ČESTNOU OBČANKOU MČ PRAHA 9 SE STALA JAROSLAVA MOKRÁ

ŘÍJEN 2017

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:

OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

V PÁTEK A SOBOTU
20. A 21. ŘÍJNA 2017
SE KONAJÍ VOLBY DO
POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR

www.PRAHA9.cz
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Devítka požaduje
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I N Z E RC E
Zimní servisní prohlídka za 249 Kč
včetně zátěžového testu autobaterie
Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho
vozu. Provedeme test autobaterie, diagnostiku,
zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Samozřejmostí
je výhodná nabídka zimních kompletních kol a možnost
přezutí nebo uskladnění kol za skvělé ceny.
Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních
stěračů vám jako bonus přibalíme 1 l zimního
koncentrátu do ostřikovačů. Sháníte-li zimní
příslušenství nebo novou autobaterii, bude se vám hodit
až 15% sleva.

TĚŠÍTE
SE NA
ZIMU?

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO-POLY s.r.o., Pod Harfou 904/1, 190 00 Praha 9
Tel.: 266 311 610, www.auto-poly.cz

SC-371271/01

AUTO-POLY s.r.o., Novohospodská 148, 261 01 Příbram
Tel.: 318 626 936, www.auto-poly.cz

Untitled-635 1

7.9.2017 16:17:05

HLOUBĚTÍN
Mochovská 535/38
(pavilon Havana)
198 00, Praha 9
Tel.: 281 863 796
Ordinační hodiny:
po – pá

NOVOVYSOČANSKÁ

Novovysočanská
918/2d,
190 00, Praha 9
Tel.: 266 316 309
Ordinační hodiny
po - pá

8:00–12:00, 15:00–19:00
so 8:00–12:00
ne 18:00–20:00

9:00–12:00, 15:00–20:00

Operační hodiny:
12:00–15:00

Operační hodiny:
12:00–15:00

WWW.VETERINAHLOUBETIN.CZ

WWW.VETERINANOVOVYSOCANSKA.CZ

PODZIM ZDRAVÝCH ZUBŮ(Akce platí do konce října)

Původní cena 1900,- Kč
nyní 1300,-Kč
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Fotosoutěž o nejhezčí
zvířecí úsměv

Více info a pravidla na našich
webových stránkách
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Zdarma konzultace
ohledně chrupu Vašeho
mazlíka
ŘÍJ E N

SC-362391/10

Čištění zubů ultrazvukem
v akci

2017

D E V Í T K A
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

EDITORIAL

PŘEČTĚTE SI

4 – 9 Z radnice

Vážení čtenáři,
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají
už 20. a 21. října. Připomínáme, že informace, které se
týkají jejich organizace, jsme
přinesli již v minulém vydání
měsíčníku Devítka, včetně
přehledu volebních místností v naší městské části, kde
můžete odevzdat hlas svým
kandidátům. Ke změnám
v Praze 9 dochází ve dvou
volebních okrscích, a to
č. 9022 a 9023, které byly při
minulých volbách umístěny
v klubu Prosek v Jablonecké
a nyní jsou z technických důvodů přemístěny do prostor
Polikliniky Prosek.
Začátkem září jsme na
vysočanské radnici pře-

Měsíčník městské části
Praha 9 – DEVÍTKA
Vydává městská část Praha 9
ve vydavatelství
Strategic Consulting, s. r. o.,
pod registračním číslem
MK ČR E 13319 v nákladu 35 000 výtisků.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Tel.: +420 283 091 111
Úřední hodiny:
pondělí–středa 8.00–18.00 hod.

Historie
Služby

10 – 12 Sociální služby
13 Doprava

dali čestné občanství MČ
Praha 9 Jaroslavě Mokré
a Ceny městské části Praha 9
a Ceny starosty MČ Praha 9
dalším našim spoluobčanům, kteří přispěli k rozvoji
Devítky. Ocenění je projevem úcty k jejich mimořádným lidským vlastnostem,
profesním úspěchům, k jejich celospolečenské prestiži, morálním postojům…
Seznamte se s laureáty na
stránkách říjnové Devítky.
Zároveň v Devítce najdete
pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce, které
se v tomto měsíci u nás konají.

14 – 15 Školství
16 – 19 Kultura
20 – 23 Život kolem nás
21 – 22 Rokytka
24 – 25 Ohlédnutí
26 – 28 Informace
29 – 30 Sport

Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
majkakurkova@gmail.com
Redakční rada: Předseda: Mgr. Adam
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Další kontakty:
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INZERCE

NAROZENINOVÉ
SLEVY V HARFĚ

íme
Slav t!

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO PARFUMRIE
SEPHORA A NECHTE SE HÝČKAT!

7 le

10. –12. 11. 2017
3 dny výhodných nákupů
v Galerii Harfa
Kupony k nahlédnutí
na webu od 6. 11. 2017
a k dostání v Galerii Harfa
po dobu akce.

SC-371159/03

WWW.GALERIEHARFA.CZ
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Zastupitelka MČ Praha 9 Zuzana Haberlová (Svobodní)

Nejen o mateřských školách,
transparentnosti a Divadle Gong
Zastupitelka MČ Praha 9 Zuzana Haberlová je členkou Kontrolního výboru Zastupitelstva
MČ Praha 9, členkou Komise bezpečnostní a protidrogové, školské, kultury a sportu
a Komise rozvoje území Rady MČ Praha 9.
Zuzana Haberlová

