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DEVÍTKA
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

Historie
Služby

SLOVO STAROSTY
ž se znovu začíná roztáčet kolotoč „obyčejných“ pracovních
dní. Prázdniny jsou za námi a nejen děti se vrací ke všem svým povinnostem. Letos Praha 9 otevírá
rekordních sedm přípravných tříd
ve čtyřech z pěti základních škol,
které provozuje. Stáváme se tak
jedinou městskou částí, která nabízí vzdělání v přípravných třídách

U

téměř ve všech základních školách
ve svém obvodu.
V září tradičně neožívají jen školy,
ale – jak se říká – po prázdninách
má slovo i kultura. Hned první zářijové dny se můžete těšit na Vysočanskou pouť a o svátku svatého
Václava pak zase na Svatováclavskou pouť na Proseku, která
i letos nabízí bohatý kulturní pro-

gram spojený také s vinobraním
na Máchalce. A věřím, že stejně
jako v minulých letech se vám
bude líbit rovněž Prosecký podzim
v parku Přátelství nebo Open Air
Festival Podviní 2012.
Příjemné kulturní zážitky
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9
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Rozsáhlé změny v pražské dopravě od 1. září
Od 1. září si i zkušený harcovník v městské hromadné dopravě v Praze bude
připadat jako v cizí zemi.
V praxi totiž začínají platit
opatření Dopravního podniku hl. m. Prahy související
se zavedením metropolitní
sítě linek Pražské integrované dopravy.
yto změny v pražské dopravě schválila Rada hl.
m. Prahy, ale za Prahu 9 musím
konstatovat, že jsme neměli možnost se k nim vyjádřit. V zásadě
jsme byli postaveni před hotovou
věc,“ zlobí se místostarosta Prahy
9 Marek Doležal. „Chápeme, že
změny v dopravě, které přinesou
úsporu, jsou nezbytné, ale není
možné o nich rozhodovat bez znalosti místních poměrů nebo i historických vazeb. A pokud se tak
stane – jako v tomto případě – je
řada z nich nesmyslných. Rovněž
načasování začátku nového dopravního systému na září je více

„T

než problematické. Po dvou měsících prázdninového klidu se lidé
vrací z dovolených, dětem začíná
škola… sám o sobě je tento měsíc
v hlavním městě dost chaotický.
A plánovaný podzimní průzkum
Dopravního podniku, který by
měl ukázat, zda jsou změny pro
cestující akceptovatelné? Domnívám se, že se jedná o zbytečné vyhazování peněz, když se už dnes
ví, že od metropolitních sítě linek
PID se ustupovat nebude.“

Na co se připravit v Praze 9
Tramvaje:
3 Ve směru z centra je odkloněna
ze zastávky Bílá labuť přes
Florenc, Invalidovnu, Palmovku,
Bulovku do zastávky Kobylisy,
v úseku Kobylisy – Nádraží
Braník celotýdně vložené spoje
(nově PÁTEŘNÍ LINKA); v úseku
Vltavská – Lehovec nahrazena
linkou 25.
8 V úseku Dlouhá třída – Hradčanská odkloněna přes
Malostranskou (na Letné
nahrazena linkou 5), o víkendu
pouze jednovozové soupravy.

15 Zrušena (Špejchar – Nádraží
Vysočany), nahrazena linkami
12 a 16.
16 Ve směru z centra odkloněna
z Biskupcovy přes Palmovku
a Nádraží Vysočany na Lehovec.
19 Zrušena (Radošovická – Lehovec), nahrazena linkami 16, 26.
25 Ve směru z centra odkloněna
z Palmovky přes Nádraží Libeň
na Lehovec; v úseku Palmovka
– Kobylisy nahrazena linkou 3.
Autobusy:
109 Beze změny (Palmovka –
Výzkumné ústavy Běchovice).
110 Beze změny (Teplárna Třeboradice – Hostavice).
136 Ve směru z centra je odkloněna
ze Spořilova přes Chodovec,
Opatov a Háje na Jižní Město,
nově nezajíždí do Sídliště Spořilov; v úseku Spořilov – Koleje
Jižní Město nahrazena linkou
135. METROBUS.
140 Beze změny (Palmovka – Čakovice). METROBUS.
151 Beze změny (Českomoravská –
Novoborská).
158 Beze změny (Českomoravská –

Miškovice). METROBUS.
177 Beze změny (Poliklinika Mazurská – Chodov). METROBUS.
183 Ve směru od Nádraží Hostivař
odkloněna ze zastávky Boloňská přes Nádr. Horní Měcholupy
a Sídl. Petrovice a dále prodloužena na Háje, zkrácení intervalu
o víkendu. METROBUS.
185 V úseku Palmovka – Letňany
jede jen ve špičkách pracovních
dnů, koordinace jízdního řádu
s linkou 302.
186 Linka je zkrácena a odkloněna
do nové trasy Hloubětínská –
Hloubětín – Lehovec – Satalická obora, prodloužení intervalů celotýdně (ve zrušených
úsecích nahrazena linkami 201
a 202).
195 Beze změny (Jesenická – Sídliště Čakovice). METROBUS.
201 Nová linka (Nádraží Holešovice
– Madlina – Střížkov – Letňany – Tupolevova – Bakovská).
V provozu celodenně, celotýdně.
295 Beze změny (Domov seniorů
Ďáblice – Třeboradice).
red

Informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 27. června 2012 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhnou ve
volebním obvodu č. 26 volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. a 13. října 2012. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, bude se konat druhé kolo voleb ve dnech 19. a 20. října 2012.
olební obvod č. 26 zahrnuje
území Městské části Praha 2,
částečně Městské části Praha 3
a Praha 10. Území Městské části Praha 9 zahrnuje z malé části,
a to výhradně katastrální území
Hrdlořezy, Hloubětín a Malešice.
V Městské části Praha 9 budou
moci hlasovat pouze voliči s trvalým pobytem v Praze 9, katastrální
území Hrdlořezy, Hloubětín a Malešice.
V Městské části Praha 9 se volby
týkají dvou okrsků se sídlem:

V

COPTH Harfa, Poděbradská 1, kam
patří ulice: Poděbradská, Nademlejnská, Nepelova, K Náhonu
a U Elektry
SPŠZ, Pod Táborem 7, kam patří ulice: Aloisovská, Cedrová, Celniční,
Čelákovická, Českobrodská, Hrdlořezská, Horní Hrdlořezská, Jahodnická, Jasanová, Jednostranná, Jívová, Kdoulová, Klenová,
Lísková, Mandloňová, Mezilehlá,
Mezitraťová, Na Hloubětínské vinici, Na Lukách, Na Táboře, Nad
Smetankou, Pámelníková, Před
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Mosty, Pokorného, Pod Hloubětínskou zastávkou, Pod Smetankou, Pod Táborem, Smrková, Učňovská, U Schodů, U Smetanky,
V Třešňovce, Za Mosty
Hlasovací lístky pro první kolo voleb, tak jako při každých volbách,
budou doručeny voličům tři dny
před volbami. Pro případné druhé kolo voleb se hlasovací lístky
do schránek nedoručují a budou
k dispozici přímo ve volební místnosti.
Voličské průkazy budou vydává-

ny, ale jejich použití je omezeno
volebním obvodem. V praxi to
znamená, že např. volič z Prahy
9-Hloubětína, volební obvod č. 26,
může na vydaný voličský průkaz
hlasovat pouze ve volebním obvodu č. 26, tj. v Praze 2, části Prahy
3 a Prahy 10.
Pokud máte k nadcházejícím volbám jakýkoli dotaz, obraťte se
na J. Červenkovou (tel.: 283 091
124), nebo Mgr. Sýkoru (tel.: 283
091 314).
jč

ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA:

Tel.: +420 283 091 111

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:

Tel.: +420 283 091 101-102

INTERNET:

www.praha9.cz

ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

podatelna@praha9.cz

Kontakty na redakci,
inzerci i distribuci
najdete na třetí
straně v tiráži
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Vinobraní na farmářských
trzích na Proseku
Farmářské trhy před Poliklinikou Prosek se na přelomu
srpna a září ponesou v duchu vinobraní.
e dnech 28. a 30. srpna a 4.
a 6. září od 9 do 17 hodin se
farmářské trhy na Proseku zaměří na vinobraní. Nenechte si
ujít ochutnávku burčáku zdarma
a živou hudbu jako doprovodný
program. Zastavit se můžete také

V

u stánku ze Znojma s rychlokvaškami, ochutnat domácí chléb se
škvarkovým sádlem, staročeský
trdelník a další. Farmářské trhy
v těchto dnech zkrátka přicházejí
se širší nabídkou než obvykle.
red

Nájemné v bytech
MČ Praha 9
zůstává stejné
„Třebaže Rada Městské části Praha 9 na svém zasedání
7. srpna schválila zvýšení nájemného z bytů, které jsou
v jejím majetku, pro nájemníky se nic nemění. I nadále
budou platit nájem v takové výši jako doposud, protože
zároveň se zvýšením nájemného schválila rada rovněž
poskytnutí slevy na nájemném,“ ubezpečuje starosta
MČ Praha 9 Jan Jarolím.

Začala rekonstrukce policejní
služebny ve Vysočanech.
leva je taková, aby nájemné
S
zůstalo ve výši, jakou nájemPROVOZ NEPŘERUŠEN!
níci dosud platili. Tedy 80 Kč mě„Upozorňujeme veřejnost, že v Místním oddělení Policie
ČR Vysočany v Ocelářské ulici 1360/30 právě probíhá
potřebná rekonstrukce přízemních prostor. Důležité je,
že v jejím průběhu nebude provoz oddělení přerušen,“
informuje místostarosta Adam Vážanský.
ekonstrukce výrazně přispěje
k dalšímu zkvalitnění služeb
pro veřejnost i ke zlepšení pracovních podmínek policistů. Bude
zde např. vybudována samostatná
místnost pro sledování a vyhodnocování bezpečnostního kamerového systému, který účinně pomáhá

R

odhalování trestných činů a dalších deliktů. Jediným omezením
pro občany je v době rekonstrukce
provizorní přístup do objektu. Věříme, že jeho nutnost na přechodnou dobu vzhledem k zachování
provozu všichni příchozí pochopí.
jif

Sběr bioodpadu do velkoobjemových
kontejnerů na podzim
23. 9. 2012
K Lipám x Chrastavská
Nad Krocínkou x Obvodová

11. 11. 2012
K Lipám x Chrastavská
Nad Krocínkou x Obvodová

30. 9.2012
Letňanská x Obvodová
Trojmezní – Chrastavská

25. 11. 2012
Miškovická x Poleradská
Pod Krocínkou proti č. 55
Hrdlořezská u č.p. 64/43

6 .10. 2012
Nad Kundratkou – slepý úsek
7. 10. 2012
Pokorného x Jahodnická
Miškovická x Poleradská
14. 10. 2012
Pod Krocínkou proti č.p. 55
Hrdlořezská u č.p. 64/43
21. 10. 2012
Podvinný mlýn u č.p. 2281/12
Kopečná x Nad Šestikopy
4. 11. 2012
Mezitraťová x Pod Hloubětínskou
zastávkou proti č.p. 204/17
Odlehlá u č.p. 448/2
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Službu bude poskytovat ﬁrma A.S.A.,
spol. s r. o., a to v následujícím režimu:
• VOK bude přistaven ve stanoveném
termínu od 9:00 max. do 12:00
• po celou dobu bude odborná
obsluha monitorovat jeho naplňování
bioodpadem, evidovat počty návozů
a zodpovídat za čistotu vysbíraného
odpadu
• VOK je určen pouze pro občany trvale
hlášené občany v hl. m. Praze
• druh sbíraného bioodpadu: komunální
bioodpad (především ze zahrad: listí,
tráva, větve, neznečištěná zemina,
příp. kuchyňský bioodpad rostlinného
původu; NE živočišné zbytky)

síčně za metr čtvereční podlahové
plochy v bytě bez snížené kvality
a 60 Kč měsíčně za metr čtvereční
podlahové plochy v bytě se sníženou kvalitou. I když se takový
krok může na první pohled jevit
jako rozhodnutí z pověstného
Kocourkova, má reálný a opodstatněný základ.
Letošní rok je posledním rokem,
kdy vlastníci domů a bytů mohou
využít zákona č. 150/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 107/2006
Sb., o jednostranném zvyšování
nájemného. „Naposledy jsme
zvýšili nájem v loňském roce kvůli investicím na nezbytné opravy
a rekonstrukce v našich bytových
domech. Při stanovování nové
výše nájemného jsme však zároveň měli na paměti sociální dopady, které to bude na nájemníky
mít. Proto jsme se nakonec shodli

na částce 80 Kč měsíčně za metr
čtvereční podlahové plochy ve
standardních bytech,“ pokračuje Jan Jarolím. „Nájemné v této
výši je pro potřeby údržby a oprav
bytových domů dostačující a nemáme zájem ho dále zvyšovat.
Přesto je však třeba pamatovat na
budoucnost. Na stavu dlouhodobějšího ekonomického vývoje se
dnes neshodnou ekonomové ani
prognostici, je proto rozumné být
připraveni na nejhorší možnou
variantu, jakou může být například nekontrolovaný nárůst inﬂace. A k tomu právě slouží dnešní
,papírové‘ zvýšení nájmu. Je to
jakási pojistka pro budoucí zastupitele pro málo pravděpodobný,
přesto však možný vývoj ekonomické situace. Ostatně, vlastní
dům nebo byt si také pojišťujete,
aniž byste skutečně počítali s tím,
že ho zničí například pád letadla.“
mk

Distribuční místa Devítky
Nenašli jste ve své schránce měsíčník Devítka? Vzít si ho
můžete na třinácti distribučních místech v Praze 9.
Clinicum, a. s.
Česká spořitelna Prosek
Divadlo Gong
Domov seniorů
Knihovna Prosek
Mateřská škola
Městská policie
Nádraží Libeň
Paneria
Poliklinika Prosek
Radnice
Second hand Market SAHU s. r. o.
SOŠ stavební a zahradnická

Nemocnice Vysočany, Sokolovská 810
Verneřická 408
Sokolovská 969
Novovysočanská 5005
Mimoňská 645
Kovářská 27
Veltruská 576
Českomoravská 316
Sokolovská 608
Lovosická 440
Sokolovská 324/14
Sokolovská 318
Učňovská 1
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Podstatou „kauzy Bohušovická“ není,
zda se bude stavět, ale co se postaví
V Bohušovické ulici 505 na Proseku plánuje investor výstavbu bytového domu. S tímto záměrem však nesouhlasí
Společenství pro dům Bílinská 507 podporované i obyvateli družstevních bytů a společenstvími vlastníků
v Bohušovické 543, 544, 545 a Bílinské 506 a občanskými sdruženími SOS Střížkov a Záchrana Proseka.
Podstata této kauzy však nespočívá v tom, zda se zde bude stavět, ale co se tu nakonec investorovi podaří prosadit.
ení totiž v pravomoci Městské
části Praha 9 stavbu zakázat,
protože investor nestaví na jejím
pozemku ani okolní dotčené pozemky nejsou v jejím vlastnictví
a stavba je v souladu s územním
plánem.
„Komise pro územní rozvoj a výstavbu Rady MČ Praha 9 pouze
souhlasila s výjimkou, aby investor v tomto podle územního plánu
smíšeném území směl postavit
pouze obytný dům,“ konstatuje
místostarosta Prahy 9 Marek Doležal a vysvětluje: „Podle územního
plánu je možné ve smíšeném území
stavět jen budovy, jež mají ze 60 %
bytový a ze 40 % nebytový charakter. Komise však využila zákonného
prostředku – institutu výjimečně
přípustné stavby – a souhlasila
s výstavbou bytového domu, který
bude pro tuto lokalitu znamenat

menší zátěž než budova smíšeného
charakteru. Například z hlediska
dopravy sem nebudou přijíždět
auta zásobování ani zákazníků, nezvýší se bezpečnostní rizika spojená
s možnou existencí barů, restaurací
či heren. Zdůrazňuji však, že výjimečně přípustná stavba je jedinou
výjimkou, kterou jsme v tomto případě schválili, a jsem přesvědčen,
že je jen ku prospěchu věci.“
Na druhou stranu je otázka, jaký
projekt bude v Bohušovické 505
realizován. V petici Společenství
pro dům Bílinská 507, která proti němu protestuje, se uvádí, že
plánovaný dům má svou výškou
převyšovat stávající obytné domy
v sousedství. Důvodů, proč místní lidé s výstavbou nesouhlasí,
uvádějí více. „Například značné
zastínění stávajících obytných
domů, nedostatečnost příjezdo-

