobusové
zastávce č. 112, stanice metra
Nádraží Holešovice.
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 12.00 do 13.00
Kurz základů výpočetní techniky
pro seniory – od 13.30 do 15.00
11. 6. 2012 – pondělí
Angličtina pro seniory (úplní
začátečníci) – lektorka
od 11.00 do 12.00
Cvičení Tai CHi – pro seniory
od 14.00 do 15.00
12. 6. 2012 – úterý
Angličtina pro seniory (úplní
začátečníci) – lektorka
od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (začátečníci) – lektor od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 11.00 do 12.00
13. 6. 2012 – středa
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZPS
– od 14.00 do 15.00
Bridž pro seniory
– od 15.00 do 17.00
14. 6. 2012 – čtvrtek
Klub důchodců – zadáno
od 14.00 do 16.00
15. 6. 2012 – pátek
Angličtina pro seniory (pokročilí)
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– od 12.00 do 13.00
Kurz základů výpočetní techniky
pro seniory – od 13.30 do 15.00
18. 6. 2012 – pondělí
Angličtina pro seniory (úplní
začátečníci) – lektorka
od 11.00 do 12.00
Cvičení Tai Chi – pro seniory
od 14.00 do 15.00
19. 6. 2012 – úterý
Angličtina pro seniory (úplní
začátečníci) – lektorka od 9.00
do 10.00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (začátečníci) – lektor od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 11.00 do 12.00
20. 6. 2012 – středa
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZPS
– od 14.00 do 15.00
Bridž pro seniory
– od 15.00 do 17.00
21. 6. 2012 – čtvrtek
Klub důchodců
– zadáno od 14.00 do 16.00
22. 6. 2012 – pátek
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 12.00 do 13.00
Kurz základů výpočetní techniky
pro seniory – od 13.30 do 15.00
23. 6. 2012 – sobota
Letní slavnosti v Podviní
25. 6. 2012 – pondělí
Speciální zdravotní cvičení
s prvky jógy – od 9.00 do 10.00
Bazar pro seniorky
– od 10.00 do 11.00
Deskové hry pro osoby se zdravotním postižením a seniory
– od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (úplní
začátečníci) – lektorka
od 11.00 do 12.00
Cvičení Tai chi – pro seniory od
14.00 do 15.00
26. 6. 2012 – úterý
Angličtina pro seniory (úplní
začátečníci) – lektorka od 9.00

do 10.00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 10.00 do 11.00
Bazar pro seniorky
– od 10.00 do 13.00
Angličtina pro seniory (začátečníci) – lektor od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 11.00 do 12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé
vč. Čajovny – od 13.00 do 16.00.
Klub historie – Velké soudní procesy; Tréninky paměti; Dílny alias
Klub šikovných rukou
27. 6. 2012 – středa
Speciální zdravotní cvičení
s prvky jógy – od 9.00 do 10.00
Bazar pro seniorky
– od 10.00 do 14.00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZPS
– od 14.00 do 15.00
Bridž pro seniory
– od 15.00 do 17.00
28. 6. 2012 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení
s prvky jógy – od 9.00 do 10.00
Bazar pro seniorky
– od 10.00 do 14.00
Klub důchodců (zadáno)
– od 14.00 do 16.00
29. 6. 2012 – pátek
Speciální zdravotní cvičení
s prvky jógy – od 8.00 do 9.00
Bazar pro seniorky
– od 9.10 do 9.40
Vycházka s trekkingovými holemi
(nordic walking) – od 10.00 do
12.00. Sejdeme se na autobusové
zastávce č. 112, stanice metra
Nádraží Holešovice.
Angličtina pro seniory (pokročilí)
– od 12.00 do 13.00
Kurz základů výpočetní techniky
pro seniory – od 13.30
do 15.00 hodin
POZNÁMKA: Zájemci o služby
kadeřnice (ženy 100 Kč, muži 50
Kč), o služby masérky pro seniory,
o kosmetické poradenství, bazar
– prodej nového oblečení pro
seniorky za nízkou cenu, nechť se
přihlásí co nejdříve v Harrachovské na Proseku – spěchá!
Červen 2012
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Letní slavnosti nejen pro seniory
Letní slavnosti s podtitulem nejen pro seniory jsou již třetím rokem nedílnou součástí kulturního dění v Praze 9.
Předchozí dva úspěšné ročníky jsou motivací pro pořadatele, kteří se snaží každým rokem akci vylepšovat
a rozšiřovat. Jak se jim to podaří letos, se přijďte přesvědčit 22. a 23. června.
etní slavnosti jsou kulturněsociální projekt, jehož cílem
je především zpestřit každodenní
život seniorům. V neposlední řadě
akce slouží jako prezentace volnočasových aktivit nejen na území
Prahy 9. „Senioři mají omezený
přístup k informacím o možnostech zapojení se do veřejně organizovaných činností týkajících se
například zdravotní prevence, pohybu, dalšího vzdělávání, tvůrčích
dovedností apod. a to je důvod,
proč tuto akci pořádáme. Právě
díky pestrému programu je zde
možnost dozvědět se více informací o některých zajímavých činnostech,“ říká pořadatel Letních
slavností Petr Sovič.
Po zkušenostech z minulých let
rozšiřují pořadatelé program také
pro rodiny s dětmi, které rovněž
potřebují získat cenné zkušenos-

L

ti v oblasti volnočasových aktivit
a sociálního povědomí.
Návštěvníky akce čeká po oba dny
bohatý kulturní program a velice
rozmanitý doprovodný program,
na kterém spolupracují neziskové organizace, nadace, nadační
fondy a další subjekty. Hlavním
partnerem letošního ročníku je
Nadační fond Veselý senior, jehož
patronkou je herečka a moderátorka Tereza Kostková, která je
také tváří letošního ročníku, a celý
projekt rovněž podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
– akce je začleněna do programu
s názvem Evropský rok aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity vyhlášený Evropskou unií.
Vstup do areálu je zdarma a návštěvníci budou mít možnost podpořit některé významné partnery
akce, například Středisko sociál-

ních služeb Prahy 9 a také Nadační fond Veselý senior, a to formou
příspěvku přímo na místě konání
akce.

Pátek v Novovysočanské
Páteční program 22. června se
koná od 13 hodin v krásném prostředí zahrady Domova seniorů
v ulici Novovysočanská (v blízkosti stanice autobusu č. 136 Skloněná). Vystoupí například Žižkovanka Petra Soviče a legenda české
dechovky Josef Zíma, Senior Dixieland Praha, taneční soubor Meduňky a další.