Jak hodnotíte práci vládnoucí
koalice?
Něco se mi líbí, něco ne.
Rozpočet v mém podání by vypadal rozhodně jinak. Hodně
bych v něm škrtala a šetřila
– určitě bych nepodporovala
např. megalomanské kulturní
akce s vystoupením Michala
Davida a podobně. Více bych
se soustředila na poskytování
služeb, které občané za své
daně od obce očekávají a které
si jen těžko budou zařizovat
sami. Například úklid obce,
který je konkrétně v oblasti
Vysočan, ale i některých dalších oblastech Prahy 9 poměrně problém. Chápu, že v pražských městských částech je
tato situace složitější, protože
se MČ o některé povinnosti
dělí s magistrátem, ale pokud
v nějaké oblasti magistrát
nezajišťuje dostatečně služby,
které by zajišťovat měl, měli
by na něj představitelé městské části více tlačit nebo se
zapojit. Když si mi občané stěžují, že jsou Vysočany špinavé
(což se děje opravdu často),
těžko se spokojí s vysvětlením,
že za to může magistrát.
Také se mi příliš nelíbí současná situace mateřských školek. Jistě by mohla být horší,
pokud vím, v tuto chvíli se snad
počítá, že se dostane místo na
všechny děti, které v září tohoto roku dosáhnou věku 3 let,

ale děti, kterým budou 3 roky
v průběhu roku, se v potaz neberou. Na ty se „díky“ novému
zákonu o povinném předškolním ročníku z dílny ministerstva školství dostane nově ještě
méně míst. Nelobuji přímo za
zřízení nových státních školek,
ale líbila by se mi alespoň nějaká finanční podpora pro rodiče,
kteří své dítě místo do státní
MŠ umístí do soukromého zařízení. Považovala bych to jednak za praktičtější než stavět
nové školky – i s ohledem na to,
že nikdo neví, jaká bude situace za několik let a jestli by pak
tyto školky nezely prázdnotou
– a také za spravedlivější vůči
lidem, kteří tak vlastně obci šetří peníze. To byl ostatně také
jeden z bodů programu, se kterým jsem za Svobodné do zastupitelstva kandidovala a osobně
si ho vzala za svůj, a vím, že pro
některé voliče to byl i důvod,
dát Svobodným hlas. Nicméně
respektuji, že důvěru od voličů
získaly strany, které utvořily
koalici – na druhou stranu jsou
věci, které by podle mě měly
být respektovány bez ohledu na
to, kdo je zrovna u moci.
Co konkrétně máte na mysli?
Zejména transparentnost.
Informací o činnosti spojené
s radnicí a jejími zakázkami by
mělo být dostupných – ideálně
na webových stránkách – co
možná nejvíc. Tak to v tuhle

chvíli na devítce rozhodně
není a občané mi často píšou,
že ani získání takové informace podle zákona není nic
snadného. Další věcí, která
v Praze 9 nefunguje tak, jak
by měla, je měsíčník Devítka.
Informace v radničních periodikách by měly být objektivní
a vyvážené, což v případě
Devítky rozhodně neplatí.
Osobně jsem navrhovala, aby
v každém vydání měl svůj
prostor k vyjádření zástupce
každého zvoleného subjektu,
jako je to již běžné v jiných
obcích. Tento návrh přes redakční radu tvořenou většinou
zástupců koalice neprošel,
oproti minulosti se alespoň zavedla tato rubrika, kdy každý
měsíc dostane prostor jeden
zastupitel. To lze ale jen těžko
považovat za vyváženost.
Je něco, co se vám prosadit
podařilo?
Vzhledem k tomu, že jsem byla
zvolena jako jediná zastupitelka za Stranu svobodných občanů, jsou mé možnosti samozřejmě hodně omezené, ale i tak si
troufnu říci, že jsou za mnou
vidět výsledky. Od začátku svého působení na radnici např.
kritizuji rozpočet a způsob financování Divadla Gong, které
je dle mého názoru nadměrně
dotováno MČ Praha 9. Podařilo se mi přesvědčit některé
koaliční zastupitele a z posled-

Volby do PS Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se konají v pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.
Hlasování bude probíhat v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu
začíná hlasování v 8 hodin
a volební místnosti se uzavřou
ve 14 hodin.
Znovu připomínáme, že voliči,
kteří se ve dnech voleb nebudou zdržovat v místě trvalého
bydliště, mají možnost písemně požádat o vydání voličského průkazu.
4
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Písemná žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října
2017, osobně lze požádat až do
18. října 2017 do 16 hodin.
V případě dlouhodobé hospitalizace voliče v nemocnici,
či jiném podobném zařízení
v době voleb správa zdravotnického zařízení zanese na
požádání voliče do zvláštního
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seznamu, na základě kterého v době konání voleb může
uplatnit své právo volit a bude
hlasovat přímo v tomto zařízení do přenosné volební
schránky.
Ze závažných zdravotních důvodů může volič požádat o možnost hlasovat doma. Požadavky
na hlasování v bytě směřujte na
Úřad městské části Praha 9, Bc.
Červenková, tel. 283 091 124.
Znovu připomínáme, že dochází ke změně volební míst-

ního rozpočtu dostal Gong na
dotacích o milion korun méně.
Také bylo vyhlášeno výběrové
řízení na nového ředitele divadla a já doufám, že při výběru
bylo jedním z měřítek zvýšení
soběstačnosti této organizace. Jako svou zásluhu můžu
zmínit i tuto rubriku. I když je
to oproti mnou navrhovaným
změnám změna velmi nedostatečná, oproti dřívějšímu stavu,
kdy opoziční zastupitelé měli
možnost k vyjádření prakticky
nulovou, je i to úspěch.
Je něco, co hodnotíte na současném fungování MČ Praha 9 kladně?
Určitě ano. Jednak oceňuji, že
její představitelé mají s vedením radnice zkušenosti a vědí,
co dělají. Může se to zdát jako
samozřejmost, ale v posledních volbách často získali většinu hlasů zástupci hnutí ANO
a od svých stranických kolegů,
kteří jsou v takových obcích
zastupiteli, slýchám opravdu
těžko uvěřitelné historky
o diletantství těchto lidí, kteří
o vedení obce nemají nejmenší
představu. Ostatně víme, že ve
spoustě obcí koalice vedené
hnutím ANO také velmi záhy
skončily. A celkově mám za to,
že současná devítková koalice
– i přes výhrady, které k ní
mám – vede Prahu 9 zodpovědně a vůbec ne špatně.
Tato rubrika nevyjadřuje stanoviska MČ Praha 9