N

Rekonstrukce horkovodu
na Proseku ﬁnišuje
Kompletní rekonstrukce
páteřního horkovodu Pražské teplárenské v úseku
mezi stanicemi Střížkov
a Prosek finišuje.
ezbytná generální oprava horkovodu v úseku mezi ulicí Jiřetínská a obchodním centrem Billa
byla zahájena 1. června a podle
harmonogramu prací je technologické dokončení opravy včetně
zásypů plánováno na 30. srpna.
V době naší uzávěrky, 10. srpna,
jsme se proto zajímali, zda jde
všechno podle plánu.
Stavebně dokončena byla první

N
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i druhá etapa rekonstrukce, tedy
část horkovodu od Jiřetínské ulice
po šachtu u autobusové zastávky
a odbočná šachta. Do konce měsíce by pak mělo být položeno a zasypáno potrubí vedoucí směrem
k Bille. Doposud byl harmonogram prací průběžně plněn, i když
stavbařům občas zamotaly hlavu
krátké přívalové deště. V posledním týdnu prázdnin by tedy měl
být horkovod zasypán, výjimku
mohou tvořit pouze kontrolní
otvory, a stavba bude předána zahradnické ﬁrmě. Ta začne s ﬁnální
úpravou parku – setím trávy, a pokud to klimatické podmínky dovolí, také s výsadbou náhradních
dřevin. Zároveň odstartují práce
na obnově psího hřiště, které by
mělo být znovuotevřeno nejpozději 30. září.
Za pozornost stojí, že stavbaři nepokáceli všechny stromy, k nimž
mk
měli povolení.
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vých komunikací, které svou kapacitou nestačí pro stávající provoz,
neboť jsou využívány i jako parkoviště. S tím je spojen i problém
parkovacích míst. Předpokládáme, že jejich současná kapacita by
byla minimálně pro dobu stavby
– a pravděpodobně i následně –
výrazně zredukována. Případnou
výstavbou nové komunikace by
nutně muselo dojít k narušení klidových zón, které jsou v sousedství
plánovaného objektu. Tyto zóny
jsou však využívány k odpočinku
a relaxaci obyvatel Prahy 9 a jsou
zde například umístěna i dětská
hřiště v parkové výsadbě. Zároveň
upozorňujeme i na velice problematickou situaci ohledně umístění
dětí do mateřských škol na Proseku, neboť místa v předškolních
zařízeních jsou již nyní svou kapacitou zcela nedostačující.“

K tomu Marek Doležal dodává:
„Jsme v kontaktu se všemi zainteresovanými výbory jednotlivých
společenství, předsedy bytových
domů i občanskými sdruženími
na jedné straně a investorem na
straně druhé. Naší snahou je, aby
se oba tábory společně domluvily.
Navíc všechny připomínky a námitky ke stavbě mohou dotčené
skupiny vyjádřit v územním řízení. O termínu jeho konání se dozvědí z úřední desky a nad rámec
svých povinností je městská část
obeznámí s tím, že bylo zahájeno,
i s termínem ústního jednání, jehož se mohou rovněž zúčastnit.“
Průběh územního řízení a potažmo vydání stavebního povolení
je však pouze v kompetenci státní
správy, konkrétně stavebního úřadu. Nikoliv tedy samosprávy, kterou Městská část Praha 9 je. mk

Velkoobjemové kontejnery jsou
přistavovány v novém režimu
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK)
poskytuje jako subdodavatel firma AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o.
• VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny
• U přistavených VOK je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů
• VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu
podnikatelskými subjekty!
Do VOK patří: nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká
zrcadla, umyvadla a WC mísy.
Do VOK nepatří: lednice, televizory a počítačové monitory, zářivky a výbojky,
autobaterie a jiné nebezpečné odpady.
den
So
Po

datum
1.9.
3.9.

počet VOK
2
1

Út

4.9.

3

So
Po

8.9.
10.9.

2
1

Út

11.9.

3

So
Po

15.9.
17.9.

2
1

Út

18.9.

3

So
Po

22.9.
24.9.

2
1

Út

25.9.

3

čas
8.00–12.00
9.00–13.00
13.00–17.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
13.00–17.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
13.00–17.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
13.00–17.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

stanoviště
Nad Krocínkou x Obvodová
K Lipám x Chrastavská
Kovářská x U Školičky
Jablonecká x Šluknovská
Lihovarská u č. 11
Prosecká 119
Pod Krocínkou proti č. 55
Hrdlořezská u č.p. 64/43
Rumburská x Litvínovská
Ctěnická x Měšická
Veltruská x Litvínovská
Novoborská x Varnsdorfská
Kopečná x Nad Šestikopy
Pokorného x Jahodnická
Kovanecká x Podvinný mlýn
Vysočanská 39/573
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Teplická x Litoměřická (roh proti domům)
Měšická x Novoborská
Před Mosty x Za Mosty
Bílinská x Litvínovská
Skloněná u č. 8
Vysočanská 85/546
Podkovářská x Poděbradská
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U Rokytky vznikne park Pod Lávkou
O záměrech Městské části
Praha 9 na územích kolem
toku Rokytky vás pravidelně informujeme. Prvním krokem při vytváření
zelených ploch pro relaxaci
a odpočinek je park Pod
Lávkou na 1,5 hektaru
mezi Ocelářskou, Freyovou
a ulicí Na Břehu.
edná se o převážně zatravněnou
plochu na levém jižním břehu
Rokytky v místě, kde pod malým
silničním mostem kříží dopravně
značně zatíženou Freyovu ulici.
„Počítáme tady s revitalizací stromů a trávníků, doplněním potřebných pěších komunikací, instalováním mobiliáře a vybudováním
hřišť – dětského s prolézačkami
a dalšími herními prvky a minigolfové dráhy,“ konstatuje radní pro
dopravu a životní prostředí MČ
Praha 9 Tomáš Holeček. „Studie
je zpracována a v současné době
jsme předali potřebnou dokumentaci k žádosti o zahájení územního
řízení.“ Na přelomu srpna a září by
mělo být územní řízení zahájeno.
A s čím počítá studie k parku Pod
Lávkou? S doplněním pěších komunikací – jde o příchod k přechodům světelné křižovatky Ocelářská – Freyova, propojením mezi
pěší lávkou přes Rokytku a novým
přechodem přes Ocelářskou, který je součástí sousedního právě

J

budovaného souboru Tulipa Rokytka. Dále by měla být zahuštěna
stromová zeleň, která park ochrání
před hlukem z automobilových komunikací. Ve středu území studie
navrhuje volnější ozeleněný prostor s několika solitérními stromy.
Jím bude procházet zvlněná mlatová cesta, na kterou jsou „navěšena“ jednotlivá minigolfová jamkoviště lemovaná malými mlatovými
plochami. Hřiště bude veřejně přístupné, jen hole a míčky si budete
muset přinést sami. I když radnice
uvažuje o vybudování stánku s občerstvením, jehož součástí by byla
půjčovna potřeb pro minigolf. Areál by pak měl být doplněn dětským
hřištěm a altánem.
Prostor pod lávkou, který je chrá-

něný před sluncem i deštěm, architektonická studie navrhuje pokrýt
„kamenným polem“ z říčních balvanů a oblázků a vysadit zde stínomilné rostliny. Přidaným efektem
této úpravy je, že plocha může být
použitelná jako příležitostné přístřeší. Na svažitém břehu by pak
mělo vzniknout schodiště z ručně
opracovaných kamenů, které bude
sloužit k sezení nebo po něm bude
možné sestoupit k Rokytce. To,
kdy park Pod Lávkou vznikne, závisí na získání peněz od magistrátu. „V současné době o ﬁnančním
zajištění projektu jednáme s Odborem městského investora hl. m.
Prahy,“ potvrdil místostarosta MČ
mk
Praha 9 Tomáš Portlík.
Vizualizace Bomart s. r. o.
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ZAJÍMAVÉ BYTY, ZA ZAJÍMAVÉ CENY!
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Pohyb správným směrem!
11. ročník Evropského
týdne mobility se uskuteční
v týdnu od 16. do 22. září
2012.
e to kampaň pro občany měst
a obcí, která má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou.
Zároveň obyvatelům nabízí další
způsoby přepravy a seznamuje
s výhodami alternativních druhů
dopravy. V mnohých evropských
městech už dnes můžeme vidět,
že prostor v ulicích patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům
a veřejné dopravě. Najdeme tam
pěší zóny, dostatek parků a areály
pro volnočasové aktivity. K rozšíření tohoto celosvětového trendu
do dalších měst má pomoci právě
Evropský týden mobility. V roce
2011 se k této kampani přihlásilo
přes 3300 měst, která zastupují
více než 156 milionů občanů.
A kdo by nechtěl žít ve městě s čistým ovzduším bez hluku, kde se
všude snadno a spolehlivě dostane?
Ve městě, které chrání klima a nabízí příjemný veřejný prostor pro
městskou rekreaci... Jak tuto vizi
proměnit v realitu? Lze jí dosáhnout
pomocí integrovaného plánování,
které zohledňuje všechny druhy
dopravy. Takové plánování respektuje především lidský rozměr města, tedy města jako místa pro život.
Důležitou a nezbytnou podmínkou
tohoto procesu je otevřenost pro
zapojení obyvatel do rozhodování
o podobě jejich města.

J

Mikroklima 2012 aneb
Pohyb správným směrem
Také MČ Praha 9 se i v souvislosti s projektem INVOLVE, ERDF,
program INTERREG IV.C. do
Evropského týdne mobility zapojí.
Letošní ročník akce Mikroklima je
zaměřený právě na téma šetrné dopravy a kvality ovzduší. Akci, která

Studenti hledají vhodné pěší
trasy (Mikroklima 2010)

Dětská dílna na nám. OSN (Mikroklima 2011)
se uskuteční 20. září 2012, již od
roku 2003 organizuje k. a. Křišťál
ve spolupráci s Městskou částí
Praha 9. Dana Balcarová z agentury Křišťál k tomu upřesňuje:
„Mikroklima zahrnuje všechno,
v čem bezprostředně žijeme, co
se nás přímo dotýká a ovlivňuje
kvalitu našeho života.“ Bezesporu se jedná o výraznou akci, která
občanům pomáhá zorientovat se
v otázkách, jak můžou svým chováním ovlivnit prostředí, které je
denně obklopuje.
„Kvalitní životní prostředí je jedním z hlavních cílů Městské části
Praha 9 – počínaje úklidem a péčí
o zeleň či přeměnou neudržovaných ploch na parky a konče snahou o zlepšování dopravy v klidu
i pohybu,“ říká radní pro dopravu
a životní prostředí MČ Praha 9 Tomáš Holeček a připojuje některé
konkrétní příklady: „V současné
době jsme požádali o zahájení
územního řízení týkajícího se nového parku Pod Lávkou v trojúhelníku ulic Freyova, Ocelářská a Na
Břehu, zajistili jsme ﬁnance na mimoúrovňové křížení cyklostezky
v oblasti u Kejřova parku, vyhlásili
jsme výběrové řízení na zhotovitele projektu Zóny placeného stání

Občané se zajímají o chráněná
území (Mikroklima 2007)
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v Praze 9, od jejichž zavedení si
slibujeme zklidnění dopravy nejen
v klidu, ale i v pohybu. S využitím
dotačních prostředků postupně
vybavujeme pracovníky odboru
životního prostředí úřadu městské
části vozidly na elektrický pohon.
Zatím máme k dispozici dva elektroskútry z ﬁrmy Guewer Praha
Pavla Jurkoviče, a pokud nám to
ﬁnanční možnosti dovolí, rádi
bychom elektromobily pořídili do
Hortusu – správy zeleně.“
20. září odpoledne od 15 do 18 hodin jste zváni na náměstí OSN, kde
bude připraven program zaměřený
na šetrnou dopravu v širších souvislostech. Dozvíte se zde zajímavé
informace o kvalitě ovzduší na náměstí OSN a také o vlivu znečiště-

ného ovzduší na lidské zdraví. Návštěvníky jistě zaujme prezentace
elektrokol a elektrických skútrů.
Výraznou novinkou letošního
Mikroklimatu bude oživení ulice
Pod Pekárnami. Tento prostor nebude výjimečně patřit parkujícím
automobilům, ale vám. Najdete
zde zahradní kavárnu, instantní
květinovou zahrádku a další překvapení. V rámci odpoledního
programu vám zástupci městské
části představí připravovaný systém parkovacích zón v Praze 9.
Odborník vám odpoví na otázky
z oblasti třídění, recyklace odpadů
a systému nakládání s odpadem
v regionu. Pro malé i velké pak připravilo KMC Knoﬂík hýbací program Hejbni náměstím. Tvořivé
návštěvníky potěší výtvarná dílna
Odrazky jako lízátka.
Pro základní a střední školy Prahy
9 je určena dopolední část akce
Mikroklima. Jednotlivé třídy absolvují krátkou terénní procházku
Přírodou po stopách zaniklého
i nového. Poté žáci ve skupinkách
navštíví odborná stanoviště na
náměstí OSN. V hlavním tématu
mobility se budou věnovat hledání
řešení různých dopravních úloh,
jako jsou ideální trasy, vhodná
propojení či určení šetrných dopravních prostředků. Odborně
akci zajišťují tradičně Česká inspekce životního prostředí, Český
hydrometeorologický ústav, různé
specializované ﬁrmy, nezávislí odborníci a nevládní organizace.

Ukázka práce jednotky měřící kvalitu ovzduší (Mikroklima 2006)
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Svátek stromů v Klíčovském lesoparku
Svátek stromů je společenská akce, která překvapivě souvisí také se šetrnou dopravou. V sobotu 22. září jste
všichni zváni na Svátek stromů. Program začíná ve 14 hodin, a končí kolem 17. hodiny a bude pestrý a pohodový.
ro rodiny s dětmi je připravena
bojovka, která bude doplněna
povídáním o stromech a přírodě v
Klíčovském parku. Můžete se těšit
na kaštánkovou dílnu a výrobu
jednoduchých krmítek. Pro zájemce o historii je připravena exkurze
procházející Krocínkou. Účastníci budou také společně zdobit
stromy dekoracemi z přírodních
materiálů. Pro posilnění bude připraveno občerstvení z domácí produkce. K posezení jsou připraveny
lavičky se stoly. Nebude chybět ani
mobilní WC a úschovna kol. Takže
přijďte pěšky, přijeďte na kole nebo
použijte MHD (od metra sem jezdí linka 151). Cesta do parku bude
značená od zastávek autobusu
Klíčov a Ke Klíčovu. Svátek stromů již potřetí organizuje občanské
sdružení Krocan s podporou MČ
Praha 9. Více se o Svátku stromů
dovíte na www.krocanos.cz/.
A co má Svátek stromů společného s podporou šetrné dopravy?

P

Kaštánková dílna v obležení
(Svatek stromů 2011)

Svatek stromů v Klíčovském lesoparku 2011

Přece zvolené dopravní prostředky! A navíc se Svátek stromů zapojuje do celopražské sousedské
slavnosti Zažít město jinak a s ní
spojené Velké podzimní cyklojízdy. Zažít město jinak organizuje iniciativa AUTO*MAT a více
informací o projektu najdete na
www.auto-mat.cz/aktivity/zazitmesto-jinak/.
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Proč podporovat pěší dopravu?
Praha není k chodcům právě přátelská. Je přecpaná
automobily, jejichž emise,
zejména polétavý prach,
poškozují zdraví a zkracují
lidem život.
uta představují vážné nebezpečí zejména pro nejzranitelnější účastníky provozu, mezi něž
patří chodci, cyklisté, děti a spoluobčané s handicapem. Těm nejslabším – dětem, starším lidem
a handicapovaným spoluobčanům – nebezpečné silnice dokonce často zabraňují v samostatném pohybu. Přestože pěší cesty
zabírají ze všech druhů dopravy
nejméně prostoru, chodci neprodukují žádné emise ani hluk a nikoho neohrožují a navíc je chůze
prospěšná zdraví a nezbytná pro
správný fyzický i psychický vývoj
dětí, Praha na ni ve strategických
dokumentech nepamatuje. Ačkoli pěší doprava zajišťuje 25 %
všech vnitroměstských cest, není
zmíněna v dokumentech, jako je
Dopravní politika, ani ve Stra-

Chodci
sobě

A

Častým problémem je chybějící
nebo nevhodně umístěný přechod
Velká podzimní cyklojízda 2011
tegickém plánu hlavního města
Prahy jako samostatný druh dopravy, který si zaslouží zvláštní
podporu a rozvoj. Opomíjení systému pěších cest vede k takovému
rozvoji ostatních druhů dopravy,
který zase zpětně vytváří pro
chodce nové a nové bariéry. Současný stav pěších cest a nerovnoprávné postavení chodce v systému městské dopravy odrazuje od
chůze i ty, kteří by rádi dali přednost zdravějšímu pohybu.

bčané mohou ke zlepšení podmínek pro pěší využít internetový portál www. chodcisobe.cz.
Tento nástroj poskytuje prostor
pro nahlášení problémů, se kterými se setkáváme jako chodci na
svých cestách Prahou. Naše podněty jsou jeho prostřednictvím
evidovány, zobrazovány a zasílány samosprávám městských částí
nebo magistrátu k řešení. Velkým
přínosem je, že se na portálu následně dozvíme, jak je náš podnět
řešen.

