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Změna způsobu vytápění?
Pozor na pochybné nabídky plynových kotelen!
„Nabídka služeb zcela zdarma – úspora na vytápění 50 %.“ Nějak takto začíná většina nabídek společností, které
v poslední době nabízí služby spojené s vypracováním projektů souvisejících s přechodem na jiný zdroj vytápění
– zpravidla pak plynovou kotelnu. Slovíčko zdarma Vás zajisté u těchto nabídek upoutá nejvíce, ostatně, je to také jeho
hlavní účel a zároveň promyšlený marketingový tah.

PLAŤTE ZA SPOLEHLIVOU
A BEZPEČNOU DODÁVKU TEPLA
A ZODPOVĚDNOST NECHTE NA NÁS
Nemalá investice do případné změny způsobu
vytápění znamená jednorázový výdělek společnostem, které tyto pochybné služby nabízejí.
Z dlouhodobého hlediska nemáte žádné záruky
návratnosti Vaší investice a kdykoliv Vás mohou
překvapit další neočekávané náklady. Zřízení ply-

nové kotelny ve vlastním domě znamená, že majitel objektu musí zajistit a zaplatit její bezpečný
provoz, což může přinášen mnoho problémů.

ŠETŘETE TAM,
KDE TO MÁ SKUTEČNĚ SMYSL!

zařízení se obávat nemusíte. Pražská teplárenská
zajišťuje veškerý servis dodávek tepla bez nutnosti
Vašich investic. Navíc se nemusíte obávat například havárie plynu, jelikož s CZT do Vašeho domu
vstupuje pouze bezpečné teplo.

Neslibujeme úsporu 50 % ani účinnost zdrojů
vysoko nad 100 %. Z dlouholetých zkušeností
víme, že jde o hodnoty zcela nereálné. Pražská
teplárenská je zárukou jistoty, spolehlivosti, bezpečnosti, kvality a komfortu dodávek s veškerými
výhodami plynoucími z centrálního zásobování
teplem (CZT).

Poradenství týkající se úsporných opatření pro
Váš objekt je standardně nabízeno v rámci služeb
našim zákazníkům a tyto služby mohou zákazníci
využít v průběhu celého roku. Zahrnují například
možnost optimalizace odběrového diagramu,
optimalizaci nastavení parametrů dodávky ÚT i TV
či poradenství v rámci dalších úsporných opatření.

Pokud využíváte CZT, neočekávaných nákladů
spojených s poruchami či nutností rekonstrukce

Veškeré potřebné kontakty naleznete na webových stránkách www.ptas.cz.

SC-330641/11

Pražská teplárenská, a. s.,
Váš dodavatel tepla

SC-331598/02

Ale upřímně, jaké zkušenosti máte se službami
zdarma Vy sami? Asi dobře znáte pravidlo „nic
není zadarmo“ a v tomto případě platí zvýšená
obezřetnost dvojnásob. Skutečně nezávislé zpracování nabídky služeb vám nikdo zdarma neposkytne.
A pokud ano, nebude zcela jistě objektivní.
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SLOVO STAROSTY
Vítáme, že jsme z hlavního
města Prahy dostali k připomínkám novou obecně závaznou vyhlášku, která stanoví
místa a čas, kde a kdy lze provozovat loterie a jiné podobné
hry. Na jejím základě navrhujeme zrušit více než 40 procent
herních míst na devítce, což
je za posledních dvacet let rekordní počet.
Herní místa na území naší
městské části se sice snažíme

postupně omezovat, například
je-li herna v blízkosti školy
nebo nesplňuje-li požadavky
předepsané pro její provozování, ale je jasné, že se
bez jednotné, transparentní
a konečné koncepce regulace
hazardu neobejdeme. Nová
loterijní vyhláška hl. města Prahy je jedním z kroků k tomuto
cíli. Podobně bychom chtěli
více ovlivňovat rovněž loterijní
zákon, protože například inter-

netové sázení a kurzové sázky
jsou stejně nebezpečné jako
automaty. Chápeme, že hazard
nelze nikdy zcela zakázat, ale
věříme, že ho je možné do
značné míry ovlivňovat.
V příštím vydání měsíčníku
Devítka se budeme tématu
loterií věnovat podrobně.
Ing. Jan Jarolím
Starosta
MČ Praha 9
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Poslední volná místa!
Otevíráme celkem 14 kurzů v pěti oblastech:

Přijďte zajímavě a tvůrčím způsobem využít
volný čas v kolektivu vrstevníků se stejnými zájmy!
Bližší informace:

Září 2013

www.senior-partner.cz
mobil : 731 520 585
e-mail: prosek@senior-partner.cz
osobně: kancelář DDM na Proseku

SC-331434/02

Podzimní kurzy začínají 26. 9. 2013
v Domě dětí a mládeže na Proseku

Počítačové dovednosti (Začínáme s počítačem; Využívání internetu,
Elektronická komunikace; Práce s aplikacemi Word a Excel)
Pohybové aktivity (Relaxačně-zdravotní cvičení pro seniory; Jóga
pro seniory)
Digitální fotografie (Základní techniky ve fotografii a využití
počítače; Volná tvorba v digitální fotografii)
Výtvarný atelier (Základní techniky v keramice; Volná tvorba
v keramice; Výroba dekorativních a užitných předmětů)
Osobnostní dovednosti (Chraňte se - předcházení krizovým
situacím; Nenechte se ošidit - finanční gramotnost; Vzpomeňte
si - trénování paměti)
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Z RADNICE

Opravuje se kanalizace v Prosecké ulici
O prázdninách zahájily Pražské vodovody a kanalizace (PVK) ve spolupráci s Pražskou
vodohospodářskou společností (PVS) rozsáhlou opravu a rekonstrukci kanalizace
v Prosecké ulici v Praze 9. Od 4. července je proto provoz tady omezen, pochopitelně
k velké nelibosti motoristů. A přestože by se mohlo zdát, že zkomplikování dopravy je
to jediné, co se tady děje, probíhají práce v podzemí.

P

od Proseckou ulicí jsou z kapacitních důvodů vedeny dva
kanalizační sběrače - hlavní stoky
pro odvod odpadních vod v této
lokalitě. Jedná se o zděné stoky
vejčitého profilu 1000/1750 mm
(šířka/výška) v hloubkách přibližně 5 až 8 metrů. Jejich stavební
stav je nevyhovující a vzhledem
ke geologickým podmínkám hrozí
závažné poruchy - tvorba kaveren
v jejich okolí, případně i propady
vozovky. Navíc enormní srážky
při červnových povodních sběrače

dále porušily. Došlo k přetlakování kanalizačního systému a v některých částech odpadní voda vymlela cihelnou konstrukci stoky.
Pracovníci PVK provedli na místě
monitoring sítě, který měl za cíl
odhalit rozsah škod, následovaly
nezbytné zajišťovací práce před
vlastní opravou.
Opravy budou realizovány po celé
délce obou kanalizačních sběračů,
která činí 1,5 km a odhadem si vyžádají částku okolo 200 milionů
korun. Rekonstrukce kanalizace

však nemá zásadní vliv na odvádění splaškových vod.
Jak jsme se v srpnu dozvěděli od
tiskového mluvčího Pražských
vodovodů a kanalizací Ondřeje Pokorného, na sběrači II byly
dokončeny sanace pro zajištění
havarijního provozu. Na sběrači I sanace pro zajištění havarijního provozu stoky ještě probíhají.
Tyto práce se odehrávají v podzemí, a tak je na povrchu jen velmi
málo vidět pohyb lidí a materiálu.
Dopravní opatření tak bylo mož-

no zmenšit na nejnutnější zásahy.
Probíhají monitorovací měření
stability konstrukce obou sběračů a budou pokračovat až do
provedení celkové rekonstrukce
stok.
„V nejbližších dnech bude vyhlášena soutěž na zhotovitele rekonstrukce kanalizačních stok. Vybraná firma nebo firmy připraví
projektovou dokumentaci a harmonogram prací,“ říká tiskový
mluvčí PVS Ladislav Šticha a dodává: „V tuto chvíli by bylo předčasné spekulovat o přesné době
trvání kompletní rekonstrukce.
Podle dosavadních zjištění však
nebude kratší než jeden rok. Jedná
se o velmi technologicky i finančně náročnou investiční akci ve složitém geologickém podloží.“ mk

Mikroklima 2013: „Čistý vzduch – je to na nás!“
Již posedmé se uskuteční tradiční akce zaměřená na
ekologii a životní prostředí s názvem Mikroklima, pořádaná Městskou částí Praha 9, která proběhne 19. září
2013 na náměstí OSN ve Vysočanech. Letošní ročník
s mottem „Čistý vzduch – je to na nás“ je zasazen do
kontextu Evropského týdne mobility a jeho hlavním tématem je ochrana ovzduší.

J

edná se o osvětovou environmentální akci se zaměřením na
kvalitu ovzduší, nakládání s odpady a ekologicky šetrnou dopravu.
Program je rozdělen na dvě části,
dopolední (9.00–13.00 hod.) a odpolední (15.00–18.00 hod.) sekci.

Dopolední část je zaměřena na
školy i veřejnost. Pro školy bude
Junák organizovat program s úkoly a soutěžemi zaměřený na vzdělávání i na praktické dovednosti.
Odpoledne pak bude patřit široké veřejnosti a program bude ur-

čen celé rodině. Součástí budou
odborné výklady zaměstnanců
České inspekce životního prostředí, Českého hydrometeorologického ústavu, kteří zpřístupní
měřicí stanici na náměstí OSN,
společnosti AVE, jenž veřejnost
seznámí nejen se svou svozovou
technikou, a další. Mezi praktickými ukázkami nebude chybět
sokolnictví. Městská policie Praha představí útulek pro opuštěná
zvířata a předvede ukázky výcviku. Veřejnost bude také seznámena s úklidovou technikou městské části a s ekologicky šetrnou

dopravou (např. elektromobily,
elektrokola, elektroskútry). K dalším praktickým ukázkám se připojí stromolezci, kteří předvedou
odborné ošetření stromů. Občanské sdružení Knoflík nabídne
dětem výtvarnou dílnu, v níž se
pracuje s recyklovatelnými materiály. Součástí budou i diskuze
s odborníky o šetrné dopravě, síti
cyklostezek v hlavním městě a nakládání s odpady.
Lidé také mohou nosit pro zvířecí
útulek krmivo a pamlsky pro psy
a kočky – piškoty, tvrdé pečivo, jablka a mrkev.

Farmářské trhy
na Proseku
I na podzim se konají Farmářské trhy u Polikliniky
Prosek, které pořádá Městská část Praha 9.
Konají se od pondělí do čtvrtka od 7 do 15 hodin.
Prodejci nabízejí ovoce, zeleninu, pečivo, mléko a mléčné produkty,
masné a uzenářské výrobky.

RADNICE PRAHY 9:
JSME TU PRO VÁS
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INTERNET:
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Začíná rekonstrukce tramvajové trati v Poděbradské
Dlouho plánovaná rekonstrukce tramvajové trati
v Poděbradské ulici začíná začátkem září. Trvat by měla
73 dní. Cestujícím v městské hromadné dopravě přinese
větší komfort cestování a travnatý tramvajový pás
nejen „omladí“ ulici, ale také sníží hlučnost a prašnost
v těchto místech.

K

ompletní rekonstrukce se týká
tramvajové trati od Harfy
směrem k Hloubětínu do zastávky MHD Hloubětínská. Změna
technologie při pokládání kolejí,
kdy koleje nejsou zasazeny v panelech, ale samostatně neseny,
dovoluje, aby tramvajová trať byla
zatravněna, což v těchto místech
zároveň sníží hlučnost dopravy
a povede k celkovému zlepšení situace z hlediska bezpečnostního,

obslužného i estetického.
„Zatravněn bude úsek zhruba
po zastávku Podkovářská, tedy
v obydlené části,“ říká radní pro
dopravu a životní prostředí Tomáš Holeček. „V dalším úseku
bude po celé délce tramvajové trati připraven zavlažovací systém
a postupně, jak bude tato oblast
obydlována, může být trať zatravňována. Bude však na developerech, aby se na zatravnění těchto

úseků finančně podíleli. Travnatý
povrch trati bude zajišťovat Městská část Praha 9.“
Rekonstrukce se spolu s tramvajovými kolejemi dočkají i tramvajové
zastávky. Například dnešní Podkovářská nesplňuje předepsané
bezpečnostní parametry (ochranný ostrůvek). U obytného komplexu Nová Harfa pak v obou směrech
vznikne zbrusu nová tramvajová
zastávka. Pojmenovaná bude podle přilehlé ulice Kabešova.
V nové zastávce Kabešova už budou stavět i autobusy nahrazující
v době rekonstrukce tramvajovou
dopravu v Poděbradské ulici.
Náklady na rekonstrukci tramvajové tratě v Poděbradské přesáhnou částku 82 milionů korun.

„Peníze jdou z fondů Evropské
unie, což je také důvod, proč
v době realizace tohoto projektu
není možné v něm provádět další změny,“ dodává místostarosta
Prahy 9 a zároveň člen dozorčí
rady Dopravního podniku hl. m.
Prahy Marek Doležal.
Připomeňme jen, že realizaci projektu v Poděbradské se do cesty
stavělo mnoho překážek – snižování investic Dopravního podniku Praha, téměř roční čekání
na vyjádření Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže k odvolávání dodavatelů rekonstrukce, kteří
se účastnili soutěže podle zákona
o zadávání veřejných zakázek.
Důležité však je, že rekonstrukce
mk
tramvajové trati začíná.

Pražské územní a stavební standardy
pod drobnohledem městských částí „severní plošiny“
V Praze vzniká nový územní plán hlavního města, takzvaný Metropolitní plán. Jeho koncepce se odlišuje od stávající
praxe, jelikož dává větší pravomoci jednotlivým městským částem. „A protože žádný územní plán se neobejde bez
obecných technických požadavků (OTP), chceme, aby i ty nové, které se podle nové vyhlášky nazývají Pražské
územní a stavební standardy, byly řešeny již v okamžiku zpracování návrhů Metropolitního plánu. Proto jsme také
k této problematice iniciovali diskuzní setkání starostů z tzv. severní plošiny,“ říká místostarosta pro územní
rozvoj a výstavbu Prahy 9 Marek Doležal.

Z

ástupci MČ Praha 9, 18, 19,
Čakovice a Vinoř požadují, aby
do nové vyhlášky Pražské územní
a stavební standardy bylo zahrnuto:
• Pro novou výstavbu bytových
komplexů a rodinných domů
musí developer či stavebník
ve spolupráci s městskou částí
zajistit odpovídající počet míst
v mateřské a základní škole

a odpovídající počet metrů
čtverečních komerčních ploch.
• Byly posíleny pravomoci městských částí tak, aby mohly účinně
zasahovat do celého procesu
sestavování územního plánu.
Tedy dříve než v okamžiku vyjadřování se k jeho návrhu. Bez
souhlasu zastupitelstva městské
části by nebylo možné provést
změnu územního plánu a vy-

jádření zastupitelstva městské
části by bylo závazné pro Radu
i Zastupitelstvo hlavního města
Prahy. Pokud by došlo ke sporu
k územnímu plánu mezi městskými částmi (spory na hranicích
územních obvodů městských
částí), řešilo by je ZHMP.
• Změna § 46 zákona o hlavním
městě Praze, která by stanovovala, že hl. m. Praha projedná

návrhy svých právních předpisů
s městskými částmi vždy před
jejich přijetím. Městské části by
se k nim vyjadřovaly ve lhůtě 30
dní. Podrobnosti k projednání
návrhů právních předpisů hl.
m. Prahy by stanovoval statut.
O všech návrzích, na nichž se zástupci městských částí z tzv. severní plošiny shodli, budou jednat
s Magistrátem hl. m. Prahy. mk

Otevření tunelu Blanka negativně ovlivní dopravu na devítce
Tunelový komplex Blanka má být otevřen na jaře příštího roku. Je jasné, že dopravu
v hlavním městě výrazně ovlivní. Měl by omezit počet motorových vozidel v centru
města, ale už se nemluví o tom, že auta směřující z Prahy východním směrem zahltí
komunikace v Praze 8 a Praze 9.

„T

unelový komplex Blanka je
realizován v rámci výstavby
severozápadní části Městského
okruhu a v současné době magistrát jedná o řešení dopravy s městskými částmi, jichž se jeho výstavba bezprostředně dotýká. Ale už
se zapomíná na to, že motoristé
směřující touto cestou z Prahy na
východ budou muset projet Prahou 8 a 9. Proto jsme se domluvili
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se zástupci osmičky na společném
postupu a iniciovali jsme jednání na Magistrátu hl. m. Prahy,
abychom našli přijatelné řešení
dopravy i v našich městských částech,“ říká místostarosta Prahy 9
Marek Doležal.
Problém totiž spočívá v tom, že tunelový komplex Blanka měl navazovat na tunelový komplex Blanka
II a dále na Vysočanskou radiálu.