Sobota v Podviní
Sobotní hlavní program 23. června
začíná v 11 hodin v krásném Parku
Podviní ve Vysočanech (v blízkosti
stanice metra B – Vysočanská).
Vystoupí soubory ze ZUŠ Prosek,

Žižkovanka Petra Soviče, Walda
Matuška Revival, zpěvačka Radka
Fišarová, Golden Big Band Prague kapelníka Petra Soviče a jeho
hosté, zpěvák Martin Maxa, Bugles-Beatles revival a další.
Doprovodný program je zaměřen
na všechny návštěvníky, takže nebudou chybět programy pro děti
včetně divadla, tvořivé dílny, výstava obrazů a výrobků seniorů, ukázky první pomoci v podání členů
Českého červeného kříže, bubenický workshop, cvičení pro seniory,
vědomostní soutěže a hry a další.
Neváhejte a přijďte podpořit dobrou věc a strávit společně s celou
rodinou pěkný páteční či sobotní
den. Bližší informace naleznete od
1. 6. 2012 na webových stránkách
www.letnislavnosti.wz.cz nebo na
plakátech či v médiích.
ps
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Druhý ročník Senior akademie úspěšně skončil
Senioři naší i sousední MČ Praha 14 měli v jarních
měsících opět možnost absolvovat projekt prevence
kriminality – Senior akademii.
ejím cílem bylo naučit seniory
jak předcházet trestné činnosti, jak významně přispět k osobnímu bezpečí a ochraně svého
majetku či jak přivolat i poskytnout pomoc. Praktické informace
získali senioři zdarma, a to formou
deseti dvouhodinových přednášek
Útvaru prevence Městské policie
hlavního města Prahy.
Mimo tyto poutavé přednášky
mohli účastníci Senior akademie
nahlédnout i do prostor jinak veřejnosti utajených, např. Centrálního operačního střediska Městské policie hlavního města Prahy.
Při slavnostním ukončení aka-

J

Senior akademie se zúčastnili
senioři z devítky a čtrnáctky

demie dostal každý její účastník
pamětní list a předměty k ochraně
osobního bezpečí a zabezpečení
majetku v podobě magnetického
minialarmu na okna či dveře.

Spokojení senioři
O druhém ročníku Senior akademie, a nejen o něm, pochvalně
hovořila také jedna z účastnic, Jarmila Vysoudilová. Napsala nám:
„...Velmi mile překvapila osobní
účast místostarosty Adama Vážanského při předávání Pamětních listů účastníkům kurzu za
absolvování vzdělávacího programu prevence kriminality. Radnici
Prahy 9 a Městské policii hl. m.
Prahy patří zasloužený dík za velmi kvalitně připravených všech
deset přednáškových cyklů. Není
možné nezmínit možnost navštívit Centrální operační středisko
Městské policie hl. m. Prahy i Muzeum policie na Karlově. Všechny
praktické informace určitě přispějí

Pamětní listy účastníkům Senior akademie předával
místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský
k našemu osobnímu bezpečí.
Připočteme-li k této vzdělávací
akci i výborně pracující oddělení
kulturně-sociální, konkrétně akce
pod vedením Renáty Píchové,
nemáme si my senioři v Praze 9
opravdu na co stěžovat. Dubnový

výlet do Českého Šternberka spojený s osvěžující vycházkou, návštěvou hradu a možností pohovořit
s majitelem, šlechticem Zdeňkem
Šternberkem, patří k nezapomenutelným zážitkům.“
Text: mt, Foto: mk

SC-320496/02
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Národ-
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 narodila
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získala
žačka
vynikající
Otýlie
&!
 
 1873
!"
& 
Sklenářové-Malé.
V roce
byla nadějná
B #$!  %&!G , 
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tišek
O
 #&
&
# #obvyklé
 
ve tvaru
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přímo na nápravu
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#
vozů byla
77 a 83. Dodány
19.prosince

 &
  #byly
# #
 
26. března
tomu tedy právě
1900
 a
#&  1901.
#Je
 
 %&!
&!#
 
110
let od doby,
kdy se ve Vysočanech
obje první
 Eelektromobil.
#F -   
vil
 
   $Miroslav
   &
M '#
Kuranda
! & 0 ( X  & #  
#! #! &   
# $ ""   
  &  ;  #    
žilo
 Jak
& se
 dřív
 
 " 

6 Niny
#I
 !#
Vzpomínky
Topolové
    &    
%&! ; # B& #
"
% na
 návštěvě
!mí drazí
!
Tuhle!
u mě byli

G
#%"(
kluci –/
syn a dva
vnuci.
Plno rámuD#
 a &
 G
-
su, spěchu
rozruchu.
Když
odešli
!


$!!
a byl zase klid, přišly vzpomínky '#
!B " V&!& &! " 
na úplně jiný život za mého dětství

 *C &!   
v
první
 republice.
G 
   %# 
Taťka
chodil
práce (pokud
byla),
#
#
 do&!#

 já do
#
byla doma
a starala
se, aby
školy
" a mamka

&!
##
#"$!
 dobrá

# akrásná
$ #
nás
večer čekala
večeře
po#
$
! sklidili
   
 
hoda. Když
jsme
se stolu,
mamka
 #
já si většinou
  
pletla
nebo něco šila,
kresli-
la


&!


 &!
a taťka nám na pokračování četl knížky.
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Na předním krytu jsou uváděny vepředu
 &! ! & &!$ 6 "  ?
dvě elektrické
,
  svítilny. Oba elektromobily
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nebyl již planetovým souko-lím, ale dvojicí
řetězů a ozubených kol, od hřídele motoru
vedl řetěz na předlohovou hřídel s převodem dopomala. Předlohová hřídel byla
obe-pnuta brzdícím pásem a byla ovládána
pedálem na podlaze. Ruční brzda se ovládala šnekovým převodem klikou na boku sedadla řidiče, řízení předních kol volantem.
Vůz byl osvětlen jednou svítilnou uprostřed
před-ního ochranného plechu. Světlo snad
bylo acetonové.
Třetí vůz této série měl již dva elektro& #; 
motory, na každé kolo zvlášť. Osvět-lení
bylo dvěma svítilnami na bocích vozu vedle
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vysočanské továrny AEG (Elektrizitäts
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Aktien-Gesellschaft, dříve Kolben a spol.).
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tatodvě
auta 
postavili.
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"Ani
&
k
těmto
vozům
nemáme
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dokumenE &F"   0
taci. Víme o nich jen, že dosáhly nejvyšší

ŠKOLSTVÍ

Dopravní
soutěž mladých
cyklistů z našich
základních škol
Na Dopravním hřišti na Proseku se 9. května konala
tradiční soutěž mladých cyklistů.
ejlepší výkony podali žáci Základní školy Litvínovská 600. Za školu
soutěžilo jedno družstvo v mladší kategorii a druhé ve starší kategorii. Obě družstva dosáhla prvenství a převzala si ceny z rukou radní pro
školství Prahy 9 Zuzany Kučerové. Vítězná družstva postupují do krajského kola, jež se koná 6. června v Praze 2.
Druhé příčky obsadila družstva ZŠ Litvínovské 500.
Soutěž proběhla pod vedením Městské policie a zástupců BESIPu. Nad
soutěží převzal záštitu starosta městské části Jan Jarolím. Počasí se letos
mimořádně vydařilo a děti se skvěle bavily.
red

N

Mladí cyklisté na Dopravním hřišti na Proseku

SC-321003/01

SC-321033/01

INZERCE

Vaše anglická ŠKOLKA

KinderGarten Střížkov
Odpolední anglická DRUŽINA pro děti
z 1. stupně základní školy
Klub vedou kvalifikovaní učitelé
- rodilí mluvčí
Nechte své děti učit se anglicky
zábavnou a hravou formou
Každý všední den
od 13.00 do 17.00 hod.