nosti ve dvou volebních okrscích. Jedná se o okrsky č. 9022
a 9023, které byly při minulých volbách umístěny v klubu Prosek, Jablonecká 322/2.
Z technických důvodů již nemůžeme tento objekt využít
pro volby, proto jako nejbližší vhodné místo byly vybrány
prostory Polikliniky Prosek,
Lovosická 40.
Veškeré další informace týkající se letošních voleb vám
rádi poskytnou J. Červenková
na tel.: 283 091 124 nebo Mgr.
Sýkora na tel.: 283 091 314
nebo můžete využít e-mailu
cervenkovaj@praha9.cz. red
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Anthropoid ve Vysočanech
Panelovou výstavu Anthropoid – 75. výročí, nad níž převzal záštitu starosta městské části Praha 9 Jan Jarolím,
můžete vidět ve Vysočanech u stanice metra Vysočanská do 14. října.
Výstavu pořádá Československá obec legionářská ve spolupráci s iniciativou Anthropoid.
Operace Anthropoid byl krycí název pro parašutistický
výsadek vyslaný během druhé
světové války z Velké Británie
na území protektorátu Čechy
a Morava. Tvořili ho vojáci československé exilové armády
Josef Gabčík a Jan Kubiš. Jednalo se o diverzní operaci, která proběhla mezi prosincem
1941 a červnem 1942. Jejím
hlavním cílem bylo uskutečnit
atentát na zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA
Reinharda Heydricha. K němu
došlo 27. května 1942. Heydrich na následky atentátu
4. června 1942 zemřel. Účastníci operace zaplatili za svůj čin
životem, když spolu s dalšími
výsadkáři podlehli 18. června
1942 v boji s přesilou nacistických vojáků v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Devítka na hrdinství svých
občanů nezapomíná
„Výstava Anthropoid – 75. výročí je pokračováním naší
snahy připomínat občany
Prahy 9, kteří se nesmazatelně vryli do její historie,“ říká
místostarosta MČ Praha 9
Adam Vážanský a vysvětluje:
„Před necelým rokem jsme
na tři domy ve Vysočanech
umístili pamětní desky, které
připomínají jeden z největších
odbojových počinů namířený
proti nacistickým okupačním
vojskům – atentát na říšského
protektora Reinharda Heydricha. Výsadkářům z Londýna
by se těžko podařilo jejich čin
uskutečnit, kdyby jim nepomáhaly rodiny z Vysočan – Smržova, Khodlova, Piskáčkova.
V září jsme udělili čestné ob-
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ho výsadku v koncentračním
táboře Mauthausen. Nebo autobusové zájezdy do koncentračního tábora Mauthausen,
jichž se rok od roku účastní
stále více zájemců.

Stále je co objevovat

Výstavu zahájil místostarosta MČ Praha 9 Adam Vážanský, historik Vlastislav Janík
a Karel Polata z iniciativy Anthropoid (zleva).

čanství MČ Praha 9 Jaroslavě
Mokré, rozené Smržové, která
se jako malá dívka aktivně
akce Anthropoid zúčastnila.
A věřím, že odvahu občanů
Prahy 9 za druhé světové války
budou připomínat i názvy ulic
v nové bytové zástavbě, která
vzniká ve Vysočanech na místech bývalých továren, kde tito
lidé pracovali.“
MČ Praha 9 spolu s iniciativou Antropoid podala návrh
na pojmenování nových ulic
v Praze 9 po rodinách, které se
aktivně zapojili do protinacistického odboje, na místopisnou
komisi Magistrátu hl. m. Prahy.

jsou historici, soukromí badatelé a členové naší iniciativy
Vlastislav Janík a Jaroslav
Čvančara,“ dodává Karel Polata z iniciativy Anthropoid.
K zachování paměti národa
přispívají historici Vlastislav
Janík, Jaroslav Čvančara a Vojtěch Šustek nejen shromažďováním faktů o době heydrichiády a pražských událostí
z doby druhé světové války, ale
rovněž organizují zádušní mši
v chrámu sv. Víta vždy v den
výročí první hromadné popravy spolupracovníků londýnské-

Mohlo by se zdát, že za 75 let,
které uběhly od atentátu na
Reinharda Heydricha, bylo už
vše řečeno. Např. 294 medailonků hrdinů a obětí heydrichiády popravených v Mauthausenu vyšly v Pamětní knize,
pod níž jsou podepsáni Jaroslav
Čvančara, Vlastislav Janík, Václav Ledvinka a Vojtěch Šustek.
„Ale stále je co objevovat,
stále zaplňujeme mezery v poznatcích, hlásí se i pamětníci,“ konstatuje Vlastislav Janík
a k dobru dává zajímavost,
k níž se spolu s kolegy dopracoval až nedávno: „Příslušník
gestapa Robert Eret, který se
podílel na vyšetřování atentátu na Heydricha a byl přítomen
při identifikaci parašutistů
v kostele sv. Cyrila a Metoděje,
získal byt po Khodlových. Nábytek z bytu prodal Karlu Čurdovi, který parašutisty zradil,
a za Čurdu se dokonce provdala sestra jeho manželky, v té
době se jmenovala Bauerová.“
text a foto: mk

Fakta, zádušní mše i návštěvy
koncentračního tábora
Panelová výstava Anthropoid
– 75. výročí byla poprvé ke
zhlédnutí v květnu v Praze na
Klárově. „Poté se stěhovala
na Karlovo náměstí, náměstí
Jiřího z Poděbrad, před zámek
v Čakovicích a od 15. září do
14. října je v Praze 9. Hlavními
autory textů a obrazové části
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Městská část Praha 9
ocenila své významné občany
„Opět po roce jsme se sešli k slavnostními aktu, kterým se městská část Praha 9 snaží vyjádřit vděčnost a upřímné
poděkování svým významným občanům za jejich zásluhy a za přínos k rozvoji obce, v níž společně žijeme, k rozvoji naší vlasti,“
řekl 6. září v obřadní síni vysočanské radnice starosta Devítky Jan Jarolím.
„Ocenění, kterého se vybraným občanům dostalo, je
projevem úcty k jejich mimořádným lidským vlastnostem,
k profesním úspěchům, jejich
celospolečenské prestiži, jejich
morálním postojům a zejména
k jejich výjimečně kladnému
vztahu ke společnosti, a tím
vlastně k nám všem,“ pokračoval Jan Jarolím.
Čestné občanství MČ Praha 9, Ceny městské části
a Ceny starosty MČ Praha 9
byly letos předávány po sedmé. Zásluhy budoucích laureátů přitom oceňují sami
obyvatelé Prahy 9. Návrhy na
předání cen vzešly z jejich
podnětu. „Velmi si přeji, aby se
toto naše symbolické ocenění
stalo i motivací do budoucna
zejména pro potenciální následovníky z řad všech generací,“
uzavřel spolu s gratulací oceněným Jan Jarolím.