Z těchto plánů je však realizovaná jen část Vysočanské radiály na
samém okraji Prahy. Od jara tedy
hrozí, že zvýšený nápor dopravy
pocítí na devítce Bababenka, Sokolovská, Poděbradská, Hrdlořezy
i Prosek.
Východisek se nabízí několik,
i když v tomto případě platí
Murphyho zákon, že každé řešení vyvolává další problémy.

„K možným variantám patří vybudování tunelového komplexu
Blanka II a dostavění Vysočanské
radiály, ale to je běh na dlouhou
trať,“ naznačuje radní Prahy 9
pro dopravu Tomáš Holeček.
„Diskutuje se rovněž o mimoúrovňovém křížení ulic Průmyslová-Kolbenova a Průmyslová-Poděbradská. To by však
zrychlilo dopravu pouze v těchto
místech a přivedlo sem další vozidla. Zatím nejlepším se jeví vybudování mimoúrovňového křížení na Harfě. Uvidíme, na jakém
řešení se nakonec s magistrátem
mk
dohodneme.“
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Magistrát zamítl žádost o vyhlášení
ochranného pásma kostela sv. Václava
Po schválení Zastupitelstvem MČ Praha 9 v květnu
letošního roku požádala vysočanská radnice o vyhlášení
ochranného pásma kostela sv. Václava na Proseku, který
je jednou ze tří nejvýznamnějších bazilik v Praze.
Magistrát však tuto žádost zamítl.

K

ostel sv. Václava pochází z druhé poloviny 12. století, ale
pravděpodobně zde již předtím
stála starší stavba. Podle pověsti
měl být založen již roku 970. Památková hodnota objektu spočívá
v autentickém zachování stavby ze
všech vývojových etap, v dochované intaktní podobě památky, v její

architektonické a historické hodnotě, včetně vybavení (fragmenty
nástěnných maleb z období kolem
roku 1200).
„Navrhovali jsme, aby byla vymezena plocha ochranného pásma ze
severní strany komunikací na pozemku p.č. 1356/1, ze západu a jihu
dvoupodlažní řadovou zástavbou.

Pietní pouť z Proseka
Pietní pouť Prahou po svatojakubské cestě vykonali
přátelé poutníci v pátek 2. srpna 2013.

P

outníci chtěli uctít památku obětí vlakového neštěstí u města Santiago dne 24. července 2013. Proto vyhlásili pietní pouť Prahou po svatojakubské poutní cestě, která zatím víc existuje na papíře než v realitě.
Pouť začala na Proseku u kostela sv. Václava. Dík patří otci Prokopovi,
který jim zpřístupnil kostel, poskytl slova duchovního posílení a požehnání na cestu.
Cesta vedla do Vysočan, podél Rokytky k Libeňskému zámečku a dále směrem ke Stromovce. Poutníci navštívili také kostel sv. Jakuba Většího, jednu
z pěti bazilik minor v Praze, a přes Vyšehrad ti nejvytrvalejší zamířili k branám
zámeckého areálu na Zbraslavi, v němž se nachází další kostel sv. Jakuba.
„Třicet kilometrů v nohách. Cesta nás vedla a dovedla k dnešnímu cíli.
Víme a cítíme, že jsme nešli sami. Děkuji, děkujeme za ni. Těším se, přátelé, na další cestě,“ uzavřel pietní putování Prahou poutník Petr Hirch.

Ve východní části by byla přičleněna k ochrannému pásmu novodobá
obytná zástavba. Součástí areálu
kulturní památky je objekt fary, čp.
5, hospodářská budova, brány, hřbitov s ohradní zdí a zvonice,“ vysvětluje místostarosta pro kulturu Prahy
9 Adam Vážanský.
V zamítavém stanovisku odbor
památkové péče Magistrátu hl. m.
Prahy argumentuje kromě jiného
tím, že ochranné pásmo nebylo
v Praze vyhlášeno u žádného z historicky hodnotných a architektonicky cenných kostelů, které byly
prohlášeny kulturními památka-

mi. Proto posoudil navrhované
vymezení ochranného pásma jako
krok z hlediska památkové péče
nesystémový a nepřiměřený významu stavebního souboru.
„Návrh na vytvoření památkové
zóny jsme podali rovněž na Ministerstvo kultury ČR. Jeho stanovisko zatím nemáme,“ dodává Adam
Vážanský a uzavírá: „I když si
uvědomujeme, že všechny zásahy
a investice v tomto území je třeba
citlivě zvažovat, jako samospráva
nemáme příliš pravomocí a naše
snaha zamezit větší výstavbě zamk
tím přichází nazmar.“

Ulice U Elektry
konečně sjízdná
Tankodrom připomínala poslední léta ulice U Elektry.
Po dlouhých peripetiích se ukázalo, že majitelem komunikace je hl. m. Praha, ale její údržba nepatřila k prioritám Technické správy komunikací Praha. Nejnutnější
opravy tedy zajišťovala na své náklady MČ Praha 9.

„N

akonec se nám podařilo
domluvit se s developerem, který zde staví, a ten koncem
prázdnin na své náklady komunikaci U Elektry včetně opravy
odtoku dešťových vod pod silnicí

zrekonstruoval,“ konstatuje radní
pro dopravu Prahy 9 Tomáš Holeček a dodává: „Po velkých deštích
by se tu tedy již neměla vytvářet
vodní laguna.“
mk

Zmizela další problematická ubytovna
V ulici Odlehlá v oblasti Pod Balkánem ve Vysočanech se
začala 19. srpna bourat v pořadí již třetí problematická
ubytovna v Praze 9.

J

ejí majitel neměl řádnou nájemní smlouvu na pozemek, na
němž budova stála, navíc u konce
byla i životnost stavby. A protože ani v tomto případě vlastník
nereagoval na soudní nařízení
odstranění stavby, organizovala
bourání objektu MČ Praha 9, která bude náklady s tím spojené na

vlastníkovi požadovat,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 Adam
Vážanský.
„Konečně,“ kvitovali s ulehčením
obyvatelé tohoto koutu Vysočan,
když se rypadlo bagru zarylo do
stěny vybydlené stavby. Chvíli předtím stačili ještě strážníci
Městské policie Praha vyvést z objektu pět bezdomovců. Všichni si
teď slibují, že by se v okolí mohla
alespoň o něco snížit poměrně vysoká pouliční kriminalita. Ostatně
o tom, že to není jen plané strašení, vypovídala budova sama i její
blízké okolí. Během dvou týdnů
z oken ubytovny zmizely kovové
mříže, z jejího vnitřku všechno,
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co se dá zpeněžit ve sběrně kovů,
a výkopy kolem ubytovny ukazovaly, že zloděje nenechaly v klidu
ani kabely ležící hluboko v zemi.
„Podařilo se nám vyhrát další
dlouhou právní bitvu,“ hodnotil
situaci na místě bourání místostarosta Prahy 9 Marek Doležal.
„V této oblasti zůstávají ještě dvě
problematické ubytovny,“ dodá-

vá Adam Vážanský. „Jedna stojí
na pozemku hl. m. Prahy, o osudu druhé, ležící na pozemku MČ
Praha 9, zatím rozhodují soudy.
Obvodní soud pro Prahu 9 sice
určil, že její vlastník má ubytovnu
odstranit, ten se však proti tomu
odvolal. Věřím, že se co nejdříve
dočkáme definitivního řešení.“
Text a foto: mk
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Zemřel potomek slavné
průmyslnické rodiny Jindřich Kolben

V neděli 21. července
2013 zemřel Ing. Jindřich
Kolben, vnuk slavného
Emila Kolbena, zakladatele
proslulých elektrotechnických závodů. Bylo mu 87
let. Informovala o tom jeho
rodina, která žije v německém Mnichově.

ská studia a pokračoval na ČVUT.
Pracoval jako konstruktér leteckých motorů ve Waltrovce a poté
ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Letňanech. V roce
1968 emigroval přes Rakousko
do Německa, kde pracoval jako
technický inženýr v mnichovské
společnosti MTU vyrábějící letecké turbíny. Se svou ženou Andrée
trvale žil v Mnichově, měl dvě děti
a šest vnoučat.

Ze vzpomínek
na Jindřicha Kolbena

Velkou lítost nad smrtí Jindřicha
Kolbena pociťoval i starosta Městské části Praha 9 Jan Jarolím:
„Stále jsem doufal, že se dočká
odhalení pomníku Emilu Kolbenovi, který připravuje naše měst-

ská část. Jeho vítězný model, který
vzešel ze soutěže, pokládal Jindřich Kolben za moderní a oslovil
ho. A právě fakt, že se Jindřich
Kolben nebránil ničemu novému,
že měl tak mladého ducha, jsem
na něm velmi obdivoval.
Vzpomínám na něho jako na noblesního, usměvavého člověka
se zdvořilým chováním, který nic
neubral z významu jména svého
děda Emila Kolbena. Poprvé jsem
se s ním setkal v Mnichově, kam
jsme se za ním vypravili s kolegy z vysočanské radnice. Přijeli
jsme ke skromnému domku. Jak
se ukázalo, hybným motorem
domácnosti byla paní Kolbenová, velmi přátelská žena. Jindřich
Kolben nás provedl a ukázal nám
svou dílnu, dílnu velmi schopného

Ing. Jindřich Kolben

Narodil se v roce 1926 v Praze.
Jeho otec Hanuš, jediný syn činorodého inženýra a podnikatele
Emila Kolbena (1862–1943),
pomáhal otci s vedením Pražské
továrny na káble v Hostivaři. Za
první republiky prožíval Jindřich
spokojené dětství v přední pražské
rodině. V roce 1943 byl na základě nacistických rasových zákonů
poslán do Terezína a pak do Osvětimi. Po válce dokončil středoškol-

konstruktéra a nadšeného kutila. Přitom si roztomile stěžoval:
„Manželka mi v tom trošku brání
a pořád mi tu trošku uklízí…“
Velký dojem ve mně zanechalo
shledání s Jindřichem Kolbenem
v Židovském muzeu v Praze, kde
vzpomínal na své nejbližší. Druhou světovou válku nepřežilo šestadvacet jeho příbuzných, včetně
otce a dědečka. Děda viděl naposledy živého 6. června 1943 v den
transportu do Terezína. S otcem
se pak dostal jako sedmnáctiletý
do druhého transportu směřujícího 18. prosince 1943 do Osvětimy.
„Tatínka jsem tam naposledy viděl
začátkem července 1944 při selekci. Mezi dvěma ohništi vedl nad
zemí spojovací komín. Kdo měl
být posouzen jako práceschopný,
musel ho přeskočit. Můj otec to
nezvládl a skončil v plynové komoře. Já byl poslán do pracovního tábora u Čenstochové,“ vzpomínal
Jindřich Kolben. Odtud se mu pak
začátkem roku 1945 podařilo utéci a nakonec se dostal do Popradu
ke Svobodově armádě.
V roce 2002 dostal Jindřich Kolben čestné občanství Prahy 9.
Pamatuji se, s jakým nadšením
se k němu hlásili bývalí kolegové
z Waltrovky nebo Výzkumného
a zkušebního leteckého ústavu
v Letňanech, kde pracoval před
svou emigrací,“ uzavírá Jan Jarolím.

INZERCE

Sjednotit půjčky se vyplatí!
Era sjednocená půjčka
Máte více půjček a příliš vysoké splátky? Potřebujete si půjčit a přestáváte se
ve svých financích orientovat? Era sjednocenou půjčkou sloučíte několik půjček
do jedné. Snižte si splátky již nyní.
• Ušetříte na splátkách i poplatcích.
• Sloučíme Vám i nezajištěné úvěry,
kreditní a splátkové karty, kontokorenty.
• Předčasné splacení stávajících půjček zajistíme za vás.
Navíc nyní od nás získáte dárkovou poukázku do dm drogerie v hodnotě 200 Kč.
Era finanční centrum Praha 8 - Ládví, Střelničná 1660
e-mail: fc.praha-strelnicna@erasvet.cz, tel.: 230 028 250 - 253
Era finanční centrum Praha 9, Krátkého 211/2
e-mail: fc.praha-kratkeho@erasvet.cz, tel.: 266 177 011 - 015

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
SC-331532/01

ERA JE OBCHODNÍ ZNAČKA ČSOB
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ŠKOLSTVÍ

Školy a školky jako ze škatulky
Prázdninové měsíce využívá naše městská část již tradičně k nutným opravám
a investicím do budov základních a mateřských škol.

„V

letošním roce se nashromáždil vysoký počet nezbytných oprav zejména v budovách mateřských škol. Například
MŠ Kovářská se od září pochlubí
novým plotem, v MŠ Novoborská probíhala velká oprava kanalizace, v MŠ Šluknovská došlo
k úpravě prostoru prádelny, v MŠ
Veltruská vzniklo překrásné mlhoviště. Téměř ve všech školkách se
malovalo,“ uvedla radní pro školství Zuzana Kučerová.
V základních školách přivítají
žáky v září nové koupelny a toalety, např. v ZŠ a MŠ Na Balabence
a v ZŠ Litvínovská 500. V Základní škole Špitálská proběhla velká
oprava kanalizačních a vodovodních stoupaček. V Základní škole
Litvínovská 600 vznikla přepažením učeben nová učebna. Také základní školy využily letních měsíců
k malování učeben a chodeb.

Nové sociální zázemí v ZŠ Na Balabence

Mlhoviště MŠ Veltruská

V MŠ Kovářská děti v září přivítá nový plot

Nové koupelny v ZŠ Litvínovská 500

Po prázdninách zase do školy
Mnohým rodičům spadne kámen ze srdce, že jejich ratolesti opět začnou chodit do školy a budou pod dohledem
učitelů a vychovatelů, kteří zajistí bezproblémový denní program. Co ale cesta do školských zařízení?

„S

trážníci z Obvodního ředitelství Městské policie Praha 9 budou dohlížet na přechody
pro chodce ráno při příchodu do
školy i odpoledne při cestě dětí ze
školy, a to v několika lokalitách,
konkrétně na devítce to bude Vysočanská – Litoměřická, Prosecká
u MHD Nový Prosek, Sokolovská
– Balabenka,“ říká ředitel Obvodního ředitelství Městské policie
Praha 9 Vlastimil Olič.
Vzhledem k tomu, že během
prázdnin řidiči odvykli na velkému množství dětí pohybujících
se ve vozovkách cestou do školy
a ze školy, tyto dohledy budou
probíhat ve větší míře, než je běž-

né během zbytku školního roku.
„Děti samozřejmě také odvykly
ukázněnému přecházení vozovek
přes přechody pro chodce, proto
jim, rodiče, připomeňte, jak je to
s pokyny strážníka, aby zbytečně
nedocházelo k nedorozuměním
a nebezpečným situacím,“ dodává
Vlastimil Olič.
Samozřejmě se strážníci neomezí
pouze na dohlížení na přechodech pro chodce. „Ve ,velké´ Praze 9 je čtrnáct škol, z toho v deváté městské části pět, u kterých
strážníci hlídají bezpečnost dětí
při odchodu ze školy (tzv. školní
policie). Tento dohled je zaměřený na negativní jevy, se kterými se

každý žák může setkat – šikana
nebo například oslovení neznámým člověkem,“ osvětluje ředitel
Olič. Časy jednotlivých dohledů
u školských zařízení jsou určené
po dohodě s vedením jednotlivých škol, nejčastěji v době kolem
poledne, kdy odcházejí domů ti
nejmenší. Děti by měly vědět, že
pokud je bude cokoli trápit, mohou se strážníkovi svěřit a ten
bude konat dále podle svých pravomocí a možností.
Každý strážník díky dobré místní
znalosti Prahy 9 bude také dohlížet v rámci běžné hlídkové služby
na dětská hřiště a pískoviště, aby
si děti po dni ve škole mohly bez-

pečně odpočinout a odreagovat
se v místech k tomu určených. Na
hřištích a pískovištích se strážníci
zaměřují především na zákaz vstupu psů, zákaz kouření, zákaz požívání alkoholických nápojů, a to
podle obecně závazné vyhlášky
nejen přímo na hřišti, ale také sto
metrů od něj. Jako každý rok i letos na podzim proběhne celopražská akce Jehla, při které strážníci
důkladně prohlédnou pískoviště,
aby děti i rodiče věděli, že je zrovna to jejich oblíbené bezpečné.
Samozřejmě že i tyto kontroly probíhají v rámci každodenní běžné
hlídkové služby.
Městská policie Praha

Připravujeme pro vás:

Jak úspěšně zvládnout první týdny
a měsíce v první třídě
O své bohaté zkušenosti z oblasti pedagogiky a psychologie se s vámi
v říjnovém vydání Devítky podělí PhDr. Ivana Halíková, vedoucí
Pedagogicko-psychologické poradny v Praze 9.
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TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

Blok č. 3
Č 17. 10. 2013
Za Statkem, Teplická + parkoviště, Litvínovská: úsek Teplická–Veltruská,
K Lipám: úsek Litvínovská-Litoměřická, Rumburská, Bílinská, Bohušovická +
2x parkoviště, Litoměřická: úsek Teplická-Na Pokraji
Blok č. 4
St 16. 10. 2013
Veltruská, Litvínovská: úsek Veltruská-slepý konec, Vysočanská + 3x
parkoviště: úsek Teplická- Litoměřická, Litoměřická: úsek Na PokrajiVeltruská
Blok č. 5
Út 15. 10. 2013
Lovosická: úsek Vysočanská-Novoborská, Jablonecká, Šluknovská, Jiřetínská
Po 14. 10. 2013
Blok č. 6
Kytlická, Jetřichovická + parkoviště, Lovosická: úsek Novoborská-Prosecká +
parkoviště, Prosecká-parkoviště
Pá 11. 10. 2013
Blok č. 7
Měšická, Jiřická, Mratínská, Poleradská, Zárybská, Rudečská, Hlavenecká,
Brázdimská, Borecká, Miškovická, Svémyslická, Přezletická, Ctěnická,
Martinovská, Měšická-parkoviště

INZERCE

Nové dětské centrum
OSLAV U NÁS
NAROZENINY!
otevřeno každý den
od 9 do 21 hodin
za každého počasí

Blok č. 8
St 2. 10. 2013
Pod Náspem, nám. Na Balabence: úsek Sokolovská-Kovanecká, Kovanecká:
úsek nám. Na Balabence-Kovářská, Podvinný Mlýn: úsek Sokolovská-NN
5072, NN 2893-spojka Podvinný Mlýn, Matějkova, Čihákova, U Školičky,
K Moravině: úsek Čihákova-U Školičky, spojka Čihákova-U Školičky, Kovářská:
úsek Kovanecká-Sokolovská
Blok č. 9
Pá 25. 10. 2013
Pod Pekárnami, Špitálská, Zákostelní, Pod Strojírnami, U Vysočanského
pivovaru, Prouzova, Novoškolská, Nemocniční, Poštovská

najdete nás v 1. patře
galerie butovice

www.hafikov.cz
facebook.com/hafikov

... víme co děti baví ...