Anglická mateřská školka Prázdniny s angličtinou
Anglická školka s rodinnou atmosférou
pro děti od 18. měsíců do 6 let
Malé skupinky dětí vedou naši zkušení
a nadšení pedagogové – rodilí mluvčí

Přijďte se k nám podívat,
Těšíme se na Vás!

v Praze pro předškoláčky
i pro malé školáčky
Letní prázdniny u nás pro děti
z celé Prahy
Pojďte si s námi hrát a tvořit,
pojeďte s námi na výlety,
učte se s námi anglicky
i o prázdninách

Habartická 576/1b, Praha 9 – Střížkov, Tel.: 602 282 330, střížkov@kindergarten.cz
Červen 2012
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Anglický klub pro školáky
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ŠKOLSTVÍ

Certiﬁkované jazykové
Děti! Kluci! Holky! Pojďte
zkoušky z angličtiny
do Kašpárkovy školky
nanečisto pro naše sedmáky Městská část Praha 9 nechala na podzim loňského roku

zrekonstruovat prostory nevyužívané prádelny v objektu
jeslí Českolipská 621 na Proseku na zařízení zajišťující
péči o předškolní děti.

ové zařízení péče o předškolní
děti Školka Kašpárek provozuje sdružení fyzických osob.
Školka je umístěna v areálu dětských jeslí (ulice Českolipská
621, Praha 9-Prosek). Součástí
areálu jsou mimo jiné udržovaná
rozlehlá zahrada, dále tělocvična,
kočárkárna a vlastní stravovací
zařízení.
Zázemí nově zrekonstruované
školky je tvořeno šatnou, kuchyňským koutem, sociálním zařízením uzpůsobeným pro malé děti
a velkou hrací a odpočinkovou
místností.

N

Z testování všech žáků sedmých ročníků v mezinárodní zkoušce
City & Guilds IESOL nanečisto

Městská část Praha 9 financuje základním školám dotaci
na rodilého mluvčího v anglickém jazyce na prvním
i druhém stupni.
dubnu radnice zajistila a také plně uhradila
testování všech žáků sedmých
ročníků v mezinárodní zkoušce
City & Guilds IESOL nanečisto –
tzv. Mock Exams – na úrovni A1
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,“ informuje radní Prahy 9 pro školství
Zuzana Kučerová.
Děti si ověřily svoje znalosti v poslechu, porozumění textu a písemném projevu. Celý test trval
120 minut a probíhal za podmínek stanovených pro zkoušky

„V

City & Guilds. Každý žák seděl
v lavici po jednom, po dobu testu
byla zakázána komunikace mezi
žáky a používání jakékoliv technické podpory. Zkoušky se zúčastnila
zástupkyně akreditovaného centra
britských zkoušek s mezinárodní
platností City & Guilds.
Pět nejlepších žáků, kteří zkoušku
složili s vyznamenáním ve všech
třech kategoriích, obdarovala
Městská část Praha 9 dárkem a poukazem na opravdovou zkoušku
City & Guilds.
red

Mezi hlavní přednosti školky patří
cenová dostupnost, otevírací doba
(základní 7.00–18.00) a nepřetržitý provoz během letních prázdnin, kdy jsou kapacity ostatních
školek výrazně omezeny. Mimo
běžný denní výukový vzdělávací
program školka nabízí po individuální dohodě večerní hlídání
(18.00–21.00), dále pak noční
a víkendové hlídání.
Více informací získáte na oﬁciálních webových stránkách: www.
skolka-kasparek.cz nebo na telefonu 776 527 727.
zk

Zleva Ing. Plach – zřizovatel, Ing. Marek Doležal – zástupce starosty Prahy
9, Mgr. Zuzana Kučerová – radní pro školství Prahy 9,
Ing. Kužma – zřizovatel, Hana Němcová – lektorka

SC-320878/01
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KULTURA
5. 6. úterý
Šuplík – www.suplik.717.cz
12. 6. úterý
Městská
Jarda Urbánek
bandzone.cz/jaroslavurbanek

GONG
7. 6. čtvrtek
15.00
Vystoupení dětí MŠ Kovářská
12. 6. úterý
17.00
Vystoupení žáků ZŠ Balabenka
13. 6. středa
19.00
Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek v Praze
14. 6. čtvrtek
18:30
CANTORIA Praha - koncert ženského
pěveckého sboru pod vedením sbormistryně Mgr. J. Halamové. Klavírní
doprovod H. Svatoňová
15. 6. pátek
18.00
Premiéra
W. Shakespeare: Večer tříkrálový
aneb Cokoli chcete – Divadlo AHA!
Překlad: J. Josek; dramaturgie:
M. Pokorný; výprava: M. Roszkopfová; hudba: T. Alferi; výroba kostýmů:
M. Stichová; produkce: S. Takáčová.
Hrají: M. Mazal, K. Nohýnek, J. Stich,
Z. Velen j.h., V. Hadraba, J. Škvrna j.h,
J. Slánský j.h.,P. Zeman-Bečková,
N. Topinková, V. Stasiowská. Režie
a úprava textu: V. Herajtová
16. 6. sobota
16.00
GALASENIOR - slavnostní vyhlášení
výsledků literární soutěže pro česko
– slovenské seniory na téma „Proč je
to tak, jak to je a proč to není tak, jak
by mělo být.
Pod záštitou Magistrátu hl. města
Prahy a ve spolupráci s Divadlem
AHA! a Divadlem Gong pořádá OS Art
Botič Praha
18. 6. pondělí
19.30
L. Pivoňka a divadelní spolek Post
Scriptum: DADY BOX
Neuvěřitelné příběhy a osudy odložených dědků v mateřské školce.
Scéna: A. Hustoles, kostýmy: J. Vodičková, úprava textu: J. Duběda,
technika: T. Matásek, P. Veverková,
J. Příhoda ml. Hrají: J. Krajník, F. Kasík, O. Kovařík, J. Řičař, F. Hlaváček,
K. Dáňová, H. Zajícová, D. Šubertová, L. Knieradl, R. Slivka, J. Veselá,
J. Jindřichová, R. Šilhart, M. Trajhan.
Asistent režie: V. Kratinová. Režie:
L. Pivoňka
19. 6. úterý
18.00
Taneční centrum BACKSTAGE – ta-

Červen 2012

neční vystoupení dětí od 4 do 14 let.
Ukázky z baletu, street dance, dětské
zumby aj.
www.centrumbackstage.cz
20. 6. středa
18.00
SNATCH RANK – vystoupení taneční
skupiny, která se věnuje v první řadě
stylu hip hop dance, ale i dalším –
house dance, poppin, wackin...
www.snatchrank.cz
25. 6. pondělí
19.00
GILGAMÉŠ – veselá paralela k dospívání v parodii podle starověkého eposu.
Scénář a režie: M Brožek z Prošku,
hrají studenti, absolventi a učitelé
obchodní akademie Vinohradská
26. 6. úterý
15.00
FESTIVAL POTĚŠENÍ – pořádá Studio
Paradise
Prezentace ﬁrem, které působí převážně v obvodě Prahy 9 bude doplněna ukázkami líčení, ochutnávkou
čajů, vín, taneční ukázkou dětské
zumby a hudebním vystoupením
K. Kolomazníkové (Holki) a J. Koutové.
www.paradisestudio.cz

KLUB KOCOUR
21. 6. čtvrtek
David „Alfík“ Dewetter
bandzone.cz/fan/davidalﬁkdewetter

DVOREČEK
Jandova 207/4, Praha 9, mob.: 777
902 596, zahradní scéna v restauraci
U Kavalíra - jediná venkovní scéna ve
Vysočanech. Vždy v úterý.