O

Zažít město jinak 2011
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Praha & EU: Investujeme
do vaší budoucnosti
Projekt Vzdělávání
zaměstnanců Střediska
sociálních služeb
Cílem projektu je nastavit a následně realizovat vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb
MČ Praha 9. Projekt je zaměřený
pouze na pracovníky v sociálních
službách, kteří poskytují přímou
ošetřovatelskou péči v rámci organizace. Tento projekt můžeme
realizovat díky ﬁnanční podpoře
Magistrátu hlavního města Prahy
a Evropského sociálního fondu
Evropské unie.

Cílem je zvýšit cenu
pracovníků na trhu práce
Cílem projektu je zvýšit cenu našich pracovníků na trhu práce, případně je na trhu práce udržet. Ze

zaměstnanců byli vybráni a osloveni ti, kteří jsou nejvíce ohroženi
na trhu práce. Konkrétně se jedná
o pracovníky s nižší kvaliﬁkací
nebo vyššího věku. Vzdělávání
probíhá v pravidelných intervalech
v plně vybavené učebně Střediska sociálních služeb MČ Praha 9
(Hejnická 538/30, Praha 9–Střížkov). Pracovníci se schází v malých
skupinách, tím se zvýšila možnost
individuálnějšího přístupu.

Základní a specializační
kurzy
Kurzy jsme rozdělili na základní
a specializační. Základní kurzy pomohou splnit zákonnou povinnost
vzdělávání pracovníků v sociálních
službách. Pracovníci se účastní
témat, jako jsou např. Metody so-

ciální práce a základy sociálního
poradenství, Zákon o sociálních
službách a Standardy kvality v sociálních službách, Individuální
plánování služby s klientem. Své
dovednosti si mohou procvičit
v rámci tzv. komunikačního bloku
či získat aktuální informace z oblasti ošetřovatelské péče apod.
Specializační kurz si budou volit
zaměstnanci sami podle svých
preferencí. Tyto kurzy budou zahájeny v další etapě, po ukončení
kurzů základních. Zaměstnanci si
zde prohloubí znalosti a zdokonalí
schopnosti v různých oblastech,
jako je např. práce na počítači
nebo v oblasti péče o klienta. Zde
se především jedná o možnost
absolvovat kurz Bazální stimulace, Paliativní péče nebo rozšíření

znalostí v oblasti individuálního
plánování služby s klientem.
Pro realizaci kurzů jsme se plně
přizpůsobili našim zaměstnancům. Jedno setkání vždy trvá tři
hodiny, zaměstnanci absolvují
kurzy uvnitř organizace, tím jsou
ušetřeni dojíždění a v případě, že
je to možné, absolvují kurz ve své
pracovní době. V průběhu projektu mohou konzultovat své další vzdělávací potřeby a získávají
vzdělávací materiály.
Projekt byl zahájen dne 1. 6. 2012
a poběží do ledna roku 2014.
Více informací o projektu včetně
možnosti prostudovat vzdělávací materiály naleznete na www.
ssspraha9.cz v sekci Vzdělávání
zaměstnanců z ESF.
Michaela Žáčková

Nový renault pro
pečovatelskou službu
Ve Středisku sociálních služeb Praha 9 od června jezdí
další vůz, který pečovatelská služba převzala v rámci
projektu Sociální automobil.

enault Master slouží potřebným občanům devítky díky
společnostem, které ho zakoupily.
Jejich loga jsou uvedena na karoserii vozu jako poděkování za jejich pomoc.
Nejvýraznější měrou se tentokrát
o nový vůz zasloužil Wellness hotel
Step z Prahy 9. Službami na vysoké úrovni poskytuje svým hostům
maximální komfort při ubytování
i účasti na kongresech, obchodních jednáních či ﬁremních akcích,
ale i relaxaci ve volném čase. Hotel
je propojený se sportovním a well-

R
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ness areálem, který nabízí rozsáhlé
možnosti sportovního vyžití i pro
širokou veřejnost. Ve wellness
zóně najdete vodní a saunový svět
s plaveckým bazénem, whirlpooly,
saunami a masážemi. Ve Sportcentru Step pak tenis, badminton,
squash, stolní tenis, bowling s barem, golf indoor, curling.
Sociální automobil je projekt společnosti Kompakt, která od roku
1997 předala do sociálních ústavů
v celé ČR již více než tři sta automobilů.
Text a foto: mk

Metro ramecek_MZ 490x490V2.indd 1
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PŘIJME VHODNÉHO KANDIDÁTA NA POZICI

INZERTNÍ PORADCE

OBLAST PRAHA
Předpoklady: r komunikativnost r samostatnost r obchodní talent
r zkušenost na obchodní pozici výhodou
r ŽL podmínkou
Své životopisy zasílejte na e-mail: nabor@ceskydomov.cz
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Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské
Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností Měření
dodávek plynu, a. s., a Úřadem MČ Praha 9 nabízí odběratelům zemního plynu
službu 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.
Termíny přistavení:
20. 9. 2012 od 8.00 do 11.00 hod.
25. 10. 2012 od 12.00 do 14.30 hod.
20. 11. 2012 od 8.00 do 11.00 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter
označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném na parkovišti
za Úřadem MČ, 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
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Internetové centrum Prosek

PEEPI

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
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Praha 9
Schůzku lze domluvit
telefonicky nebo e-mailem.

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

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

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

SC-321332/03

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
Praha 9

Hlídání dětí U Švadlenky
Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro,

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

12 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Službu hlídání dětí můžete využívat od konce srpna v ulici
Bratří Dohalských 144 v Praze 9-Vysočanech.
Více informací získáte na tel.: 777 542 660 nebo pošlete
e-mail na adresu eva.stratil@seznam.cz nebo
smejkalova.jirina@centrum.cz.
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Kontejnery občanského sdružení
Diakonie Broumov

FRESH
FRESH

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)

Jazyková škola,
která vás bude bavit.

SCHOOL

Angličtina pro děti
francouzština, němčina a španělština
Praha 9

Zábavně a efektivně!
ve skupině jen

4-6 dětí

Prosek

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.

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

Praha 9 – Prosek, Litvínovská 609 – vedle dopravního hřiště, tel.: 604 11 69 88, info@fresh-school.cz
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www.fresh-school.cz
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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.
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15. VELETRH SBĚRATELSTVÍ
Ě
Í

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

POŠTOVNÍ ZNÁMKY | MINCE | POHLEDNICE | PLAKÁTY | REKLAMY

Telefon:
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www.sberatel.info

Generální partner:

Minerály
M
a drahé kameny

www.mineralyadrahekameny.cz
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PRO ČTENÁŘE DEVÍTKY
S TÍMTO KUPÓNEM VSTUP ZA 1 KČ!

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

6.–8. září 2012
SBĚRATEL

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

Kateřina Pietsch
Pietschová

Zápis on-line!

Pískovcová – Prosecká

Vaši zastupitelé:
Strana zelených
Ing.
Davídek
VašiZdeněk
zastupitelé:
tel.: 283 091 328
e-mail:
davidekz@p9.mepnet.cz
Ing. Zdeněk
Davídek
RNDr.
Petr
Pišoft,
Tel.: 283
091
328 Ph.D.
e-mail: petr@pisoft.cz
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
RNDr. Petr
Pišoft, Ph.D.
e-mail:
jantrnka@centrum.cz
e-mail: petr@pisoft.cz
Můžete
nás navštívit
29. srpna
MUDr. Jan
Trnka, Ph.D.
ae-mail:
26. záříjantrnka@centrum.cz
od 18.00 na radnici
Prahy 9.

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 723, Praha 9-Prosek
Telefon: +420 283 882 131
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub
zastupitelů
zazaČSSD
ČSSD
děkuje
Klub
Klubzastupitelů
zastupitelůza
ČSSDděkuje
všem
spoluobčanům
zapomoc
pomoc
přeje spoluobčanům
všem spoluobčanům
všem
za
při
řešení
problémů
podnětů
krásný
zbytek
léta.aaDalší
sepři
řešení
problémů
podnětů
se
zastupiteli
Milanem
vvtkání
rámci
Prahy
9.
Setkání
se
zasturámci Prahy 9. Setkání se zastuApeltauerem
aApeltauerem
Miloslavem
piteli
Milanem
piteli
Pavlem
Baudysem
a Leošem
Hanušem
opět
uskuteční
aPaclíkem
Miloslavem
Hanušem
se uskuseseuskuteční
v úterý
až v úterý
11. září
od 16.00
teční
13.
března
od
do 17.30.
19. června od 16.0016.00
do 17.30.
do 17.30 hodin.
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Vysočanská „V“
11. září
Vycházka do Severní zahrady
Pražského hradu
… a prohlídka Jeleního příkopu
s tunelem spojená s výkladem Pavly Lešovské.
Sraz ve 14.00 s Renátou Píchovou
na tramvajové zastávce Pražský
hrad (tram č. 22). Vycházka potrvá zhruba tři hodiny. Zdarma.
13. září
Seniorské hry 2012
Hřiště SK Prosek, Lovosická 559,
Praha 9 (autobus č. 151 za Poliklinikou na Proseku). Začátek
v 10.00, předpokládaný konec
v 16.00.
Doprovodný program: mažoretky,

hudební skupiny, kreativní dílny
klubu Slunečnice, komentátor Jaroslav Suchánek.
20. září
Divadlo Gong: divadelní představení souboru AHA!
W. Shakespeare: Večer tříkrálový
– příběh zamilovaných a nemilovaných plný převleků a omylů, komedie rozmanitých chutí a vůní.
Začátek v 15.00. Zdarma.

Pro děti od 2 let
Otevírací doba: 7 – 18 hod.
Malý přátelský kolektiv
Motivovaní pedagogové
Výuka Aj, logoped,
zdravá výživa,
ekologie, výlety.
Více na WWW.SKOLKA-JAHODA.CZ nebo na tel.: 775 674 060.

2. října
Stará láska nerezaví
Představení ke Dni seniorů: Richard Adam a jeho hosté (komponovaný program). Divadlo Gong
od 14.00 hodin. Vstup zdarma.

Ve dnech 12. až 19. července se 27 členů Svazu
postižených civilizačními chorobami z Prahy 9 a Prahy
14 zúčastnilo rekondičního pobytu kardiaků v malebném
horském středisku, nejvýše položené obci Benecko
v západních Krkonoších. Cílem tohoto pobytu bylo naučit
nás zúčastněné zdravému životnímu stylu a pomoci nám
překonávat zdravotní potíže.
dobím pořádá náš svaz v termínu
od 19. 11. do 25. 11. 2012 ozdravný pobyt v lázních Poděbrady. Přihlásit se můžete na telefonním čísle 777 073 444 nebo na e-mailové
adrese dafo@ volny.cz.
Text a foto: Hana Foltýnová,
členka RK SPCCH

Galerie Fénix. Žije s Vámi!

ZPÁTKY
DO ŠKOLY
Sbírej razítka do hrací karty
za nákupy v Nákupní Galerii
Fénix Vysočanská

Akce platí od 20. 8. do 23. 9. 2012,
nebo do vyprodání zásob.

ZÍSKEJ SLEVU NA PRODUKTY
ZÍ

ADIDAS
NIKE
A

www.galerie-fenix.cz

Z rekondičního pobytu
kardiaků v Krkonoších
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enní pravidelné rehabilitační cvičení s prvky jógy pod
vedením kvaliﬁkované cvičitelky
ing. Policerové a pečlivé sledování
našeho zdravotního stavu se stanovením nejvhodnějšího denního
režimu pro každého z nás lékařkou – internistkou a kardioložkou
MUDr. Moravcovou se určitě projevilo na zlepšení celkové kondice
nás všech. K tomu přispěly i pečlivě vybírané procházky v krásné
horské krajině Benecka a také
spokojenost s ubytováním a výbornou stravou v horském hotelu
Kubát, kde se o nás dobře starali.
Navštívili jsme rozhlednu Žalý
i Hucul farmu a pokochali se krásnými výhledy na Krkonoše.
Poděkování za kvalitní organizační zajištění celého rekondičního
pobytu patří předsedovi Obvodního výboru SPCCH panu Georgievovi, který se staral o to, aby celý
pobyt dopadl na výbornou.
K utužení zdraví před zimním ob-

SC-321367/26

Rekondiční pobyt
kardiaků v Krkonoších

D

SC-321383/01

Zářijové akce pro seniory, kteří trvale bydlí na devítce
v působnosti Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14.
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Jubilanti

Hledáte kroužek? Vyberte si!
Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy

85 let

80 let
moderní tanec, amatérské soubory, kapely,
yo-yo, bicí, film, lezení, výtvarka, centrum
pøedškolních dìtí Kostièka, rock´n´roll, florbal,
hudba, vodáci, sport, klavír, street dance,
grafika, muzikálový a scénický tanec, divadlo,
zumba, saxofon, keramika, tiffany...

SC-321120/06

Karlínské námìstí 7, Praha 8
tel: 222 333 888
spektrum@ddmpraha.cz
www.karlinskespektrum.cz

Hana Valentová
Božena Kohoutová
Lydia Vilímková
Helena Bartošová
Alena Vítkovcová
Stanislava Černá
Miloš Cabicar
Stanislav Hokr
Helena Křížová
Eva Soukupová
Milan Černý
Věra Skolilová
Libuše Jílková
Eva Baumruková
Jitka Jiříkovská
Božena Šimková

Zdeněk Vostárek
Olga Matoušová
Dagmar Winzigová
Irena Bušková
Eduard Kučera
Jiřina Nováková
Václav Plaček
Vlasta Suchá
František Koubek
Vojtěch Molitor
Václav Plaček
Miloš Zemánek

91 let
Alois Štál
Marie Žížalová
Bohumil Konečný

92 let
Františka Antonová

94 let
Božena Zídková

95 let
Božena Čapková

96 let
Anna Hanzlíková
Anna Havlínová
Blahopřejeme!

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

Malý seriál o sociálních službách (18. díl)

Registr poskytovatelů
sociálních služeb

ZÁPIS DO KURZŮ CVIČENÍ
www.pohyb-detem.cz
tel.: 602 471 541

SC-321439/01

cvičení pro děti od narození po školu

Registr naleznete na internetové
adrese http://iregistr.mpsv.cz, případně se na tyto stránky dostanete
tak, že do svého vyhledávače zadáte
klíčová slova „registr poskytovatelů“. Zde najdete kompletní seznam
poskytovatelů sociálních služeb
v celé republice. Stačí zadat kraj, ve
kterém žijete, a můžete vybírat z nabízených služeb. Protože jich je ale
obrovské množství, je vhodné volbu
služeb více upřesnit podle vašich
dalších požadavků. Navolit můžete
především cílovou skupinu (např.
senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi…), věkovou
kategorii nebo – pakliže již hledáte
konkrétní sociální službu – vyberte

FRESH
FRESH

SCHOOL

Jazyková škola,
která vás bude bavit.

Angličtina pro dospělé
francouzština, němčina a italština
Praha 9

Rozmluvíme i Vás!
ve skupině jen

4-6 osob

Beneﬁční koncert proti
domácímu násilí

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

Benefiční koncert Pražské komorní filharmonie pro
občanské sdružení ACORUS se uskuteční v úterý 2. října
v sále kina Lucerna od 19 hodin.
ento koncert se bude konat u příležitosti 15. výročí založení občanského sdružení ACORUS, které poskytuje odbornou pomoc osobám
ohroženým domácím násilím. Těšit se můžete na zajímavý hudební program se sólistkou klarinetistkou Ludmilou Peterkovou.
Zakoupit vstupenky si můžete již nyní v kanceláři Pražské komorní ﬁlharmonie, Husova 7, Praha 1, nebo si je můžete objednat na e-mailové
adrese vstupenky@pkf.cz. Výtěžek z prodeje vstupenek půjde na podporu služeb centra ACORUS.

T
SC-321006/06

www.fresh-school.cz

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

Září 2012

z nabídky vámi požadovaný druh
sociální služby (např. pečovatelská
služba, domov pro seniory, osobní
asistence, azylový dům...).
Na základě vámi zadaných parametrů se zobrazí seznam odpovídajících
sociálních služeb se základními
údaji a kontakty, k podrobnějším informacím se dostanete rozkliknutím
modře podbarveného textu.
Lidé, kteří nemají možnost vyhledat
informace na internetu, se pro získání kontaktů na sociální služby mohou obracet na sociální pracovnice
Odboru sociálního Úřadu MČ Praha
9 osobně nebo telefonicky na čísle:
283 091 272 či 283 091 457.
Věra Barešová

Prosek

Jana Krajíčková

Zápis on-line!