Profesor František Pišinger

Čestné občanství MČ Praha 9:
Jaroslava Mokrá
Čestné občanství MČ Praha 9,
tedy nejvyšší čestné osobní vyznamenání, které městská část
svým občanům může věnovat,
převzala Jaroslava Mokrá.
Narodila se ve Vysočanech
Jaroslavu a Jaroslavě Smržovým v roce 1930. Po vzoru
svých rodičů se aktivně zapojila do činnosti místního So-

Jaroslava Mokrá
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Letos již posedmé oceňovala městská část Praha 9 významné osobnosti

kola. Pomáhala svým rodičů
(a okruhu sokolských podporovatelů), kteří byli všichni pro
svou pomoc výsadku Anthropoid 24. října 1942 popraveni
v koncentračním táboře Mauthausen.
Těsně po atentátu na Heydricha pomohla své matce odvézt
zapůjčené kolo, které použil
Kubiš při útoku, z Vysočan do
Hloubětína. V této souvislosti
byla také vyslýchána na gestapu, ale podařilo se jí přesvědčit
vyšetřovatele, že si nic nepamatuje. Po zatčení rodičů byla
až do konce války, do 5. května
1945, s bratrem internována
na několika místech. Po válce
se jí ujali příbuzní.
Je jednou z posledních přímých svědků událostí jara
a léta 1942. O osudu svém
a dalších internovaných dětí
odbojářů seznamuje součas-
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nou veřejnost na besedách,
v článcích či v televizních
a rozhlasových dokumentech.
Jejím oceněním jsou současně symbolicky oceněni jak její
rodiče, tak i další popravení
členové rodin vysočanských
odbojářů (Khodlovi, Piskáčkovi), kteří žili ve Vysočanech
a aktivně pomáhali Gabčíkovi s Kubišem. Těmto rodinám
byly v říjnu 2016 v Praze 9 odhaleny pamětní desky.

Cena MČ Praha 9:
Prof. František Pišinger
Letos šestaosmdesátiletý profesor František Pišinger (1931)
má za sebou život doslova
naplněný hudbou. Jeho nástrojem, z něhož dokázal vyloudit
zvuky cituplným půvabem
umocňující skladatelovu předlohu, bylo violoncello. Už za

studií na Pražské konzervatoři
spolu s violistou Jaroslavem
Ruisem založil v roce 1950
Kvarteto Pražské konzervatoře, později přejmenované na
Dvořákovo kvarteto. O čtyři
roky později byl přijat na AMU,
ale nestačil ukončit ani první
ročník a byl ze studia vyhozen
pro nevhodný „třídní původ“.
Z následující dvouleté vojenské služby na Slovensku byl
„vyreklamován“ Společností
Antonína Dvořáka a převelen
do Prahy, kde za nějaký čas nastoupil k Armádnímu uměleckému souboru. Do AUSu vzal
celé kvarteto, které nějaký čas
poté působilo jako jeho civilní soubor. V letech 1957–1982
bylo Dvořákovo kvarteto komorním sdružením při Moravské filharmonii v Olomouci.
V roce 1963 byla československými úřady Dvořákovu
kvartetu povolena účast na
zahajovacím koncertě Wagnerova festivalu v Bayreuthu. Mimořádný úspěch na tomto festivalu kvartetu otevřel cestu
nejen do celé Evropy, ale i do
Asie, Ameriky, Jižní Koreje, do
Hongkongu... Dvořákovo kvarteto během dlouholetého působení získalo mimořádný věhlas
a uskutečnilo bezmála tři tisíce koncertů po celém světě.
Od roku 1973 vyučoval profesor František Pišinger na Pražské konzervatoři a z jeho žáků
vyrostli koncertní mistři českých hudebních těles nejvyšší
úrovně (FOK, ND, Státní opera,
Česká filharmonie apod.).
ŘÍJ E N

2017

Z
Aleš Frabša

Petr Maišaidr

Ačkoli je Aleš Frabša (1936)
povoláním zlatník, mistr
uměleckých řemesel a v druhé polovině minulého století
také úspěšným absolventem
věhlasných mezinárodních
uměleckých soutěží, věnoval
celý život sportu. Byl reprezentantem pražské Slavie v lehké
atletice – v běhu na 100 m za
10,9 sekundy, na 200 m za
23,2 vteřiny.
Po skončení aktivní sportovní činnosti se atletice věnoval jako funkcionář. Zpočátku
byl předsedou oddílu atletiky TJ Slavia Praha, později se
stal ředitelem mezinárodních
atletických závodů Rošického
memoriálu v Praze. Tyto závody patřily v 80. letech k nejvýznamnějším soutěžím v Evropě. Byl i prvním, kdo ze své
organizátorské pozice začal
se soutěžemi v lehké atletice
„pod střechou“, organizačně
se podílel ve výboru evropského halového mistrovství v roce
1967 v Praze. Dnes se halová
mistrovství Evropy v lehké atletice pořádají běžně. Nikoho
nejspíš nepřekvapí, že byl také
spoluorganizátorem ME v atletice v roce 1978 na Strahově
a jako funkcionář se účastnil
olympijských her v Mnichově (1972) a ME ve Stuttgartu
v roce 1986 a ve francouzském
Liévinu o rok později.
Úspěšné sportovní funkcionaření mu však nestačilo, byl
i významným lehkoatletickým
trenérem. S reprezentačními
družstvy mužů a žen, kterým
se věnoval, se mu podařilo dosáhnout titulů mistrů ČSSR
a získat medailová ocenění na
českých i československých
šampionátech.
Za funkcionářskou činnost
v národním i mezinárodním
sportu získal řadu vyznamenání a cen. K loňským osmdesátinám byl oceněn pamětní
medailí ACS (armádní centrum
sportu) Dukla za dlouholetý
přínos a rozvoj sportu.