19. 6. úterý
Koncert žáků Divadla Gong

16.00

26. 6. úterý
The Pláky
wwww.theplaky.webzdarma.cz

GONG DĚTEM
1. 6. pátek
10.00
Malá scéna: Divadlo Pro malý
K. Zima: O HLOUPÉM HONZOVI
Poslyšte příběh o mládenci jménem
Jan. O jinochovi v odřených kalhotách středního vzrůstu a s odřenýma
ušima.
Hrají: K. Zima, J. Škvrna a E. Kodešová. Scéna a loutky: R. Marek. Pro
děti od 3 let.
4. 6. pondělí
10.00
Divadlo AHA!
R. Kipling, V. Pokorný: MAUGLÍ
Dramatizace dnes již klasického
dobrodružného příběhu z indické
džungle, kde lidské mládě Mauglí
žije ve společenství zvířat s osobitými charakterovými rysy. V hudební
komedii nechybí napětí, humor a zřetelné morální poslání….
Úprava, texty písní a režie: M. Pokorný; hudba: P. Zeman; choreograﬁe:
S. Balabán;
kostýmy, loutky a výtvarná spolupráce: B. Wojtkowiak; scéna a výtv. spolupráce: Z. Hadrabová; produkce a as.
režie: S. Takáčová. Hrají: V. Hadraba,
P. Zeman-Bečková/T. Krchovová, R.
Klučka, M. Mazal, V. Stasiowská/V.
Svobodová, J. Stich, K. Nohýnek. Pro
děti od 5 let.

5. 6. úterý
10.00
Divadlo AHA!
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Veselá hudební pohádka.
Scéna: R. Dubovský a Z. Hadrabová,
kostýmy: P. Vykoukalová, hudba: P. Moravec, texty písní: M. Pokorný a M. Moravcová, světla a zvuk: M. Puha. Hrají:
N. Topinková/K. Viktorinová, V. Hadraba,
Z. Hadrabová/E. Hromníková, K. Nohýnek. Dramatizace, texty písní a režie:
M. Pokorný. Pro děti od 3 let.
6. 6. středa
10.00
Divadlo AHA!
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
Dnes již klasické příběhy neposedného kluka, který žije se svou
svéráznou tetičkou Polly a se svým
nerozlučným kamarádem Huckem
Finnem prožívá nejrůznější zapeklité
situace.
Hrají: V. Hadraba, K. Nohýnek, J. Stich,
V. Svobodová a N. Topinková. Režie:
V. Štěpánek. Pro děti od 9 let.
11. 6. pondělí
10.00
Divadlo AHA!
J. Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY ANEB
KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Uprostřed lesa se strhne mela mezi
Kmotrou Liškou a psy Sultánem
a Hektorem. Pohádkový dědeček má
plné ruce práce, aby dokázal, že nejchytřejší je ten, kdo umí v nesnázích
nabídnout pomocnou tlapku a být
dobrým kamarádem.
Hrají: P. Zeman-Bečková, V. Hadraba,
R. Klučka a J. Stich. Dramatizace,
texty písní a režie: M. Pokorný. Pro
děti od 4 let.
13. 6. středa
10.00
Divadlo AHA!
Premiéra
W. Shakespeare: VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
aneb COKOLI CHCETE
Komedie rozmanitých chutí a vůní –
bláznivá, drsná i poetická, ironicky
jízlivá, magická, plná nečekaných
zvratů a překvapení, pikantních tajemství, legrace, plná milujících i nemilovaných, laskavá i nemilosrdně
sarkastická, k zamyšlení i popukání… zkrátka COKOLI CHCETE.
Překlad: J. Josek; dramaturgie:
M. Pokorný; výprava: M. Roszkopfová; hudba: T. Alferi; výroba kostýmů:
M. Stichová; produkce: S. Takáčová.
Hrají: M. Mazal, K. Nohýnek, J. Stich,
Z. Velen j.h., V. Hadraba, J. Škvrna j.h,
J. Slánský j.h.,P. Zeman-Bečková,
N. Topinková, V. Stasiowská. Režie
a úprava textu: V. Herajtová. Pro mládež od 12 let.
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Večer tříkrálový, aneb červnová
premiéra Shakespeara v Divadle Gong
Poslední premiéra souboru
Divadla AHA! před letními
prázdninami nese název
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ, aneb
Cokoli chcete a pochází
z pera slovutného mistra oboru sira Williama
Shakespeara. Režie tohoto
vskutku skvostného díla
se ujala hostující režisérka
Věra Herajtová. Její výběr
byl ze strany vedení Divadla AHA! cílený, protože se
jedná o skutečně výraznou
osobnost současné české
divadelní režie a záruka, že
se svého úkolu zhostí se
ctí a výsledek bude stát za
to, je tudíž stoprocentní!
ovolili jsme si paní režisérku
během zkoušení jedné z nejlepších Shakespearových komedií
vyrušit a vyzpovídat, abychom se
dozvěděli o chystané premiéře,
která se uskuteční 15. června od
19.30 hodin (dopolední představení již 13. června od 10 hodin), co
možná nejvíce...

D

Paní režisérko, řekněte nám, co
pro vás znamená William Shakespeare jako autor. Zůstává pro vás
stále, i po letech strávených u divadla, výzvou?
Shakespeara nepotkávám poprvé
a výzvou je pro mě pokaždé. Je to vý-

jimečný autor a setkání s ním, zvlášť
v překladu Jiřího Joska, je vždycky
příjemné. William Shakespeare napsal hru na objednávku k slavnostnímu večeru na den 6. ledna1602,
k oslavě Zjevení Páně a příchodu
Tří králů. A vidíte – komedie, která
vznikla pouze pro jeden večer, baví
diváky po celém světě už čtyři sta deset let. Co víc k tomu dodat?
Dejte nám možnost „nahlédnout
pod pokličku“ a prozraďte nám,
jak jste celý příběh pojala.
Shakespeare je věčně mladý autor a my se ho snažíme pochopit
a vyložit tak, aby mu rozuměli lidé
jedenadvacátého století. Jeho hry
mají velký přesah. Oživuje vtipně
témata, ve kterých si každý najde to své. Takovému pochopení
a „uchopení“ autora předchází
hodně práce i kompromisů. Nejde
jen o pochopení autora, ale také
o pochopení zadání, které z určitého divadla dostanete. Pro Divadlo
AHA! jsem se „na objednávku“
musela některých postav ve hře
„zbavit“. Postavy sevřít, text ztenčit co do počtu slov a zároveň zachovat příběh celý a po významu
a taky ho neokrást o pointy... Když
jsem zadání pro divadlo splnila,
předala jsem svoji úpravu panu
překladateli, aby se k ní vyjádřil.
Přijal ji a vypadal spokojeně, to
byla velká radost i úleva. Pak, když
máte hotový text a tušíte, o čem se
to bude hrát, se postavíte s celou
koncepcí před herce, které nesmíte zklamat. S nimi pak společně
nazkoušíte hru a doufáte, že ne-

Večer tříkrálový v Gongu
zklamete diváky. Tak nějak to pod
tou naší pokličkou kvasí…
Jak se vám spolupracuje s hereckým souborem Divadla AHA!?
Herectví je těžká profese. Herci se
dávají všanc celí a kolikrát nevědí komu. Je to, jako by s každým
novým zkoušením upisovali svou
duši ďáblu. A katarze přichází tak
zřídka… Když se ovšem zadaří
a pracujete se skupinou lidí, kteří si
navzájem věří a rozumějí tomu, co
po nich chcete, je to báječná hra. To
se myslím tentokrát povedlo, takže
se spolu netrápíme, naopak si to
naše zkoušení užíváme, a tak doufám, že to na výsledku bude znát.
Pro mě je práce s herci vlastně to
nejpodstatnější, co mě při inscenování textu na divadle zajímá.
Hledáme společný jazyk, způsob,
pohled na hru, žádné staré haraburdí a klišé na diváky ze šuplíků vytahovat nechceme. Vznik

