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místní noviny 9
Investice do zdravotnictví  
patří k těm nejefektivnějším

Na Poliklinice Prosek vzniklo v letošním roce dalších devět nových ordinací, zázemí pro rehabilitaci a Centrum duševního zdraví pro Prahu 9 Foto | MJ

Kvalita, dostupnost, udržitelnost 
zdravotnických služeb je jedním ze 
žhavých témat dneška. Řeší se na 
nejvyšší úrovni, ale nevyhýbá se ani 
té komunální. Respektive nevyhýbá 
se jí městská část Praha 9, jež je 
zřizovatelem Polikliniky Prosek, a. s. 
– největšího zdravotnického zařízení 
na Devítce.

Poliklinika Prosek, která se řadí 
také k největším zdravotnickým 
zařízením v Praze, poskytuje am-
bulantní zdravotní péči ve všech 
základních a specializovaných lé-
kařských oborech. Současně zabez-
pečuje i provoz lůžkového oddělení 
následné péče a provoz lékárenské-
ho zařízení. Zdravotní péči tu najdou 
občané Prahy 9 a přilehlých spádo-
vých oblastí včetně Prahy-východ.

(alergo-imunologie včetně zaměře-
ní na děti, psychiatrie, gynekologie) 
a zázemí pro lékaře z oddělení reha-
bilitace a léčby bolesti včetně nové 
cvičebny. Přestavbou skladů a kan-
celáří pak vznikly další tři ordina-
ce (ortopedie, ORL) a prostory pro 
Centrum duševního zdraví pro Pra-
hu 9. To pomáhá lidem, kteří trpí zá-
važnými duševními nemocemi.

Velmi potřebná byla i rekon-
strukce stávajícího bufetu Pro-
sek. Dnes tak bude nabízet kvalitní 

a zdravé stravování 350 lidem, kteří 
pracují na Poliklinice Prosek, a více 
než dvěma tisícům pacientů, kteří jí 
denně prochází.

Přibývá nových obyvatel i seniorů
„Není rok, aby se na Poliklini-

ce Prosek do něčeho neinvestovalo. 
V minulých letech to bylo například 
do zateplení budovy a výměny oken, 
do zásadní rekonstrukce vstupní 
haly a samozřejmě přestaveb skla-
dových a kancelářských prostor na 

ordinace. Jsem ale přesvědčen, že 
investice ve zdravotnických služ-
bách patří k těm nejefektivnějším,“ 
říká Jan Jarolím a dodává: „Už pro-
to, že se dožíváme stále vyššího věku 
– podle odhadů by Devítka měla 
mít v roce 2020 šestou nejstarší po-
pulaci v Praze. Nemluvě o tom, že 
v současné době naše městská část 
patří k nejdynamičtěji se rozvíjejí-
cím oblastem Prahy a s tím samo-
zřejmě souvisí značný příliv nových  
obyvatel.“   -mj-

28

„Polikliniku Prosek jsme převzali 
v roce 1992, kdy došlo k rozvolnění 
bývalého OÚNZ na samostatné sub-
jekty. Od té doby prošla několika re-
organizacemi, dnes je akciovou spo-
lečností, kterou vlastní naše městská 
část, a co je nejdůležitější – hospo-
daří v ´černých´ číslech a stále se 
rozrůstá a rozvíjí,“ konstatuje sta-
rosta MČ Praha 9 Jan Jarolím.

Nové ordinace
Slova starosty Jarolíma dokládá 

i letošní dostavba Polikliniky Pro-
sek, která zahrnovala přístavbu no-
vého třípodlažního pavilonu k hlav-
ní budově v severovýchodní části 
polikliniky a modernizaci stávající-
ho bufetu u polikliniky. Celkové ná-
klady na stavbu dosáhly 28 milionů 
korun, z rozpočtu MČ Praha 9 na 
ni bylo uvolněno 8 milionu korun, 
z rozpočtu hl. m. Prahy se podařilo 
získat 20 milionů korun. 