Dnešní díl našeho seriálu je určen především lidem, kteří mají přístup
k internetu, neboť přináší tip, jak pohodlně z domova získat pro sebe
či pro své rodinné příslušníky kontakty na poskytovatele sociálních
služeb prostřednictvím tzv. Registru poskytovatelů sociálních služeb
volně přístupného na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
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Společenské centrum pro seniory Prahy 9 v září
Společenské centrum pro seniory Prahy 9 (Klub seniorů Prosek), Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,
www.ssspraha9.cz, mobil: 724 905 785.
3. 9. 2012 – pondělí
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Vycházka do ZOO – od 10.00
do 14.30 (sejdeme se na autobusové zastávce č. 112, stanice metra
Nádraží Holešovice)
Cvičení Tai chi
– pro seniory od 13.00 do 14.00
Cvičení Tai chi
– pro seniory od 14.00 do 15.00
4. 9. 2012 – úterý
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Angličtina pro seniory – začátečníci
(lektorka) od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory – pokročilí
(lektorka) od 10.00 do 11.00
BAZAR (prodej kvalitního ošacení)
– od 10.00 do 11.30
Angličtina pro začátečníky (lektor)
– od 10.00 do 11.00
Angličtina pro pokročilé (lektor)
– od 11.00 do 12.00
Francouzština pro úplné začátečníky – od 12.00 do 13.00
Čajovna pro starší a pokročilé
– od 13.00 do 14.00. Přednáška
(PhDr. A. Karkulová)
Cvičení na židlích pro seniory
– od 14.00 do 15.00
Bridž pro seniory
– od 15.00 do 17.00
5. 9. 2012 – středa
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
BAZAR (prodej kvalitního ošacení)
– od 10.00 do 11.30
Kavárnička pro starší a pokročilé –
od 13.00 do 16.00. Tréninky paměti, Dílny alias Klub šikovných rukou,
grilování na zahradě, Cestovatelský
klub; Pétanque
6.9.2012 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy

od 08:00 do 09:00 hodin
BAZAR (prodej kvalitního ošacení)
od 10:00 do 11:30 hodin
Úřední hodiny pro seniory
od 11:30 do 13:00 hodin
Zadáno pro Klub důchodců
(Květa Karbulková)
od 13:30 do 16:00 hodin
7. 9. 2012 – pátek
Speciální cvičení s prvky jógy
– od 8.00 do 9.00
Vycházka s trekkingovými holemi
– od 10.00 do 14.00 (sejdeme se
na autobusové zastávce č. 112,
stanice metra Nádraží Holešovice)
Angličtina pro pokročilé
– od 12.00 do 13.00
Kurz základů výpočetní techniky
– od 13.30 do 15.00 (obsazen
vč. náhradníků)
10. 9. 2012 – pondělí
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Deskové hry pro osoby se ZTP
a seniory – od 10.00 do 11.30
Bazar (prodej kvalitního ošacení)
– od 10.00 do 11.30
Úřední hodiny pro osoby se ZTP
a seniory – od 12.00 do 13.00
Cvičení Tai chi pro seniory a osoby
se ZTP – od 13.00 do 14.00
Cvičení Tai chi pro osoby se ZTP
a seniory – od 14.00 do 15.00
11. 9. 2012 – úterý
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Angličtina pro seniory – začátečníci
(lektorka) – od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory – pokročilí
(lektorka) – od 10.00 do 11.00
Bazar (prodej kvalitního ošacení) od 10.00 do 11.30
Angličtina pro začátečníky (lektor)
– od 10.00 do 11.00
Angličtina pro pokročilé (lektor)
– od 11.00 do 12.00

Francouzština pro úplné začátečníky – od 12.00 do 13.00
Čajovna pro starší a pokročilé
– od 13.00 do 14.00. Přednáška
(PhDr. A. Karkulová) – Poslední dny
carské rodiny
Cvičení na židlích pro seniory
– od 14.00 do 15.00
Bridž pro seniory
– od 15.00 do 17.00
12. 9. 2012 – středa
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Bazar (prodej kvalitního ošacení)
– od 10.00 do 11.30
Kavárnička pro starší a pokročilé od 13.00 do 16.00. Tréninky paměti, Dílny alias Klub šikovných rukou,
grilování na zahradě, Cestovatelský
klub; Pétanque
13. 9. 2012 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení s prvky
jógy – od 8.00 do 9.00
Bazar (prodej kvalitního ošacení)
– od 10.00 do 11.30
Úřední hodiny pro seniory
– od 11.30 do 13.00
Zadáno pro Klub důchodců (Květa
Karbulková) – od 13.30 do 16.00
14. 9. 2012 – pátek
Angličtina pro pokročilé
– od 12.00 do 13.00
Kurz základů výpočetní techniky
– od 13.30 do 15.00 (obsazen vč.
náhradníků)
17. 9. 2012 – pondělí
Cvičení Tai chi pro seniory
– od 13.00 do 14.00
Cvičení Tai chi pro seniory
– od 14.00 do 15.00
18. 9. 2012 – úterý
Angličtina pro seniory – začátečníci
(lektorka) – od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory – pokročilí

(lektorka) – od 10.00 do 11.00
Angličtina pro začátečníky (lektor)
– od 10.00 do 11.00
Angličtina pro pokročilé (lektor)
– od 11.00 do 12.00
Francouzština pro úplné začátečníky – od 12.00 do 13.00
Cvičení na židlích pro seniory
– od 14.00 do 15.00
Bridž pro seniory
– od 15.00 do 17.00
20. 9. 2012 – čtvrtek
Zadáno pro Klub důchodců
(Květa Karbulková)
– od 13.30 do 16.00 hodin
21. 9. 2012 – pátek
Angličtina pro pokročilé
– od 12.00 do 13.00
Kurz základů výpočetní techniky
– od 13.30 do 15.00 (obsazen vč.
náhradníků)
24. 9. 2012 – pondělí
Cvičení Tai chi pro seniory a osoby
se ZTP – od 13.00 do 14.00
Cvičení Tai chi pro osoby se ZTP
a seniory – od 14.00 do 15.00
25. 9. 2012 – úterý
Angličtina pro seniory – začátečníci
(lektorka) – od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory – pokročilí
(lektorka) – od 10.00 do 11.00
Angličtina pro začátečníky (lektor)
– od 10.00 do 11.00
Angličtina pro pokročilé (lektor)
– od 11.00 do 12.00
Francouzština pro úplné začátečníky – od 12.00 do 13.00
Cvičení na židlích pro seniory
– od 14.00 do 15.00
Bridž pro seniory
– od 15.00 do 17.00
27. 9. 2012 – čtvrtek
Zadáno pro Klub důchodců (Květa
Karbulková) – od 13.30 do 16.00

Podél Rokytky za poznáním i pohybem na zdravém vzduchu
„Pojďte s námi!“ zve veřejnost místostarosta Městské části Praha 9 Adam Vážanský.
evítka se rozhodla cíleně podpořit zdravou pohybovou aktivitu svých
občanů i jejich znalost konkrétní lokality. Poprvé se proto letos uskuteční společný pochod na jedné ze dvou naučných stezek, které devátá
městská část v minulosti vybudovala.
Ve středu 5. září se sejdeme u zastávky MHD Pod Táborem, bus č. 109,
183, 195, 197. Start Pochodu Prahy 9 podél Rokytky je v 15.00 hodin,
předpokládaný konec v 18.00.
Zhruba šestikilometrová trasa povede z Hrdlořez do Vysočan, její orga-
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nizační zabezpečení bude zajišťovat Oddíl turistiky TJ Praga. Pro účastníky připravila MČ Praha 9 ve vztahu k naučné stezce zajímavý soutěžní
kvíz. Správné odpovědi budou odměněny Galerií Fenix, v níž pochod
končí. Pro všechny účastníky pak radnice zajistila na závěr ještě občerstvení.
Tak neváhejte a přidejte se k nové akci, z níž bychom spolu mohli u nás
vytvořit příjemnou tradici podvečerních turistických pochodů.
jif
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ŠKOLSTVÍ
Od 1. srpna letošního roku je novou ředitelkou Mateřské školy U Nové školy Mgr. Miroslava Karásková

Šťastné dítě, spokojení rodiče,
profesionální personál
S novým školním rokem se novou ředitelkou Mateřské školy U Nové školy stává
Mgr. Miroslava Karásková, která uspěla ve vyhlášeném konkurzním řízení. Dosavadní
ředitelka Libuše Tomášková na vlastní žádost odešla do důchodu. Ředitelku Karáskovou jsme požádali o rozhovor v době, kdy byla v nové funkci teprve několik dní.
dovolené jsem učila na prvním
stupni základní školy ve třídě pro
děti s poruchami učení, organizovala cykloškoly v přírodě či zimní
školy v přírodě spojené s lyžováním. Poté jsem se stala vedoucí
dětského stacionáře na Proseku
pro děti od jednoho do čtyř let. Do
této školky nastupuji po mateřské
dovolené.
Vaše první dojmy?
Nejprve bych ráda poděkovala bývalé ředitelce Libuši Tomáškové,
která v této mateřské škole nechala
opravdu kus života. Velmi si vážím
jejích zkušeností a jsem ráda, že
jich pro začátek budu moci využít
alespoň jako rad starší a zkušenější
kolegyně. Děkuji také pedagogům
ve školce a ostatnímu provoznímu
personálu. Drobná zkušenost,
kterou jsem s nimi zatím měla, mi
říká, že se jedná o kvalitní profesionály. A v takovéto malé škole se
každá ruka počítá. Moc se těším
na spolupráci s nimi.
Máte ukončené magisterské studium speciální pedagogiky se
specializací na etopedii. Co vaše
praktické zkušenostmi s dětmi?
S dětmi jsme pracovala již ve čtvrtém ročníku vysoké školy, kdy
jsem působila na zvláštní, dnes
praktické, škole. Po rodičovské

S jakou vizí nastupujete na místo
ředitelky MŠ U Nové školy?
Mojí vizí je kreativní mateřská škola, která pracuje na principu partnerství a spolupráce a na jejímž
konci je šťastné dítě, spokojení rodiče a profesionální personál. Asi
neřeknu nic objevného, ale u takto
malých dětí je nejdůležitější, aby
byly v mateřské škole spokojené,
aby se do ní těšily, veškeré činnosti
ve školce dělaly s chutí a radostí,
aby poznaly humor, klid a pohodu.
A co je velmi důležité u dnešních
dětí, aby se naučily hrát si a zároveň byly dobře připravené na
vstup do velkého života, který jim
začne školní docházkou.
Připravujete nějaké změny v práci
mateřské školy?
Nejdříve bych se ráda dokonale
seznámila s chodem mateřské
školy a pak mohu dělat nějaké vět-

ší změny. Už dnes ale vím, že bych
malinko upravila denní režim školy, například aby děti směly přijít
ráno do školky do 9 hodin, dnes je
to do 8.15 hod. Ráda bych také do
odpoledních činností zavedla další
kroužky organizované přímo pedagogy naší školky, jako je například
kreativní kroužek, v němž by byl
prostor – mimo klasickou kreativní práci – i na takové činnosti jako
zdravověda, zdravý životní styl.
Ráda bych měla jazykový kroužek,
který by – pochopitelně se souhlasem rodičů – navštěvovaly děti, jež
mají problémy s výslovností nebo
s nedostatečnou slovní zásobou.
Otevřít bychom mohli také kroužek hry na ﬂétnu.
MŠ U Nové školy zatím patří
k nejmenším mateřským školám
na devítce (50 míst). Její kapacitu
však rozšíří novostavba s dalšími
75 místy. Koncem září zasedá hodnotící komise pro otevírání obálek
na výběr zhotovitele stavby. Pak
poběží patnáctidenní lhůta pro podání námitek a po jejím vypršení,
nebudou-li podány námitky, může
být podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. V ideálním případě
by se tedy mohlo začít stavět na
podzim. Jste na tuto situaci připraveni?

Stavba nového pavilonu školky
bude pochopitelně velkou změnou, která nastane v průběhu
nového školního roku. Budeme
muset změnit celý provoz školky.
Všechny změny, které vyplynou
z příprav na nový provoz, budou
zaimplementovány do dokumentů mateřské školy, především do
školního řádu a do nového školního vzdělávacího programu a dále
rozpracovány do třídních vzdělávacích programů.
To je však jedna stránka věci. Druhou je, že stavební činnost ovlivní
každodenní život školky, například se zmenší prostor pro pobyt
dětí venku, zahrada se bude muset nově upravit… Rovněž bude
nutné průběžně se domlouvat se
stavebníky na režimu stavby, například aby hlučné práce nerušily
děti během odpočinku po obědě.
Je dobré, že součástí podmínek
výběrového řízení zhotovitele
stavby jsou i velmi přísné požadavky na zajištění bezpečnosti
dětí a pedagogů. Věřím, že všechno zvládneme. Ostatně zkušenosti se stavebníky už mám z proseckého stacionáře, kde se v době
mého působení rekonstruovala
kuchyně, všechna oddělení, měnila okna…
Text a foto: mk

Kreativní mateřské školy 2012
Mateřská škola Veltruská a společnost Dodavatelský servis s.r.o. si vás dovolují pozvat
9. 10. 2012 od 10:00 do 18:00 hodin
10. 10. 2012 od 9:00 do 18:00 hodin
v areálu Mateřské školy Veltruská, Praha 9 – Prosek, Veltruská 560

na prodejní výstavu
hraček, didaktických pomůcek, výtvarného materiálu a knih pro děti předškolního věku,
u,
dále vybavení pro mateřské školy, školní družiny a dětské kluby
další informace na www.kreativnimaterskeskoly.cz
(vstup na prodejní výstavu ZDARMA)

Září 2012

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

17

ŠKOLSTVÍ

Přípravné třídy frčí
o úspěšném startu prvních
dvou přípravek v ZŠ Novoborská v září 2011 se brány přípravných tříd letošní září otevřou v ZŠ
Litvínovská 500 (2 třídy), ZŠ Litvínovská 600 (1 třída) a v ZŠ Na
Balabence (2 třídy). Dohromady
tak sedm přípravných tříd nabídne
105 míst pro nové žáčky.
Přípravná třída je určena pro
děti s odkladem povinné docházky a pro pětileté „předškoláky“.
Předností přípravné třídy je nízký
počet dětí ve třídě, neboť se naplňují maximálně do počtu 15 žáků.
Pro srovnání: průměrný počet dětí
ve třídě v mateřské škole je 25,

P

ZŠ Na Balabence

v prvních třídách základní školy
v Praze 9 je průměrně 24 žáků.
A na co se děti v přípravné třídě
mohou těšit? Čeká je:
• rozumová výchova (rozvoj
mluvení a zručnosti, matematické
představy, výtvarná a hudební
výchova)
• relaxace, hry, poslech pohádek
• vycházky, pohybové aktivity
• upevňování hygienických návyků
a stolování během svačin ve
školní jídelně
• možnost využití družiny v době
6.30–8.30 a 12.00–17.00 hod.
red

ZŠ Novoborská

Praha 9 otevře v září rekordních sedm přípravných tříd ve
svých čtyřech základních školách. „Staneme se tak jedinou městskou částí, která nabídne vzdělávání v přípravných třídách téměř ve všech základních školách ve svém
obvodu,“ uvedla radní MČ pro školství Zuzana Kučerová.

ZŠ Litvínovská 500

ZŠ Litvínovská 600

SC-321427/01
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Dobrá zpráva: naše školky jsou bezpečné
Také v Praze 9 probíhala v prvním pololetí letošního roku kontrola Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
a měření výskytu minerálních a azbestových vláken v mateřských školách. Měření prováděla Hygienická stanice
hlavního města Prahy v rámci cíleného zdravotního dozoru podle metodického pokynu hlavního hygienika ČR.
dběr vzorků hygieniky byl
proveden na základě podnětu
České školní inspekce v předškolních zařízeních na území Městské části Praha 9 postavených
z „boletických“ panelů. V MŠ Pod
Krocínkou, kde obvodový plášť
tvoří boletické panely používané v rámci výstavby v 80. letech,
bylo zjištěno, že naměřené koncentrace azbestových vláken ve
vnitřním prostředí sledovaného
zařízení jsou nižší než 500 vláken
na m3, z tohoto hlediska se jedná
o zdravotně nezávadnou stavbu.
Pro srovnání: hygienický limit
pro koncentraci minerálních a azbestových vláken je 1000 vláken
na m3 vzduchu podle vyhlášky
č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví
hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů
pro vnitřní prostředí pobytových
místností některých staveb. V MŠ
Pod Krocínkou proběhlo v létě na

O

doporučení Hygienické stanice hl.
m. Prahy vymalování celého objektu a výměna podlahových krytin ve všech třídách. V ostatních
MŠ na devítce není ve stavebních
konstrukcích použit azbest. Rodiče i děti mohou zůstat klidní, neboť všechny naše mateřské školy
byly vyhodnoceny jako bezpečné
a zdravotně nezávadné.