úspěšné inscenace není nikdy
dílem jednoho člověka, vždycky
jde o týmovou práci. Zatím jsme
teprve uprostřed zkoušení, o to
větší mám radost z toho, že naše
práce na inscenaci vzbuzuje tolik
zájmu...
Co nám řeknete na závěr?
Večer tříkrálový je skvělá hra o lásce, vášni, moudru i bláznovství.
Je plná záměn, které jsou zdrojem komických situací. Věřím, že
pobaví každého, kdo za námi do
Gongu přijde.
Těšíme se na vás! A na koho se
mohou těšit diváci? Na Natálku
Topinkovou, Pavlu Bečkovou,
Veroniku Stasiowskou, Kryštofa
Nohýnka, Miloše Mazala, Jarmila Škvrnu, Jaroslava Slánského,
Zdeňka Velena, Vratislava Hadrabu a Jakuba Sticha.
Ptal se: Jakub Stich
Foto: Jan Šilar

Zase přijíždí
KinoBus

Koncert
na radnici

Pohádky Na Dvorečku

Kinobus – letní kino s ryze
českou ﬁlmovou tvorbou
přijíždí v červnu na „devítku“.
17. 6. – 20. 6. od 21.30
hodin se bude promítat na
škvárovém hřišti před parkem
Podviní ve Vysočanech.
21. 6. – 24. 6. od 21.30 hod.
najdete kinobus v Parku
Přátelství na Proseku.
Uvidíte to nejlepší z české
kinematograﬁe. Sledujte více
na www.dpp.cz

14. června od 19 hodin
Komorní koncert
M. Vážanská – housle,
Čeněk Pavlík – housle,
Hana Forsterová – klavír
Program: B. Smetana, J. Suk,
W. A. Mozart, V. Trojan,
A. Dvořák
Koncert se koná v obřadní síni
vysočanské radnice Praha 9,
Sokolovská 324/14. Bezbariérový vstup (2. p./výtah).
Omezená kapacita sálu.

Oblíbené Pohádky Na Dvorečku pokračují
ačují
v Jandově 4, Praha 9-Vysočany
i v červnu. Malá letní scéna pro děti
od 3 let ožívá vždy ve středu
od 16.00. Vstup volný.
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6. 6.
13. 6.
20. 6.
27. 6.

Vodnická pohádka - Divadélko Romaneto
Jak šel Míša hledat kamaráda – Divadlo Patálie
Hloupý Honza - Divadlo Pro malý
Tři zlaté vlasy děda Vševěda – Divadlo Kejklíř
klíř

Červen 2012

KULTURA
Galerie Dion
Na Pokraji 540/2,
Praha 9
tel.: 739 056 332
www.dionart.cz

Galerie Dion:
Skrytá sdělení

sobitá tvorba brněnského malíře Miroslava Štolfy (nar. 1930)
zaujímá v současném českém výtvarném umění jedno z předních
postavení. Umělec totiž již od roku
1961 jako jeden z prvních tlumočí
a diskutuje vztah člověka a stroje.
Jestliže v první polovině 60. let
ústředním tématem Štolfových
děl byl svět motocyklových závodů, autor si po etapě neﬁgurativních obrazů přelomu 60. a 70.
let v polovině sedmdesátých let
vytváří svůj speciﬁcký styl kreseb
ﬁktivních strojových mechanismů a obrazů nedeﬁnovatelných
strojních zařízení, maleb karoserií
s lakovanými plechovými plocha-

O

mi a sestav strojů v neurčitých
seskupeních a shlucích. Druhou
nedílnou složkou kompozic se
přitom stává i krajina, dějiště her
mechanismů.
Po roce 2000 se umělec přiklání k ﬁgurativní tvorbě, opětovně
k malbě vysoké technické dokonalosti, jejíž charakteristikou je
vysoká míra abstrahování témat.
Expresivita kompozic spolu s jejich motivy přitom odráží naléhavost umělcovy výpovědi, zvýrazňuje aktuálnost jeho poukazů ke
stavu světa; dokládá to i výstava
v Galerii Dion: výběr obrazů z posledních let.
ij

Galerie Dion od 14. května do 29. června vystavuje
výběr z tvorby Miroslava Štolfy.

Miroslav Štolfa: Dvojice, 2010, plátno

Folkové Podviní 2012
V kamenném hradišti
přírodního parku vysočanského Podviní se ve
čtvrtek 7. června od 16.30
uskuteční Folkové Podviní
2012. Vystoupí NEZMAŘI
(+Miki Ryvola), Martina
Trchová TRIO, PETR KALANDRA MEMORY BAND
+Oskar Petr (a Zuzana
Michnová), Václav KOUBEK,
TLUPA TLAP.
evným krokem přichází měsíc
červen a s ním i devátý ročník
festivalu devátého pražského obvodu – FOLKOVÉ PODVINÍ.
Letošní ročník otevře vystoupení
skupiny TLUPA TLAP. Šestičlenná kapela s širokým nástrojovým
obsazením hraje chytrou hravou
muziku, s neméně hravými, ale
i poetickými texty. Nejde rozhodně o folkovou kapelu s klasickým
nástrojovým obsazením. Mezi
nástroji nechybí bicí souprava,
saxofon, klavír, el. kytary, příčná
ﬂétna... Něžný dívčí vokál i drsnější zpěv pánů, každá písnička jinak
barevná.
Poté naplní ticho kamenného hradiště lehce rozvrzaný zpěv a tahací harmonika Václava Koubka.
Někdo má zlato v hrdle, někdo
v srdci. A to je případ právě tohoto
jarmarečního chasníka v odřeném

P

Červen 2012

Nezmaři
fráčku a lehce zmuchlaném cylindru. Nezničitelný šansoniér ulice
a života patří k zaprášeným klenotům české hudební scény. Není
nikdo podobný! Veselé i tesklivé
písně prokládá čtením krátkých
a neskutečně vtipných povídek ze
života, které nedávno vyšly konečně i na dvou CD. Jsou tedy dostupné jak v podobě knižní, tak i v mistrově nezaměnitelném přednesu.
V jeho písničkách je všechno to
krásné, co díky šílené době pomalu mizí z našich životů.
A pak už nás čeká MARTINA TRCHOVÁ TRIO. Slečna nejen s krásnou tváří, ale především jedním
z nejkrásnějších hlasů na naší folkové scéně.
Po prvním CD Čerstvě natřeno s kytaristou J. M. Rakem,
K. Skalníkovou, Máriem Bihárim,
Z. Vřešťálem a V. Sázavským... se

díky svým písničkám velmi rychle
dostala do širokého povědomí folkových příznivců. Od roku 2009
hraje v triu s excelentním kytaristou Patrikem Henelem a kontrabasistou Radomírem Polívkou.
Společně přivedli na svět další
Martinino album s názvem Takhle
ve mně vyjou vlci. Nádherná deska, která jde ještě hlouběji do srdce
i pod kůži. V písničkách Martiny
Trchové jsou střepy citů i pocitů,
které nosí v sobě mnozí z nás, a to
v té nejkrásnější podobě.
Jako předposlední se na pódiu
objeví PETR KALANDRA MEMORY
BAND s hosty Oskarem Petrem
a snad i Zuzanou Michnovou.
Tedy více než živá vzpomínka na
legendární kapelu MARSYAS.
Zazní nesmrtelné hity v podání
těch nejzasvěcenějších a nejpovolanějších a věřte, že ve zpěvu Míry