Díky tomu je na poliklinice 
k dispozici šest nových ordinací 

8

milionů činí celkové 
náklady na stavbu

milionů uvolněno 
z rozpočtu MČ Prahy 9
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Strongman 2018:  
nejsilnější chlapi na Pragovce

KRÁTCE

Open Air Festival PODVINÍ 2018 
se uskuteční 13. září od 16:30 hodin 
v přírodním parku vysočanského 
Podviní. Zahrají kapely: UŽ JSME 
DOMA, BBP – podzemní orchestr, 
KVĚTY, TORNÁDO LUE, Pepa LÁ-
BUS a SPOL. -red-

www.divadlogong.cz   ↗

Dva metry na výšku, váha 140 až 
180 kilogramů, v mrtvém tahu 
zvládnou více než 400 kg, nad 
hlavu zvednou i dva metráky… 
to jsou strongmani, kteří si dají 
dostaveníčko 1. září 2018 v Praze 9, 
Sokolovská 810/304 u TJ Praga 
Vysočany.

Současní profesionální strong-
mani jsou největší a nejsilnější 
chlapi napříč všemi silovými spor-
ty. Dopoledne od 10 hodin se utkají 
borci U105 (závodníci, jejichž těles-
ná hmotnost nepřekročila 105 kg) 
s hosty, tedy s kýmkoliv, kdo si to 
bude chtít s nimi rozdat.

Odpoledne od 14 hodin začínají 
závody, v nichž siláci České Strong-
man Ligy budou v jednotlivých dis-
ciplínách sbírat cenné body nutné 
pro získání ocenění nejlepšího zá-
vodníka, který postoupí do Čes-
ké Profi Strongman Ligy. Na Pra-
govce uvidíte disciplíny jako tahání 

kamionu, železná kláda nad hlavu, 
mrtvý tah s autem, chůze s kufry, 

chůze s brankou na zádech, převra-
cení obří pneumatiky.  -mz-

Podviní 2018

Kocourfest podruhé
Zajímavé skupiny a interprety 

alternativní scény přivítá Letní scé-
na Na Dvorečku v Obecním domě, 
Jandova 4 ve Vysočanech v sobotu 
8. září 2018. Jak už její název napo-
vídá, akce je spojena se suterénním 
hudebním Klubem Kocour a nava-
zuje na loňský úspěšný první ročník. 
Letos na festivalu budete moci sly-
šet country, blues, bigbít nebo nej-
různější fúze rocku, ale třeba i prv-
ky jazzu. Účinkují: T´N´T – Gospel 
Singers, Michal Braxatoris A Bobr, 
Mrakoplaš Light Orchestra, Alfik 
& KruppEssen, Eliška Walsh, Zde-
nek Barták & Milan Kramarovič, Ja-
kodoma. Tak přijďte, hraje se tu pro 
radost z muzicírování.  -red-
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Herecké hvězdy září  
pod širým nebem
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Milí čtenáři,
s tropickými teplotami letošních 

prázdnin se znovu stávají aktuálními 
slova staré písničky „Bylo léto, horké 
léto, tak jak léto má být…“. Ať už si je 
notujete s nadšením, nebo spíše s oče-
káváním spásného ochlazení, v dalším 
vydání Místních novin 9 vám kromě 
dalšího přinášíme i pozvánky na kul-
turní a společenské akce v Praze 9, 
které k létu, ať je jakékoliv, patří.

Žije to na Letní scéně Harfa, ve 
vysočanské Collbence 1704, parcích, 
kostelích…, kam můžete vyrazit za di-
vadlem, filmy, koncerty nebo se „jen“ 
potkat s přáteli.

Dny otevřených dveří se na přelo-
mu srpna a září uskuteční v nově po-
staveném pavilonu Základní školy 
Špitálská ve Vysočanech nebo na Po-
liklinice Prosek, kde se koná tradiční 
Den zdraví. Prázdniny jsou také do-
bou poznávání nových míst. Jestli vás 
pracovní povinnosti nepustí z Prahy 9 
a ještě neznáte Prosecké skály, vyprav-
te se sem a projděte se po naučné stez-
ce Amerika. 

Máte-li tipy na články nebo zají-
mavé fotografie, kontaktujte nás na 
e-mailu mistninoviny9@regvyd.cz.