Zdá se, že Petr Maišaidr (1940)
si vzal za své krédo „Člověk,
který nemá ve svém životním
krédu hodnotu, za niž je ochoten položit život, prožije pouze
život plochý a nezajímavý“.
Střední školu (jedenáctiletku) studoval v Praze okolo poloviny padesátých let. Pro svůj
„rodinný původ“ byl ze školy
vyloučen a odmaturoval v Litvínově. Po maturitě nastoupil
jako dělník v tamních chemických závodech. Po absolvování
vojenské služby a návratu do
Prahy pracoval v n. p. Léčiva.
Od mládí tíhl k přírodě.
A právě blízkost přírodě a morální rozměr skautského hnutí,
obsažený ve skautském slibu,
ho oslovil natolik, že vstoupil
do skautské organizace, přijal
přezdívku „Kim“ a od té doby
se skauting stal jeho životním
posláním. Uvítal, když v dubnu
1968 byl po letech tvrdé diskriminace obnoven skaut a s přítelem Bohoušem „Robinem“
Olivou založili ve Vysočanech
při Svatyni Krista Krále z bývalé skupiny skautských ministrantů 43. skautský oddíl. Zakrátko se do oddílu přihlásila
velká skupina chlapců z hloubětínské školy.
Téměř ve stejné době založil
v Praze 9 místní pobočku Klubu angažovaných nestraníků
a stal se jejím organizačním
zpravodajem. Po vstupu okupačních armád v srpnu 1968
neprodleně spálil adresář členů organizace, protože se právem obával razií StB. Mnohé
z členů KANu se mu tak podařilo zachránit před perzekucí.
Přes zákaz skautu v roce
1970 pokračoval vysočanský
oddíl v činnosti, byť v ilegalitě.
Schůzky oddílu probíhaly buď
u „Kima“ doma, nebo v bytech
rodičů skautů. Pod vedením
„Kima“, Petra Maišaidra, oddíl
pracoval až do roku 1989. Za
tu dobu odchoval desítky skautů, převážně z Prahy 9. V roce
1990 Petr Maišaidr založil ve

Aleš Frabša

Petr Maišaidr
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Vysočanech nové středisko
skautů, které pracuje až dosud. „Kim“ je dnes vedoucím
klubu oldskautů.
Od roku 1995 pracoval Petr
Maišaidr v Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů
komunismu.

Ivana Kadlečková
Ivana Kadlečková (1946), od
roku 1994 ředitelka Českého
červeného kříže v Praze 9, má
hodně velikou rodinu. Přijala
do ní bezpočet potřebných
seniorů, leckdy zdravotně či
sociálně postižených. Jejím
prvním krokem po vstupu do
funkce ředitelky ČČK v Praze 9
bylo zřízení domácí ošetřovatelské péče ALICE. Tato péče
zajišťuje docházku odborných
sester na základě doporučení
praktického lékaře do bytů
klientů. Zajistila tím seniorům
zdravotní péči u nich doma.
O tři roky později ve spolupráci s městskou částí Praha 9
otevřela domov pro seniory
„Slunné stáří“. Jeho posláním
je poskytovat seniorům individuální pomoc a podporu,
kterou nelze zajistit prostřednictvím rodiny ani s pomocí
terénní či ambulantní sociální
služby.
Od roku 2010 funguje v Praze
9 tzv. senior doprava. I ta je dílem Ivany Kadlečkové. Umožnila tím méně mobilním občanům návštěvu společenských
zařízení, obstarávání nákupů
a třeba i odvoz mimo Prahu.
Příkladem další spolupráce
paní Kadlečkové s MČ Praha 9
je zřízení domu se zvláštním
režimem, který poskytuje individuální pomoc a podporu
osobám s neurodegenerativním duševním onemocněním
(s demencí – především Alzheimerovou chorobou) v seniorském věku (starším 60 let),
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a nelze ji zvládnout v rodině ani
prostřednictvím ambulantní
zdravotní či sociální péče.

Ivana Kadlečková
DEV Í T K A
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Ivana Kadlečková se stará
také o rekreační pobyty pro
seniory u nás i v zahraničí,
poskytuje ČČK odborná zdravotnická školení, organizuje
oceňování bezpříspěvkových
dárců krve, spolupracuje s Poliklinikou Prosek při Dnech
zdraví apod. V současné době
řídí 97 zaměstnanců.
Dalším jejím – zatím neuskutečněným – projektem je vytvoření hospice.

Cena starosty MČ Praha 9:
Ing. Eduard Juran
Ing. Eduard Juran (1931) je
absolventem studia dopravního inženýrství a angažoval se
především v oblasti městské
hromadné dopravy, zejména
pražského metra. Hned na
počátku výstavby trasy C byl
pověřen koordinací řešení
technických problémů spojených se stavbou v podzemí,
se kterou bylo zatím jen málo
zkušeností. Investorsko-inženýrskou organizací metra
byl později pověřen zpracovat
investiční záměry etapově
realizovatelného prodloužení
tras metra mimo centrum,
například trasy B z Karlína na
Černý Most a trasy C z Holešovic postupně na Ládví,
přes Střížkov a Prosek do
Letňan. Realizace projektu
o mnoho let později prokázala
jeho oprávněnost – přinesl
obyvatelům Prahy 9 optimální dostupnost k páteřnímu
systému MHD. I po odchodu
do důchodu v roce 1998 se zabýval integrovanou dopravou
ve městě i v regionu.
Nenechal se však zaslepit
jen strohými čísly, předpisy,
nařízeními a plachtami narýsovaných plánů. Velkou část
života zasvětil klasické hudbě.
Od roku 1970 je dirigentem
smíšeného pětadvacetičlenného pěveckého sboru, který
znají posluchači prostřednictvím koncertů nejen doma, ale
i v zahraničí (Německo, Itálie,

Ing. Eduard Juran
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Dánsko, Rumunsko a další).
Sbor má v repertoáru nejen
klasiky (Dvořáka, Mozarta, Fibicha, Brixiho, Rybu a jiné), ale
věnuje se i současným skladatelům.
Ing. Juran dlouhodobě pomáhá lidem v nouzi. Po roce
2003 byl po dvě volební období
předsedou představenstva azylového domu pro matky s dětmi v tísni. Azylový dům se snažil vést v duchu německého
sociálního reformátora Adolfa
Kolpinga, který v první polovině 19. století založil rozsáhlou
sociální federaci zajišťující, zejména mladým lidem, vzdělání
a podporu v nouzi. Nazývá se
Kolpingovo dílo a je rozšířena po celé Evropě a v Americe. Ing. Eduard Juran se podílel
na organizaci několika evropských setkání Kolpingova díla,
naposled v loňském roce.