Kužely uslyšíte hlas samotného
Petra Kalandry. Je až neuvěřitelné, jak stejné je zabarvení hlasu,
kterým zpěvák Memory Bandu
vládne. A když se k němu přidá
Zuzana Michnová a Oskar Petr,
není pochyb, že na nebi i na zemi
bude znít blues toho, kdo mu odevzdal své srdce i duši. Dokud se
budou hrát jeho písně, bude stále
mezi námi nesvatej Petr, kterej už
zaklepal na nebeskou bránu.
A závěr letošního devátého Folkového Podviní už bude patřit
další legendě, bez které by český
folk nebyl českým folkem, a to
sice skupině NEZMAŘI. Skupinou,
existující už od roku 1978, prošla
i taková pěvecká jména jako Pavlína Jíšová (Žalman a spol.), Lenka Slabá (Spirituál Kvintet), ale
i např. skvělá současná zpěvačka
Šárka Benetková. Dlouhou dobu
s kapelou Nezmaři spolupracuje i Miki Ryvola z legendárních
HOBOES. V roce 2002 společně
natočili i album nesmrtelných hoboesáckých evergreenů. A zdá se,
že nám nebe bude milostivo a letos
v Podviní vystoupí nejen Nezmaři,
ale i Miki Ryvola osobně. Spojení
legend folku a trampské písně, ke
kterému není co dodat. Kusy jako
Hejno vran, Jarní kurýr, Osamělý
město či Tak už mi má holka mává
– co více si na závěr tohoto příjemného festivalu přát?
Těšíme se na viděnou! Vstup podle staré dobré tradice zdarma.
Více na www.podvini.cz
dr. Otto Sepl
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Galerie 9
Sokolovská 324/14
Praha 9
Otevřeno v pondělí až čtvrtek od 10
do 19 hodin, vstup volný. Objednávky hromadných návštěv na tel. 236
041 292, objednávky komentovaných prohlídek na tel. 737 540 969.

ervnová výstava v Galerii 9
prezentuje práce sochařky
a keramičky Marianny Machalové. Nechme o své práci promluvit
autorku.
„Jmenuji se Marianna Machalová
a pocházím z města Michalovce
na východním Slovensku, narodila jsem se v roce 1972. V patnácti
letech se u mě začaly projevovat
potíže se zrakem jako následek
velmi vážného onemocnění. V 18
letech jsem ukončila střední školu
maturitní zkouškou.
Prognóza lékařů byla neúprosná
a bylo zřejmé, že o zrak přijdu.
Abych byla později, jako nevidomá, schopna se sama o sebe postarat, musela jsem absolvovat
vzdělávací a rehabilitační kurz ve
specializovaném centru v Levoči
na Slovensku. Když mi bylo 22 let,
přišla jsem o zrak zcela.
Už v roce 1990 jsem dokončila
kurz školitele Brailleova písma
a poté jsem vyučovala dospělé nevidomé. Také jsem učila nevidomé
děti, u nichž jsem jako prostředek
pro názorné vysvětlování vnímání
a chápání okolního světa využívala
modelování z hlíny a jiných materiálů. O výtvarné techniky jsem se
vždy zajímala a můj zájem se stal
pro mě prostředníkem, pomocníkem a možností, jak se vyrovnat se
svým životním údělem.
Pod svým dívčím jménem Jánošíková jsem v roce 1994 vytvořila

Č

Pohlazení Marianny
Machalové a krása drátenictví
V Galerii 9 můžete od 5. do 21. června vidět tvorbu nevidomé sochařky Marianny
Machalové-Jánošíkové a tvorbu Cechu dráteníků, přibližující krásu dnes již takřka
zapomenutého řemesla.
svou první sochu a v roce 1995
jsem si otevřela na Slovensku
v Michalovcích vlastní dílnu.
V roce 2000 jsem se zúčastnila
světové abilympiády v Praze. Ve
tvorbě na dané téma jsem obsadila
druhé místo.
Kromě vlastní tvorby jsem se také
věnovala dětem, vedla jsem zájmové kroužky zaměřené na keramiku
a modelování ve slovenských školách a školkách. V roce 2001 jsem
získala ocenění Slovenka roka.
V roce 2003 jsem se vdala a odstěhovala za manželem do České
republiky. V letech 2003–2005
jsem studovala v Bratislavě pod
vedením akademické sochařky
prof. Jaroslavy Šickové obor arteterapie a studium jsem zakončila
certiﬁkátem. V roce 2004 jsem své
sochy a plastiky poprvé vystavovala, jednalo se o společnou výstavu
s českými umělci v Humenném na
Slovensku. Od té doby vystavuji na
samostatných výstavách. Několik
plastik z mé tvorby z let 2007–2009
zařadila do své sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.
V roce 2004, rok poté, co jsem se
přestěhovala do České republiky,
jsem si otevřela vlastní ateliér.
V roce 2010 se nám s manželem
narodila dcera. Chtěla bych nadále
pokračovat ve své tvorbě. Umožňuje, zprostředkuje a ulehčuje mi
překlenovat bariéry, které mi ztráta zraku způsobuje. Přála bych si,

M. Machalová: Socha Početí
aby moje práce přinesla trochu
radosti do všedního dne i ostatním
lidem.“
Sochařskou haptickou výstavu
prací Marianny Machalové doplní
ve druhé části galerie expozice
Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků:
Občanské sdružení Cech česko-moravských uměleckých dráteníků vzniklo z podnětu několika
nadšenců v roce 1999. Je to nevýdělečná, nezisková, dobrovolná
zájmová organizace sdružující jak
výtvarníky amatéry, tak profesionály, kteří se věnují výtvarnému
zpracování užitných i dekorativních předmětů z drátu. Působí na
území Čech i Moravy a jejími členy
jsou i dráteníci ze Slovenska.
Jejím cílem je chránit a udržovat
tradiční způsoby historického
řemesla a osvětovou, kulturní
a vzdělávací činností dbát o rozvíjení a šíření původního dráte-

nického řemesla. Cech je otevřen
všem zájemcům starším 15 let,
kteří se drátenickému řemeslu
nějakým způsobem věnují a mají
stejný zájem a cíle. V současné
době máme několik desítek členů
ze všech koutů republiky.
Cech pomáhá svým členům po
stránce odborné, zajišťuje pomůcky potřebné k tvorbě i výuce
a ochraňuje zájmy všech svých
členů po stránce umělecké i autorské. Svým členům uděluje na
základě předložených prací titul
Mistr Cechu česko-moravských
uměleckých dráteníků v oboru
lidové umělecké tvorby.
ek

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna je určena pro všechny
věkové kategorie, tvoříme
zde pro radost, zábavu, štěstí,
harmonii, uklidnění. Vždy ve
středu od 17 do 19 hodin.
6. 6. bramborový tisk
13. 6. ozdoby z drátků
a knoﬂíků
20. 6. kresba na plátno/křídy
a škrob
27. 6. prázdninové deníčky
Dámský klub
Od 19.00 do 21.00 hod.
13. 6. výroba šperku/drátky
a korálky

Prosecké jaro: Na tý louce zelený
V parku Přátelství na Proseku se 3. června od 14 do 21 hodin uskuteční tradiční
Prosecké jaro – nedělní odpoledne je věnované dětem a podvečer dospělým
návštěvníkům. Všechny akce Proseckého jara, pořádaného MČ Praha 9, jsou zdarma.
Na co se můžete těšit?