Pá 27. 9. 2013
Blok č. 10
Novovysočanská: úsek Vysočanské nám.-slepý konec, Vysočanské náměstí:
úsek Novovysočanská-Spojovací, Skloněná: úsek Novovysočanská-Spojovací,
U Nové školy: úsek Novovysočanská- konec plotu, Odlehlá, Prokopka, K Trati,
Pod Balkánem + 2 parkoviště, U Kloubových domů, K Fišpance
Blok č. 11
Po 30. 9. 2013
U Harfy, Na Harfě, Pod Harfou, Klečákova, Čerpadlová, Podkovářská, Na
Výběžku, V Předním Hloubětíně, U Elektry: úsek Poděbradská-NN 3871,
Nademlejnská, Kolmá
Blok č. 12
Út 22. 10. 2013
Novoborská, Varnsdorfská, Harrachovská, Cvikovská, Mimoňská, Žandovská,
Českolipská
Čt 10. 10. 2013
Blok č. 13
Litoměřická: úsek Veltruská-Vysočanská, Nad Šestikopy: úsek Kopečná-slepý
úsek, Kopečná, Cihlářská, Pískovcová + parkoviště, Nad Krocínkou: úsek
Prosecká-Pískovcová
Blok č. 14
Út 1. 10. 2013
Drahobejlova, Na Rozcestí, Lihovarská, Kurta Konráda, U Skládky,
U Svobodárny, Kovářská: úsek Ocelářská-Sokolovská, K Moravině, Ocelářská:
úsek Lihovarská-K Moravině
Blok č. 15
Čt 24. 10. 2013
Na Krocínce, Na Vysočanských vinicích, Letňanská: úsek Obvodová-Na
Vysočanských vinicích, Obvodová, Pod Krocínkou, Nad Vysočany, Ke Klíčovu:
úsek Ke Klíčovu-Pod Krocínkou, U Vysočanského cukrovaru

I Vy nám můžete věřit

844 198 198
Zavolejte nám a dozvíte se více

Bytová jádra / Modernizace bytů
11 let na trhu

více než 1750 rekonstrukcí

studio na ploše 250 m2

Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových jader, nebytových
prostorů, cihlových bytů, kompletní servis včetně projektu,
stavební povolení. Kuchyňské linky, vestavěné skříně, dveře, podlahy – graﬁcké návrhy, cenová kalkulace, zaměření,
poradenství zdarma, cena včetně montáže a dopravy, široká škála povrchových materiálů.

Naši práci Vám rádi ukážeme.

Po 21. 10. 2013
Blok č. 17
Habartická, Dvoudílná, K Šafránce, K Lipám: úsek Na Pokraji-Litoměřická,
Děčínská + parkoviště na konci Děčínské, Střížkovská: úsek LitvínovskáDěčínská vč. slepého úseku

Září 2013

Providentu
důvěřuje téměř
milion zákazníků
v České republice

Peníze do 48 hodin
Průhledné splácení
Férové podmínky
Peníze až k vám domů
Možnost požádat o půjčku i o víkendu:
telefonicky, osobně u obchodního zástupce nebo online

Blok č. 16
St 23. 10. 2013
Stoupající, Klíčovská, Satalická, U Voborníků, Okřínecká, Kojetická, Letňanská

Blok č. 18
Čt 3. 10. 2013
Na Břehu: úsek Sokolovská-Rubeška – slepý úsek, Rubeška, Podnádražní,
Bassova, Mlékárenská, Staromlýnská, Pešlova, Zbuzkova: úsek KrátkéhoBratří Dohalských, Bratří Dohalských, Krátkého, Paříkova, NN 4679: spojka
Jandova-Pešlova

věk zhruba 45–55 let, tmavé kalhoty, modrá košile s pruhy (světlemodré-tmavě-modré).
Pachatele, který se dopustil přečinu výtržnictví a omezování osobní
svobody, zachytil městský kamerový systém. Jestliže ho poznáváte,
volejte 3. OOK SKPV OŘ Praha
III, por. Durdová Miroslava, tel.:
974 858 832, nebo na linku 158.

SC-331465/07

Blok č. 2
Pá 18. 10. 2013
Chrastavská, Hejnická, Trojmezní, Nad Kundratkou: úsek Hejnická–Na Pokraji,
Na Vyhlídce: úsek od ul. Na Pokraji, Na Pokraji

eznámý pachatel 15. června
2013 v době od 5.05 do 05.10
hod. v Praze 9 v ulici ul. Kovářská
14 sexuálně obtěžoval ženu, která
se snažila dostat do domu. Napadená se bránila a bila pachatele do
hlavy. Ten svého jednání nakonec
zanechal a odešel směrem k ulici
Sokolovská.
Popis pachatele: muž, běloch, silnější postavy s bříškem, cca 175
cm, tmavé vlasy, na temeni pleš,
oválný obličej, tmavý hustý knír,

SC-331635/03

Blok č. 1
Čt 26. 9. 2013
Hrdlořezská, Pokorného, Jahodnická, Za Mosty, Aloisovská: úsek CedrováCelniční, Cedrová, Celniční, Jednostranná, Třešňová: úsek Za Horou–
Aloisovská, Švestková, Za Horou

Neznáte ho?
N

PANELREKO s.r.o.
Křejpského 1523, Praha 4
zelená linka: 800 112 278
praha@panelreko.cz www.panelreko.cz

Bydlete ZDARMA
Po dobu rekonstrukce Vás
můžeme ubytovat v bytě 2+1.
Více informací na
www.panelreko.cz

92x63_tucnak.indd 1

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA
9
22.1.13

SC-322378/33

Harmonogram blokového čištění
v Praze 9 na podzim
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Kontejnery občanského sdružení
Diakonie Broumov
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SLUŽBA PRVNÍ
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Velkoobjemové kontejnery v září a říjnu
Kompletní rozpis VOK na 2. pololetí 2013 naleznete na webových stránkách
Prahy 9 www.praha9.cz.

Září

Říjen
1.10.

13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00
5.10.
8.00-12.00
9.00-13.00
15.00-19.00
7.10.
8.10.
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00
12.10.
8.00-12.00
9.00-13.00
14.10.
15.00-19.00
15.10.
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00
19.10.
8.00-12.00
9.00-13.00
21.10.
15.00-19.00
22.10.
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00
26.10.
8.00-12.00
9.00-13.00
29.10.
13.00-17.00
		
14.00-18.00
15.00-19.00

PODZIM
ve Fénixu

Nové vydání
podzimního
magazínu
již v oběhu

www.galerie-fenix.cz
CCBR_92x63
17.7.2013 10:36 Str‡nka 1
Jablonecká u č.p. 715/9
Prouzova (v zatáčce u parku)
Novoborská x Českolipská
Pískovcová
Litvínovská x K Lipám
Na Břehu x Mlékárenská
Pešlova x Paříkova
Děčínská (horní parkoviště)
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Nad Krocínkou x Obvodová
K Lipám x Chrastavská
Vysočanská 113/243
Prosecká 119
Kovářská x U Školičky
Jablonecká x Šluknovská
Pod Krocínkou proti č. 55
Hrdlořezská u č.p. 64/43
Lihovarská u č. 11
Novoborská x Varnsdorfská
Rumburská x Litvínovská
Ctěnická x Měšická
Kopečná x Nad Šestikopy
Pokorného x Jahodnická
Teplická x Litoměřická
(roh proti domům)
Kovanecká x Podvinný Mlýn
Vysočanská 39/573

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
• Součástí přistavení VOK je 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

Září 2013

pestrý

SC-320857/02

Kovářská x U Školičky
Jablonecká x Šluknovská
Lihovarská u č. 11
Prosecká 119
Pod Krocínkou proti č. 55
Před Mosty x Za Mosty
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
Jetřichovická proti č. 10
Bílinská x Litvínovská
Skloněná u č. 8
Vysočanská 85/546
Podkovářská x Poděbradská
Českomoravská 21-23

SC-331446/08

15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
7.9.
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
9.9.
10.9.
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
14.9.
9.00–13.00
16.9.
15.00–19.00
17.9.
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
		
21.9.
8.00–12.00
9.00–13.00
23.9.
15.00–19.00
24.9.
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
30.9.
15.00–19.00

Zátiší, Praha 4 - Kunratice
ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU VZOROVÉHO BYTU
NADSTANDARDNÍ BYDLENÍ PRO SENIORY
pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, soukromý
park, byty od 27 m2, balkony, terasy, předzahrádky

ceny od 2,5 milionu prodej, od 9 tisíc/měsíčně nájem

více na tel. 420 702 026 046 nebo www.zatisi.cz
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SC-330734/14

2.9.
3.9.
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Mobilní sběr nebezpečných odpadů v r. 2013
Mobilní sběr nebezpečných odpadů pro Hlavní město Praha
zajišťuje společnost Papkov, s. r. o., V Korytech 179, Praha 10.
Bude probíhat v následujících trasách, termínech a časech.

Trasa A

17. 9., 1. 10. a 19. 11. 2013
1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji
2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou)
3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U Nové školy
7. U Smetanky (u potravin Lidl)

15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20
16:40–17:00
17:10–17:30
17:50–18:10
18:30–18:50

Trasa B

23. 10.
1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková
2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská
6. ul. Vysočanská 243
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská
8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická

15:00–15:20
15:40–16:00
16:10–16:30
16:40–17:00
17:10–17:30
17:40–18:00
18:10–18:30
18:40–19:00

Druhy odebíraných odpadů:
Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad
s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky),
nepoužitelná léčiva a cytostatika, baterie a akumulátory
Pozor: Mobilní sběr nebezpečných odpadů je určen POUZE pro obyvatele hlavního města Prahy, NE pro právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné
k podnikání.

Sběr BIOODPADU do přistavených
velkoobjemových kontejnerů na podzim
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny
od 9.00 maximálně do 12.00.
Ne 13. 10. 2013
Miškovická x Poleradská
Jahodnická x Smrková
Ne 20. 10. 2013
Trojmezní – Chrastavská
Nad Krocínkou x Obvodová
Ne 27. 10. 2013
Podvinný Mlýn u čp. 2281/12
Mezitraťová x Pod Hloubětínskou zastávkou proti čp. 204/17
Ne 3. 11. 2013
Nad Kundratkou – na konci slepého úseku
Odlehlá u čp. 448/2
So 9. 11. 2013
Letňanská x Obvodová
Pokorného x Jahodnická
Ne 17. 11. 2013
Pod Krocínkou proti čp. 55
Kopečná x Nad Šestikopy
So 23. 11. 2013
Miškovická x Poleradská
Hrdlořezská u čp. 64/43
So 30. 11. 2013
Nad Krocínkou x Obvodová
13.00 - do max.16.00
So 30. 11. 2013
K Lipám x Chrastavská
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) na BIOODPAD bude poskytovat firma
A.S.A., spol. s r.o., a to v následujícím režimu:
• po celou dobu přistavení VOKu bude odborná obsluha monitorovat jeho naplňování
bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného odpadu
• VOK je určen pouze pro 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)

INZERCE

Páníček si koupil
nový gauč a ještě
má na chlebíčky
pro cizí kočky.
PŮJČTE SI I VY 100 000 KČ NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
A BUDETE PLATIT JEN 1 950 KČ MĚSÍČNĚ.

EXPRES PŮJČKA
Navštivte kteroukoliv naši pobočku a získejte Expres půjčku:
Bez poplatku za poskytnutí, za vedení úvěrového účtu i za předčasné splacení nebo mimořádné splátky.
Nepotřebujete ručitele ani zástavu.

www.gemoney.cz

infolinka 844 844 844

SC-331530/06

Výše úvěru 100 000 Kč, 84 splátek, měsíční splátka 1 950 Kč, roční úroková sazba 15,36 %. Poplatky související s úvěrem (při splnění
podmínek účtu Genius Gratis) jsou: poskytnutí úvěru 0 Kč, vedení úvěrového účtu 0 Kč měsíčně, vedení běžného účtu 0 Kč měsíčně,
jedna příchozí platba na běžný účet za měsíc 0 Kč. RPSN 16,49 %, celková částka splatná spotřebitelem 163 794 Kč. Na sjednání
smlouvy o Expres půjčce není právní nárok. Nabídka platí do 31. 10. 2013. Akce může být prodloužena.
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ŽIVOT KOLEM NÁS

Lákají vás turistické pochody?
Podvečerní špacír Prahou 9
19. září 2013
Podvečerní špacír Prahou 9 v délce zhruba šesti kilometrů připravila Městská část Praha 9 ve spolupráci s Klubem českých turistů.
Startuje se od 16.30 do 18.00 u zastávky MHD Pod Táborem v Hrdlořezech. Dostanete se sem auto-

busy č. 109, 195, 183, 197. Cílem
je restaurace na hřišti TJ Praga
Vysočany.
Z Dubče do Dubče
Tradiční 22. ročník pochodu
Z Dubče do Dubče se koná 28. září
2013. Klub českých turistů-TOM
Jestřábi Dubeč připravil dětskou

trasu (3 km) s hrami, soutěžemi
a pohádkovými postavičkami, několik okružních pěších tras (10 až
50 km) cestami i necestami Úvalskem a Klánovickými lesy a dvě
pohodové okružní cyklotrasy (40
a 60 km).
Start je od 7.30 do 10 hodin, dětské trasy od 9 do 12 hodin, v Dubči

v klubovně oddílu Jestřábi (křižovatka ul. Bezprašné a U Transformátoru). Doprava: bus č. 111
ze zastávky metra A Skalka, bus
č. 240 z konečné metra B Černý
Most. Více informací na http://
zdubcedodubce.unas.cz nebo na
tel.: 777 063 340.

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

N

ěkolik novinek pro školní
rok 2013–14 připravil Dům
dětí a mládeže Praha 9. Již před
prázdninami jste si na zahradě
areálu mohli všimnout nového
herního prvku, který se skládá
z tunelů a nízkých lezeckých stěn.
Pracovníci říkají nové atrakci „liščí nory“, mezi dětmi se uchytilo
označení „pirátská loď“.
Zprovozněny byly také ostatní
herní prvky, které do té doby zdobila žlutočerná páska a cedule Zákaz používání. „Po dlouhé době se
nám podařilo sehnat finanční prostředky na dopadové plochy, které nám byly nařízeny na základě
přísných pravidel Evropské unie.
Všechny zahradní prvky jsou nyní
schváleny k užívání,“ vysvětlila situaci Kristýna Michnová z DDM
Praha 9 a doplnila poděkování klientům za trpělivost.