Matěj a Kryštof Špilarovi
Bylo čtvrt na pět odpoledne, když si dva bratři, Matěj (2006) a Kryštof (2009)
Špilarovi, všimli vandala, který
se chystal ukrást kasičku u novinového boxu v Novoborské
ulici na Proseku. Když starší
z bratrů, devítiletý Matěj viděl,
že kolemjdoucí dospělé vandalova akce nezajímá, případně
otáčejí hlavu jinam, rozhodl
se jednat sám. Vytáhl mobil
a vymačkal linku tísňového
volání 158. Policejní operátorce popsal, co se děje, včetně
popisu pachatele a místa činu.
Dříve než hlídka stačila na
místo dorazit, se vandalovi
podařilo kasičku ukrást a od
novinového boxu odešel. Matěj
s mladším bratrem Kryštofem
se vydali za ním. Matěj policejní operátorce, která s ním
zůstala ve spojení, dokázal
přesně popsat, kudy pachatel
jde – vzpomněl si totiž, že každý stojan pouličního osvětlení
má jedinečné číslo – žádný
jiný nemůže mít stejné. Podle
těchto čísel operátorku a jejím
prostřednictvím sjíždějící se
hlídky dokázal zcela přesně

Ocenění Čestný občan MČ Praha 9 převzala Jaroslava Mokrá z rukou starosty Prahy 9 Jana Jarolíma

navigovat. A policisté díky
bratrům Špilarovým vandala
dopadli.
Za svůj statečný čin si oba
chlapci zasloužili ocenění ve
třináctém ročníku projektu
Češi roku 2016, který byl vyhlášen 27. prosince 2016 v Paláci Žofín.

Bc. Andrea Dunděrová
Původně absolventka Střední
ekonomické školy Andrea

Bc. Andrea Dunděrová

Matěj a Kryštof Špilarovi
8

DE VÍ TKA

/

MAGAZÍ N

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RA H A

9

Dunděrová (1977) si teprve
v době mateřské dovolené
našla čas k přemýšlení o tom,
čím by v životě chtěla být.
Strohé ekonomické myšlení a svět čísel ji dostatečně
neuspokojoval. Přála si stát se
člověkem, kterého druzí potřebují, přála si umět pomáhat
ostatním. Proto si zvolila studium na Pražské vysoké škole
psychosociálních studií, jejímž
heslem je „Starost o druhé lidi
je starostí o sebe i o svět“ a vystudovala obor sociální práce
se zaměřením na komunikaci
a aplikovanou psychoterapii.
Po absolvování bakalářského
studia nastoupila v roce 2013
do Kulturně aktivizačního centra pro seniory v Harrachovské
ulici v Praze 9 a stala se jeho
vedoucí. O jejím přístupu k seniorům svědčí citace z návrhu
na ocenění jedné z klientky
centra, paní Heleny Meszárošové: „... Je to výjimečná žena,
která svou práci vykonává
s velkým porozuměním pro
seniory. Vede kurzy, na kterých

nás s nekonečnou trpělivostí
zasvěcuje do tajů počítače.
Připravuje pro nás zajímavé
přednášky a výlety, na kterých
nás doprovází. Pokaždé nás
mile přivítá a zajímá se o nás.
To je v dnešní době, kdy
jsme mladými často vnímáni
negativně, velice milé jednání.
Máme paní Andreu moc rádi.“

Aleš Jindra

Jan Grunta

Aleš Jindra a Jan Grunta
To, co se dělo na zastávce autobusu Prosek na Vysočanské
ulici, je jako zlý sen. Sedmdesátiletý senior čekající na
autobus si odložil tašku. K tašce přisedl muž a pak si tašku
vzal. Její majitel ho upozornil,
že je to jeho taška, a neznámý
muž seniora napadl. Několikrát ho povalil, kopal ho do
hlavy... Okolo stáli lidé a dívali
se. Když se útočník stal agresivnější, decentně se odvraceli.
Senior nakonec zůstal ležet na
zemi, přijel autobus a útočník
s ukradenou taškou do něj
nastoupil. Řidič autobusu Aleš
Jindra (1968) z dálky viděl, co
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se na zastávce děje, a pokusil se ukrajinsky mluvícího
útočníka z autobusu vykázat.
Nepodařilo by se mu to bez přispění cestujícího Jana Grunty
(1979). Společně agresora
vyvlekli z autobusu. Janu Gruntovi se nakonec podařilo složit
útočníka k zemi, zasednout ho,
a tak ho zadržet až do příjezdu
policejních hlídek.

MUDr. Jana Bláhová
MUDr. Jana Bláhová (1947)
vystudovala lékařskou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci – obor gynekologie
a porodnictví, převážnou část
svojí profesní kariéry spojila
s Poliklinikou Prosek, kde již
v roce 1985 začínala na gynekologické ambulanci. Osobně
se podílela na přípravách zprovoznění polikliniky, která byla
otevřena pro občany Prahy 9
v květnu 1985.
Na začátku 90 let se intenzivně zapojila do procesu rozvolnění OÚNZ Praha 9 na jednotlivé zdravotnické subjekty
a stála u zrodu samostatné Polikliniky Prosek, která vznikla
k 1. 1. 1992. Následně byla jmenována do funkce odborného

MUDr. Jana Bláhová

zástupce ředitele polikliniky
a tuto činnost vykonává doposud. V této pozici se významně
podílela na převodu Polikliniky
Prosek ze státu na městskou
část Praha 9, ke kterému došlo
v roce 1998.
Od vzniku akciové společnosti Polikliniky Prosek v roce
2008 je členem dozorčí rady
společnosti. Je velice schopným a vysoce angažovaným
členem managementu polikliniky. Nelze ji tudíž upřít přímý
podíl na bezproblémovém chodu polikliniky a jejím rozvoji
po dobu čtvrt století.