Kontrola hasičů
A ještě jedna kontrola se v průběhu
prvního pololetí v našich školkách
uskutečnila.
V lednu a únoru proběhla v budovách mateřských škol MČ tematická kontrola požární ochrany
zaměřená na zajištění únikových
cest a připravenosti věcných prostředků požární ochrany, jako
jsou hasicí přístroje a hydrantové
systémy. Kontroly se účastnil odpovědný pracovník Hasičského
záchranného sboru hlavního měs-

ta Prahy a pracovník Úřadu MČ
Praha 9 pověřený zajišťováním
ochrany obyvatelstva. Výsledky
kontrol se zabývala Bezpečnostní
komise Rady MČ Praha 9 a navrhla přijetí příslušných opatření
v rámci plánovaných stavebních
úprav mateřských škol na území
městské části. V našich školkách

nebyly zjištěny žádné závady, které
by mohly ohrozit bezpečí a zdraví
dětí a personálu mateřských škol.
Podobné kontroly probíhají v budovách mateřských škol každý
rok.
Zuzana Kučerová,
radní pro školství MČ Praha 9
Ilustrační foto: mk
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Přijďte na
22. Svatováclavskou
pouť na Proseku
Tradiční Svatováclavská pouť v Praze 9 se uskuteční
22. a 23. září v okolí kostela sv. Václava na Proseku.
A na co se můžete těšit?
Program na hlavním pódiu
SOBOTA 22. září
11.00 RHYTHMIC PEOPLE
Začínající kapela žáků, studentů
a jejich hostů z oddělení populární
hudby ZUŠ Prosek. Je každoroční
tradicí, že na úvod pouti se představí „domácí“ kapela z Umělecké
školy Prosek, která již vychovala
řadu úspěšných muzikantů.

12.30 ŽIŽKOVANKA
a její hosté
Jeden z nejstarších staropražských
dechových orchestrů. V letošním
roce Žižkovanka kapelníka Petra
Soviče hraje svou 41. sezonu a to
je bezpochyby úctyhodná vizitka.
Dechovka byla založena kapelníkem Josefem Jelínkem v září roku
1971 v závodním klubu oceláren
ČKD v Praze 9-Vysočanech. Orchestr působil za svou existenci na
mnoha místech po celé ČR i v zahraničí. První stálou scénu v Praze
měla Žižkovanka v Hotelu Tichý
v Praze 3 na Žižkově.
Po odchodu kapelníka Josefa
Jelínka (roku 2008) do penze
nastoupil na jeho místo zpěvák
a trumpetista Petr Sovič. Pod
taktovkou nového kapelníka dochází k výrazným změnám nejen

ve složení orchestru, ale také
v jeho tvůrčí činnosti. Žižkovanka se zařadila mezi profesionální
orchestry. Dlouholeté zkušenosti
hudebníků v kombinaci s novou,
mladou posilou vám slibují kvalitní hudební zážitek.

14.00 Slavnostní zahájení
Vinařské družstvo Sv. Václav
přináší košt vína z letošní úrody.
Průvod v historických krojích
přichází z vysočanské vinice Máchalka na hlavní pódium. Starosta
Prahy 9 Ing. Jan Jarolím spolu se
sponzory oﬁciálně zahájí XXII.
Svatováclavskou pouť na Proseku
a XIII. Vysočanské vinobraní.

14.40 JAROSLAV UHLÍŘ
s kapelou
Návštěvníkům poutě nabídneme
opravdovou hudební lahůdku,
a to koncertní program největších
hitů, ve kterém vystupuje Jaroslav
Uhlíř společně se skvělou doprovodnou kapelou v klasickém
rockovém složení. Těšit se můžete na nezapomenutelné písničky,
které za posledních 40 let vytvořil
Jaroslav Uhlíř převážně ve spolupráci se Zdeňkem Svěrákem, jako
jsou Holubí dům, Severní vítr, Ani
k stáru, Není nutno…

Žižkovanka
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Ponožky pana Semtamťuka

16.30 PONOŽKY PANA
SEMTAMŤUKA
Ponožky pana Semtamťuka je
těžké napasovat do nějaké hudební šablony. Od začátku své
existence kráčí bez zábran napříč
hudebními styly a s nějakým žánrovým zařazením si hlavu ani
nic jiného nelámou. A tak na procházce s nimi můžete uslyšet jazz,
folk, „hospodskej šraml“, ozvěny
world-music, westernu, skáčka
i rocku, to vše dodáno v jednom
originálním balení. Spojuje je
hravost a nápaditost autora všech
skladeb, frontmana Tomáše Suchého. Jeho stylová rozmanitost
a nakažlivá radost z muzicírování, to je základ úspěchu Ponožek.
Napsat jednoduchou písničku
s hitovými ambicemi... a pak
je úplně jedno, zda má skladba
trampský, dixielandový, folkový,
swingový, nebo rockový kabát.
Texty většinou vycházejí ze života, zachycují pocity nebo krátké

příběhy. Nechybí jim humor,
ale ani mírná skepse a deziluze.
Ponožkám to šlape výborně, nástroje jsou nápaditě zaranžovány, kromě kytar dostává velký
prostor banjo, akordeon, trubka
nebo tuba. Hudba Ponožek ve vás
dokáže vždycky vyvolat dobrou
náladu, pohodu a navodit skvělý
hudební zážitek.

17.30 JOŽKA ŠMUKAŘ
a cimbálová muzika
Během své dlouholeté kariéry
profesionálního zpěváka spolupracuje především s cimbálovými
a dechovými orchestry. K srdci
mu přirostla lidová písnička, která
vyniká právě u cimbálu. Uslyšíte
lidovky nejen ze čtyř moravských
regionů – z Podluží, hanáckého
Slovácka, Horňácka a Hradišťska,
ale i ostatní repertoár od popu,
swingu a evergreenů až po dechovku, to vše s Jožkovou „malou
kapelou“ – cimbálovou muzikou.

Katapult

Září 2012
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NEDĚLE 23. 9.
10.00 HOT WINGS
Kapela navázala na činnost dnes již
velmi známé skupiny Dixieboys,
ale změnila poměrně podstatně
repertoárové a stylové zaměření.
Repertoárové spektrum souboru
je velmi široké, od tradičního jazzu
přes swingový standard až po současné trendy pop-rockové scény.
Soubor zvítězil v celostátní soutěži jazzových souborů, v pražském
kole získal první místo. Představí
se osmičlenná kapela mladých
muzikantů, jejichž repertoár zahrnuje kromě tanečních melodií také
známé starší i moderní hity. Hrají
s radostí a optimismem, spokojení
posluchači jsou pro ně tou největší odměnou. Repertoár souboru
aranžuje a soubor vede učitel ZUŠ
Prosek František Horký. Soubor
již úspěšně účinkoval na mnoha
mimoškolních akcích.

ustavena kapela Plzeňských heligónkářů a zvolen kapelník Ing. Josef David. V programu zazní lidové
písničky, ale také skladby tanečního
charakteru, např. tango či waltz.

13.45 PAVEL KOŽÍŠEK
HRA KOUZEL A MAGIE
Originální představení iluzionisty
Pavla Kožíška, neuvěřitelná kouzla a perfektní zábava nejen pro
děti. Pojďte si hrát na kouzelníky
jako Harry Potter a naučte se také
sami kouzlit!

15.00 TĚŽKEJ POKONDR
České pěvecké duo tvořené od roku
1995 moderátory rádia Evropa
2 Romanem Ondráčkem a Milošem Pokorným, které interpretuje
známé zahraniční i české skladby
popové hudby od šedesátých let až
do současnosti. Autorem většiny
jejich textů je lídr skupiny Tři sestry Lou Fanánek Hagen.

11.30 LIDOVÁ MUZIKA

16.00 KATAPULT

Lidová muzika nabízí pestrý program za doprovodu cimbálu a tanečníků s písněmi, tanci a hudebními sóly z regionů Čech, Moravy
a Slovenska. Čerpá z repertoáru bývalého Československého státního
souboru písní a tanců, který byl od
počátku koncipován jako reprezentační těleso. Odtud pramení různorodost a široký záběr v dramaturgii
tohoto souboru, který uvádí na scénu také folklor našich sousedů.

Legenda české hudební scény, která vznikla v roce 1975. Žánrově se
pohybuje na pomezí hard a pop rocku. Zakladatelem a vůdčí osobností je kytarista a zpěvák Olda Říha.
Katapult za svou dlouhou a úspěšnou historii odehrál na 7000 koncertů a v prodeji hudebních nosičů
se mezi českými kapelami zařadil
na druhé místo za Olympic. Skupina se po celou dobu své existence
potýkala s „nepřízní“ osudu. Vše
vyvrcholilo roku 2009, kdy zůstal
Olda Říha sám.. Neutuchající zájem o písničky Katapultu, vlastní
nezměrné úsilí a šťastná volba nových muzikantů umožnily Oldovi
postavit na nohy „nový“ Katapult.
Hned v roce 2010 oslavil Katapult
návrat na rockovou scénu v plném
rozsahu. Zveme vás na vystoupení,

12.30 PLZENŠTÍ
HELIGÓNKÁŘI
Pro střední a starší generaci k poslechu a tanci zahrají Plzeňští heligónkáři. Ti datují založení své
skupiny rokem 2000. Skupina se
postupně formovala, střídali se
v ní různí hráči. V dubnu 2001 byla

ať se můžete potěšit a zavzpomínat
na skvělé „ﬂáky“ a přesvědčit se, že
jim to zase šlape!

Historický program
u kostela sv. Václava
Po oba dny herold svým hlasem
i údery do vojenského bubnu provází programem a informuje, co se
bude dít…
• Kejklíř, Fakírské Duo Karson –
magické výstupy s ohněm, střepy
a obrovskými hady okoření zábavný program o tajemnou atmosféru
umění z dalekých krajin. Show, ve
které zhlédnete kouzla s ohněm,
tance s ohnivými vějíři, lany, jiskřícími řetězy, polykání a chrlení ohňů.
• Žonglér Michal, dobové tance
– gotické tance, mystické tance,
tance rustikální, ohnivý tanec i noblesní tance renesanční.
• Brémští cirkusanti aneb recyklovaná pohádka – příběh o starých
cirkusových zvířátkách, zlém principálovi, krvelačných loupežnících.
• Dell Arte – postava na chůdách
s obříma rukama prochází volně
mezi diváky.
• Dobová hudební skupina Musica Canora.
• Skupina historického šermu
Memento Mori a dva její komponované pořady: pěší turnaj rytířů
v plné zbroji o růži krásné dámy
a výpravná komedie ze středověku
v rytířských zbrojích, plná šermu
a dějových zvratů.

Září 2012

Doprovodný program
• TVOŘIVÉ DÍLNY pod širým nebem pro všechny, kteří rádi vytváří
z ničeho NĚCO! Dílny jsou připraveny v blízkosti fary kostela sv.
Václava v sobotu i neděli od 11.00
do 17.00.
• POHÁDKOVÁ ZAHRADA –
pohádky pro nejmenší v zahradě
TJ Sokol Prosek
Sobota:
11.10 Žabí království
13.10 Zvířátka a loupežníci
16.10 Princezna a drak
Neděle:
11.10 O třech kůzlátkách
13.20 Kocourkov
15.40 Trakař
• KONCERT v kostele sv. Václava
se uskuteční v sobotu 22. září od
19.00. Varhany (R. Fuchs) a mezzosoprán (P. Švestková). V programu zazní např. Biblické písně
Antonína Dvořáka nebo Improvizace na staročeský chorál Svatý
Václave.
Pouťové atrakce, občerstvení,
stánkový prodej.
Změna programu vyhrazena.
red

Vinobraní na
vinici Máchalka
XIII. Vysočanské vinobraní na vinici Máchalka pořádá
Vinařské družstvo Sv. Václav.
Program:
pátek 21. září
15.45 Zahájení
16.00 Zavírání hory – vinařský
obřad Skupina historického
šermu Rebel
17.00 Posezení při hudbě skupiny
TIQUE – ochutnávka vín a burčáku

Těžkej Pokondr

• Atrakce pro děti ve středověkém
stylu – dobývání hradu, lov na
medvěda, hladový mnich, střelba na rytíře. Soutěž pro děti pod
názvem Hledání pokladu sv. Václava.

sobota 22. září
11.00 Otevírání hory – SHŠ Rebel
13.30 Muzika Špalíček Praha
14.00 Průvod a ochutnávka vína
a hroznů z letošní úrody, jejich předání starostovi MČ Praha 9 na hlavním
pódiu při Svatováclavské pouti
15.00 Panoptikum starých časů –
vystoupení SHŠ Rebel
16.00 Bugles – Beatles Revival

neděle 23. září
13.00 Pražský šraml
16.00 Dixieboys
Doprava: Bus, zastávka Kelerka,
Prosecká ul. u Bobové dráhy.
Více informací na www.machalka.cz
Ilustrační foto: mk

Z vinařského obřadu
Zavírání hory
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Galerie 9 dvakrát:
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.

Lví silou a Tehdy...

Dvě výstavy, jimž v měsíci
září věnuje Galerie 9 svůj
prostor, připomínají dvě
kulatá výročí zásadního
významu a dokládají,
že nesporně máme
důvod k národní hrdosti,
lokálnímu patriotismu
i nostalgii. Uskuteční se
od 11. září do 4. října.

Miroslav Tyrš

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř

Lví silou
Výročí 150 let existence Sokola
oslaví prostřednictvím fotokopií
archivních dokumentů výstava vyzdvihující především mravní sílu
sokolských idejí a vliv sokolstva na
dějiny národa. Dotkne se působení sokolů v období obou světových
válek, především odbojové činnosti vysočanských sokolů v době
heydrichiády. Dobovými plakáty
připomene sokolské slety v Praze
i v zahraničí a nezapomene ani na
současnost sokolské organizace
regionu Prahy 9.

Tehdy…
110 let od povýšení Vysočan na

3. Vysočanská

pouť

... se koná 1. a 2. září ve
Vysočanech, Kovanecké ulici
– bývalé škvárové hřiště před
parkem Podviní.
Doprava: metro B, stanice
Českomoravská.
Na programu 1. září 2012:
14.00 FIAKR – spolek emeritních umělců pražských
14.40 Divadélko VYSMÁTO
– loutkové divadlo Aleše Bílka
15.30 FIAKR
16.15 WALDA MATUŠKA
revival
21.00 Ohňostroj
Pouťové atrakce
Občerstvení
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Staré Vysočany
město je skvělou příležitostí k prezentaci části unikátního souboru
fotograﬁí, které v průběhu 60. let
pořídil ve Vysočanech Miroslav
Kuranda, zakladatel, předseda
a neúnavný spiritus agens Vlastivědného kroužku Prahy 9. Jeho
snímky zachycují místa a zákoutí
dnes již dávno zaniklá či změněná
k nepoznání, která si však mnozí
z nás ještě velmi dobře pamatují,
i jejich nenávratně odvátou atmosféru. Kromě zásadního dokumentárního významu mají tyto

černobílé relikvie i nespornou
hodnotu výtvarnou.
Do 4. září můžete v Galerii 9 ještě
zhlédnout výstavu děl Jana Kronuse, jež se jmenuje Groteskní
destiláty.

Historie a současnost
Prahy 9 v dokumentech
a fotograﬁích
Stálá expozice v historické budově
radnice.
ek

Dílna v Galerii 9 je určena
pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro radost,
zábavu, štěstí, harmonii,
uklidnění. Za krátkou dobu
můžete z obyčejných věcí
vytvořit neobyčejné, na chvilku
se odreagovat od denního
shonu a ještě si odnést vlastní
umělecké dílo. Vždy ve středu
od 17.00 do 19.00.
5. 9. tvoříme z přírodnin
12. 9. drátky a kamínky
19. 9. obrázky: klovatina a tuš
26. 9. panenky z makovic
Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
12. 9. ozdoby z knoﬂíků
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat. Kurz probíhá přímo ve výstavních prostorách,
takže můžete být inspirováni
výtvarnými díly.

Koncerty

Pohádky

Devětkrát s Devítkou
Festival orchestrální a komorní tvorby Devětkrát s Devítkou se odehrává na netradičních místech devítky a je součástí Hudebního podzimu
v Praze 9, nad nímž převzal záštitu starosta Ing. J. Jarolím.