Nové kroužky

Letos se na proseckém pracovišti
nejvíce rozroste jazykové oddělení. Děti i dospělí tak budou moci
kromě angličtiny navštěvovat
i němčinu, ruštinu a francouzštinu. „Lektoři jsou rodilí mluvčí
nebo vystudovaní odborníci se
zkušenostmi,“ upřesnila Michnová. Pro děti a mládež jsou určeny novinky PC 2D/3D grafika,
Ovládni roboty – Arduino, Programování her, Plastikoví modeláři
– začátečníci nebo kroužek Geocaching pro pokročilé. Výtvarné
oddělení nabídne nově Dílničku
pro začátečníky a Výtvarné studio. Dospělí a mládež se mohou
těšit na Fitness dance, kde budou
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zábavně shazovat přebytečná kila
pomocí různých tanečních stylů.
Pokud se spíše potřebujete vzdělat
v oblasti počítačů, máte možnost
navštěvovat kurz zaměřený na MS
Office, určený všem zájemcům
od 30 let. Další kroužky v oblasti
sportu, tance, výtvarky, hudby, jazyků, techniky, přírody a modelářů najdete na www.ddmpraha9.cz.
Informace o kroužcích a činnosti
DDM Praha 9 můžete získat také
na úvodní akci Začínáme, kde vás
čeká zábavný program spojený
s ochutnávkou činnosti jednotlivých kroužků. Uskuteční se ve
čtvrtek 12. září od 17 hodin na zahradě DDM na Proseku.
Zápis do kroužků je letos možný
od 4. září, pro stávající členy od
2. září. „Pro klienty, kteří u nás již
byli evidovaní a souhlasili se zapsáním e-mailové adresy do naší
databáze, máme skvělou zprávu –
2. září spouštíme možnost on-line
přihlašování,“ prozradila Michnová. Virtuální tlačítko pro přihlášení naleznete na www.ddmpraha9.
cz přímo u konkrétního kroužku.
km

S JETÍKEM
PO ČESKÝCH HORÁCH
Než vyrazíte s dětmi do českých hor, naučte se Desatero zásad bezpečného chování při pohybu
v horském terénu. Svou práci představí záchranáři Horské služby ČR.
TRAMPOLÍNY • SKÁKACÍ HRAD • NAFUKOVACÍ LEZECKÁ STĚNA • NÁCVIK PRVNÍ POMOCI
SOUTĚŽE O CENY • UKÁZKY TECHNIKY HORSKÉ SLUŽBY

HOROLEZECKÁ ŠKOLIČKA LUCIE HROZOVÉ
Jako host s vámi pobeseduje Lucie Hrozová (jedna z nejlepších světových lezkyní v drytoolingu).

PRAHA – GALERIE HARFA
10. září 2013, 10.00–18.00 hodin
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Babí léto
v Novovysočanské

Jubilanti
80 let

Srdečně vás zveme na zbrusu nový kulturní projekt Babí
léto v Novovysočanské. Uskuteční se 6. září 2013 od 14
hodin v zahradě domova seniorů a domu s pečovatelskou službou v ulici Novovysočanská (v blízkosti zastávky autobusu 136 Skloněná). Vstup zdarma.

V

těchto prostorách se již několik let úspěšně konají Letní
slavnosti pro seniory, které jsou
hojně navštěvovány a oblíbeny.
Právě kvůli narůstajícímu zájmu
seniorů se můžete těšit na rozšíření pravidelných akcí o projekt
Babí léto.
Celý odpolední program by se dal
nazvat „Legendy české populární
hudby se vracejí“, neboť v rámci
odpoledne se představí Josef Zíma
a Žižkovanka Petra Soviče, legendární zpěvačka Yvetta Simonová

MČ Praha 9 budou reprezentovat:
1. Vladimír Zedník - kapitán
2. Miroslav Kotrč
3. Jan Dostál
4. Jiří Pelant
5. paní Pelantová
6. František Korzár
7. Věra Kašparová
8. Marta Nováková
9. Jarmila Vysoudilová
10. Marie Plechatová
11. Miluše Kulišanová
12. Alena Crhová
13. Jitka Kulhavá
14. Kamila Němečková

Celým dnem provází známý moderátor Alexander Hemala. Hosty
seniorády budou Uršula Kluková,
Pavel Trávníček, Eva Kantorková
a Ladislav Županič. Potěší i taneční vystoupení seniorek ze studia
3. věku.
Součástí
servisdoprovodného programu je měření tlaku a tuku (Český
červený kříž), programy pro seniory (VZP), Život 90, Senior Help
TIP aMĚSÍCE
ukázka Nordic walking,
– výuka
bezpečnost pro seniory (Policie
ČR), Creative IC Praha – malování
na sklo – mandala.

František Novotný

95 let

Božena Zídková
Jiřina Binderová

Ludmila Pokorná
Hana Malá
Vlastimil Heřt
Zdeňka Heráčková
Marie Holingerová

97 let

90 let

Společná cesta
životem…

Anna Hanzlíková

100 let

Božena Pětivlasová

Jindřiška a Petr Arnoštovi
ze Střížkova oslaví 28. září
zlatou svatbu.

91 let

Blahopřejeme!

Vladimír Novotný

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

Tipy pro seniory
Národní divadlo v Praze nabízí divákům ve věku 65+
představení za zvýhodněné vstupné 100 Kč.

Čakovická senioráda se koná v pátek 13. září 2013 od
10 hodin na koupališti v Čakovicích. Zúčastní se jí
také ti dříve narození z devítky.

S

93 let

Alena Kádrová
František Spalovský
Růžena Brousková

Čakovická senioráda
15. Jaroslav Kašpar
Náhradníci:
Libuše Kotrčová, p. Šimáček
Sraz všech účastníků s Renátou
Píchovou je v místě konání v 8.45.
Sportovní oblečení podmínkou.

Josef Soustružník
Bohumil Konečný

85 let

či zpěvák Jiří Štědroň. Zazní písně
Rozvíjej se, poupátko, Zhasněte
lampiony, Belinda…
Kromě hlavního programu na
návštěvníky čeká i bohatý doprovodný program, jehož součástí
bude turnaj v pétanque mezi seniory a také taneční vystoupení
a módní přehlídka samotných
seniorek.
Na společenské odpoledne zvou
Městská část Prahy 9, Středisko
sociálních služeb Prahy 9 a Umělecká agentura Petra Soviče.

enioři změří své síly ve sportovních disciplínách, jako je
pétanque, Nordic slalom, ruské kuželky, házení šipek, hod
kroužků, střelba ze vzduchovky, ale i ve vědomostním kvízu.

92 let

Jiřina Mazáčová
Marie Novotná
Alena Zárubová
František Weishaupt
Jaroslav Schořálek
Hana Šmídová
Antonín Gaďurek
Jiřina Poustková

Opera:

Činohra:

Balet:

Cyrano z Bergeracu
9. 9. 2013, 19.00

Zlatovláska
14. 9. 2013, 18.00

Turandot
12. 9. 2013, 19.00

Co se stalo, když Nora
opustila manžela
10. 9. 2013., 19.00

Brel–Vysockij–Kryl:
Sólo pro tři
18. 9. 2013, 19.00

Aida
17. 9. 2013, 19.00

Zahradní slavnost
11. 9. 2013, 19.00

Popelka
21. 9. 2013, 18.00

Libuše
27. 9. 2013, 19.00

Karla
15. 9. 2013, 19.00

Labutí Jezero
22. 9. 2013, 19.00

Madama Butterfly
3. 9. 2013, 19.00

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách Národního divadla. Po předložení dokladu lze slevu uplatnit až na 2 vstupenky
na každé představení v nabídce.
Rezervace:
224 901 638 m 419, 668, 319
info@narodni-divadlo.cz

Za poctivým chlebem a nejmladším
hradem – 5. října 2013
(uzávěrka přihlášek 21. září)
Uvidíte rychtu ve Zbečně, ukázku pečení
chleba, rozhlednu Kožova hora, hrad
Červený Újezd. Cena 290 Kč.
Bližší informace a přihlášky:

s., www.senvia.cz
Užitečné informaceSenvia
nao.www.nasepraha9.c

Na výlet na hrady Budyně
nad Ohří nebo Červený Újezd
Výlety organizuje občanské
sdružení Senvia.

tel.: 775 143 251, 775 143 297
info@senvia.cz

Za českým tajemnem – 14. září 2013
(uzávěrka přihlášek 4. září)
Prohlédnete si vodní hrad Budyně nad
Ohří, menhir Zkamenělý sluha
a Panenský Týnec. 290 Kč.

Omlouváme se za chybné
zveřejnění srpnového termínu
návštěv bazénu v hotelu Duo
v srpnovém vydání Devítky.

INZERCE

PLAVECKÁ ŠKOLA VODNÍK

podrobnější info na www.psvodnik.cz nebo na tel. 606 060 717
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plaveme v AQUACENTRU ŠUTKA – PRAHA 8 - ČIMICE

Paříkova 3

kuchyňské potřeby • kování
nářadí • armatury • elektro
kamna • spojovací materiál

www.urotta.cz

výroba klíčů od 25,- Kč

naproti metru Vysočanská
tel./fax: 283 891 060

Září 2013

SC-330205/10

JSME TU STÁLE PRO VÁS

ŽELEZÁŘSTVÍ

-kurz plavání děti 6-15 let ( 10 lekcí á 50 min. – 2300,-Kč )
-kurz zdokonalovacího a kondičního plavání (10 lekcí á 50 min. – 2400,-Kč)
-individuální kurzy plavání
-kondiční plavání seniorů
-plavecká výuka mateřských a základních škol

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Klub seniorů Prosek v září
Společenské centrum pro seniory Prahy 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek, www.ssspraha9.cz,
Lucie Kostková - mobil: 724 905 785, pevná linka: 286 582 298.
Klub seniorů Prosek prochází stavební rekonstrukcí, která může narušit uvedený program. Změna programu
vyhrazena. Pro aktuální informace volejte na výše uvedené telefonní číslo. Děkujeme za pochopení.

3. 9. 2013 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00 – 9:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha
9-Vysočany)
13:00 – 14:00
4. 9. 2013 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00 – 9:00
11:00 -12:00
Petanque
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00 – 16:00
5. 9. 2013 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00 – 9:00
Pilates pro seniory (Pešlova10, Praha
10:45 – 11:45
9-Vysočany)
6. 9. 2013 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00 – 9:00
Podzimní slavnosti nejen pro seniory,
Domov pro seniory, Novovysočanská 505, Praha 9, Vysočany (turnaj
v petanque, bohatý hudební program,
vstup zdarma)
12:00–18:00
9. 9. 2013 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00 – 9:00
10. 9. 2013 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00 – 9:00

Angličtina (mírně pokročilí)
9:00 – 10:00
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha
13:00 – 14:00
9-Vysočany)
Cvičení na židlích pro seniory
14:00 – 15:00
a osoby se ZTP
11. 9. 2013 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00 – 9:00
11:00–12:00
Petanque
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
12. 9. 2013 - čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00–9:00
Angličtina (začátečníci) 9:00–10:00
Pilates pro seniory (Pešlova10, Praha
10:45–11:45
9-Vysočany)
13. 9. 2013 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00–9:00
9:30–11:00
Karty
Vycházka s trekingovými holemi
9:30–11:00
16. 9. 2013 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00–9:00
17. 9. 2013 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00–9:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
10:20–11:20
Angličtina (pokročilí)

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní
vítání nových občánků, tedy nově narozených dětí ve věku zhruba čtyř až sedmi
měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte).

T

radici naše městská část zachovává, mění se však podmínky,
za nichž akt probíhá. Zájem o vítání občánků – dětí narozených od
1. ledna 2013 – musí jejich rodiče
projevit sami. To znamená, že je
třeba podat přihlášku. Lze tak
učinit v podatelně Úřadu Městské
části Praha 9, Sokolovská 14/324,
nebo prostřednictvím e-mailu
na adresu: pichovar@praha9.cz.
Více na www.praha9.cz.

Září 2013

Pilates pro seniory (Pešlova 10,
13:00–14:00
Praha 9-Vysočany)
Cvičení na židlích pro seniory
14:00–15:00
a osoby se ZTP
18. 9.2013 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00–9:00
Petanque
11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Maxmilián
13:00–14:30
císař Mexický
Dílny alias Klub šikovných rukou:
Hrátky s drátky – motýli 14:30–16:00
19. 9. 2013 - čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00–9:00
Angličtina (začátečníci) 9:00–10:00
Pilates pro seniory (Pešlova10,
10:45–11:45
Praha 9-Vysočany)
20. 9. 2013 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00–9:00
9:30–11:00
Karty
Vycházka s trekingovými holemi
9:30–11:00
12:00–13:00
Angličtina (pokročilí)
23. 9. 2013 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00–9:00
24. 9. 2013 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00–9:00
Angličtina (mírně pokročilí)

9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany)
13:00–14:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
25. 9. 2013 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00–9:00
Petanque
11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Aktuální téma
13:00–14:30
Dílny alias Klub šikovných rukou:
Tvoříme z přírodnin
14:30–16:00
26. 9. 2013 - čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00–9:00
Angličtina (začátečníci) 9:00–10:00
Pilates pro seniory (Pešlova10,
Praha 9-Vysočany)
10:45–11:45
Klub důchodců
13:00–16:00
27. 9. 2013 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00–9:00
Karty
9:30–11:00
Vycházka s trekingovými holemi
9:30–11:00
Angličtina (pokročilí)
12:00–13:00
30. 9. 2013 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory
8:00–9:00

INZERCE
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Bazén, fitness a sauna
nově otevřeno od 7.00h

SPORTOVNÍ CENTRUM HOTELU DUO
Krytý plavecký bazén 20x6 m
Společná a privátní sauna, Fitness, Aqua-aerobic
Dětské party, Firemní večírky
12 sportovních bowlingových drah + 4 dětské
Individuální či skupinové plavecké kurzy
Bowlingové lekce pro dospělé i děti
Možnost pronájmu bowlingu a bazénu
Teplická 492, 190 00 Praha 9
T: +420 266 133 803
E: sportcentrum@hotelduo.cz, www.janhotels.cz
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2. 9. 2013 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory, vítáni
začátečníci, vstup zdarma 8:00 – 9:00
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Spolupráce se soukromým sektorem je v oblasti
poskytování sociálních služeb nevyhnutelná
„Demografické studie ukazují, že naše městská
část patří k oblastem s největším podílem stárnoucí
populace. V sociálních programech, které financujeme,
proto věnujeme velkou pozornost právě seniorům.
Provozujeme domov seniorů, dům s pečovatelskou
službou, Alzheimer-centrum, podporujeme organizace
poskytující sociální služby… Pokud však máme zajistit
dostatečný počet lůžek pro seniory, není možné dále
neúměrně zatěžovat obecní rozpočet, ale je nutné hledat
jiné cesty. Nabízí se například spolupráce se soukromým
sektorem,“ říká starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím.

P

rvní krok v tomto směru udělala Městská část Praha 9
v polovině července, když společně s Domovem seniorů Vysočany
v Bassově ulici otevřela ve vnit-

robloku zahradu pro obyvatele
tohoto domova. Pozemek pro ni
získala od hlavního města Prahy,
úpravy provedl provozovatel domova. „A protože se nám od praž-

ského magistrátu podařilo získat
do vlastnictví i budovu bývalých
lázní, která sousedí s Domovem
seniorů Vysočany, ale už mnoho
let chátrá, rozhodli jsme se ji rekonstruovat a vytvořit zde další
lůžka pro seniory. Služby by mohl
poskytovat Domov seniorů Vysočany, který má k dispozici rozsáhlé
zázemí včetně kuchyně, prádelny
atd.“ vysvětluje Jan Jarolím a dodává: „Projekt na rekonstrukci bývalých lázní by měl být hotový do
konce roku.“
Rekonstrukce budovy bývalých
lázní na domov pro seniory by
měla začít v příštím roce a její délka bude záviset i na stavu objektu,
který v současné době posuzují

odborníci. „Náklady na rekonstrukci by se měly pohybovat
v takové výši, aby se nám v rozumné době vrátily,“ konstatuje
místostarosta Prahy 9 odpovědný
za finance Tomáš Portlík. „Služby
seniorům v budově, která patří
naší městské části, bude zajišťovat Domov seniorů Vysočany,
a splatí tak investice námi vložené
do rekonstrukce, což z hlediska
rozpočtáře považuji za ideální řešení. Vždyť na sociální služby poskytované v zařízeních MČ Praha
9, jako je Domov seniorů Novovysočanská, dům s pečovatelskou
službou, Alzheimer-centrum na
Střížkově, vydáváme ročně více
než 20 milionů korun.“

Domov seniorů Vysočany
Domov pro seniory Vysočany přivítal první klienty
v lednu 2012. Se 113 lůžky v pokojích vyššího standardu
v moderním bezbariérovém objektu, který prošel
kompletní rekonstrukcí, patří k největším soukromým
zařízením tohoto druhu v Praze.

P

oskytuje kvalitní bydlení pro
seniory spolu s ošetřovatelskými službami, lékařským dozorem
a stravováním. Specializuje se na
péči o lidi, kteří kvůli zhoršenému
zdravotnímu stavu potřebují nepřetržitou pomoc, především pak
na osoby trpící demencí.
„Díky erudici našeho lékaře
a ošetřovatelského personálu jsme
schopni poskytnout lidem trpícím
demencí kvalifikovanou péči.
Jsme připraveni postarat se o klienty ve všech stadiích této nemoci
a přistupovat k nim diferencovaně
a individuálně,“ nastiňuje ředitel
Domova pro seniory Vysočany Jiří
Dušek a dodává: „Jsme si vědomi,
že základem péče je podpora a roz-

Pokoje pro klienty

voj těch schopností klienta, které
jsou klíčové pro jeho soběstačnost
a sebeobsluhu. Snažíme se proto
o udržení co nejvyšší možné míry
nezávislosti s adekvátní asistencí
ošetřovatelského personálu.“
V mírnějších stadiích onemocnění se tu odborný personál snaží
o smysluplnou řízenou aktivizaci
nemocných, avšak bez přetěžování či nucení k činnostem. Dbá
také na udržení osobní integrity
a lidské důstojnosti i v pokročilých stadiích onemocnění. Rozvíjí
komunikaci s nemocnými pomocí
verbálních i nonverbálních metod.
Snaží se posilovat orientaci klientů v prostředí a jejich ukotvení
v realitě.