R U G B Y C L U B S PA RTA P R A H A
Hráči:
Jan Benda
Jiří Skall
Richard Palm
Tomáš Luka
Josef Štandera
Pavel Indrák
Přemysl Brádle
Jan Páv
Jan Havlíček
Matěj Křížek
Vojtěch Hruška
Marek Loutocký
Daniel Chmelík
Matiáš Děd
Josef Kučera
Lukáš Hřebačka
Richard Hřebačka
Vachtang Pailodze
Irakli Sulinamidze

Pavel Vokrouhlík
Jiří Pantůček
Martin Schneider
Pavel Pytela
Vladimír Maier
Lukáš Černý
Ladislav Šelepa
Luboš Jindra
Petr Živný
Realizační tým Rugby Clubu:
Petr Okleštěk
Jan Dezort
Kamil Dvořák
Petr Kozlík
Michal Šaroch
Prezident klubu Rugby Clubu:
Miloš Sluše

V roce 1995 se rozhodla podnikat a otevřela si na poliklinice soukromou gynekologickou
ambulanci. Denně ošetří velké
množství spokojených pacientek. Důkazem toho je přeplněná kartotéka, která obsahuje
kolem 4000 karet zdravotní
dokumentace, a k tomu ročně
projde ambulancí průměrně
100 těhotných klientek. Za celou její pracovní kariéru je to
závratný počet maminek. Doktorka Bláhová je neuvěřitelně obětavá a zkušená lékařka,
vždy příjemná a vstřícná, stále
plná elánu.

Rugby Club Sparta Praha
Rugby Club Sparta Praha byl
založen 28. srpna 1928. Prvním
trenérem se stal člen francouzské mise Andrée Cannellas.
O tři čtvrtě roku později, 28.
dubna 1929, bylo sehráno první přátelské utkání AC Sparta
versus VŠ Sport Brno.
Na počátku 30. let minulého
století se tým postupně dostával na sportovní vrchol. Francouzský trenér Cannellas tehdy dovedl Spartu k prvnímu
mistrovskému titulu. V roce
1934 došlo ale k neštěstí. Požár zachvátil celou tribunu
a klubu shořelo veškeré vybavení včetně dresů.
Po nucené přestávce vyvolané nacistickou okupací
a druhou světovou válkou dochází v roce 1945 k obnovení
rugby na Spartě. Forma mužstva je stále lepší a v letech
1967 a 1968 dosahuje vrcholu – Sparta se stala dvakrát za
sebou mistrem republiky. Pod
vlivem okupace sovětských
vojsk a politické krize v Československu však odchází z mužstva šest významných hráčů
na západ. Konsolidace mužstva je postupně dokončena až
v roce 1973, kdy se Sparta opět
stala mistrem republiky.
V letošním roce bylo pro rugbyovou Spartu rozhodující
datum 24. června, kdy se konalo finále Extraligy mezi Spartou a Tatrou Smíchov. Celkové vítězství vybojovala Sparta
a potvrdila tak svoji letošní
výbornou formu. Po dlouhých
18 letech získalo toto mužstvo
opět titul mistra republiky.

R A D N I C E

Den
zdraví na
Poliklinice
Prosek
Poliklinika Prosek, jejímž
zřizovatelem je MČ Praha
9, pořádala ve spolupráci
s oblastním spolkem ČČK
Praha 9 a Magistrátem hl.
m. Prahy 14. září tradiční
Den zdraví. Za deštivého
dne odborníci především
z prosecké polikliniky radili
návštěvníkům, co dělat pro
udržení či zlepšení zdraví.
Zájemci podstoupili i interní vyšetření, jako například
měření krevního tlaku, měření hladiny cukru v krvi při
diabetologickém vyšetření,
měření cholesterolu nebo
kožní vyšetření a orientační
vyšetření zraku. foto: pp

foto: Jan Dostál

Pozor, změna termínů
Ocenění Rugby Clubu Sparta Praha převzal jeho prezident Miloš Sluše.
Ragbisté spolu s místostarostou Prahy 9 Adamem Vážanským.
ŘÍ JEN

2017

Na podzim dochází ke změnám termínů jednání
Zastupitelstva městské části Praha 9.
Zastupitelé MČ Praha 9 budou jednat ve dnech 31. října a 12. prosince vždy od
10 hodin v zasedací místnosti vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9.
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Říjnová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
4. října 2017 od 14 hodin
Divadlo Gong: Život je jen náhoda
Vystoupení Vládi Hrona
a Jiřího Wericha Petráška pro
seniory MČ Praha 9. Vstupenky
v pokladně Gongu za 20 korun.
18. října 2017 od 14 hodin
S Jitřenkou Na Zastávce
při dechovce
Srdečně zveme seniory naší
městské části do čerstvě otevřené restaurace ve Vysočanech na dvě hodinky pohody,
která v televizi chybí. Kolbenova ulice č. 16, hned vedle Modlitebny Krista Krále. Zdarma.

Připravujeme:
2. listopadu 2017 od 14 hodin

Divadlo Gong:
Chlapy a chlapci tančí a zpívají
Vystoupení pro dobrou náladu
všech nadstandardně pohodových seniorů. Uslyšíte písničky všech žánrů. Vstupenky za
20 korun je možné zakoupit
v pokladně Divadla Gong od
října.
21. a 22. listopadu 2017 od 11 hodin
Divadlo Hybernia:
Muzikál Romeo a Julie
Vstupenky si můžete zakoupit
14. a 15. listopadu 2017 od
10 do 14 hodin za 50 korun
v Galerii 9, stará budova
vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9. Omezený
počet vstupenek.