Na Dvorečku

3. září
5. září

Vivat Mozart! – Park Podviní, Praha 9 od 18.00
Mladí talentovaní interpreti – Obřadní síň vysočanské
radnice, Sokolovská 14, Vysočany od 18.00
10. září Korngold Quartet – Kostel sv. Václava na Proseku od 18.00
12. září Musica Braunensis – Svatyně Krista Krále, Vysočany od 18.00
16. září Vodní hudba aj. G. F. Händel – Park Přátelství na Proseku
od 19.00
20. září Kubelíkovo smyčcové kvarteto a Robert Pacourek j. h.
Jan Marek – housle, Dana Truplová – housle, Karolína Strašilová –
viola, Tomáš Strašil – violoncello a Robert Pacourek – klarinet.
Program: A. Dvořák – Smyčcový kvartet F-dur op. 96, W. A. Mozart –
Kvintet A dur KV 58. Koncert se koná 20. září v obřadní síni vysočanské
radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9. Bezbariérový vstup (2. p./výtah).
Omezená kapacita sálu.
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Také v září se děti mohou
těšit na oblíbené Pohádky
Na Dvorečku v Jandově 4
ve Vysočanech. Začíná se
v 16.00 hodin a malá letní
na dětem od
scéna je určena
olný.
3 let. Vstup volný.
5. 9.
O Koblížkovi
lo
Sváťovo dividlo
12. 9.
Hrnečku vař
Divadlo Kejklířř
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KULTURA

Prosecký podzim ve znamení vody
Vodoteče v parku Přátelství na Proseku přímo vybízejí k vodním hrátkám a radovánkám. I to je důvod, proč se
už pátý Prosecký podzim, který se uskuteční 16. září, ponese ve znamení vody. Festival hudby pod širým nebem
také letos pořádá Městská část Praha 9 pod záštitou starosty Ing. Jana Jarolíma.
ark Přátelství o Proseckém
podzimu ožije už odpoledne.
Od 14 do 18 hodin jsou tu pro děti
připraveny soutěže a hry, čeká
je dětská diskotéka i pohádkový
minimuzikál či jedinečné obří nafukovací atrakce jako skluzavka
zlatá rybka, pirátská loď nebo bourací kladivo.
Večerní hudební program začíná
v 19 hodin. A na co se milovníci
klasické muziky mohou těšit?

P

• Charles Gounod: Petite Symphonie pro dechovou harmonii
Pražské dechové kvinteto a j. h.
• Wolfgang Amadeus Mozart:
Te Deum
• Georg Friedrich Händel:
Vodní hudba
Hudba ke královskému ohňostroji
• Alleluja z oratoria
MESIÁŠ
Sbor a orchestr sv. Cecílie Praha,
sbormistr a dirigent Tomáš Čechal
• Prosecký podzim ukončí ve
20.30 hodin ohňostroj.

Odpoledne pro děti
14.30 Dobrodružství hastrmana
Tatrmana
Pohádkový minimuzikál pro děti.
Hastrman bydlí v rybníčku na kraji lesa. Tam ho mají všichni rádi,
nejvíce však víla Malvína. Jemu
to ale nestačí. Chtěl by se stát vodnickým králem a bydlet v rybníku
Svět. Vydá se na cestu, která se
mění v jedno velké dobrodružství... Pohádku nastudovala Divadelní společnost Julie Jurištové.

Večer Proseckého podzimu již
tradičně patří výborné hudbě
16.30 Dětská diskotéka
… plná tanečních písniček pro
holky a kluky, hitů, na které se zpívá i tančí na pódiu i pod pódiem.
Nejlepší Český Animační Team se
postará o interaktivní program,
skvělou náladu, pobavení a atmosféru.
14.00–18.00
Soutěže a hry po celé odpoledne
připravilo Sdružení SAM a spol.,
Dům dětí a mládeže Praha 9
Chybět nebudou oblíbené lodičky,
malování na chodníku, workshopy, malování na obličej…
Děti také mohou po celé odpoledne využívat jedinečné obří nafukovací atrakce.

Hudební večer
Ještě než v parku Přátelství zazní
první tóny děl světových hudeb-

Z představení Dobrodružství hastrmana Tatrmana
ních velikánů, dovolte nám malé
ohlédnutí do historie.
Vodní hudba skladatele Georga
Friedricha Händela, která byla
určena k provozování pod širým
nebem, vznikala ve třech obdobích: roku 1715, 1717 a 1736. Její
premiéra se odehrála na Temži 19.
července 1717 a provedení trvalo
hodinu.
Mezi slavné a známé Händelovy
skladby patří též Hudba ke královskému ohňostroji. Jejím objednavatelem byl král Jiří II., jenž
pojal myšlenku uspořádat velkolepou slavnost na oslavu uzavření
cášského míru. Bylo postaveno
obrovské lešení 35 metrů vysoké
a 125 metrů dlouhé. Nad hlavní estrádou ohňostroje plálo na
tyči umístěné velké slunce, měl
se objevit i zlatý déšť a mnoho jiných působivých efektů. Premiéra

Odpoledne v parku Přátelství
plné her

Hudby k ohňostroji se konala 27.
dubna 1749. Zhlédlo ji 12 tisíc lidí,
což na mostě London Bridge vyvolalo dopravní kalamitu. Dechové
nástroje byly obsazeny pravděpodobně 100 hudebníky – král si
přál pouze dechové nástroje. Provedení se smyčcovými nástroji se
uskutečnilo až roku 1759.
Dílem jedinečné velikosti mezi
Händelovými oratorii je Mesiáš,
z něhož se na Proseckém podzimu
můžete těšit na Alleluja.
Hudební skladby zazní v podání
komorního tělesa Orchestru sv.
Cecílie Praha, který založil před
patnácti lety Tomáš Čechal (součástí orchestru je Ventova dechová harmonie). Toto sdružení profesionálních i neprofesionálních
instrumentalistů a zpěváků uvádí
v aranžích svého zakladatele především vokálně–instrumentální
skladby XVIII. století, mnohdy
v novodobých premiérách.
Program moderuje Šárka Marková. Vstup zdarma.
Text a foto: red
Generální partner:
Česká spořitelna, a. s.
Hlavní partneři:
Kolektory Praha a. s., VOZP

Děti se mohou nechat spolknout obrovskou nafukovací zlatou rybou,
v níž je čekají plochy na skákání a skluzavka
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Čtrnáct metrů dlouhá pirátská
loď kromě jiného houpáním
simuluje plavbu na vlnách

Partneři:
Devátá rozvojová, a. s.
Devátá energetická s. r. o.
Hortus správa zeleně s. r. o.
Poliklinika Prosek a. s.
Mediální podpora:
Devítka, ČRo Regina
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ŽIVOT KOLEM NÁS

Open Air Festival PODVINÍ 2012
Ve vysočanském přírodním
parku Podviní proběhne
už třináctý ročník
rockového festivalu
alternativní a nezávislé
scény PODVINÍ 2012.
estival už dávno patří k tradici
kultury a života devátého pražského obvodu. Díky jeho netradičnímu zaměření ho navštěvují lidé
nejen ze všech koutů Prahy, ale
i z širokého a vzdáleného okolí.
Letošní ročník zahájí rock´n´roll/
rockabilly band TWISTED ROD.
V klasickém a zcela postačujícím
obsazení kytara, bicí, kontrabas
válcují tito tři mládenci s přehledem pódia i tančící slečny a pány,
co se dostanou do jejich nebezpečné blízkosti. Své i vypůjčené hity
pálí do éteru s jistotou rock´n´rollových střelců, kteří nemají ve zvyku minout cíl. Svižné rytmy se sypou ze strun s potřebnou lehkostí
a při jejich koncertech je opravdu
těžké nechat nohy v klidu odpočívat. Ostatně, stačí být v Podviní
včas a uvidíte i uslyšíte sami.

F

Jako druhá se objeví na pódiu pětičlenná kladenská kapela ZRNÍ.
Ve zvuku této „relativně“ křehké kapely je, mimo akustických i
elektrických kytar a bicích, velmi
zásadní zvuk houslí. Jejich hvězda
kupodivu stoupá strmě vzhůru,
což je o to příjemnější, že hudba
ani texty nejsou vůbec hloupé. Písně Zrní by se daly charakterizovat
slovy: nevšedně o všedních věcech.
Jsou plné dynamiky, napětí a chvění slov v magickém prostoru času.
Ne náhodou si tuto kapelu vyhlédla
a oblíbila populární Radůza, která
jim také produkovala jejich debutové album Hrdina počítačové hry

jde do světa. Tato první deska je
velmi vydařená a koncerty neméně skvělé. Není tedy divu, že letos
brázdí Zrní festivaly jako divé.
Mimo jiné je bylo možné letos vidět například i na multižánrovém
festivalu v Boskovicích. Není tedy
asi pochyb, že je nač se těšit!
Poté se na pódiu objeví legendární
formace THE RITCHIE SUCCESS,
ryzí zástupci alternativní scény
v Čechách. Kapela, která ve studiu
geniálního zvukaře Ondřeje Ježka
přivedla na svět vynikající desku
Chloroform, jež by si zasloužila
výrazně větší pozornost, než se jí
v médiích dostalo. O výjimečnosti kapely svědčí například i to, že
předskakovala Trickymu (spolupracovník Massive Attack) při jeho
pražském koncertě či v Košicích
kultovní švýcarské kapele Young
Gods. Němčina v textech, ale i samotná hudba mohou evokovat
i taková jména jako Einstürzende
Neubauten. Temný sound kapely
je na českou scénu dost jedinečný
a je velká škoda, že The Ritchie
Success už vystupují jen zcela výjimečně. O to větší je naše potěšení,
že se objeví právě v Podviní!
Předposledním souborem letošního PODVINÍ budou místní temní
patrioti, podzemní orchestr BBP.
Početný soubor po pěti letech natáčí nové CD Je čas, které by mělo
vyjít na jaře příštího roku, a to na
dobré značce Guerilla Records.
Na tomto festivalu BBP vystupují
zpravidla s hosty a je velmi pravděpodobné, že ani letos nebude
o překvapení nouze. A hýbe-li
komerce světem, rozhodně nehýbe tímto podivným souborem.
Už téměř třicet let si kráčí svou
cestou a je dost patrné, že na tom

FPB/Už jsme doma
ani v budoucnu nehodlá nic měnit. Ještě nebyl postaven hostinec
Konec iluzí, ani vyroben jukebox,
z něhož by se právě v něm na přání
sypaly „veselé“ písně podzemního
orchestru. Škoda. Nezbývá tedy
než přijít tančit na jejich smrtící
rytmy a melodie právě sem!
O skvělý závěr večera se postarají
legendární punkoví intelektuálové z Teplic, kapela FPB (Fourth Price Band – Čtvrtá Cenová
Skupina). Tedy pro upřesnění
– neméně legendární UŽ JSME
DOMA, kteří vzkřísili její punkové evergreeny. A kdo jiný než
ti, kteří je kdysi přivedli na svět?
Jinými slovy – současnou sestavu UJD doplní původní kytarista
FPB Romek Hanzlík a v divokých
rytmech zazní legendární hity
jako Ztratil jsem občanku, Egoista, Kárný tábor, ale snad i takové
kusy jako píseň kultovních The
Residents Santa Dog. Kapela
FPB měla od samého počátku
v roce 1981 ve vodách českého
punku poměrně výsadní posta-

vení. Mimo vlastní texty, které
byly na punkovou kapelu velmi
atypické, zhudebňovala i klasiky
české poezie. A její propracované,
strukturované skladby se na hony
lišily od běžné české punkové scény. Právě z FPB se po čase zrodil
jeden z mála našich ve světě známých alternativních souborů UŽ
JSME DOMA. Kdo jiný by tedy
měl stát u zmrtvýchvstání této
punkové legendy! Jedno je jasné
- písně FPB nezahraje nikdo lépe
než UJD! A navíc – kapela s tímto
programem vystupuje jen zcela
výjimečně a nám je velkou ctí, že
právě u nás!
To nejlepší nakonec a nechat v sobě
znít slyšené. To bude ta pravá punková tečka za třináctým ročníkem
festivalu PODVINÍ. Ale, přátelé,
to všechno máme ještě před sebou. Stačí být v ten pravý čas na
té správné louce a v tom správném
parku. A pak ať už hovoří jen múzy
mezi struny vpletené. Na viděnou
v Podviní! Vstup volný.
Text a foto: dr. Otto Sepl
www.podvini.cz

Ragby – sport i pro ty nejmenší
Chlapci a dívky ve věku 6 až 15 let jsou vhodnými adepty pro naše ragbyové mládežnické kluby.
ragby jsou žákovská družstva
rozdělena do kategorií podle
věku. Máme družstvo hráčů do
7 let, družstvo ve věku 8 až 9 let.
Další kategorie jsou hráči do 11,
do 13 a do 15 let.
Od září opět zahajujeme tréninky,
každé úterý a čtvrtek od 17.00 na

V
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hřišti u Rokytky. Přijďte se nezávazně podívat se svými dětmi a
sami se rozhodnete. Stačí trenky,
triko a úplně jednoduché kopačky
s plastovou nebo gumovou podrážku a samozřejmě chuť něco začít.
Uvidíte, že ragby není jen sport,
ale i životní styl. Jedna z legendár-
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ních škol v Anglii má krásné motto:
„Ragby naučí ty příliš hodné se prát
a ty příliš živé zase kázni.“
Naše oddíly žáků fungují celoročně. Podzim a jaro je plná sezona
na hřišti, v zimě kombinujeme přípravu v tělocvičně s pohybem na
umělé trávě venku, v létě probíhají

letní kempy. Pořádáme i dětský
den, na čarodějnice zase společně
opékáme vuřty. O ragbyové naděje se starají naši dlouholetí trenéři
s pedagogickým vzděláním a trenérskými kurzy. Více informací je
na www.praga.rugby.cz nebo na
Filip Král
tel.: 777 090 060.
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dvouleté
 "
 #
$ #  které
mu
Gerstnerovo
stipendium,
'umožnilo
&! cestovat
  –"
 po Evropě,
!kde

nejdříve
&"   
se seznamoval s průmyslovými podniky, poz $      /  
ději odplul do New Yorku, kde získal zaměst



&%
&
nání"ve 
firmě
Alvy Edisona
Edison
"
Thomase
&!


Machine
Company,
dnešní Ge 0
"předchůdci
$ ""
S Edisonem
osobně
neral
 Electric.
1 &

" spolupra 
)23$
 !
coval a stal se šéfinženýrem
ve vývojových

 # firmy
 # 
 Orange
  &!&
laboratořích
ve městě
v New
Jersey.
# $Roku
# 1889
&! !#
!
 
se setkal při
zkouškách
& &! #   
vícefázových motorů s Nikolou Teslou; tyto
'       !  % # 
motory jej velmi zaujaly, což vedlo
tomu,
&!

"
$

k
#
že se stal jejich
zaníceným

 #
  &propagátorem.
  #
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&
;
&  
5 &
"# přejezdu
   ;
Snímek
staré Kolbenky
pořízený
ze svahu
nad Flajšnerkou
a cukrovarem.
Na úrovňovém
 E železniční
&F trati
E FF"
 Celý tovární
# "
 ze 
  kouří
! 
kolejí
zatím nejsou patrné závory.
komplex,
kterého
půl tuctu
komínů,
ještě
daleko za Vysočany uprostřed polí.&!  K!# "   
  stojí

 &!&$

< 

V roce '
1899
ve strojírnách
založena
lo
byla'"
  
&!
#$"
komotivka.
Téměř třicet let tedytrvalo, než se
'%"&CCC
 &

lokomotiva
z obálky akcie dostala
do výrob"  programu.
  
%&!
 
 
ního
O necelý rok
později
vyjela
   % %&!  
ze vrat první, první z Českomoravské a prv  &!& <  =
ní lokomotiva vyrobená v českých zemích
  H (  
vůbec.
následujících
tří let to
bylo již
% 7Během
 
&D
87
lokomotiv, z
toho pět
Jedna
 &!
rychlíkových.
  
z
nich dosáhla
při úřední
zkoušce
" # E

F *Cnatrati
D Ví
– Sv. 
" #
Edobě
;
deň
Hipolit
v tehdejší
neslýchané
6    &  &
rychlosti
–
148
km
v
hodině.
Světový
rekord.
$:"
&  plných
#  #

Čekal
na své překonání
30 
let. Na Svě&$  %   
tové výstavě v Miláně roku 1906 získala další
$ $&%$  
rychlíková
lokomotiva
nejvyšší vyznamenání
 !#
 &%
 #& 
Grande
premio.   !    
% 
probíjeli
dál. Museli.
Stali se
A naši lidé
' se

 
 $
"
I

již
– v tom dobrém
slova $
smyslu
– obětí
tra&!  Ještě do vzduchu a na vodu.
dice
podniku.
    (
A6
také
pod vodu.
 ($       & 
Přibylo letecké oddělení. Pak loděnice na
 " &  
&!# 
říční
plavidla.