Na tý louce zelený

Na tý louce zelený (od 19.00) – nestárnoucí česká
klasika plná humoru a známých melodií se skvělým
Josefem Zímou v hlavní roli. Režie Miro Grisa. Autorem je Jára Beneš, český hudební skladatel, který
patřil ve 30. letech 20. století k nejslavnějším a nejvyhledávanějším tvůrcům ﬁlmové hudby. Uslyšíte šlágry jako Na tý louce zelený roste babyka, Co by bylo do
myslivce, Venoušku, Venoušku, to se dělá?, Já bych
chtěl mít tvé foto...
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Soutěže, které jsou po celé odpoledne od 14 do 18 hodin určeny dětem, připravil DDM Měšická a sdružení
Sam a spol.
• Kašpárek v rohlíku – bejbypankové show
– Nevíchovný koncert od pravěku přes Mozarta,
kolem dechovkového mysu až k současné hudbě
(autor projektu D. Dvořák)
• Pohádka pro malé i velké Červík Jiřík
a světluška Liduška
red
• Skákací hrad, občerstvení
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SPORT

Judo, známý neznámý sport Sport
Centrum
Prosek

Na devítce vyrůstá moderní sportovní areál AC Sparta
Praha, který může podstatným způsobem přispět ke
zvýšení možností k využití volného času dětí, mládeže
a dospělých a stát se sportovní základnou Prahy 9.
Jednou ze sportovních činností, které mají základnu
v tomto areálu, je judo.
dyž se řekne judo, většina si vybaví dva zápasníky v kimonech,
mnozí vědí, že pochází z Japonska
či že je olympijským sportem. Je to
bojové umění, jehož jednou z forem
je i sportovní zápas.
Školu judo založil Jigoro Kano
v roce 1882 jako kompilaci toho
nejlepšího ze starého jiu-jitsu. Jigoro Kano byl výjimečnou osobností. Studoval i v Evropě a v jeho
osobě se spojovala japonská
tradice s moderním evropským
přístupem. Z juda odstranil surovost a přidal duchovní rozměr
a pravidla pro rozvoj jednotlivce
ku prospěchu celé společnosti. Ne
náhodou je judo v Japonsku součástí školních osnov.
Judo jako sport je dnes plnokontaktní, ale přesto není nebezpeč-

K

ným sportem. Lze říci, že v judu je
mnohem méně zranění než například ve fotbale.

AC Sparta Praha Judo
Jedním z pražských oddílů, které
nabízejí možnost vyzkoušet si judo,
je oddíl AC Sparta Praha Judo.
Chlubí se bezmála 60letou tradicí.
Od roku 2008 sídlí v tělocvičně v
nově budovaném sportovním areálu AC Sparta Praha Podvinný mlýn.
Pro děti i dospělé máme připravena
družstva podle věku a pokročilosti.
Členové oddílu – mládež i dospělí
– se účastní různých sportovních
soutěží, kde získávají řadu sportovních ocenění. Dveře oddílu jsou
otevřeny všem bez rozdílu věku.
V moderních prostorách s vyškolenými trenéry, bývalými i součas-

nými závodníky, věnujeme velkou
pozornost zejména mladé generaci. Naší snahou je nabídnout sportovní alternativu využití volného
času dětem, mládeži a dospělým
v Praze 9, případně v Praze 7 a 8.

Proč se věnovat právě judu?
Judo je sport, který rozvíjí zdatnost, rovnoměrně posiluje celé
tělo a zvyšuje kloubní pohyblivost.
Děti vede ke správným pohybovým návykům. Má vliv i na rozvoj
morálně volních vlastností při výchově dětí a mládeže a u dospělých
podporuje růst zdravého sebevědomí. To jsou důvody, proč chceme ve spolupráci s Městskou částí
Praha 9 otevřít pro školní mládež
od 9 do 15 let lekce juda (v odpoledních hodinách). Pro dospělé,
bude-li zájem, bychom chtěli ve
večerních hodinách otevřít kurzy
sebeobrany.
Více informací o našem oddílu naleznete na stránkách www.spartajudo.cz.
Ing. Petr Wallenfels, předseda
oddílu AC Sparta Praha Judo

i nadále slouží
veřejnosti

V proseckém Sport
Centru končí dosavadní
provozovatel, MČ Praha 9
se ale postará o zachování
jeho využití pro sportovní
aktivity veřejnosti.
řiště u ZŠ Litvínovská 500,
které patří deváté městské
části, bude nadále sloužit v dopoledních hodinách školní výuce, odpoledne pak zájemcům z řad veřejnosti. Z tohoto pohledu nepřináší
změna provozovatele (od května)
pro jeho návštěvníky zásadní změnu,“ vysvětluje místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský.
Rezervovat hřiště si můžete na
jif
tel.: 601 337 393.

„H

INZERCE

Novinky na turistickou
sezonu 2012
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pobyt v overnight.eu
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„nejkrásnější

české město“ (Lonely Planet)
největší památková rezervace v ČR
Sloup Nejsvětější Trojice – památka UNESCO
město parků a květinové výstavy FLORA
domov pravých Olomouckých tvarůžků
2.
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Letošní letní sezona se ponese v duchu sloganu
„family friendly“. Kromě již tradičních průvodcovaných
prohlídek města na kole či z paluby raftu si budete moci půjčit
rodinné čtyřkolo, na kterém se pohodlně svezou 2 dospělí
a 2 děti. V Centru Semafor si můžete půjčit kola i in-line
brusle a vydat se třeba po olomouckých parcích,
které obepínají historické jádro města.
Tipy na výlety získáte v Informačním centru Olomouc,
kde Vám zdarma poskytnou novou cyklomapu.
Pro menší děti nabízíme prohlídku města s kočičkou Olou.
Rodiče zabaví nová expozice na radnici věnovaná historii
města, která doplnila dvě stávající expozice
k historii orloje a radnice.
Novinkou jsou také noční prohlídky radnice,
termíny jejich konání naleznete na tourism.olomouc.eu.
Náš tip!
29.–30. 6. SVÁTKY MĚSTA
oslavy města s historickým průvodem ke cti sv. Pavlíny,
koncerty, šermíři, soutěže, velká bitva

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC
Horní náměstí – podloubí radnice
tel.: 585 513 385 | e-mail: infocentrum@olomouc.eu
http://www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
http://tourism.olomouc.eu
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INZERCE
Prohlášení vlastníka

PUSŤTE NÁS
K TOMU!

SC-320921/09

°Reference můžeme předložit°

OKNA?
SC-320936/03

provádíme rychle a kvalitně
včetně zaměření bytů
a zápisu do KN a sepsání smluv
mobil: 721 221 120
akprohlaseni@seznam.cz

ōY\UREHQRYo5ŋYĘUREQâFK]ÀYRGĔ
ōOHW]NXĄHQRVWâ
ōPLOLRQĔY\UREHQĘFKRNHQ
PROTO -60(JISTOTA SPRÁVNÉ VOLBY
Obchodní zastoupení
2=3DOPRYND1D½HUWYÀFK3UDKD
SDOPRYND#YHNUDF]WHO
.RQWDNWXMWHQÀVDP\9ÀPZDARMA
RNQD]DPÔĀâPHSRUDGâPHVMHMLFKYĘEÔUHP
DSĀLSUDYâPHFHQRYRXNDONXODFL