 Redakce Místních novin 9

Teplé srpnové večery jsou ideální ke 
sledování hvězd. A na střeše Galerie 
Harfa, Českomoravská 2420/15a, 
Praha 9 můžete vidět hvězdy 
skutečné, i ty herecké.

Z představení Blbec k večeři Foto | archiv

Vysočanská Collbenka 1704 v létě
Vysočanská Collbenka 1704 nabízí akce pro veřejnost i v letních měsících 

– letní kino a zábavná rodinná odpoledne.

Letní kino
Letní kino před Collbenkou 1704, v industriálním prostranství se souso-

ším Rozhledny a Kavárny českého sochaře Čestmíra Sušky, začíná promítat 
vždy od půl desáté večer a nabízí netradiční filmy různých žánrů, hudební do-
kumenty z festivalu Jeden svět a jednu audiovizuální podívanou na konec. 
Zdarma. V případě nepříznivého počasí promítání vevnitř. Ještě můžete vidět:
9. 8. Mahler (Ken Russell)
16. 8.  Společnost mrtvých básníků (Peter Weir)
23. 8.  Donnie Darko (Richard Kelly)
30. 8.  Punkový syndrom (Jukka Kärkkäinen, Jani-Petteri Passi)
6. 9.  Koyaanisqatsi (Godfrey Reggio)

Letní odpoledne
Vstupné zdarma, živý koncert, hry pro děti, občerstvení na místě, začátek 

vždy v 14 hodin, v případě nepříznivého počasí probíhá akce vevnitř.

12. 8.  Rodinné odpoledne, koncert - jídlo - hry pro děti
9. 9.  Rodinné odpoledne, koncert folkového souboru LADA - jídlo - hry  
 pro děti
Více na www.collbenka1704.com, www.facebook.com/collbenka1704/ -red-

Linda Rybová, Jakub Prachař, 
Václav Vydra, Jana Švandová, Ru-
dolf Hrušínský nebo Josef Dvořák 
odehrají celkem 22 srpnových před-
stavení pod širým nebem v rám-
ci divadelního festivalu Letní scéna 
Harfa. Vstupenky jsou v prodeji na  
www.letniscenaharfa.cz/vstupenky.

 
Kultovní kousky  

se zárukou smíchu:

Caveman
„Obhajoba jeskynního muže“ v re-

žii Patrika Hartla představuje humor-
né přemýšlení o rozdílech mezi muži 
a ženami a o tom, jak tyto rozdíly čas-
to vyvolávají nedorozumění. Cavema-
na v podání Jana Holíka nebo Jaku-
ba Slacha můžete vidět na Letní scéně 
Harfa ve čtyřech termínech: 8., 9., 14. 
a 15. srpna.

Blbec k večeři
V dnes už legendární francouz-

ské komedii platí, že „kdo jinému 
jámu kopá, sám do ní padá“ a „kdo se 
směje naposled, ten se směje nejlíp.“ 
Proto si dejte pozor, než někoho pro-
hlásíte za blbce a budete se chtít ba-
vit na jeho účet. Na Letní scéně Har-
fa můžete Blbce k večeři vidět v režii 
Jiřího Menzela v neděli 26. srpna. 
Hrají Václav Vydra, Josef Carda, 
Rudolf Hrušínský, Jana Boušková, 

Jana Švandová, Zdeněk Žák, Petr 
Pospíchal, Vlasta Žehrová, Hana 
Heřmánková.

Hořká komedie,  
která nešetří rodiče:

Úča musí pryč
Pět rodičů žáků 5. třídy očekává 

třídní učitelku. Emoce vřou, známky 
dětí se rapidně zhoršily, atmosféra ve 
třídě je špatná a děti navíc čekají pře-
stupové zkoušky na gymnázia. Kdo za 
známky může? Samozřejmě učitelka! 
A proto je nutné ji odvolat. Ta však ne-
dává svoji kůži zadarmo. V hlavních 
rolích se 20. srpna na Harfě předsta-
ví David Prachař, Linda Rybová, Igor 
Chmela, Kateřina Winterová, Jana 
Janěková ml. a Petra Špalková.