# "" 6
V halách
vyvstávaly pod rukama

:"
   dělníků
 "
obří
naftovémotory
pro elektrárny,
 
%$"
 !doly,
 
lodě.
Ve zkušebnách burácely
 "
%&!letecké
 motory.
!
řek#
pohyblivé
 #. 
Toky
přehrazovaly
jezy, v útro 
#$&!
Rozvodny
 #
bách
přehrad
rotovaly turbíny.
 ##
 lesy
!

u nich
zarostly
bleskojistek a vypínačů.
  " &!  &! " #
Elektrické zařízení, to je další list historie

E
&F
E ;  E #
podniku
ČKD#JPRAHA.
#"
Roku 1921 se závody – Českomoravská a Kolbenka – spojily. Tím všechny směry moderní-
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né části města.

schopen
potřebám
vznikajícího
!vyjít
 vstříc
 
%&!/+
&!

 !
&
&T
průmyslu.
Roku 1911
Kolbena
v Praze .
na-
"

$   T.
6#
vštívil jeho dřívější
spolupracovník
A. Edison.
%  ( (&%&!
 %&! "   ""
V roce 1921 došlo ke spojení firmy s Čes    7     #
komoravskou
strojírnou
se pře!  $
 aspolečnost
#
jmenovala
na
Českomoravská-Kolben.
Při    % " #
členěním
továrny
Breitfeld-Daněk
M
!"
! &!pak
D roku
("
"

#
1927 vznikla
Českomoravská
Kolben-Daněk
"
 &%
M 
(ČKD).& Emil
Kolben se
stal jejím generálním

"  Vdobě
&
"  rozmachu
# 

ředitelem.
největšího
měla

 ##" &  # 
dvanáct tisíc zaměstnanců, vyráběla mj. le #? $ & # 
tecké motory a měla velmi široký sortiment
B
'        
v souladu s #
dobovým heslem
Vyrábíme
&MB
#
 "vše,

od špendlíku
po 
lokomotivu.

% &!
$ ! &!
Po vzniku
Protektorátu
Čechy a Morava

%
!

 &!"

&! původ
 
musel
Kolben pro
svůj židovský
nej&!
&!  #
$ 
prve odejít z Českomoravské
Kolben-Daněk

!a &
 byl
 
%  povolán

(ČKD)
později
s celou rodinou
   % " #
do transportu. Ačkoliv pro něj protektorátní
B     &   &% 
vláda žádala
o výjimku, #"!
ta mu nebyla udělena

U#"#
a"
byl&
deportován
do koncentračního
"
  "tábora

kde 
zemřel3. 
července
Terezín,
&
& 1943.
 
 &  M

!# 
"$ %
O pomníku
Vzhledem
 !!
 
 významnou
B 
k tomu, žeEmil
Kolben
měrou
 %




%( 
přispěl k rozvoji Vysočan a jím vybu(&%%"   ?!  
dované továrny jsou jejich charakteristickým

   &%&!
rázem i 
v době
přeměny v moderní
město,
"
"
&!
přišel
zastupitel
MČ
Praha
9
Vladimír
Zedník
   !$ " $
návrhem
na uctění
památkyEmila Kolbes &!
 !
&! 
% 
na
pomníku.
&%Jeho
 součástí
 #
vybudováním
by


mělo%být!&(&
rovněž důstojné umístění pamětních
""
 
 
(#'
desek obětí 2. světové
války
z řadzaměstnan# &! ! &!@&$"  &!
ců ČKD, které se nacházejí na nedůstojném
#       &  M '#
při vstupu do bývalé ČKD
!a špinavém
&A" místě
 %%"
 
Elektrotechnika
a
jedna dokonce
ve skladu
  & ##"
  &
Úřadu

$MČ
 Praha
"9.    &!

 
&
MČ
 &%
Komise kultury
a sportu
Rady
Praha
9 se
 na základě

architektonických studií roz
umístit
#<

= &"
hodla
památník
na pozemek
č. parc.

  % #"
!   
1925/1 k. ú. Vysočany, který je ve vlastnictví
&!     !" & 
hl. m. Prahy. Jeho vhodná kompozice nabízí
B
#$!  %&!G , 
unikátní
začlenění
do prostoru,
 &
 &
!"při
 počínají& 
cím vstupu do Kolbenovy
ulice a jím vytvoře#$
 !

4. prof. Milan Knížák, bývalý rektor AVU

6 abývalý ředitel Národní galerie
O
 #&
  &
#  
5. Ph.Dr.
Ludvík Hlaváček,
ředitel#Nadace
 pro
 současné
 $
#"
&

umění Praha (bývaléSöroso vo centrum)
     "$  
    " "    
6. Ph.Dr. Ondřej Chrobák, kunsthistorik,
)*>#"
!& 
Brno
Moravská
  galerie
#
  #!
7. prof. PhDr.&!&
Ivo Kořán CSc. DrCs.,

  
 kunsthistorik
  & # #  #  $ # " "$
  )*     
  !   #" G  
'       " &! 
%&!  $   3
     8M
 
&!#    B& &
 E &F #    

Zadávací
dokumentace
soutěže byla
"
$%
 
vypra 

#
 
 
 
cována
advokátní
kanceláří
JUDr.
V. Tögel

$ podněty
   jak komise, tak grémia
a obsahuje
0#
&
 & "  
starosty.
"#$ "    
Předpokládaná hodnota díla, kterou je nut &!     #&!   " 
no chápat
jako pomyslnou
horní hranici, niko-
;
 #
 &!
liv
jako
dogma,
byla
stanovena
 "$!   na 3060
&000

Kč s 
tím, že částka
60 000 Kč
je plánována

 6"&!
"
%#
tři%
jako
odměna pro první
umístěné%
v odbor&%
 " onávrh
 
# podle

né soutěži. Soutěž
bude#
pobíhat
&
&""&!

zákona
o veřejných
zakázkách a všechny
ná-

##$  #"    #
vrhy budou následně představeny formou vý # % &!
stavy veřejnosti. Budoucí realizace pomníku
&
&!?  &&
předpokládá
zapojení
prostředků
%&!
 &
" finančních
 %&!
i
Městské
části Praha 9. Po schválení vítězné@#&%"G"
B
ho
návrhu
osloveni
např. hl.!
m. Praha,
A
 budou
 

Ministerstvo
  " kultury
 
 holding,
( a.
#
ČR, ČKD
s.,
 
! "  
 #
Židovská
obec, Česko-německý
fond budouc0
nosti a další.  !" #
    &   
Protože zákonné podmínky v tomto přípa       $&
dě
vyžadují
#!
#jmenování odborné poroty tak,
aby větší$
počet
členů
nebyl v žádném vztahu
'%
&"!
 
sezadavatelem,
složení následující:
! (je její

  
 " &!&  
4
"Zedník,
 #&
% Komise
 kultury
 
1. Vladimír
předseda
$"
"     ! 
a sportu

! # $  $
2. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., člen Komise
#""&!$ #!   !%
kultury a sportu
"$
   #   + # 
MUDr.
Michal
Mašek, člen
Komise kultury
3.
$
 &
 #""&!

a
sportu
   &
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lokovová konstrukce toho druhu v Evropě.

Stará Kolbenka
#
  &   # # #   
 
 se
#&rodila
 #

 
Moravina
za těžkých
podmínek.
 %&! &!#  
První historickou zakázkou bylo zařízení cuk  E #F -   
rovaru
O $
rok
později
již

v Berouně.
  
 pracovaly
& M '#
dva&
cukrovary
a lihovar
!
0 (
X vybavené
 & zařízením
#  
malého závodu.
Posléze &
byl postaven
#!
#!
  cukro
#
$
 montérů-svě 
var
v Indii.
Tehdy""
nastalo údobí

 & 
;proslavených
 #  

toběžníků,
stejně
ve světějako

& 
 Čech.

"

cirkusáci
z jižních
Měli tvrdé
dlaně,

6

#I

!#
psali proto rodinám kostrbatým písmem, ale
    &    
uměli se dohovořit pěti, osmi jazyky. Prostě:
%&! ; # B& #
montéři!
z Moraviny.
se a zas odjížděli,
"
% Vraceli
 !

!
znali mapu
světaG
a přístavy,
jako my známe

/
#%"(
nejbližší
okolísvého
D#

&bydliště.
 G -
! Rozvoj

 $!!
železniční
a silniční dopravy si'#
vy!B
" V&!&
" 
žádal další rozšíření
výroby. Proto &!
Česko

*C &!
  
moravská
v roce 1886
založila mostárenské
 
oddělení. A zakrátko mostárna projevila žiG 
   %# 
votaschopnost
zakázce železničního
#
#  na&!#
  mostu
 #
u
Červené
nad
Vltavou.
Smělý
spočívá
 "   &!viadukt
##
na
dvou štíhlých
šedesát
metrů
#"$!
pilířích

# 
$ vyso#
#
$ z!
    jej 
kých. Mostaři
Českomoravské
postavili
 lešení!
#      
bez
 

 &!
Průmys  &!
Neméně
významnou
stavbou byl
 !  !' *C$3C &!
lový palác na pražském výstavišti. Na jeho
# &     
dokončení záviselo včasné zahájení Jubilej "#+   

 #  
ní"zemské
výstavy v roce
1891. Katastrofální
 !&!
""&!$

#"
povodeň
podemlela
rozestavěnou
$ 

  konstrukci
tak,že
po opadnutí
vod #
zůstala
8
  ;
 &na místě
B&spleť

#
#"
*C &!#
# Ne!
 Lidé

železných
traverz.
Odložit výstavu?
%&!&!
&#zborce 
z 
Českomoravské
rozsekávali a řezali
&!
)32 $ )3

tím
 $
nou konstrukci,
ve strojírnách
mezi
vyrá2C  !     # ! &
běli novou. Průmyslový palác stál včas a budil
 & MB V # 
zaslouženou
pozornost. Stejně
jako jeviště
 !$
 tak
#

Národního
první ce&!
  divadla
 v Praze,
 v té
 době
# 


#? ; 
    !    "   "
    ""$ 
  B& & B & 
&)*>  %  " 
&-""      
   & ! &!
 &! ! & &!$ 6 "  ?
,  
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komoravské zůstávaly jejich světem.

  #& ! M
Zavzpomínejme
si s těmi,
kteří
u(
toho,
#&
  &
"
 byli
 


&
 

" 
když&"
se slavilo
sto let
trvání jejich
továrny.
& $
 myšlenky,
< D=
,se!
Oživme
si některé
které
zaskvěly
#""
"

!#$
i v úvodu knihy o úspěších
výrobků
ČKD:
"„Všude
 narážíš
 


na současné i dřívější výrob"  '%&!  &! 7  ?
ky podniku ČKD PRAHA: cukrovary, elektrár !; $ 
ny,
stroje a zařízení
v nejrůznějších
B
$
! podnicích.
 
Výrobky
všechno od žuly přes

 ČKD
 vrtaly
% V &!".&
pancéřové
pláty ažpo
zuby pacientů
u lékaře.%

 /
 

 )2>
W pohybuje,
 %  "
 7"

Všechno,
co se jen
co jezdí
po kole silnici,
#$ po
 vodě,
  &!&
$%
jích, po
všechno, co se
otáčí,

stojí, ční k obloze, pracuje hluboko pod zemí,
0$  ! ! & 
pod vodou, co se klene nad propastmi, co hře!)       
je,
chladí, vytváří
tlaky, tlakům
zabraňuje, #
o co
$

&#"$
si
můry přitahované
světlem
svá tělíč%
 #
 rozbíjejí
 $

ka, &
na co 
sedají ptáci
do teplých

  před
odletem
 % &


+"H

krajin– mezi
tím 
vším můžeš
hledat
výsledky
%&!1
(&%&!#&!
 &!$
práce zaměstnanců
podniku ČKD
Praha.“
    @)32A 5  ""    E 6

@)2A     -&  '
Dějiny ČKD PRAHA
C &! " 
#
vůbec dramatické…
jsou
G 
   ,     6
závod našeho podniku
ČKD PRAHA
První
%
D
&byl
založen
v roce 1871,
název 
PrvníC
česko 
 měl
"$

moravská
továrna
v Praze
plášti
  !
 na
 stroje
 ""&!
 a na

&!
  Proč
 tu?

"
akcie lokomotivu.
V českých
zemích
#I
%&%
"
se dosud nevyráběly. Sen budoucnosti. Titul
%((D6DB
%$
&)QC 
továrny
byl v obchodních
a podnikatelských
 ' & B  &)>3;  
kruzích zkrácen na název Českomoravská.
 
 %     %&!
Dělnictvo
kdy
  jí říkalo
 Moravina
&)Ca vdobách,
% "
jim
poskytovala
dostobživy
pro
rodiny,"
nazý &!


&
vali&F"
ji měkce naše Moravina...
ČesE
 Strojírny
0

Mezi Českomoravskou a Ocelářskou
ulicí, ulicí Kurta Konráda a Harfou
se rozprostíral na celé ploše mohutný strojírenský komplex. Dnes však
už můžeme jen vzpomínat na jeho někdejší slávu. Zde, na území historicky
nazývaném Pole Svaté Ludmily, stávala
První Českomoravská strojírna, pozdější součást
ČKD,
&
#;
 dále Lokomotivka
a Kompresorový závod.

ČKD Praha

SPORT

Pozvání Školy Taekwon-do Dan-Gun
Každý, kdo má zájem věnovat se bojovému umění, stojí před otázkou, jaký styl a jakou
školu si vybrat. Styl si musíte zvolit sami, ale při výběru školy se nechte inspirovat
zkušenostmi těch, kteří jí již prošli. Nebo vybírejte podle délky existence školy. V Praze
9 již více než dvacet let působí prosecká Škola Taekwon-do Dan-Gun.
znikla již v roce 1991 a od té
doby patří mezi největší školy tohoto stylu v ČR. Najdete zde
nejenom dospělé cvičence, ale cvičí tu i děti od 6 let. Díky velikosti
členské základny jsou cvičenci
rozděleni do různých technických,
ale i věkových skupin. Nejmladší
členové začínají v přípravce, kde
se nenásilnou formou v závislosti na svých možnostech seznámí
s taekwondem. Dospělí zase, díky
skladbě výuky taekwonda, která
je velice propracovaná, mohou
skládat zkoušky na černý pás během tří let. Všechny skupiny, a to
i dětskou přípravku, v této škole
vede hlavní trenér Petr Poklop,

V

DietFitness
na Proseku
Novou revoluční koncepci DietFitness si můžete
vyzkoušet v Jablonecké
712/4 na Proseku.
ákladem tréninkové koncepce
DietFitness je čtyřicetiminutový trénink v kruhu, vyvinutý
speciálně pro dlouhodobé odstraňování tukových zásob a trvalé
udržení hmotnosti. Tréninkový
program při minimálním časovém úsilí procvičí všechny hlavní
svalové skupiny, zvýší vaši kondici a zlepší pohybovou koordinaci.
To vše pod kontrolou vyškoleného
trenéra a speciálních měřičů na
obrazovkách, kterým se říká „barevná terapie“. Cvičení je přitom
přizpůsobeno individuálním požadavkům a silovým možnostem
na
každého ze zájemců.

Z

mezinárodní instruktor, nositel
V. danu. Zvláštností oddílu je, že
nováčci mají zkušební bezplatné
tréninky. Mohou se tak nezávazně
rozhodnout, zda taekwon-do nebo
způsob tréninku je to, co hledali.
Škola Taekwon-do Dan-Gun pořádá 12. září nábor nových členů –

Děti budou na Proseku
skotačit již podruhé!

dětí i dospělých. Uskuteční se od
17.00 do 19.00 hod. ve vestibulu
Gymnázia Litoměřická 726, Prosek. Pokud vám tento termín nevyhovuje, volejte 603 246 433. Informace naleznete také na http://
dangun.taekwondo.cz.
red, Foto: pp

Chcete hrát volejbal?

Společnost Snow For Fun provozující Ski a Bike Centrum
na Proseku pořádá již 2. ročník dětských cyklistických
závodů – Prosecké skotačení 2012.

Sezona chlapeckého volejbalového oddílu SK Prosek
Praha zahájila již tradičně soustředěním na konci srpna
ve Zruči nad Sázavou. V prvních zářijových dnech
startuje činnost všech mládežnických celků.

kce se uskuteční v neděli
9. září 2012 od 11.00 v areálu Skicentra Snow For Fun na
Proseku, v těsné blízkosti bobové
dráhy. Na programu budou cyklistické závody, kterých se mohou
zúčastnit děti všech věkových kategorií, včetně těch na odrážedlech.
Děti se dále mohou těšit na bohatý doprovodný program – překážkovou cyklodráhu, lanový park,
skákací hrad a další. Všichni

přípravce, mladších a starších
žácích, kadetech a juniorech
se naši trenéři starají o více než 70
svěřenců ve věku od 8 do 19 let.
Od září 2012 přijímáme do tréninkových skupin na Proseku kluky ve
věku od 8 do 14 let. Nadále pokračuje spolupráce s Beach klubem
Ládví, takže si vyzkoušíme i beach
volejbal. I letos se budeme účastnit
turnajů v barevném minivolejbale,
který je určen pro děti z prvního
stupně základních škol.