Sociální zařízení

16 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Domov seniorů Vysočany

Září 2013

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Peníze lze investovat i do sociálních
služeb tak, aby vydělal investor i klienti
Je všeobecně známo, že délka lidského života se
prodlužuje, seniorů přibývá, ale peněz ve státní
pokladně je stále méně a škrtů ve výdajích na sociální
služby stále více. Jaké to ale je, když přijde soukromý
investor s myšlenkou vybudování privátního domova
seniorů? Zeptali jsme se Stanislava Raka ze společnosti
Pixabelly Bassova s. r. o., která stojí za Domovem
seniorů Vysočany.
Sociální služby nejsou oblastí,
kam by se investoři hrnuli. Jak
jste přišel na myšlenku investovat
právě do vytvoření domova pro
seniory?
Za mnoha věcmi se skrývají náhody. Jsme developeři, stavíme byty.
V Bassově ulici jsme koupili ubytovnu s tím, že ji zrekonstruujeme
na sedmdesát bytů. Jenže přišla
realitní krize. Přes plány vytvořit
zde hostel jsme nakonec přišli na
myšlenku, že největší potenciál vidíme v domově pro seniory.
Zkontaktovali jsme provozovatele
podobného zařízení na jižní Moravě a výsledkem byla spolupráce
s Domovem seniorů v Šanově, kde
je ředitelem Jiří Dušek. Netrvalo
dlouho a projekt Domov seniorů
Vysočany byl na světě.

tů vytvořeny své standardy. Nakonec se nám je ale podařilo přesvědčit a úvěr jsme získali.

Od projektu k realizaci však bývá
dlouhá cesta, zvláště není-li ještě
prošlapaná…
Pionýři to nikde neměli lehké
(smích). Tak se totiž na nás dívali
v bance, když jsme jim předložili
podle našeho názoru životaschopný a ekonomicky smysluplný projekt. Problém byl, že banky nemají
na financování takovýchto projek-

Ceny za služby, které poskytujete, nejsou právě nízké. Za pobyt
na jednolůžkovém pokoji zaplatí
klient 28 tisíc Kč, na třílůžkovém
18 tisíc Kč. Ve státním zařízení je
život levnější.
Státní domov si sice účtuje nižší
cenu za lůžko, ale k ní je řada příplatků za další služby. My máme
vše v jedné ceně, navíc poskytu-

Domov seniorů Vysočany
jeme nadstandardní služby, nemluvě o tom, že okamžitě máme
i volnou kapacitu. U nás se nečeká na přijetí několik měsíců, či
dokonce let.

Dnes máte všechna lůžka obsazena?
Ze 113 je jich obsazeno 110. Problémem u volných lůžek je „sladit“
klienty na pokojích podle pohlaví,
podle stupně péče a potřeb, které
vyžadují.

Vaše ceny často převyšují možnosti mnohých seniorů. Víte, z jakých prostředků vaši klienti kryjí
tento rozdíl?
Lidem, kteří potřebují péči druhé
osoby, přiznává stát sociální dávku, tzv. příspěvek na péči. Jeho
výše záleží na stupni závislosti
neboli míře potřeby pomoci druhé osoby, a pohybuje se mezi 800
a 12 tisíc Kč měsíčně. Tuto částku
dostává ze zákona přímo domov
seniorů. Na fakultativní služby
doplácí většinou rodina či sám klient, v průměru částku mezi 6 a 11
tisíci Kč měsíčně.

Počítali jste i s tím, že projekt nemusí vyjít?
To jsme si jako investoři nemohli
dovolit, protože všechno platíme
ze svých peněz a za všechno ručíme svým majetkem. Méně příznivá ekonomická kalkulace počítala
jen s variantou, že domov pro seniory nebude zaplněný hned.

Co byste poradil těm, kteří by se
chtěli vydat podobnou cestou jako
vy a investovat v sociální oblasti?
Když chcete uspět v sociální oblasti, musíte nabízet potřebné služby
v náležité kvalitě. Někteří lidé si
myslí, že jednoduše předělají penzion na domov pro seniory. Ale to

bez služeb nefunguje. My jsme
se od začátku nechtěli zaměřovat
na zdravé seniory, kteří využívají
bydlení s určitými službami, ale
na ty, kteří mají fyzické či psychické problémy, nejsou samostatní
a jsou odkázáni na péči druhých.
Proto také takový důraz klademe
na kvalitu a rozsah poskytovaných
služeb, dvě třetiny kapacity našeho domova mají zvláštní režim
přizpůsobený právě těžším případům, celá stavba je kompletně bezbariérová… A pak, abyste uspěli,
ještě potřebujete spolupracovníky
zapálené pro věc – ředitele, který
domov přijme za svůj, pečovatelky
a zdravotní sestry, které mají vztah
k lidem a tuto fyzicky i psychicky
těžkou práci nedělají jen pro peníze. A když už jsem zmínil finance –
lůžko v domově pro seniory dokážeme vytvořit za 800 tisíc korun,
což je téměř o polovinu levněji než
ve státním sektoru. Pravdou je, že
všechny investice pečlivě zvažujeme a ceny dodavatelů neustále
porovnáváme.
A vaše další plány?
Protože domov seniorů ve Vysočanech je úspěšný, rádi bychom
otevřeli další domov pro seniory
v Praze a časem vybudovali celou
síť sociálních zařízení tohoto druhu. Naší ambicí je stát se lídrem
v této oblasti poskytovat našim
klientům nejlepší služby. Jsem
rád, že se přitom můžeme opřít
o výbornou spolupráci s Městskou
částí Prahou 9 i hlavním městem
Praha.
Marie Kurková
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ŽIVOT KOLEM NÁS

Harfandění

1. ročník benefičního běhu
pro dobrou věc a festivalu
volnočasových aktivit

N

avštivte Galerii Harfa v neděli
8. září 2013 ve 14 hodin a seznamte se s volnočasovými aktivitami pro vaše děti. Navíc můžete
pomoci i dobré věci.

Nedělní odpoledne
v Harfě plné zábavy

Blíží se víkend a vy nemáte program pro vaše děti na nedělní odpoledne? Tak přijďte do obchodního centra Galerie Harfa, kde jsme
pro vás a vaši rodinu připravili ve
spolupráci s Městskou částí Praha
9 bohatý program neboli Harfandění. Akce proběhne 8. září 2013
od 14 hodin přímo v prostorách
a v okolí obchodního centra Galerie Harfa a jejím smyslem je nejen
vás pobavit a informovat, ale také
pomoci užitečné iniciativě, díky
které se může významně snížit počet žen, které onemocní zákeřnou
nemocí – rakovinou prsu.
A o co se vlastně jedná? Harfandění je 1. ročník benefičního běhu
pro dobrou věc a festivalu vol-

nočasových aktivit pro vaše děti. aktivit. Celá prezentace proběhne
Festival vás seznámí s tím, co zá- na střeše obchodního centra GaleROČNÍK BENEFIČNÍHO
budeDOBROU
jí provázet
známý
jmové kroužky Prahy 9 připravily rie Harfa
BĚHU aPRO
VĚC
a připravují pro zajímavé trávení televizní sportovní komentátor
volného času vašich dětí.
Samy Honza
Smetana.
Těšit se tedy
Zúčastněte
se běhu
kolem Galerie
si mohou vybrat z nejrůznějších
můžete
na velmi
zajímavé nedělní
Harfa 8. 9. 2013
v 14.00
hodin
a staňte
se součástí
velkého příběhu o pomáhání druhým.
odpoledne.
zájmových a sportovních
kroužků
a vyzkoušet si, co by jeV bavilo.
Za
Velmi
důležitou součástí Harrámci zábavného charitativního odpoledne se dětem představí nejrůznější zájmové
a sportovníkroukroužky z Prahyfandění
9 a přilehlého okolí.
je také benefiční běh pro
všechny jmenujme výtvarný
Každý účastník běhu, od profesionálního maratonce až po maminku s kočárkem,
žek, taneční školu, florbal,
judo,
všechny
věkové kategorie kolem
získá po proběhnutí cíle finanční obnos, který automaticky poputuje na kampaň
Městská část Prahaškolu,
9
Ruce našermu,
prsa.
obchodního centra Galerie Harfa.
tenisovou
školu
hudební kroužek a mnoho dalších Cílem je proběhnout nebo jen tak

Harfandění

vedle
vedle

projít okruh o délce 1,6 km, takže
se ho můžou zúčastnit nejen ti,
kteří rádi běhají, ale i rodiče s kočárky, babičky a dědečkové. Můžete se projít a za každý okruh, který
zdoláte, získá kampaň Ruce na
prsa od obchodního centra Galerie
Harfa částku 100 Kč. Tato kampaň
se zabývá důležitostí prevence rakoviny prsu a učí ženy, jak se samy
jednoduše a správně vyšetřit.
Nenechte si tedy ujít možnost
dobře se pobavit a zároveň pomoci
dobré věci.
Těšíme se na vás v Harfě!
Více na www.galerieharfa.cz,
www.dialog-jessenius.cz/projekt/
ruce-na-prsa

www.galerieharfa.cz
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FRESH
FRESH

Jazyková škola,
která vás bude bavit.

SCHOOL

JAZYKOVÉ KURZY
Praha 9

•
•
•
•

pro děti a dospělé

Zápis

Prosek

S námi od plínek po maturitu
Výuka hravou formou
Doučování, konverzace
Rodilí mluvčí i čeští lektoři

na poslední volná místa

Registrujte
se včas!

• Zbavíme vás ostychu mluvit
• Nácvik reálných situací
• Skupinová, individuální
a firemní výuka
www.fresh-school.cz

Praha 9 – Prosek, Litvínovská 609 – vedle dopravního hřiště,
tel.: 604 11 69 69, info@fresh-school.cz
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Od září
prodloužená
4dvě školkové třídy
provozní doba
4kvalitní pedagogický tým
7.30–18.00 h
4zkušený zdravotnický personál
4vzdělávací program dle požadavků MŠMT
4respekt k individuálním potřebám dětí
4bezpečné prostředí splňující hygienické normy
4přívětivá rodinná atmosféra
4www.skolka-jesle.cz, tel. 734 600 222
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Profesionální péče a vzdělávání pro
děti od 18 měsíců až po předškoláky
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Pfii kopání základÛ k nové ‰kolní budovû
na
Proseku
ãp.z minulého
92, které
na
nûkterém
mísPfii
kopání základÛ
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i zBájilo
časůhlune
Ïe pr˘pod
vedou
aÏ pod kostel.
Bylo pr˘
v nich
boko
pozemky
nad silnicí.
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nealeokraji
pozdûji
se lomy
pfiiblíÏilypfiíli‰
k polnostem.
na
svahÛ,
coÏ nikomu
nevadilo,
Jan Bradatý, sladovník původem
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zápisale
vzpomíná,
že majitelka
mlýfiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛl˘m
úsilím,
velice profesionálnû,
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podzemí
a projít
Amerika
- Moãálzení
„za neoprávněné
pouštění
vody
zakci,
RoprotoÏe
existující
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ãerstvû objeven˘ch
kam
to horspí‰
status,stafiin,
Ïe jsem
mohl
lézt
ve
Zbuzanském
dvoře.
pfiedpisy
zakazovaly.
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propojeny!
vlyAmerice
I. A Moãálka a Amerika tak byna jeho místě byla postavena nová moderly propojeny!
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dle údajů
v Bartošově
kaolinického
jílu pfiímo
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krále
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asepfieplaven˘mi
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„... nešťastný
panoš
né
jílovce,dále
nebo
jako že
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mukách
se zachování
uhlí varchivu.
oblasti mezi
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u krále
byl nynímangrovy.
jen ve službě
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případnevyskytuje
je dosti zamlžený.
Jeho děj
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pískovce,
jak
se
dfiíve naz˘valy,
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vr‰ku.
Nûkteré
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zbožím
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pískovcÛ
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na
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PrÛzkum
Dalšíprosecké
zpráva z roku
1490byly
oznamuje,
že
Podél
plo‰iny
velmi nátvrz se vrtány
vším zbožím,
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metr
od sebe
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kává Záviš
Sulek zI.Hrádku.
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aÏ podél
ulice NauváVyPočátkem 17.
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je v dokladech
hlídce. Tato grandiózní akce nebyla niděna zpustlá tvrz a z jejího někdejšího zbokdy
souhrnnû vyhodnocena, ãást materiží zůstal
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a postupnû
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autorovi této
práce pfiedáno nûkolik
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to
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budova
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podzemí
PraÏského
hradu,
na VyV suterénu
byly valeně
klenuté
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‰ehradû,
Karl‰tejnû,
ve ·tûchovicích
i jins pravoúhle
zalomenými
lunetami. Místde, a Proseku se v 60. letech intenzivnû vûnosti v přízemí byly zaklenuty plackou
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a s trámovými
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k mlýnskému
náhonu. dobfie znábylo
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zápisyaomístním
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dáme1987
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pře270
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vodech.
se Ve
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Nad
Kundratkou.
·tolamlýn
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20.ulicí
letech
17. století
byl Podvinný
na návrh autora raÏena ruãnû, aby nedov držení krodu
Černhausů,
kterým
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otfiesÛm,
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vylitanáležebeto-

Bradatých.

ve Mlýn
zámûrjako
vybudovat
pfiinásoučástSeverní
zboží Mûsto
patřícího
ke
‰í
novou
obsáhlou
vlnuzmiňují
zájmu písemné
o zdej‰í
tvrzi
v Podviní
poprvé
podzemí.
Pozornost
je je‰tû
oÏivenatvrze
proprameny roku
1318. Ale
při převodu
padem na Krocínce a na Kundratce v rorodu
Bavorů
není již mlýn
samostatně
uváce
1965
i petfiínsk˘m
sesuvem
ve stejném
děn.
Podobně
ani
když
husité
vypálili
a
poroce. Objevují se znaãnû zveliãené povûsbořili
podvinskou celého
tvrz, se Proseka
o mlýnu anepíše.
ti
o poddolování
chodbách
aÏ na Jen‰tejn
a do
StaAž v táhnoucích
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uveden
mlýn
ré
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Podviní nikde nedočetli.

znám, i kdyÏ men‰í ãást chodbic mÛÏe b˘t
star‰í.
TûÏba na Proseku probíhala bûhem celéZpustlá
tvrz aa podle
mlýn pamûtníkÛ skonãiho
19. století
Jak
již první
bylo svûtové
uvedeno,
podvinská
tvrz
la
aÏ po
válce,
kdy jiÏ nebyla
v˘razná
a poskytovala
spí‰ pfiíleÏitostnou
zpustla
počátkem
17. století
a zůstal poupráci
místním
nezamûstnan˘m.
ze poplužní
dvůr,
mlýn a několikProsecké
stavení.
podzemí
struãnû
zmiÀuje
Filip uPoãta
ve
V nejstarších pramenech se vždy
Podviní
sv˘ch Geologick˘ch vycházkách po praÏuváděla jmenovitě tvrz v Podviní, teprve
ském
okolí (1897). Dále jej uvádí A. Jipozději (1927)
se rozepisovali
písaři Prosek.
zevrubněji.
routek
v knize Obec
Ve
Uváděli
nejen poplužní
dvůr,
pra20.
letechpak
nav‰tûvuje
podzemní
prostory
vchovnu,
Hloubûtínû
Popelka
Jaroale i mlýn.
NeníBilianová
průkazné,azda
se
slav
Petrbok,
kter˘
se
ze
své
funkce
konvždy se změnou majitele panství jednalo
zervátora
pfiimlouvá jiÏ poãátkem 20. let
i o změnu majitele (či nájemce?) mlýna.
minulého století za jejich památkovou
Nezdá seato
být dost logické.
a dvory
ochranu
zpfiístupnûní.
Poté Tvrze
publikuje
prvvždy
zemědělsky
fundovaní
vlastníní,
byÈdrželi
struãn˘
vûdeck˘ popis
nejprve
znáci, geograf
kdežto mlynářství
m˘
Josef Kunsk˘byla
aÏ v specializovaná
roce 1940 a po
nûm
Václav
Král vmohl
roce provádět
1958. Mezitím
se
„živnost“,
kterou
jen obepodzemím
nûkolik novinov˘ch
znalý člověk.zab˘vá
Ale o mlynářích
jako speciazpráv, napfiíklad v roce 1909 mûlo b˘t v jedlizovaných pracovnících jsme se v pramené chodbû, podle popisu odpovídající
nech pojednávajících
o změnách
držitelů
Americe
I, objeveno skladi‰tû
lupiãÛ.
Tepr-

jeho syn Mikuláš Sulek z Hrádku a Podviní. Poslední zpráva o dosud samostatném
Podviní uvádí, že Mikuláš Sulek prodal „...
dědictví své Podviní, tvrz, ves Vysočany
s dědinami, lukami, lesy, potoky, rybníky,
s robotami, vinicemi, s platy viničními atd.
Mikuláši Bryknarovi z Brukenštejna a synům Albrechtovi a Mikulášovi z Brukštejna za půl desáta sta kop pražských grošů“.
Mikuláš Bryknar byl vlastníkem libeňského dvora, a tak podvinské zboží k němu
Prosecké
Moãálka
připojil,skály
ale - bez
mlýna. Ten získal roku
1535 Petr Vosovský z Adlaru. Po připojení
fiítku i do korycanského souvrství. Na kok Libni podvinská tvrz postupně chátrala,
rycanské pískovce nasedají zelené glauprotože pozbyla
svého významu
jako
konitické
jílovce již
a páskované
souvrství
jístředisko
dvora. Bûlohorské
lovcÛ
téÏspojeného
zvané „kanafas“.
opuky
se 1595
objevují
jako
souvislétvrz
polohy
aÏ
V roce
je již
podvinská
pustá.
nejménû
nûkolik
desítek
metrÛ
od
okraPočátkem 17. století zpustly i ostatní hosjÛ
plo‰in. Ve
star˘ch
území
Sepodářské
budovy
přilomech
tvrzi, na
a tak
zanikverního Mûsta se vesmûs tûÏila opuka.
lo Proseku
celé Podviní.
Poslední
zpráva
o zdejší
K
se mÛÏe
vztahovat
zápis
neurzpustlé
tvrzi
je
z
roku
1609.
Z
celého
Podãitû lokalizovan˘ k ·ilbochu, tj. ke Ztracené
viní se
nejdéle
Podvinný
mlýn
vartû
mezi
Libnízachoval
a Prosekem,
a datovan˘
rokem
1795.
Îádn˘ dfiívûj‰í údaj není
a několik
stavení.
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14 ALTERNATIVNÍCH ROCKŮ
V PŘÍRODNÍM PARKU VYSOČANSKÉM
Open Air Festival
PODVINÍ 2013
5. 9. 2013 od 16.30
přírodní park Podviní
THE PLASTIC PEOPLE
OF THE UNIVERSE
BBP – podzemní orchestr
DIM LOCATOR (UK/AUS)
(P. Shöenfelt/Ch. Hughes/D. Allen)
ZUBY NEHTY
OTK