Muzikálové česko-americké 
překvapení:

Čochtan vypravuje
Nestárnoucí muzikál Voskovce 

a Wericha Divotvorný hrnec v oso-
bité úpravě nejslavnějšího českého 
představitele vodníků Josefa Dvo-
řáka. Jihočech Josef Novák před 
odchodem z domova ukradne tře-
boňskému vodníkovi Čochtano-
vi hrnec plný zlata v naivní víře, že 
díky němu v Americe snadno zbo-
hatne, a své jediné dceři Káče tak 
zajistí bezstarostný život. A proto-
že zmíněný hrnec má navíc kouzel-
nou moc, není tu nouze o překva-
pivé dramatické zápletky. Na Letní 
scéně Harfa můžete muzikál vidět 
30. srpna.   -red-
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Step kolem Proseckých skal
Prosecké skály s labyrintem 
podzemních chodeb 
a jeskyní jsou opředeny 
mnoha legendami. Jedna 
říká, že spletité bludiště 
mělo kopírovat poutní cestu 
spojující hrob sv. Václava 
ve Svatovítském chrámu 
s proseckým kostelem sv. 
Václava a Starou Boleslaví. 
A údajně jím kráčel 
i Napoleon. Pravdou je, že 
Prosecké skály byly vyhlášeny 
za chráněný přírodní 
výtvor a Praha 9 se je snaží 
zpřístupnit široké veřejnosti.

„Na svém území máme výjimeč-
nou přírodní památku – Prosec-
ké skály. V jejich vnitřku se skrýva-
jí podzemní štoly, v nichž se po celá 
staletí těžil písek. Dnes je to členitý 
systém chodeb, jehož část se chys-
táme postupně otevřít veřejnosti,“ 
říká místostarosta MČ Praha 9 To-
máš Portlík a dodává: „Zatím jsme 
v rámci tohoto projektu revitalizova-
li veřejné prostranství o rozloze téměř 
10 000 m² a otevřeli naučnou stezku 
Amerika, která se nachází na skalách, 
s vyhlídkou u Proseckých skal vybu-
dovanou v roce 2016. Dalším krokem 
by stezka Amerika měla navázat na 
zpřístupnění unikátní technické pa-
mátky prosecké podzemí se štolami 
Amerika a Močálka. Ovšem i reali-
zace této části projektu závisí na tom, 
jak se nám podaří získat finance z ev-
ropských fondů nebo rozpočtu hl. m. 
Prahy. Stejně jako v případě vybudo-
vání stezky Amerika nechceme čer-
pat prostředky z devítkového rozpoč-
tu na úkor služeb pro občany.“

Travnatá oblast  
se specifickou faunou i florou

Ještě v létě 2015 bylo místo kolem 
Proseckých skal po bývalé zahrád-

kářské kolonii neprostupné, plné 
keřů a dalších náletových dřevin. Po-
házené odpadky a černé skládky ne-
byly výjimkou, stejně jako skupinky 
bezdomovců.

Ochrana této přírodní památ-
ky je zaměřena na pískovcové skalní 
stěny s přirozenými i umělými jesky-
němi a se zbytky teplomilné květeny. 
Ovšem díky revitalizaci tohoto území 
vznikl na Proseku další parkový pro-
stor s krásnou vyhlídkou na panora-
mata Prahy.

„Obnovou tohoto území a vy-
tvořením naučné stezky Amerika 
jsme v prvním kroku zprůchodni-
li oblast Proseckých skal a další za-
hradní úpravou postupně obnovu-
jeme její původní stepní charakter,“ 
konstatuje Tomáš Portlík a vysvět-
luje: „Celá tato oblast měla odedáv-
na stepní charakter. Ještě na počátku 
20. století zde rostla především tráva 
a rozlehlá travnatá oblast se pyšnila 
specifickou faunou a florou. Všech-
ny stromy, které pod skalami a kolem 
skal rostou, jsou náletové dřeviny, 
které s původním charakterem toho-
to území nemají nic společného.“

Třebaže pokácení několika stro-
mů (jasanů a akátů) u prosecké vy-
hlídky podle mínění Odboru ochra-
ny prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
nijak nenarušilo místní ekosystém, 
nechala vysočanská radnice vysadit 
za poražené stromy jiné, a to kolem 
naučné stezky. Pro náhradní výsad-
bu byly vybrány staré krajové odrů-
dy hrušní, tedy odrůdy, které vznikly 
před druhou světovou válkou. Kromě 
jejich estetické stránky jistě návštěv-
níci oblasti kolem Proseckých skal 
ocení i jejich plody.