SC-321001/01

Vít Vrbický, tel.: 603 786 170
e-mail: vit.vrbicky@ceskydomov.cz

SLEVA 45%
SĀLSRGSLVX
VPORXY\GR


SC-321002/01

INZERCE
V ČASOPISU

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Pronajmu zděnou garáž u rod.
domu na P-9 Prosek.
Tel.: 607 989 740
Rizikové kácení, řez, ošetřování
stromů. Realizace a údržba
zahrad. Tel.: 606 662 223,
723 899 561
Knihy a knižní pozůstalost
koupím i odvezu. Tel.: 286 891 400
Koupím byt, rodinný, činžovní dům,
vilku, pozemek i jinou nemovitost
kdekoliv v Praze, i ve špatném
stavu, na velikosti ani vlastnictví
nezáleží, i za odstupné – nájemní,
družstevní, i nečlen družstva,
služební, podnikový apod. Nechám
čas na vystěhování, uhradím za
vás dluhy na nájmu, exekuce,

atd., vyřídím i právně velmi
komplikované případy, stáhnu
soudní výpověď, žalobu, věcná
břemena, podílové spoluvlastnictví
atd. Koupím i byt neoprávněně
obsazený nežádoucím nájemníkem,
příp. dám náhradní byt či domeček
mimo Prahu a doplatek apod.
Platím v hotovosti, záloha možná
ihned. Tel.: 222 941 032
nebo 603 420 013
Provádím malířské i lakýrnické
práce + štukování, stěrkování.
Tel.: 606 227 390
e-mail: jsaifrt@seznam.cz
Stěhování bytů, pianin. vyklízení
bytů, pozůstalostí. zapůjčení bal.
materiálu.
Tel.: 602 253 777

Stropní sušák prádla, montáž
na míru. Tel.: 602 273 584

e-mail: info@colorlakservis.cz
www.colorlakservis.cz

Klempířské a pokrývačské
práce, nátěry, střechy.
Tel.: 605 350 665
www.strechyjarnov.cz

Kurzy AJ za 400Kč/měsíčně!
Učí rodilí mluvčí – budoucí učitelé.
14:30–17:15; min. 16 hod.
měsíčně.
www.twp.cz, tel.: 283 893 145
jobs@teﬂworldwideprague.com
TEFL Worldwide

Kompletní péče o zahrady
www.nastrom.cz, rizikové kácení,
řez stromů. Tel.: 604 810 663,
P. Nestarec DiS., 776 191 307,
Ing. Krajinová
COLORLAK – SERVIS
Poradíme bezplatně jak natírat
nebo malovat. Prodáváme barvy
všeho druhu, tónujeme syntetické
i malířské barvy a autoemaily,
které plníme do sprejů. Najdete nás
v Praze 9, Poděbradská 61
Tel.: 284 818 922, 284 818 806

Elektroinstalace, topení, plynové
kotle, karmy – instalace –
rekonstrukce – opravy
Tel.: 222 968 488, 721 831 988
dsmont@quick.cz
Malířské a lakýrnické práce,
dodání a montáže okenních žaluzií.
Čistě kvalitně za rozumné ceny.
V. Kovanda, tel.: 723 022 892,
e-mail: vacl.kov@centrum.cz

KUPON NA OBJEDNÁNÍ ŘÁDKOVÉ INZERCE
Text vyplňujte čitelně hůlkovým písmem, každý znak včetně interpunkčních znamének pište do jednotlivých políček

celkem znaků:

x 3,60 Kč

Kč celkem:

počet vydání:

název společnosti/jméno a příjmení:
IČO/r.č.:
sídlo/adresa:
telefon:

e-mail:

datum:

podpis objednatele:
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celkem bez DPH:

1 řádek = 30 zanků

+20% DPH:

počet znaků

x 3,60 Kč

Kč za řádek

celkem vč. DPH:

Možnosti doručení kuponu do kanceláře vydavatele:
• osobně – každý všední den od 9:00 do 15:00
na adrese Strategic Consulting, Na Poříčí 8, Praha 1
• manažerovi inzerce Devítky (po telefonické domluvě)
• elektronicky – naskenované a odeslané do mailu: devitka@ceskydomov.cz
• faxem – na číslo 224 816 818
• korespondenčně – na adresu kanceláře vydavatele
Strategic Consulting, Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1
Po obdržení inzerce bude obratem vystavená faktura na celkovou částku a následně odeslaná na vyplněný e-mail. Řádková inzerce bude zveřejněna v prvním vydání (v případě
více vydání od vydání) s uzávěrkou po datu uhrazení řádkové inzerce objednatelem.
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jistě potěší jejich hosty, jakmile je vyzkoušejí na své domácí půdě. Mezi vybrané pokrmy patřily např. ceviche
z lososa a citrusových plodů, sečuánská rybí polévka,
šafránové rizoto s mořskými
plody nebo opečená kambala a mangoldové špecle s italskou slaninou.
Vratislav Korecký z hotelu Hubertus velmi ocenil přínos kurzu pro svoji každodenní práci.
„Byli jsme již na čtvrtém
MAKRO kuchařském kurzu a k žádnému nemáme je-

nerům, kde jim pracovníci
MAKRO sdělí nejbližší termíny kurzů a další podrobnosti.
Maximální počet registrovaných účastníků každého kurzu je 10 kuchařů či
šéfkuchařů, vaří se ve dvojicích a jedna přihlížející osoba
(majitel, provozní) má vstup
na jednu registraci zdarma.
Celý kurz trvá cca 3-4 hodiny, cena jedné registrace je
1 499 Kč. Tréninky probíhají
ve všech regionech.
Účastníci kurzů se kromě
praktického vaření dozvědinou výtku. Skvělá je orgadí také tipy, jak správně vynizace i přístup šéfkuchařů.
bírat, uchovávat, připravit
Tyto kurzy jsou pro nás vea servírovat běžné i netradičlikým přínosem, proto jejich
ní sezonní suroviny. Z kažnávštěvu určitě doporučudého kurzu si jeho absolventi
ji všem, kteří je ještě nevyodnesou informace, které jim
zkoušeli.“
určitě pomohou k úspěchu!
Všichni účastníci obdrželi
Více na www.makro.cz,
certiﬁkát o absolvování kurzu případně na zákaznické lince
a s ním i kalkulace připravo- 844 999 111.
vaných pokrmů.
Zákazníci, kteří mají o tuto
službu zájem, mohou pro
bližší informace kontaktovat
svého obchodního zástupce
MAKRO HoReCa nebo se zastavit na Pultu služeb part-

SC-321009/01

Společnost MAKRO vychází svým zákazníkům vstříc
nejen širokým výběrem zboží za skvělé ceny, ale i dalšími atraktivními službami. Pro
HoReCa zákazníky jsou připraveny speciální kuchařské
tréninky zaměřené na českou
a italskou gastronomii, úpravu sezonních surovin, zvěřiny a ryb. Právě kulinářský
kurz nazvaný Mezinárodní pokrmy z ryb proběhl 18.
dubna v pražské centrále MAKRO Cash & Carry na
Stodůlkách. Skupinka majitelů provozů, kuchařů i dalších pracovníků několika restaurací a hotelů si zde pod
vedením kuchařského týmu
MAKRO vyzkoušela moderní
způsoby přípravy rybích pokrmů. Své zkušenosti, rady
a tipy kurzistům předávala
Jitka Ulihrachová, František
Lorenc a Luboš Brázda.
Jako všechny MAKRO kurzy byl i tento trénink interaktivní a účastníci si vlastnoručně vyzkoušeli všechny
předváděné inovativní postupy. Z ryb a mořských plodů
uvařili celkem šest jídel, která

SC-320819/06

MAKRO učí profesionály novým trendům v přípravě ryb
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OSOBNÍ PŘÍSTUP
V PRODEJNĚ

INTERNETOVÉHO OBCHODU

V každé prodejně KASAHOUSE
můžete využít náš školený personál.
PO-PÁ 8-20
SO-NE 9-19

SC-320497/11

SKORKOVSKÁ 1511, 198 00 PRAHA 9-ČERNÝ MOST
V OBLOUKU 266, 251 01 PRŮHONICE/ČESTLICE

SC-320443/5

WWW.KASA.CZ