D

razí a milí, čtrnáctý ročník festivalu alternativní a nezávislé
scény PODVINÍ nám vesele buší
na vrátka!
Tento tradiční kulturní hodokvas
pořádaný radnicí našeho devátého pražského obvodu a RAT, zahájí letos 5. září v 16.30 legendární
kapela OTK. Dnes už kultovní
kapela pražské indie scény v čele
s Ondřejem Ježkem (mj. jedním
z nejlepších a nejvyhledávanějších
studiových mistrů zvuku) funguje už od roku 1988. V roce 2003
obdrželi mládenci od Akademie
populární hudby sošku zlatého
Anděla, a to za album Sona a Kuva
v kategorii alternativní scéna. Jejich následující album Okolo se
v roce 2008 stalo pro změnu albem
roku. OTK mají svůj nezaměnitelný zvuk a jsou neoddiskutovatelně
jedineční! A věřte, že by byla velká
škoda nebýt na letošním ročníku
festivalu už opravdu od začátku.
Jako druzí či druhé vystoupí sličné
dámy ze ZUBY NEHTY. Představovat tuto kapelu je asi opravdu
zbytečné a je těžké si představit,
že by toto dívčí uskupení v historii
naší rockové hudební scény chy-

BBP – podzemní orchestr

Září 2013

DIM LOCATOR
bělo. Přes punkový PLYN slečny
přešly na legendární DYBBUK,
aby se z něho posléze staly ZUBY
NEHTY. A písničky jako Mouchy
v bytě, Hrob je prázdný, Vodopády, Diamant, Kobylka, Noční dítě
či svého času velká hitovka Ptáci
patří už ke klasice české beatové
pokladnice. Jsou to písničky, které
hladí po srdci anebo do něj řežou
jako střepy, ale jedno mají společné: kdykoli je radost je slyšet!
A mimo starých hitů zazní nepochybně i něco nových písní. Vždyť
na nové CD ZUBŮ NEHTŮ čeká
mnoho z nás už mnoho let.
Jako třetí vystoupí australsko-anglická kapela DIM LOCATOR.
Tento soubor povstal z popela
legendárních berlínských Fatal Shore, kapely, která přestala
existovat po smrti jedné ze dvou
ústředních postav, v Berlíně žijícího Australana Bruna Adamse.
DIM LOCATOR vystupují od roku
2011, leč vzhledem k tomu, že dvě
třetiny kapely sídlí v Berlíně, hraje
toto uskupení v Čechách bohužel
jen velmi občasně. V temně ladě-

ném bandu se sešly tři výrazné
osobnosti světové rockové scény
- v Praze již léta žijící „tichý Angličan“ Phil Shöenfelt (kytara/zpěv
- hrál či hraje v kapelách Southern
Cross, Fatal Shore, Khmer Rouge,
The Nikki Sudden Band...), postava rockové scény, bez které by
Praha snad už ani nebyla Prahou,
a dva berlínští Australané, bubeník Chris Hughes (Hugo Race and
The True Spirit, Fatal Shore, Once
Upon A Time, Nina Hagen...)
a baskytarista Dave Allen (Hugo
Race and The True Spirit, Lunar
Lounge...). Temné shöenfeltovské
songy doprovází divoké bicí Chrise Hughese a do pevných kolejí
zase bezpečně vrací pevné basové
linky Mr. Davea. Hudba ovlivněná
kapelami, jako jsou např. Caveovi The Birthday Party, Stooges či
Can. Nenechme si tedy ujít jedinečný koncert kapely, která za to
bude víc než nepochybně stát!
Předposlední vystoupí místní patrioté BBP – podzemní orchestr.
Toto podivné mnohočlenné uskupení patří k tomuto festivalu stejně jako krysař svolávající svůj věrný rockový lid. Již čtrnáct let plují
na tomto korábu pod vlajkou zmíněného krysaře a bdí nad tím, aby
si festival udržel svou nekomerční
tvář a nestal se stejným jako stovky ostatních. Dlouhé kompozice
i zpěvné písně, v nichž se potkávají
tóny violy, příčné flétny, saxofonu
či klarinetu s rachotem kytar, bicích či zvonkohrou xylofonu a ostrým zvukem pily, jsou čímsi mezi
šíleným dílem Jana Švankmajera
a temnou poezií podzemí. Kapela
stále pracuje na nové desce Je čas,

která by měla spatřit světlo světa na jaře 2014 – a kde jinde než
u Guerilla Records. Mimo starých
podzemních evergreenů zazní
i kusy zbrusu nové a překvapení
jsou více než pravděpodobná. Nebojte se tančit na melodie posledních valčíků nejen našich životů.
A pak přijde plastický závěr letošního večera a s ním i THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE! Kapela, kterou anebo o které
neslyšeli pouze hluší. Ale i ti o ní
nepochybně alespoň četli. Ať už
dobré nebo špatné, ať už pravdu
nebo lež. A že o ní bylo napsáno
věru mnohé. Za časů rudé hvězdy
nad krajinou československou se
stali nejzatracovanější „hudební“
skupinou a příkladem největšího
úpadku mládeže. Přesto i v podmínkách represí a perzekucí,
dokázali Plastici přivést na svět
skutečné klenoty cs beatu, jakými
jsou například jejich alba: Pašijové
hry velikonoční, Co znamená vésti
koně, Egon Bondys Happy Hearts
Club Banned, Hovězí porážka či
Půlnoční myš. Jsou to desky, které
patří do toho opravdu nejlepšího,
co v české rockové hudbě vůbec
vzniklo. O tom se dají vést spory,
dá se s tím i nesouhlasit, ale to je
asi tak všechno, co se s tím dá dělat! Na skutečnosti samé to, věřte
či ne, vůbec nic nemění. Po smrti
geniálního a výhradního skladatele PPU Milana „Mejly“ Hlavsy
se kapela nakonec rozhodla pokračovat. A i když už je hudebně
samozřejmě trochu jinde, než byla
v letech sedmdesátých, je dobře,
že stále existuje. Hudba Plastiků
je opravdu čímsi jedinečná! Je v ní
a vždycky byla podivná magičnost,
kterou v sobě nemá nikdo jiný.
Buďme rádi, že PPU můžeme slyšet stále ještě naživo a navíc právě
tady! Věru pěkná a vlastně ta nejlepší tečka za čtrnáctým ročníkem
festivalu PODVINÍ 2013. Ale to
všechno je stále ještě před námi!
NAVIDĚNOU V PODVINÍ, PŘÁTELÉ! Více na www.podvini.cz
dr. Otto Sepl
Foto: Konstantin / Otto
PS: Nebude samozřejmě chybět
ani pojízdná prodejna POLÍ PĚT
(www.polipet.cz) – alternativní
a nezávislá hudba a literatura.
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Prosecký podzim 2013: Perly z kapsy
To nejlepší z orchestru, zpěvu a baletu vás čeká 22. září 2013 při tradičním Proseckém podzimu – festivalu hudby
pod širým nebem v parku Přátelství na Proseku. Letos nese název Perly z kapsy. Akci pořádá Městská část Praha 9
pod záštitou starosty Jana Jarolíma. Vstup zdarma.
Perly z kapsy od 19 hodin

Odpoledne pro děti

Perly z kapsy – to nejlepší
z orchestru, zpěvu a baletu
Zazní autoři: Ch. Gounod,
W. A. Mozart, F. Chopin,
G. Gershwin, A. Rubinstein,
J. Offenbach, J. Strauss,
B. Smetana, A. Dvořák
Aranže skladeb a dirigent:
František Pok
Soprán: Olga Jelinková
Sólo balet – D. Poková, P. Čejka
Taneční a baletní soubor Arabeska
V projektu Balet – koncert nabízí
mladý soubor kombinaci klasického baletu, operního zpěvu a orchestrální hudby. Originální choreografii baletu vytvořila bývalá
členka baletu Národního divadla
v Praze Daniela Poková.
Taneční část souboru je v alternacích zastoupena sólisty a členy
baletních souborů v Praze a Plzni
(ND a Divadlo J. K. Tyla). Zpíva-

Kabaret na cestách aneb Všechny konce světa
jí Edita Adlerová, Milan Pelikán
a Aleš Hendrych - sólista Národního divadla v Praze.
Malý orchestr je složen z předních
pražských umělců. Základem dechové harmonie je Dechové kvinteto Academia rozšířené o trubku, trombon a bicí, na smyčcové
nástroje hrají převážně členové
Symfonického orchestru Českého

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
VÁS ZVE NA

Prosecký

PODZIM
2013

rozhlasu v Praze. V alternacích
spolupracují hráči ze Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK,
Českého rozhlasu Pražského komorního orchestru, Národního
divadla a Státní opery v Praze.
Instrumentaci skladeb pro toto
originální obsazení napsal František Pok, který hudební soubor
také řídí. Těžištěm projektu je
originální choreografie a zejména
instrumentace orchestru. Přestože je orchestr malý (18 členů), výsledný zvuk je naprosto věrný původnímu symfonickému obsazení.
Věříme, že vám náš nevšední program přinese hezké umělecké zážitky.

Čas od 14 do 18 hodin již tradičně při Proseckém podzimu patří
dětem.
Soutěže a hry pro ně připravilo
Sdružení SAM a spol. a Dům dětí
a mládeže Praha 9. Vyřádit se mohou i na obří lodi nebo ponorce!
14.30 Kabaret na cestách aneb
Všechny konce světa – Kabaret
na cestách přijíždí za dětmi z nejrůznějších koutů České republiky.
Ze starodávné maringotky vystoupí vždy stejná, oblíbená partička
mladých herců, které děti znají
z pořadu České televize: Marek
Němec, Lucie Pernetová, Klára
Oltová-Sedláčková a Tomáš Pavelka. Ti pak dělají vše, co dělá
kabaret kabaretem – vtipkují, pošťuchují se, hrají scénky a zpívají.
Tentokrát na téma Všechny konce
světa! Nedílnou součástí kabaretu jsou nové původní písničky, ke
kterým skládá hudbu František
Táborský, známý ze skupiny CHINASKI. Pro děti od 6 let.
16.00 5Angels – vystoupení populární dívčí hudební skupiny a autogramiáda.
Ohňostroj ve 20:30 hodin!

neděle 22. září v Parku Přátelství
14:00 – 21:00

POD ZÁŠTITOU STAROSTY MČ PRAHA 9 ING. JANA JAROLÍMA
PROGRAM OD 19h

BALET – KONCERT

5Angels

Ohňostroj začíná ve 20.30 hodin

PERLY Z KAPSY – to nejlepší z orchestru, zpěvu a baletu
Zazní autoři: CH. GOUNOD, W. A. MOZART, F. CHOPIN, A. DVOŘÁK,
G. GERSCHWIN, A. RUBINSTEIN, J. OFFENBACH, B. SMETANA
Aranže skladeb a dirigent František POK
ODPOLEDNE PRO DĚTI 14 – 18h
KABARET NA CESTÁCH aneb VŠECHNY KONCE SVĚTA – 14:30h
5ANGELS – vystoupení dívčí skupiny + autogramiáda – 16h
Soutěže a hry po celé odpoledne připravilo Sdružení SAM a spol.,
Dům dětí a mládeže Praha 9
OBŘÍ LOĎ n PONORKA

Ohňostroj 20:30

Obří skákací ponorka

Partneři:

Porsche Praha-Prosek, Kolektory Praha a. s., Pražská energetika, a.s.,
Pražská teplárenská a. s., VOZP, Devátá rozvojová a. s.,
Hortus servis s.r.o., Pivovar Ferdinand a. s.

www.praha9.cz

VSTUP ZDARMA!
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Prosecký podzim 2013 se mohl uskutečnit i díky partnerům akce:
Porsche Praha-Prosek, Kolektory Praha a. s., Pražská teplárenská a. s.,
Pražská energetika a. s., Devátá rozvojová a. s., VOZP,
Hortus servis s. r. o., Pivovar Ferdinand a. s.
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Scéna R. Dubovský a Z. Hadrabová,
kostýmy: P. Vykoukalová, hudba: P.
Moravec, texty písní: M. Pokorný a M.
Moravcová, světla a zvuk: M. Puha.
Hrají: N. Topinková/K. Viktorinová, V.
Hadraba, Z. Hadrabová/E. Hromníková,
K. Nohýnek. Dramatizace, texty písní
a režie: M. Pokorný. Pro děti od 3 let.
11. 9. středa
19:00
Posezení u cimbálu
pořádá Slovácký krúžek v Praze
24. 9. úterý
LÍSTEK – koncert skupiny

19:30

18:00
25. 9. středa
Malá scéna
Co je považováno za erotické
v neverbální komunikaci?
Přednáška Doc. PhDr. Laury
Janáčkové, CSc.
Pořádá MČ Praha
26. 9. čtvrtek
19:00
COP
koncert bluegrassové skupiny z Plzně
29. 9. neděle
18:15
Zahájení podzimních kurzů Taneční
školy manželů Kleinbergových

10. 9. úterý
PONORKOVÁ HUDBA
17. 9. úterý
SOMMER CONNECTIONS
ELIŠKA PTÁČKOVÁ
www.eliskaptackova.com
ZDENĚK BARTÁK + JAN ADAMČÍK
bandzone.cz/zdenekbartak
a host: VOJTA BARTÁK (Neil Young)
19. 9. čtvrtek
VĚNEBAND – www.veneband.cz

24. 9. úterý
10:00
J. Lada, M. Pokorný:
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY ANEB
KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Uprostřed lesa se strhne mela mezi
Kmotrou Liškou a psy Sultánem a Hektorem. Pohádkový dědeček má plné
ruce práce, aby dokázal, že nejchytřejší
je ten, kdo umí v nesnázích nabídnout pomocnou tlapku a být dobrým
kamarádem.
Hrají: P. Zeman-Bečková, V. Hadraba,
R. Klučka a J. Stich. Dramatizace, texty
písní a režie: M. Pokorný.
Pro děti od 4 let.

24. 9. Úterý
DAVID „ALFÍK“ DEWETTER
bandzone.cz/alfikbobo
Alfík má narozeniny! a hosté:
TOMÁŠ BERKA
www.tomasberka.cz
VÍTEK ELIÁŠ
bandzone.cz/fan/vitekelias
PETR KADLČEK
bandzone.cz/petrkadlcek

KLUB KOCOUR
Najdete nás na www.divadlogong.cz,
www.ukavalira.com a fcb Divadla Gong
a klubu Kocour
5. 9. čtvrtek
JAŘE + host

GONG DĚTEM
19. 9. čtvrtek
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Veselá hudební pohádka.