Podzemí
Chodby pod Proseckými skala-

mi jsou ve skutečnosti dnes opuště-
ným dolem, který v 19. století slou-
žil k podzemní těžbě písku. Dobývací 
metodou bylo tzv. chodbicování, díky 
němuž zde zůstal doslova labyrint ne-
zajištěných průchozích podzemních 
chodeb. Jeho historická hodnota je 
nevyčíslitelná. Je to nejrozsáhlejší 
souvislý podzemní objekt svého dru-
hu na území Prahy. Bohužel dlouhý 
čas byl volně přístupný, lezly sem nej-
různější živly, bezdomovci, děti, takže 
je v havarijním stavu a pro zpřístup-
nění široké veřejnosti bude nutné vy-
naložit mnoho úsilí a nemalé finanční 
prostředky pro jeho zachování.

A jaké zajímavosti může podze-
mí budoucím návštěvníkům nabíd-
nout? Například geologické. Celý ma-
siv je tvořen hlavně pískovcem, který 
má okrovou až hnědou barvu, ale při 
průzkumu se objevilo i místo s růžo-
vým pískovcem. Zajímavé jsou také 
úzké průrvy, u nichž se odborníci do-
sud přou, kde se tam vzaly. Je mož-
né, že je udělali lidé v dobách dávno 
minulých jako větrání. A možná si 
tu přijdou na své i záhadologové. Co 
kdyby tu duch Napoleona bloudil do-
dnes? Juraj Aláč

Prosecké skály s vyhlídkou  Foto | TP

Oblast Proseckých skal měla v minulosti unikátní stepní charakter  Foto | archiv

POZVÁNKY

Prosecká zastaveníčka
Již devátým rokem znějí koncerty 

v parku Přátelství na Proseku. I letos 
začaly v květnu a pokračují přes let-
ní měsíce až do začátku října. Pořádá 
je MČ Praha 9 každé úterý vždy od 
18 hodin.
7. 8.  Uni kvartet, A. Mozart, J. Haydn
14. 8.  Trio Boema, V. Pichl, J. Haydn,  
 W. A. Mozart
21. 8.  Pražské dechové kvinteto,  
 W. A Molzart, J. Haydn
28. 8. Ventova dechová  
 harmonie, J. Gertner, V. Jírovec
4. 9.  Trio Kalich, J. Strauss, J. Fučík,  
 F. Lehár
11. 9.  Aulodie, Hudba XVIII. století  
 ku kratochvíli
18. 9.  Prag Wind Harmony,  
 M. Haydn, J. Gertner
25. 9.  Pražské hornové kvarteto,  
 Lovecká a koncertní hudba  
 XVIII. století
2. 10.  Vokální sdružení Emauzy,  
 Ch. Gounod, A. Dvořák

www.poliklinikaprosek.cz   ↗

Den zdraví 
Pokud na Polikliniku Prosek, Lo-

vosická 440/40, Praha 9 nechodíte 
za svým lékařem, přijďte sem ve čtvr-
tek 13. září od 9 do 16 hodin, kdy se 
tu koná tradiční Den zdraví. Lékaři 
a odborní pracovníci z prosecké po-
likliniky budou připraveni vám pora-
dit, co pro udržení či zlepšení svého 
zdraví můžete sami udělat. V rámci 
prevence zdraví lze podstoupit i in-
terní vyšetření – měření krevního 
tlaku, měření hladiny cukru v krvi, 
měření cholesterolu a orientační vy-
šetření zraku.

www.praha9.cz   ↗

Vynález zkázy
Dny s Karlem Zemanem na Kar-

línské scéně Regina pokračují i v sr-
pnu. Středa 22. srpna se ponese v du-
chu nejúspěšnějšího českého filmu ve 
světě – Vynálezu zkázy. 