A

účastníci mohou vyhrát atraktivní ceny – dětské kolo Scott nebo
pobyty v rakouských či italských
Alpách. Pro dospělé je připraveno
testování kol značky Scott, k vidění bude i bike bmx exhibice.
Pro příchozí bude také základní
servis kola zdarma. Přihlaste se
včas – na první čekají zajímavé
dárky. Více informací včetně registračního formuláře hledejte na
www.snow4fun.cz.
red

BK Prosek vede děti ke sportu
Máte zájem o aktivní vyplnění volného času vašeho dítěte?
áte zájem o aktivní vyplnění
volného času vašeho dítěte?
Chtěli byste mu umožnit všestranný rozvoj osobnosti? Chcete, aby
získalo důležité návyky do života
cestou sportovně zaměřených aktivit? Schází vašemu potomkovi
správný týmový duch? Nebo chcete, aby se jenom bavilo? Přijďte
spolu s ním na informační schůzku do sportovní haly SK Prosek,
Lovosická 559.

M
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Schůzky se budou konat celé září
vždy ve středu od 17.00 hodin.
Těší se na vás trenéři, kteří mají
dlouholeté zkušenosti s mládežnickým sportem.
Bližší informace na tel.: 774 636
043. O naší práci se můžete více
dozvědět také na internetových
stránkách www.bkprosek.cz nebo
www.akademiemicovychher.cz .

V

Další možností, jak si osvojit základní volejbalové dovednosti, nabízí s naším klubem spolupracující
přípravky v Horních Počernicích
a Vinoři (1.–3. třída ZŠ).
Zájemci o působení v našem klubu
se mohou hlásit na tel.: 602 937
919, O. Pastrňák, e-mailem na
opastrnak@seznam.cz nebo získat informace na webu SK Prosek
www.volejbalek.cz.
O. Pastrňák, předseda
Volejbalového oddílu SK Prosek

S Devítkou za sportem
FK Bohemians Praha a. s.
2. 9.
17:00
Varnsdorf – Bohemians Praha
8. 9.
10:15
Bohemians Praha – Táborsko
15. 9. 10:15
Ústí – Bohemians Praha
22. 9. 10:15
Bohemians Praha – Most
30. 9. 10:15
Žižkov – Bohemians Praha
SK Praga Vysočany Muži A
1. 9.
17:00
Kbely – SK Praga
8. 9.
10:30
SK Praga – Štěrboholy
16. 9. 16:30
Ďáblice – SK Praga
22. 9. 10:30
SK Praga – Kyje
28. 9. 16:30
Chabry – SK Praga

mt
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SPORT

Karate pro naše
školáky
Již několik let působí
v Praze 9 jeden z největších a nejúspěšnějších
karate klubů v České
republice. Stejně jako
v minulých letech pořádá
během celého měsíce září
nábor nových členů.
portovní klub KAMIWAZA
KARATE tradičně nabízí
dětské volnočasové aktivity pro
mladší i starší školáky, kteří se
chtějí naučit bojové umění karate.
Speciﬁckým prvkem, který nabízí
prosecký klub SK KAMIWAZA
KARATE, je propojení tradičního japonského umění s moderní
výukou řady pohybových činností. Navíc mají naši malí cvičenci
možnost vyzkoušet si tréninky,
které jsou připravovány metodiky
evropského významu.

S

Závodníci klubu v minulých letech úspěšně reprezentovali naši
městskou část na republikových
i mezinárodních závodech, včetně
mistrovství Evropy či mistrovství
světa. Na prosecké ZŠ Novoborská bylo díky karatistům možné
spatřit medaile ze všech těchto
velkých závodů. Více informací
o proseckých karatistech naleznete na www.kamiwaza.cz.
Kontaktní informace: SK KAMIWAZA KARATE o. s., www.
kamiwaza.cz, e-mail: kamiwaza@
seznam.cz, tel.: 724 087 228.
Adresa školy: Základní škola Novoborská, Novoborská 371, Praha 9-Prosek.
red

Tenisová
škola
Tallent
Podzimní trimestr tenisových kurzů začíná 24. září
2012. Pro všechny předškoláky, školáky i dorost jsme
připravili zdarma seznamovací odpoledne s tenisem na
kurtech ČKD Kompresory ve čtvrtek 13. září od 16.00
a v Tenisovém centru Černý Most ve čtvrtek 13. září
od 18.00 hodin.
kážeme vám, jak probíhá tréninková hodina, a rádi zodpovíme dotazy ohledně tenisu.
S výukou dětí máme bohaté zkušenosti, jde nám především o zapojení všech svěřenců do cvičení
a her po celou dobu tréninku.
Přesvědčte se, že tenis je pro děti
vhodná mimoškolní sportovní aktivita. Jde o individuální sport, který
učí děti vytrvalosti, soustředěnosti

U

a umění fair play. Zároveň podporuje zdravý rozvoj dítěte, jeho
pohybové i psychické vlastnosti.
Tím nejlepším, co můžeme našim
dětem dát, je pohyb, a pokud vaše
dítě není na kolektivní sporty, tenis
je ideální alternativou.
Informace získáte na www.tallent.
cz nebo na tel.: 224 815 871, 603
527 172.
red

INZERCE

www. LAURA sport .cz
Sokolovská 1955/278
Praha 9 - Vysočany

VÝPRODEJ
LETNÍ KOLEKCE
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SC-321428/01

200m od stanice metra
Českomoravská

KULTURA
Hrají: P. Zeman-Bečková, V. Hadraba,
R. Klučka a J. Stich. Dramatizace, texty písní a režie: M. Pokorný. Pro děti od
4 let.

DIVADLO GONG
12. 9. středa
19.00
Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký
krúžek v Praze
13. 9. čtvrtek
8.30
Předváděcí akce ﬁrmy Zepter internationale s. r. o.

26. 9. středa
Ivo Jahelka a Mirek Paleček
– Dvojkoncert

19.30

30. 9. neděle
18.15
Zahájení tanečních kurzů TŠ Kalypso
2. 10. úterý
19.30
Agentura La.Maison – P. Cmíral

17. 9. pondělí
18.30
CANTORIA Praha – koncert ženského
pěveckého sboru pod vedením sbormistryně Mgr. J. Halamové. Klavírní doprovod H. Svatoňová

3. 10. středa
19.30
COP – vystoupení bluegrassové
skupiny z Plzně

18. 9. úterý
19.30
K. J. Erben, J. Suchý, F. Havlík: Kytice
Legendární představení Semaforu v podání Bořanovické Královské opery. Netradiční humorné a muzikálové pojetí
známých Erbenových balad – Štědrý
den, Svatební košile, Polednice, Zlatý
kolovrat a Vodník plus něco navíc z pera
J. Suchého – Bludička. To vše zabalené
do skvělého hudebního hávu F. Havlíka.
Režie: Z. Lněničková Císlerová

18. 9. úterý
10.00
Divadlo AHA!
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Kdo by neznal Ferdu Mravence a jeho
kamarády z broučičího světa? Brouka
Pytlíka, Berušku, Pavouka Poutníčka
nebo Pana Šneka? Inscenace zachovává nezaměnitelnou Sekorovu poetiku, kterou umocňuje písničkami. Scéna: R. Dubovský, J. Škvrna; kostýmy:
Z. Hadrabová; hudba: P. Moravec; hrají:
V. Hadraba, R. Klučka, J. Škvrna, Z. Hadrabová, K. Nohýnek a M. Mazal. Úprava,
texty písní a režie:M. Pokorný. Pro děti
od 4 let.

19. 9. středa
19.30
Jazz klub Gong – Steamboat Stompers
a Eva Emingerová
20. 9. čtvrtek
19.30
W. Shakespeare: Večer tříkrálový
Představení Divadla AHA! pro seniory
21. 9. pátek
19.30
W. Shakespeare: Večer tříkrálový
Představení Divadla AHA!
24. 9. pondělí
19.30
Poslední lanovka – představení divadelního spolku Post Scriptum

GONG DĚTEM

19. 9. středa
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.

20. 9. čtvrtek
10.00
Malá scéna: Divadlo Pro malý
A. Lobel: KVAK A ŽBLUŇK JSOU
KAMARÁDI
Úsměvné příběhy dvou kamarádů
o přátelství a o tom, jak je důležité
mít někoho rád a někomu pomáhat.
Hrají: M. Zimová a M. Matejka. Hudební spolupráce: J. Vondráček. Pro děti
od 3 let
20. 9. čtvrtek
15.00
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.
24. 9. pondělí
10.00
Divadlo AHA!
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ
KOCOURKA MODROOČKA
Poetická hudební pohádka o tom,
jak kočičí kluk poznával svět. Hudba:
P.Zeman, choreograﬁe: P. Štěpánek, výprava a masky: M. Král, as. režie: K. Viktorinová, světla a zvuk: M. Puha. Hrají:
G. K. Hašek, P. Bečková, N. Topinková/K.
Viktorinová, K. Nohýnek, V. Hadraba,
R. Klučka. Dramatizace, texty písní a režie: M. Pokorný. Pro děti od 3 let.

25. 9. úterý
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.
26. 9. středa
10.00
Malá scéna: Divadlo Pro malý
OTESÁNEK
Nové zpracování klasické pohádky
o zvláštním klukovi, který neměl nikdy
dost. Scéna: R. Dubovský, hrají: K. Kudrnáčová, K. Zima. Pro děti od 4 let.
27. 9. čtvrtek
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 výtvarná 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.
29. 9. sobota
15.00
Malá scéna: Divadlo Pro malý
PŘÍBĚHY Z POPELNICE
Stará popelnice může být vším, co si
dva nezbedové budou přát.
Scéna: R. Dubovský a P. Žák, hrají a zpívají J. Škvrna a K. Zima. Pro děti od
4 let.

Lego festival v Galerii Harfa
Obchodní centrum Galerie Harfa pořádá největší a jedinečnou výstavu lego
soch a lego hlav v České republice. Tuto unikátní výstavu budete moci navštívit
ve dnech 15. září až 14. října.
ystavovat zde budou také přihlášení stavitelé z řad
veřejnosti, z nichž vzejdou tři vítězové, kteří získají zájezd do Legolandu od CK Neckermann. Jednoho vítěze vybere certiﬁkovaný stavitel lego, druhého
vítěze určí hlasování návštěvníků a pro třetího bude
možné hlasovat na internetu www.galerieharfa.cz/
lego.
Každý den zde také naleznete prostor pro své
„malé“ stavitele s velkým počtem kostiček. Akce

V
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bude mít velmi bohatý doprovodný program s třemi
hlavními programovými sobotami, a to 22. 9., 29.
9., 6. 10. 2012. O těchto sobotách vám představíme
novou řadu Lego Friends, zasoutěžíte si v Ninjago,
zhlédnete tanečně-módní přehlídku s představením
kolekce Lego Wear, zahrajete si lego hry na herních
konzolích a zažijete spoustu další zábavy. V sobotu
22. 9. odpoledne se navíc budete moci setkat s certiﬁkovaným stavitelem lego.
red
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INZERCE
www.AutoBranka.cz
800 101 108

SIMPLY CLEVER

Octavia
Superb

-5 %
-7 %

AUTO-BRANKA, spol. s r.o.
provoz Prosek
Prosecká 817/82, Praha 9-Prosek
tel.: 255 723 300

Akční nabídky všech vozů Kia

Sportage -5 % VENGA -4 %
CEE´D a CEE´D SW -5 %

-3 %

Fabia

SLEVOVÝ
KUPÓN

provoz Mělník
Mladoboleslavská 2862, Mělník
tel.: 311 879 020

ŘÁDKOVÁ INZERCE
VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU
AKCE 30% NA: OHRANĚNÉ DÍLCE DLE
PŘÁNÍ, VÝBĚR Z 300 DEKORŮ, LAMINO,
MASIV, SMRK A BUK, OSB.
www.kovaninabytkove.cz
M: 776 334 190
PLYNAŘ – INSTALATÉR – TOPENÁŘ –
montáž a oprava rozvodů, plynospotřebičů
a plynové revize.
Tel.: 603 937 032. Vladimír Tymeš
STĚHOVÁNÍ BYTŮ, PIANIN, VYKLÍZENÍ
BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ, ZAPŮJČENÍ BAL.
MATER. TEL.: 602 253 777
Knihy a knižní pozůstalost koupím
i odvezu. Tel.: 286 891 400
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ
STROMŮ. Realizace a údržba zahrad.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561
Stropní sušák prádla, montáž na míru.
Tel.: 602 273 584

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ I LAKÝRNICKÉ
PRÁCE + ŠTUKOVÁNÍ, STĚRKOVÁNÍ.
TEL.: 606 227 390, E-MAIL:
JSAIFRT@SEZNAM.CZ
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
KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY – www.
nastrom.cz, rizikové kácení, řez stromů.
Tel.: 604 81 06 63, P. Nestarec DiS.,
776 191 307, Ing. Krajinová

Kurzy AJ za 400Kč/měsíčně!
Učí rodilí mluvčí – budoucí učitelé.
14:30–17:15; min. 16. hod. měsíčně.
www.twp.cz 283 893 145
jobs@teﬂworldwideprague.com
TEFL Worldwide
www.hodinovymanzeljano.cz
Drobné a větší opravy a řemeslné práce
v domácnosti. Precizně.
Tel.: 775 507 600
KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE,
NÁTĚRY, STŘECHY.
Tel.: 605 350 665, www.strechyjarnov.cz
Profesionální pomoc při prodeji bytů
na Proseku. Více informací na
www.nemovitost.wordpress.com,
tel.: 774 849 270.
Hledáme byt k pronájmu v Praze pro 2–3
osoby do 14000 Kč včetně všech poplatků
dle velikosti, možno od garsonky do 3+1,
zařízení nerozhoduje. Tel.: 220806245,
605 845 088

20% sleva na
servisní práce

SC-320283/10

Akční nabídky vozů Škoda

Vyzvednu, ohlídám, doučím, praxi mám –
tel.: 222 941 474
Pěkná stavební parcela.
Cena 4.500 Kč/m2. Nachází se u rybníka
v historickém centru Prahy 9 – Miškovic.
Všechny přípojky v ceně (voda, kanalizace,
plyn, elektřina). 729 m2.
Volejte 604 967 993. Více info
www.miskovickyrybnik.euweb.cz
Proﬁ kurzy maturita z němčiny!
Malé týmy u Gongu, PH 9
tel.: 608 171 932, www.butkova.cz
Čistíme koberce a čalouněný nábytek
mokrou metodou proﬁ stroji Karcher.
Domácnosti i ﬁrmy. Přizpůsobíme se Vašim
časovým možnostem – pracujeme i o
víkendech. Doprava po Praze 3, 7, 8 a 9
zdarma. Zajišťujeme stěhovací a úklidové
služby. Telefonní čísla: mobil: +420 777 717
818, mobil: +420 721 185 499
Individuální lekce angličtiny a němčiny.
Tel.: 733 363 404

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:

30

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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NETRADIČNÍ
MOTORISTICKÁ VÝSTAVA
NA VÝSTAVIŠTI V PRAZE LETŇANECH

PRAHA

24. - 25. 11. 2012
www.PopelkaNaLede.cz
hlavní mediální partner

partner

regionální partner
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SC-321366/12

hlavní partner

sportovní a luxusní vozy | tuning | ameriky
veteráni | elektromobily | iMiss | airbrush

SC-321284/01

SC-321367/27

bodypainting | bohatý doprovodný program
www.praguecarfestival.cz

11.7.2012 12:56:38

SC-321448/01
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Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná
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Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...
Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Activia bílá,
sladká bílá

4× (6× 120 g)

6× 120 g

• bal.: 6× 120 g, 4× (6× 120 g)
• cena za 120 g

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Noční krém Q10,
denní krém Q10
• bal.: 36× 47 g
• cena za 1 ks

5,50

139,00

6,27 *

166,80 *

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Nescafé 3v1

• instantní porcovaná káva
• bal.: 10× 18 g
• cena za bal.

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Pilsner Urquell
• světlý ležák
• bal.: 6× 500 ml
• cena za 500 ml

39,90/45,49*

29,

50
5
0

14,50

17,40 *

33,63*

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

2+1

Toaletní papír 3vrstvý
• bal.: 8 ks
• při odběru 3 bal. cena
v přepočtu za 1 ks

CENA ZA 2 bal.
CENA ZA 1 bal.
CENA ZA 3 bal.

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Becherovka 38 %
• bal.: 1 l
• cena za 1 l

78,96
39,48
78,96

3,29

199,00

239,88 *

3,95 *

*cena s DPH **Za případné tiskové chyby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. neručí. Nabídka je platná pouze pro registrované zákazníky.

Praha – Černý Most, Chlumecká 2424, Praha 9
Platnost akce: 29. 8. – 11. 9. 2012 nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na: www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz

Oslavte s námi 15 let na českém trhu

SC-320793/03

... pro ty další si přijďte do MAKRO.