10:00
20. 9. pátek
J. Lada, M. Pokorný:
POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE
Veselé vyprávění o neohroženém
hrdinovi mnoha generací – Kocouru
Mikešovi, který mluví lidskou řečí a dokáže i další neuvěřitelné kousky!
Scéna: A. Kapellerová, kostýmy: M.
Stichová, hrají: K. Nohýnek, V. Jačková,
V. Hadraba, J. Stich, V. Stasiowská, T.
Krchovová. Režie: M. Pokorný.
Pro děti od 3 let.

10:00

10:00
25. 9. středa
PREMIÉRA
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL
Pohádka podle skutečného příběhu

vysočanské superhvězdy – Emila
Kolbena.
Hrají: K. Jačková, M. Mazal a R. Klučka.
Scéna: K. Bělohlávek, hudba: J. Čtvrtník. Režie: J. Lesák
27. 9. pátek
10:00
PREMIÉRA
J. Foglar: ZÁHADA HLAVOLAMU
Kultovní klukovský napínavý román
s hororovými prvky, strhující hledání
tajemného ježka v kleci, válka o moc
ve Stínadlech, boj dobra a zla. Příběh
s laskavou nadsázkou a humorem.
Hrají: R. Klučka, V. Hadraba, M. Mazal,
J. Stich, K. Nohýnek, K. Jačková a M.
Pittnerová-Lážnovská. Režie: O.Lážnovský j.h. Pro děti od 6 let.
15:00
28. 9. sobota
Malá scéna
P. Nohýnková: PIKY, PIKY NA HLAVU!
Veselé a hravé leporelo, které děti
seznamuje s nejkrásnějšími, ale polozapomenutými příběhy a verši dětské
literatury.
Výprava L. Konopíková, hrají: N. Topinková a K. Nohýnek. Režie: P. Nohýnková. Pro děti od 3 let.
10:00
30. 9. pondělí
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

KURZY Divadla GONG 2013/2014
UMĚNÍ: HUDEBNÍ KURZY

• klavír, kytara, zobcová flétna,
příčná flétna, hoboj, alta tenorsaxofon
• kurz vhodný pro děti i dospělé,
začátečníky i pokročilé
• vytvoření individuálního plánu
přesně podle potřeb žáka, možnost začít kdykoliv během roku
• všechny hudební učebny jsou vybaveny PA systémem a mikrofony
• cena: děti za lekci 200 Kč, dospělí
za lekci 270 Kč vč. DPH

HERECKÉ KURZY

Divadlo Gong připravilo již 4. ročník
hereckých kurzů pro zájemce o divadelní umění.
Divadelní kurz pro děti od 10 do 14
let, 1x týdně 2 hodiny, 1x za 14 dní
1 hodina hudební průpravy.
Divadelní kurz pro dospělé od 15 do
99 let, 1x týdně 4 hodiny, 1x za 14
dní 1 hodina hudební průpravy.
• cena za pololetí 2500 Kč pro děti
• cena za pololetí 3500 Kč vč.DPH
pro dospělé

KERAMIKA

• pro děti i dospělé, začátečníky
i pokročilé
• pondělí 15.00 – 20.00 hod.

Září 2013

• odborné vedení zajištěno, možnost točení na kruhu
• vlastní pec
• cena za lekci (2 hodiny) pro
předškolní děti 120 Kč, školní děti
140 Kč, dospělé 200 Kč

JAZYKOVÉ KURZY

Cvičení maminek s dětmi
• pro děti 2-5 let
• středa 10.00 – 11.00 hod.
• cena za lekci 100 Kč, možnost
zakoupení permanentek, platí i na
cvičení pro ženy

Angličtina pro věčné začátečníky
• individuální výuka
• společné konverzační hodiny
• pro dospělé 360 Kč vč. DPH
individuální 60minutová lekce
• pro děti 300 Kč individuální 45minutová lekce

Cvičení pro ženy
• aerobik – pondělí
19.00 – 20.00 hod.
• bodystyling – čtvrtek
19.00 – 20.00 hod.
• cena za lekci 100 Kč, možnost
zakoupení permanentek

SPORT

Během školního roku 2013/2014
bude probíhat seminář cvičení
s obručí (hooping).
Termíny najdete na:
www.divadlogong.cz

Judo
• pro děti - začátečníky i pokročilé
• pondělí 16.00 – 17.30 hod.
• cena za pololetí 1500 Kč
Jóga
• pro dospělé - začátečníky, mírně
pokročilé a pokročilé
• úterý 16.30 – 17.45 hod. začátečníci, 18.00 – 19.15 hod. mírně
pokročilí a pokročilí
• cena za lekci 100 Kč, senioři 90 Kč
Pohybová výchova
• pro děti 4-6 let
• středa 16.30 – 17.30 hod.
• cena za pololetí 1100 Kč

ZÁPIS DO KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK
2013/2014 PROBÍHÁ OD 19. 8.
2013. Ceny kurzů pro dospělé jsou
uvedeny vč. 21% DPH.
Informace a zápis tel.: 283 890 440,
mobil: 777 853 883, 777 902 596.
Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek
13-18 hod., středa 9-18 hod.
e-mail: kursy@kultura9.cz
www.divadlogong.cz

Tilda zvířátka
Na říjen Gong připravil kurz
šití a výroby Tilda zvířátek,
která jsou u nás velmi známá
a populární.
Pod vedením profesionální
švadleny a dekoratérky se
naučíte připravit střih, zvířátko
vyplnit a odekorovat. Kurz je
vhodný pro mírně zkušené
švadlenky. V době konání
kurzu nabízíme maminkám
pro jejich ratolesti hlídání
v podobě Papírové dílny, kde si
děti mohou vyrobit drobnosti
z papíru. Dílnička je vhodná pro
děti od 4 let.
Kurz proběhne v termínech:
17. 10. a 31. 10. vždy od 17.00
do 19.00. Cena dvouhodinového kursu: 300 Kč vč. materiálu
+ 80 Kč Papírová dílna.
Kapacita kurzu je omezena,
místa si můžete zarezervovat
na tel.: 777 853 883,
777 902 596, nebo e-mailem:
kursy@kultura9.cz.
Více informací o dalších kursech na: www.kultura9.cz
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Svatováclavská pouť na Proseku
Letos už 23. ročník Svatováclavské pouti v okolí
kostela sv. Václava
na Proseku se koná 28.
a 29. září 2013. Srdečně
zve Městská část Praha 9.
Hlavní pódium
SOBOTA 28. září
11.00 RHYTHMIC PEOPLE
12.45 KRAJANKA
dechová kapela špičkových
profesionálních muzikantů z Prahy.
V repertoáru má jak lidové písničky,
tak i dixi a tradicionály.
14.00 Slavnostní zahájení
23. Svatováclavské pouti
a 14. Vysočanského vinobraní
14.40 DĚTI RÁJE
muzikálové melodie
15.30 RICHARD NEDVĚD
kouzelník, humorista, trapnomág,
iluzionista
16.15 YO YO BAND
17.30 MUZIKA ŠPALÍČEK PRAHA

Yo Yo Band

a hosté – Muzika Špalíček Praha
je folklorní kapela, jejíž repertoár je
orientován na folklor jihozápadních
Čech, známých či méně známých
lidových písní k poslechu i tanci.
NEDĚLE 29. září
10.00 HOT WINGS
12.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA
ALEXANDRA VRÁBELA

Josef Alois Náhlovský

František Nedvěd
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Zabývá se folklorem z různých regionů Čech, Moravy a Slovenska, ale
tato cimbálová muzika se nevyhýbá
ani modernímu pojetí lidové hudby.
13.45 PATROLA ŠLAPETO
Populární staropražská kapela věnující se interpretaci nejslavnějších
hospodských písní minulých století
a písniček Karla Hašlera
15.10 JOSEF ALOIS NÁHLOVSKÝ

herec, komik a bavič, původním
povoláním učitel českého jazyka. Ve
svých výstupech zaujímá roli vychytralého prosťáčka, který na způsob
hloupého Honzy úspěšně překoná
všechny nástrahy.
16.00 FRANTIŠEK NEDVĚD
s kapelou – zpěvák a kytarista, který
patří mezi nejvýznamnější osobnosti
české country, folku a trampské písně.

Richard Nedvěd

Muzika Špalíček

Září 2013
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Pohádka o Hloupém Honzovi

Program u kostela
sv. Václava

Středověk – doba sv. Václava,
bohatý historický program.
ARCUS hudba období gotiky a renesance, dobové tance, SHŠ FICTUM
šermířské souboje, zbraně, kostýmy
a stany, žonglér Ati, Divadlo Bída
a příběh Tajemství truhlice
sv. Václava.
Atrakce pro děti ve středověkém
stylu – dobývání hradu, soutěž pro
děti Svatováclavská přilbice, lov
na medvěda, střelba z praku.
Dobové stánky, prodejci a řemeslníci
v historických kostýmech, ukázky
řemesel.
Celou poutí provází po oba dny herold, který za doprovodu vojenského
bubnu informuje, co se bude dít.

Doprovodný program

Svatováclavský pochod
Koná se v sobotu 28. září. Start je od
8 do 10 hodin u kostela sv. Václava
na Proseku. Trasa je dlouhá 25 km.
Pochod organizuje Klub českých turistů. Více informací na www.kct.cz.

Prohlídky kostela sv. Václava
a přilehlého hřbitova - s výkladem,
v sobotu od 14 do 16 hodin.
Pohádková zahrada – pohádky pro
nejmenší v zahradě TJ Sokol Prosek
sobota 28. září:
Divadlo z půdy
13.10 Pohádka z medvědí chaloupky
15.10 Honza v pekle
neděle 29. září:
Divadlo pro malý
11.10 O Červené Karkulce
13.10 O perníkové chaloupce
15.10 O Hloupém Honzovi

XIV. Vysočanské
vinobraní

Tradiční Vysočanské vinobraní na vinici Máchalka
pořádá Vinařské družstvo sv. Václav 27. až 29. září
2013. Více na www.machalka.cz.

Koncert v kostele sv. Václava
Uskuteční se v sobotu 28. září od
19 hodin.
Julie Svěcená (housle), Drahomíra
Matznerová (varhany)
Pouťové atrakce, občerstvení, stánkový prodej.
Doprava: metro C, stanice Prosecká
Změna programu vyhrazena
Další informace na www.praha9.cz

Vysočanská pouť
Čtvrtá Vysočanská pouť se koná 14. a 15. září.
Pouťové atrakce Karla Helfera, stánky s typicky pouťovým zbožím,
občerstvení najdete v Praze 9, Kovanecké ulici (bývalé škvárové hřiště
před parkem Podviní). Těšte se i na ohňostroj!

Výzva pro stánkaře
a ostatní prodejce!
Registrace k prodeji na Svatováclavské pouti na Proseku začíná
12. srpna, pondělí až čtvrtek od 9 do 15.30 hodin na tel.:
775 934 701, 725 309 664.
Všechny potřebné informace sdělí firma REBE Consulting, s. r. o.
Jarmark na Svatováclavské pouti je určen pouze pro prodejce
tradičního pouťového zboží a občerstvení!

Září 2013

Šlapeto

Vinice Máchalka
Pátek 27. září
15.45 Zahájení
16.00 Zavírání hory – vinařský obřad SHŠ REBEL
17.00 Posezení při hudbě skupiny TIQUE
Sobota 28. září
11.00 Otevírání hory – vinařský obřad SHŠ REBEL
13.00 PRAŽSKÝ ŠRAML
14.00 Průvod a ochutnávka vína a hroznů, předání vína starostovi
a radním Městské části Praha 9 na hlavním pódiu
XXIII. Svatováclavské pouti
15.00 ELIXÍR - dramatické vystoupení SHŠ REBEL
16.00 STEAMBOAT STOMPERS Dixieland Band, zpěv Petr Sovič
Neděle 29. září
13.00 PROFESSOR BEATLES REVIVAL
16.00 STEAMBOAT STOMPERS Dixieland Band
Doprava: bus č. 140 a 185, zastávka Kelerka,
Prosecká ul. u Bobové dráhy
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Výstava Jan Pravoslav
Přibík a škola jeho doby
Galerie 9
vysočanská radnice
Sokolovská 14/324
Praha 9-Vysočany
tel.: 236 041 292
Otevřeno pondělí až čtvrtek
od 10 do 19 hodin. Vstup volný.

J

anu Pravoslavu Přibíkovi
(1811–1893), jeho životu
a dílu v kontextu zrodu vysočanského školství je věnována celá
polovina výstavy.
Druhá část výstavy je koncipována jako připomínka školy (triviální) v druhé polovině 19. století.
Ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem J. A. Komenského a Muzeem východních Čech
v Hradci Králové se pokoušíme
dnešním školním dětem ukázat
podmínky, v nichž se na konci 19.

V Galerii 9 bude 10. září
2013 otevřena výstava ke
120. výročí úmrtí prvního
vysočanského učitele Jana
Pravoslava Přibíka.
století tehdejší žáci učili. Snažíme se prostřednictvím vybraných
školních pomůcek, učebnic a výukových obrazů, modelů a vybavení školní třídy vystihnout atmosféru doby, tolik odlišnou od způsobu
života dnešních školáků.

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

Pohádkový dvoreček
Cyklus pohádek Na Dvorečku pro nejmenší, vhodné pro děti od 3 let, na malé
letní scéně Vysočany pokračuje v září
vždy ve středu od 16 hodin, Jandova 4,
Praha-Vysočany. Zdarma.
Program:
4. září Princezna na hrášku – Divadélko Vysmáto
11. září Prasečí slečinky – Divadélko z pytlíčku
Doprava: metro B Vysočanská, tři minuty chůze od metra

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro
všechny věkové kategorie,
tvoříme zde pro radost, zábavu,
štěstí, harmonii, uklidnění. Za
krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné,
na chvilku se odreagovat od
denního shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo. Nevěříte?
Vyzkoušejte si to. Vždy ve
středu od 17.00 do 19.00.
4. 9. tvoření z přírodnin
11. 9. zdobení sádrových
svícnů
18. 9. frotážové obrázky
25. 9. ubrousková metoda

Dámský klub

Jan Pravoslav Přibík

od 19 do 21 hodin
11. 9. náhrdelník s našívanými korálky
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat. Kurz probíhá přímo
ve výstavních prostorách, takže
můžete být inspirováni výtvarnými díly.

I vy se můžete zapojit do akcí
organizovaných MČ Praha 9
Chcete se i vy zapojit do akcí, které Městská část Praha 9 organizuje pro své občany zdarma?
Přihlaste se na vysočanské radnici na odboru kultury, kontaktní e-mailová adresa: postulkovah@praha9.cz. Sponzory nemusí být jen
velké společnosti, zapojit se mohou i menší firmy či jednotlivci. Každá
koruna navíc znamená, že připravovaná akce pro občany může být
zajímavější, pestřejší, kvalitnější. V současné době radnice připravuje
Svatováclavskou pouť a Prosecký podzim.

INZERCE

LETŇANY
BYTOVÝ DŮM

T 725 928 629
www.letnany-bydlení.cz
letnany-inzerce-188x86.indd
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Prosecká
zastaveníčka
Nenechte si ujít již IV. ročník cyklu komorních koncertů
v parku Přátelství na Proseku.
Koncerty se konají vždy od 18.00 poblíž pizzerie v parku Přátelství,
tři minuty od metra C – Prosek. Vstup volný
3. září

PRAŽSKÉ HORNOVÉ KVARTETO (A. Rejcha, J. V. Stich, F. Dauprat)

10. září DUO PER DUE (Hudba pro dva)
17. září MUSICA NOTTURNA (J. Brahms, P. Mascagni, A. Dvořák aj.)
24. září PRAŽSKÉ DECHOVÉ KVINTETO
(L. Sluka, L. van Beethoven, G. Bizet)
1. října WICHTERLE QUINTET (V. Trojan, W. A. Mozart, J. Haydn)

Hudební podzim
s devítkou
Letošní podzim se koná už 13. ročník festivalu komorní
a orchestrální tvorby s názvem Devětkrát s devítkou.
A na co se můžete těšit?
2. září od 18 hodin – Park Podviní, Vysočany
Symfonetický orchestr Šarbilach – výběr z díla J. Vogela
4. září od 18 hodin – Kostel sv. Václava, Prosek
Koncert pro dřevěné dechové nástroje – fagot, hoboj, klarinet
9. září od 18 hodin – Obřadní síň radnice Vysočany
Klavírní koncert pro čtyři ruce – B. Smetana, J. V. Kalivoda, P. I. Čajkovskij
11. září od 18 hodin – Svatyně Krista Krále, římskokatolický kostel,
Kolbenova ul. Vysočany
Kaprovo kvarteto – J. Suk, L. Janáček, A. Dvořák
22. září od 19 hodin – Park Přátelství, Prosek
Perly z kapsy – to nejlepší z orchestru, zpěvu a baletu
Program: Ch. Gounod, F. Chopin, A. Rubinstein, J. Offenbach, G. Gerschwin

Golden 9
První ročník open-air swingového festivalu v Praze 9
pod záštitou jejího starosty
Jana Jarolíma se uskuteční v neděli 15. září 2013
od 14 do 21hodin v parku
Přátelství na Proseku.
Celý festival bude probíhat pod
širým nebem v prostorách překrásného parku a kromě lákadel
hlavního hudebního programu
bude na návštěvníky čekat také
doprovodný program, jehož
součástí budou například i ukázky
a workshopy swingového tance
a další lákadla. V hlavním programu se na proseckém pódiu objeví
například Dája Šimíčková, bývalá
členka souboru Sestry Havelkovy
s doprovodnou kapelou, zpěvák Jan
Smigmator se svým Swinging Triem,
legendární dáma české populární
scény Eva Pilarová s doprovodným
souborem kontrabasisty Víta Fialy

či orchestr Harlemania kapelníka
Marka Rejhona se sólisty Petrou
Ernyeiovou a Pavlem Štursou. Celý
festival zakončí večerním koncertem
zpěvák a kapelník Petr Sovič se
svým Golden Big Bandem Prague
a výtečnými sólisty zpěvákem Tomášem Savkou, zpěvačkou Nikoletou
Spalasovou a zpěvačkou Terezou
Bergmanovou. Celým festivalem
budou provázet legendární český
kontrabasista a skladatel Vít Fiala
a zpěvák Petr Sovič. Celé odpoledne
tak bude oslavou pro všechny milovníky swingové hudby.