Kromě večerního promítání filmu 
Karla Zemana je připraven i odpoled-
ní tematický program především pro 
rodiny s dětmi. Návštěvníci si např. 
naproužkují plátěnou tašku podle po-
stupů použitých ve Vynálezu zkázy. 
Dále se naučí dvě předanimační tech-
niky – thaumatrop a flipbook – anebo 
si vyrobí vlastní pohled potiskem po-
norky SWORD. 

Doprovodný program se koná 
vždy od 18:00 do 20:00. V závislos-
ti na době stmívání pak zhruba od 
20:30 následuje velkoplošná projek-
ce. Akce se koná na Karlínské scéně 
Regina v Hybešově 10 v Praze 8.  -red-
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Málo peněz v důchodu? To už naštěstí neřeším!
◾ Káva s kamarádkou, jóga a cestování za vnoučaty. Jsem šťastná, že si 
svůj život v důchodu můžu konečně užívat. Prvních deset let v penzi ale 
bylo krušných. Nový směr mému životu dala Renta z nemovitosti.

Po vstupu do penze jsem si moc 
vyskakovat nemohla. Životní stan-
dard mi prudce klesl především po 
smrti manžela. Byla jsem šťastná, 
že mám alespoň kde bydlet. Ještě 
s manželem jsme si naštěstí pořídi-
li byt na hypotéku, kterou se nám 
podařilo před lety splatit. 

Byt mi pomohl podruhé
A teď mi můj byt nečekaně po-

mohl znovu. Živoření skončilo a  já 
se konečně rozlétla. Renta z  ne-
movitosti je pro lidi, jako jsem já, 

skvělé řešení. Podobně jako při hy-
potéce jsem si půjčila peníze, za 
které ručím svým bytem, ale za ži-
vota nic splácet nemusím – to je na 
Rentě právě výjimečné. Nic podob-
ného u nás pro seniory neexistuje. 
Byt si do hrobu nevezmu, tak si pe-
níze v něm „uložené“ ráda užiju. 

Seriózní jednání 
Zjistila jsem, že Rentu z nemovi-

tosti v  Česku nabízí jen jedna spo-
lečnost – FINEMO.CZ. Jednání po 
telefonu i  osobně probíhalo vždy 

velmi seriózně. Nyní mi tedy již rok 
na účet chodí každý měsíc 9 000 ko-
run. A to jsem si na začátku nechala 
ještě vyplatit jednorázově 200 tisíc 
korun na vytoužené úpravy v bytě.

Víc peněz v důchodu
A  proč je pro mě Renta z  ne-

movitosti tak výhodná? Mám víc 

peněz na život, na koníčky, na lé-
kaře, na zábavu. Byt navíc zůstává 
v  mém vlastnictví a  nemusím nic 
splácet. Vím, že až zemřu, vše vy-
pořádají mé děti, aniž by je celá 
záležitost � nančně zatížila. Ren-
ta z nemovitosti mi vrátila klid do 
života.

 ▪ získáte peníze na cokoli 
(najednou či postupně)

 ▪ za života nemusíte nic splácet 
a nikdy se nesplácí více než cena 
nemovitosti

 ▪ zůstáváte bydlet doma a jste nadá-
le vlastník svého bytu či domu 

 ▪ můžete žít důstojněji a svůj život si 
více užívat 

Výhody Renty z nemovitosti

 ▪ Další informace o Rentě z nemovi-
tosti najdete na webu 
www.rentaznemovitosti.cz 
Můžete zde také požádat o vlastní 
orientační kalkulaci a seznámit se 
s příběhy klientů. 