Koncert na radnici

Cyklus koncertů komorní hudby na vysočanské radnici pokračuje
19. září 2013 od 19 hodin Královským koncertem.
Účinkují Julie Braná – flétna, traverso, Edita Keglerová – cembalo, Petr
Wagner – viola da gamba.
Program: J. Ph. Rameau, M. Marais, J. Morel, Fr. Couperin
Koncert se koná v obřadní síni vysočanské radnice, Praha 9,
Sokolovská 14/324. Bezbariérový vstup (2. p./výtah). Omezená
kapacita sálu.

INZERCE

PŘEZLETICE
RODINNÉ DOMY
Stavba 24 RD
zahájena

Tel.: 725 928 629
www.rdprezletice.cz
prezletice-billboard-5100x2400_1ku10.indd 2
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Pražské mažoretky... vítejte!
Jsme PRAŽSKÉ MAŽORETKY a patříme pod TJ Sokol
Vysočany. Naše kořeny sahají až do devadesátých let
minulého století. Stále se
rozrůstáme a každá naše
mažoretka je důležitým
článkem celého týmu.

T

ým se skládá z několika skupin, které jsou rozděleny podle
věku. Každá skupina má 20–25
členek a své trenérky. Skupiny
mají společný zájem a jsou si oporou. Lpíme na kolektivnosti, proto
u nás neexistuje mezi skupinami
žádná rivalita, jak tomu v jiných
týmech často bývá. Klademe důraz na kolegialitu a přátelství. Je

pro nás důležitý vztah trenéra,
mažoretky i rodiče. Trávíme spolu
hodně času, tak proč si náš společ-

ný koníček neudělat příjemný pro
všechny, ne?
Můžeme se pochlubit řadou úspě-

chů a titulů. Vše si o nás můžete
přečíst na našich webových stránkách, které každá skupina má. Za
loňskou sezonu mohu zmínit tituly MISTR Oblasti, MISTR Čech,
Vicemistr ČR a MISTR Evropy.
Myslím, že naše „rodinné“ zázemí nabízí mažoretkám základ pro
jejich úspěch, a snad i proto se
můžeme řadit mezi nejlepší mažoretkové skupiny v České republice.
Chtěli byste i vy být součástí našeho týmu? Přijďte mezi nás. Máme
webové stránky www.prazskemazoretky.cz, kde najdete veškeré informace a novinky, které se u nás
právě dějí.
Zápis nových mažoretek bude
probíhat v pondělí 9. září 2013 od
18.00 hod. v sokolovně TJ Sokol
Vysočany.
Blanka Musilová

Volejbalové mládí z Proseka ovládlo Prahu
Již začátkem září se na kurtech a v hale v areálu SK
Prosek Praha opět rozeběhne každodenní kolotoč tréninků a turnajů všech věkových kategorií, od volejbalové
přípravky po juniorský celek.

V

šichni doufají, že i v blížící
se sezoně se podaří navázat
na dosažené úspěchy. Například v nedávno ukončené sezoně
2012/2013 získali mladíci z proseckého volejbalového klubu
zlato v Přeboru Prahy mladších
žáků. Dosažený výsledek je odměnou i pro trenéry a funkci-

onáře klubu, kteří se výchově
mladých volejbalistů na Proseku
věnují dlouhodobě.
V případě zájmu o působení ve volejbalovém klubu SK Prosek Praha najdete informace na www.volejbalek.cz nebo vám je poskytne
O. Pastrňák na tel.: 602 937 919.
op

Mladší žáci a trenér po vítězství v Pražském přeboru

SC-331596/03
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Karate pro naše školáky
Sportovní klub KAMIWAZA KARATE nabízí dětské volnočasové aktivity pro mladší i starší školáky, kteří se chtějí naučit toto bojové umění. Karate jim pomůže v rozvoji fyzické
zdatnosti a obratnosti či jim vštípí vztah k disciplíně, vytrvalosti a sebekontrole.

S

pecifickým prvkem, který nabízí klub SK KAMIWAZA
KARATE je propojení tradičního
japonského umění s moderní výukou řady pohybových činností.
Přesto, že je SK KAMIWAZA
KARATE sportovní a neziskovou
organizací, patří tento klub k největším a nejúspěšnějším karate

klubům v ČR. O jeho kvalitách
svědčí několikanásobné české
i světové mistrovské tituly členů
klubu, jako jsou například tituly
mistr světa, mistr či vicemistr Evropy hlavní světové federace WKF.
Nábor nových členů a členek
bude probíhat během celého
měsíce září. První tréninky si

můžete vyzkoušet zcela nezávazně a zdarma. Více informací
naleznete na www.kamiwaza.cz nebo www.karate1.cz.
Kontaktní informace:
SK KAMIWAZA KARATE o. s., www.
kamiwaza.cz , e-mail: kamiwaza@
seznam.cz, tel.: 724 087 228, adre-

sa školy: Základní škola Novoborská,
Novoborská 371, Praha 9-Prosek
Filip Miler

Letní soustředění proseckého taekwonda
I letos se konala jedna z nejhezčích akcí prosecké Školy Taekwon-do Dan-Gun - letní soustředění. Již jedenadvacáté. Každoročně taekwondisté vyráží do Železných hor do rekreačního střediska v Horním Bradle.

L

etní soustředění probíhalo znovu ve dvou turnusech. První
byl určen dětem do 13 let a druhý
mládeži a dospělým. Děti během
dne procvičovaly nejenom korejské bojové umění taekwon-do,
ale užily si i mnoho her, soutěží,
výletů a legrace. Prosečtí trenéři
se na soustředění nezaměřují jen
na trénink taekwonda, ale snaží
se, aby si děti přivezly do Prahy
mnoho nových zážitků a dovedností, jako je tomu na klasických
táborech v přírodě. Letos byly na
zámku Jemniště a ve skanzenu Veselý Kopec.
Druhý, náročnější turnus se vedl ve
znamení pravidelných tréninků za
zlepšení fyzické kondice a vylepšení technické úrovně taekwondistů.

Z letního soustředění proseckých taekwondistů

Bohužel teploty v tomto týdnu byly
drtivé, a tak tréninky měly lehce odlehčený ráz – díky návštěvám wellnessu, výletu na Veselý Kopec a do
kutnohorských dolů a kostnice.
Letní soustředění není pro prosecké
taekwondisty poslední v tomto roce.
V říjnu je čeká čtyřdenní soustředění ve Zbraslavicích, kterého se můžete zúčastnit i vy, i když taekwondo
zatím netrénujete. Škola Taekwon-do Dan-Gun bude pořádat 11. září
2013 nábor nových členů pro děti
i dospělé. Proběhne mezi 17–19
hod. ve vestibulu Gymnázia Litoměřická 726, Prosek. Dostavit se můžete i na následující tréninky v září
nebo v říjnu. Bližší informace naleznete na http://dangun.taekwondo.
op
cz nebo na tel.: 603 246 433.

INZERCE

Praha 9 Kyje, info – 777 206 206
SC-322382/35

Praha 14 Černý Most, info - 608 407 407
Praha 5 Stodůlky, info – 777 107 107
188x86 2008.indd 1
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Jan Hipius

MFpodlahy

KOMPLETNÍ OPRAVY
SILNIČNÍCH VOZIDEL

Profesionální kvalitní pokládka
plovoucích podlah

www.autohipius.cz
PŘI PŘEDLOŽENÍ
SLEVA 20% NATOHODÍLYTO INZERÁTU

SC-331271/03

Poděbradská 339/20 Praha 9
tel.: 776 897 768

• Opravy všech značek šicích strojů a overlocků
• Revize a opravy elektrospotřebičů a nářadí

vlastní plynové vytápění, v blízkosti metro, bus, MHD, nákupní
centrum. Vhodné pro lékařskou
ordinaci, nebo větší rodinu.

s příslušenstvím,
v blízkosti metro, bus, MHD,
nákupní centrum.

Telefon 737 337 445

Telefon 737 337 445

SC-331628/01

CUKRÁŘ/KA

720 661 501

Požadujeme vyučení v oboru, praxi, samostatnost,
spolehlivost, flexibilitu a nadšení pro řemeslo.
Nabízíme HPP, jednosměnný provoz, odpovídající finanční
ohodnocení. Nástup možný od poloviny září. V případě zájmu
zašlete několik řádků o Vaší dosavadní zkušenosti v oboru
a strukturovaný životopis včetně Vašeho kontaktu.
e-mail: balatoval@gmail.com, info na tel.: 724 302 111

Pronajmu byt 1 + 1, Praha 8 u Bulovky

739 907 320

SC-331681/01

SC-330187/01

U Pošty 1474, P-8, Libeň
tel. 284 822 181, Po-Pá 9-13 14-18

Pronajmu garáž Praha 9 – Kyje

Do nově budovaného cukrářství v Praze–Čakovicích,
hledáme zručnou cukrářku nebo cukráře
s kreativním přístupem k výrobě dortů a zákusků.

SC-330187/10

•koženky•
•potahové látky•molitan•

SC-331647/01

Byt 2+1, 63 m2, 1.p.
Pod pekárnami

www.MATRACE NA MÍRU.cz

SC-331490/01

www.bydlimenaproseku.cz

Byt 3+1, 94 m2, 1.p.
Pod pekárnami

ČALOUNICKÉ POTŘEBY
ČALOUNICKÉ PRÁCE

Docházka za vaším dítětem,
či skupinou je možná.

Albina Kashkarova
Tel.: 774 849 270

ŠICÍ STROJE

Autorizovaný servis Singer
Klapkova 74, Praha 8, tel.: 272 773 079
www.singerservis.cz

Učitelka logopedie s kvalifikací,
nabízí odbornou výuku
v Praze a okolí.

www.smolicek.com

SC-331359/05

tel.: 775 705 489
e-mail: smolicek@smolicek.com

Prodám vajíčka, kachny, řepu, brambory,
králíky, slepice, houby, ořechy

723 266 481

SPECIÁLNÍ INZERCE PRO ŽIVNOSTNÍKY
1/32
44 x 30 mm

CENA
ZA JEDNO

INZERCE
V ČASOPISU

OPAKOVÁNÍ
BEZ DPH:

UKÁZKA:

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU
lakýrnické práce lze provést i v dílně

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

700 Kč

LOGO

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

Tel.: 123 456 789, 987 654 312
Adresa adresa, Praha 9 | www. firma.cz

www.ceskydomov.cz
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SC-331082/03

Poděbradská 777/9a, Praha 9

OPRAVY A PRODEJ

Bible

Volejte! Mám klienty, kteří chtějí koupit
Certifikovaný realitní makléř na Proseku

DĚTSK Ý NÁBY TEK

SC-331647/02

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

mfpodlahy.cz
mfpodlahy@gmail.com
Tel: 728 042 605
Praha 9 - Letňany

Potřebujete prodat byt na Proseku?

SC-331013/07

SC-331378/03

PLYNAŘ–INSTALATÉR–TOPENÁŘ

Jazyk je malý úd, ale mnohé
trampoty je schopen zavinit.

telefon: 604 630 376

SC-331638/01

SC-331663/01

Koupím byt, nebo rod. dům kdekoliv v Praze,
i ve špatném stavu, na velikosti, ani vlastnictví nezáleží,
může být i za odstupné – nájemní, družstevní, LBD,
i nečlena družstva, služební, podnikový a pod. Nechám
čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na
nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi
komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost
neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem,
příp. dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.
TEL.: 222 941 032, nebo 603 420 013

www.domacimasaz.cz
Tel.: 603 449 965

Balíček cvičení
v BodySpace Infra,
BodyRoll a Vibrač. plošina
+ bonus masáž Lymfoven...
12 lekcí jen za 3 300 Kč
Praha 7, Veverkova 9
tel.: 774 766 050
www.shapecentrum.cz

Září 2013

SC-331682/01

DURKAR

Odvoz suti a odpadu
Doprava veškerého
stavebního materiálu
VÝHODNÉ CENY
TEL.: 775 911 946

tel.: 266 006 189

SC-330225/08

SC-331337/03

Hodinový manžel

Menší opravy a údržba
bytů a kanceláří
možné večery a víkendy
www.OpravarPraha.cz
Tel.: 732 777 052

dojíždím s masážním lehátkem
masáže dle vašich potřeb
možno i večer a so, ne

Mudr.
Zuzana Střelcová
ve Vysočanské
poliklinice
ve Vysočanské poliklinice
oznamuje
oznamuje
příjem nových pacientů.
příjem
nových
pacientů
Smlouvy
s pojišťovnami.

tel.: 266 006 189

ZHUBNI A ZATOČ
S CELULITIDOU

SC-331170/06

Soukromá
zubníStřelcová
ordinace
Mudr.
Zuzana

SC-331566/01

MASÁŽE, MINIFITKO,
ROLLETIC originál
Vysočany, Špitálská 6
Telefon: 737 519 211

AKCE !

MASÁŽ U VÁS DOMA

SC-331352/03

Soukromá zubní ordinace

MASÁŽE-VYSOČANY

INZERCE
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PŘEDNÁŠKY | ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY | Vstup VOLNÝ!
KDE: JABLONECKÁ 4/723, Praha 9-Prosek, první patro | KONTAKT: 731 113 252

víra silnejší než krize
Rozhov s Radimem Passerem,
Rozhovor
známým českým developerem
známý
a zakladatelem
zakla
občanského sdružení
Maranatha
o církvi a o tom, co
Mara
znamená
zna
křesťanství.
Církev
je v ČR téměř zapovězené
C
slovo,
čím si to vysvětlujete?
s

a žel v tom pokračujeme i dnes. Bůh, jak ho
vnímá nevěřící veřejnost i značná část formálních
křesťanů, nemá nic společného s charakterem
pravého Boha, vykresleného v Bibli. Skutečný
Bůh je absolutně dobrý a spravedlivý, nanejvýš milosrdný a shovívavý, nekonečně milující
a věrný. Pokud ale veřejnost pohlíží na Pána
Boha úhlem pohledu chování církve jako instituce
i části věřících ve středověku i dnes, pak má
mnoho důvodů církvi nedůvěřovat a takto falešně
vykresleného Boha odmítnout. Důsledkem toho
je pak evoluční teorie, odmítnutí věčně platných
morálních principů stručně popsaných v desateru
a žel i částečná diskreditace křesťanství.

Dá se nějak deﬁnovat křesťanství?
Křesťanství znamená následování Pána Ježíše Krista.
Tedy milovat Boha celou svou bytostí a milovat
ostatní lidi jako sebe sama. Z pověření Ježíše přinášet
dobrou zprávu o spasení a věčném životě lidem
okolo nás. Zdarma jsem ji dostal a zdarma ji toužím
předávat druhým. Proto budou v říjnu probíhat
přednášky o Ježíši Kristu na Praze 9 – Proseku
s názvem Ježíš zachránce světa — Znáš Ho? Je to již
moje sedmá série přednášek a ve všech předchozích
jsme měli stejný cíl. Odkrýt posluchačům biblický,
nezkreslený obrázek hlavní postavy lidských dějin —
Ježíše Krista, který přišel na tento svět ukázat lidem,
jaký je skutečný charakter Pána Boha.
SC-331669/01

Důvodem
číslo jedna je pro
D
mne skutečnost, která dopadá
na nás, na lidi, kteří se hlásíme
ke křesťanství. V historii jsme
vykreslili svým chováním
jenom karikaturu Pána Boha,

Pořádá Sbor církve adventistů s. d. — Bethany
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CYKLU
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KOMORNÍCH 
 Z.U.B.
'DXSUDW

KONCERTŮ
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(Big Band ZUŠ
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Prahy 4 – ModĜany)
VNA
 PARKU
vedení radnice
PROSEKU
Jazzová feérie
-,/LQHN76XVDWR)
 75,2.$/,&+
– ÚTERKY
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pro informace o inzerci kontaktujte Víta Vrbického, tel.: 603 786 170, vit.vrbicky@ceskydomov.cz
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