 ▪ Můžete také zavolat 
na 233 321 850

 ▪ Máme licenci ČNB

Chcete se dozvědět více?
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Akci pořádá Městská část Praha 9

PARK PODVINÍ
PRAHA 9 – LIBEŇ
SOBOTA 1. 9.
12.00-22.00

ETNOFEST

CELÉ ČESKO 
NA DEVÍTCE

Devítka
2018

Barevná

The Tap Tap
Pražský pouťový orchestr 

Shahab Tolouie Trio
TiDiTaDe

AppenDixie

VSTUP
ZDARMA

Akce je pořádána v rámci projektu Integrace cizinců na MČ Praha 9 spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR
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Začátek promítání ve 20:45 hodin v závislosti na světelných podmínkách. 
Více na www.facebook.com/jarolimODS
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Alenka v (1. část tajenky) zázraků přidává speciální představení pod širým (2. část tajenky) v přírodním (3. část tajenky) na Konopišti 24. 8. 2018. 
Znění tajenky pošlete s kontaktem na vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail tajenky.MN9@regvyd.cz do 15. 8. 2018. Vybrané luštitele budeme následně kontaktovat. 
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a  adresa), a  to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a  Rady EU 2016/679 ze dne 27.  4.  2016 o  ochraně fyzických osob v  souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

ZŠ Špitálská se otevře 29. srpna
Od nového školního roku přibyde 
v základních školách MČ Praha 9 
k dosavadním 3 280 místům dalších 
550 nových. Do nových tříd přijdou 
žáci ve Vysočanech a na Střížkově.

Devět tříd zhruba pro 270 dětí, 
včetně dvou odborných učeben a ví-
ceúčelového sportovního sálu, vznik-
lo ve Vysočanech v novém čtyřpod-
lažním pavilonu v areálu Základní 
školy Špitálská. Celkové náklady na 
výstavbu dosáhly 55 milionů korun 
s tím, že 20 milionů šlo z rozpočtu hl. 
m. Prahy.

Pavilon v areálu ZŠ Špitálská, kte-
rému se přezdívá Bumbálek, si zá-
jemci mohou prohlédnout 29. srpna 
v 16 hodin při dnu otevřených dveří.  

ZŠ Novoborská
Na Střížkově je dokončena pří-

stavba nového pavilonu v Základní 
škole Novoborská. Vzniklo v něm de-
vět tříd pro výuku zhruba 280 žáků 
prvního stupně a pět tříd z tohoto po-
čtu bude zároveň sloužit jako školní 
družina. Jeho součástí je také klub – 
multifunkční místnost, kterou budou 

Bumbálek, nový školní pavilon v ZŠ Špitálská. Patří k němu i nové hřiště pro děti.  Foto | MJ

Od září nebude ve všední dny ka-
ždé druhé metro končit na Ládví, 
všechny soupravy pojedou až do sta-
nice Letňany. Návrh na zrušení pás-
mového provozu v úseku Ládví – 
Letňany, který je dosud aplikován 
v pracovní dny zhruba od 9:00 do 
19:00, byl Radě hl. m. Prahy předlo-
žen ke schválení na základě Memo-
randa, které podepsali zástupci MČ 
Praha 9, Letňan, Čakovic, Kbel a Vi-
noře 22. a 23. března 2018. Zrušení 
pásmového provozu bude realizová-
no zkušebně od 1. září a po dobu čtyř 
měsíců bude jeho dopad podrobně 
vyhodnocován. V úseku Ládví – Le-
tňany nejde o řešení přeplněných 
spojů metra, ale o to, aby zde inter-
val v pracovní dny nebyl delší než 
o víkendech. Současně nové opatření 
pomůže v pracovní dny lépe koordi-
novat odjezdy autobusů od metra do 
okolních sídlišť. Vzhledem k neustá-
le se zvyšujícímu počtu obyvatel v se-
verovýchodní části Prahy a zhoršené 
dopravní situaci na okolních komuni-
kacích je určitě vhodné, aby byla ces-
tujícím nabídnuta trvalá alternativa 
v podobě spolehlivé veřejné dopravy, 
kterou metro C představuje. -red-

Od září do Letňan nově 
každým metrem

moci využívat děti v družině, ale 
může sloužit i pro výuku nebo zájmo-
vé kroužky.

Rozpočtové náklady akce jsou 
47 milionů korun, z toho 15 milionu 
korun hradilo hl. m. Praha.     -mj-
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