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

JUBILANTI

70 let
Milan Kuželka
– „Milane už to začne,“
kamarádi
80 let
Elena Chlobystinová
Luboš Mertel
Jiřina Háková
Jana Slechanová
Slávka Skopová
Helena Bednářová krásné narozeniny přeje
Petr s rodinou
Václav Ryant
Miloslava Patzelová
– ke kulatému výročí
maminky, babičky
a prababičky, které
oslavila v září, přeje
hodně zdraví celá rodina
Bohuslav Martínek
Jaroslav Havel
Karel Bureš
Ludmila Cejpová
Miroslav Grusman
Hana Suchomelová
85 let
Jaroslava Nováková
Štěpánka Zedková
Eva Baumruková
Roman Lilling
František Dlouhý
Hana Jandová
Ondřej Kozík
Miroslav Rezek
Ing. Miroslav Trunda
Eva Pospíšilová
Jaroslav Bulíček
Milan Černý

90 let
Věra Beránková
Blažena Ptáčková –
vše hezké pro naši
milovanou tetu
Jaroslava Havlová –
hodně zdraví, vitality
a krásných chvil přejí
manžel Zdeněk, děti,
vnoučata a pravnoučata.
Hezky si 27. října
užij svůj den, mamčo
a babčo.

Společnou cestou…
19. července 1967
uzavřeli svůj sňatek
manželé Věra a Josef
Smolíkovi. Za MČ Praha
9 blahopřejeme ke zlaté
svatbě.
7. září oslavili svou
zlatou svatbu manželé
Květuše a Josef
Adámkovi z Proseka.
Pohodu ve dvou popřáli
i zástupci MČ Praha 9.
7. října 2017 oslaví
50 let společného života
manželé Marcela a Ing.
Zdeněk Poláškovi.

91 let
Milan Schönauer
Zdeněk Slezák
Danuše Komínková
Alois Chomát
Václav Drahoš
Blanka Waltrová
92 let
Dagmar Janatová
Stanislav Mach
Rostislav Kunert
JUDr. Pavel Holeček
93 let
Marie Svobodová
Libuše Šrajerová
Marie Semínová
Libor Charvát
Jaroslava Šafaříková
Rudolf Turek
95 let
Alenka Mrštíková

Diamantovou svatbu
oslavili 26. srpna 2017
manželé Ludmila
a Ing. Josef Fuskovi
z Proseka. Všechno
nejlepší a hodně dalších
společných chvil přeje
dcera Helena s dětmi
Lucií a Radimem.
Jaroslava a Zdeněk
Kučerovi oslaví 25. října
65 let společného života.
Všem blahopřejeme!
Upozornění: Na základě zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů,
je nutné, aby se zveřejněním svého jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka
jubilant souhlasil. K životnímu jubileu 80,
85, 90 let a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci od starosty MČ Praha 9.
Součástí je i lístek, jehož prostřednictvím
se vyjádří, zda chtějí zveřejnit své jméno
mezi jubilanty, či nikoliv. Jména jubilantů jsou proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud má redakce souhlas jubilanta
do 10. dne v měsíci, je jeho jméno zveřejněno v následujícím měsíci.

Z turnaje pétanque
Turnaj v pétanque pro seniory z Prahy 7, Prahy 8 a Prahy 9 se uskutečnil 13. září na sportovním hřišti v areálu
ZŠ Glowackého v Praze 8. Devítku reprezentovalo devět statečných žen a mužů ve třech družstvech.
A seniorům z MČ Praha 9
nechyběl ani maskot v podobě
šestileté psí dámy Áji. Deštivé
počasí turnaji příliš nepřá-
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lo, všichni ovšem bojovali
s patřičným zápalem. Renáta
Píchová z oddělení kultury MČ
Praha 9 děkuje všem senio-
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rům, kteří hrdinně bojovali
skoro mezi profesionály,
a přestože obsadili několik
posledních míst, odnesli si

pamětní medaili, drobné dárky
i hřejivý pocit u srdce – protože není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se a pobavit. foto: jd
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek, www.ssspraha9.cz,
tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
2. 10. 2017 / PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Počítačové kurzy – začátečníky a mírně
pokročilé9:00–13:00
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
ásti Praha 9, uplynulý
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30–11:30
m Střediska, na
y zaznamenal
i náš cvičení s lektorkou – muži
Kondiční
/sál Harfica/
10:00–11:00
ultativní služby,
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:00–11:00
m zkomplikovaly
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance
bách, který vyloučil
/sál Harfica/
11:00–12:00
vání o státních
Country tance
14:00–16:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
oru a spolupráci
14:10–15:10

3. 10. 2017 / ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
8:30–14:30
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

4. 10. 2017 / STŘEDA

1

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Francouzština – nový kurz pro úplné
začátečníky8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé 10:00–11:00
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou /sál
Harfica/, zdarma
10:30–11:30
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Ema Destinová, přednáší
PhDr. A. Karkulová
13:15–14:30
Dílničky: Přívěsky z korálků
14:45–16:00

5. 10. 2017 / ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Počítačový kurz mírně pokročilé 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20–11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:00–11:00
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

6. 10. 2017 / PÁTEK

Počítačové kurzy – začátečníky a mírně
pokročilé9:00–13:00
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30–11:30
Kondiční cvičení s lektorkou – muži
/sál Harfica/
10:00–11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:00–11:00
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance
/sál Harfica/
11:00–12:00
Klub seniorů, kardiaků
14:00–17:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:10–15:10

Počítačové kurzy – začátečníky a mírně
pokročilé9:00–13:00
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30–11:30
Kondiční cvičení s lektorkou – muži
/sál Harfica/
10:00–11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:00–11:00
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance
/sál Harfica/
11:00–12:00
Country tance
14:00–16:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:10–15:10

Počítačové kurzy – pro začátečníky
a mírně pokročilé
9:00–13:00
Němčina s Petrou (pokročilí)
9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30–11:30
Kondiční cvičení s lektorkou – muži
/sál Harfica/
10:00–11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:00–11:00
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance
/sál Harfica/
11:00–12:00
Country tance
14:00–16:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:10–15:10

10. 10. 2017 / ÚTERÝ

17. 10. 2017 / ÚTERÝ

24. 10. 2017 / ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
8:30–14.30
Počítačový kurz – úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč)9:00–14.00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

18. 10. 2017 / STŘEDA

25. 10. 2017 / STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč)9:00–14:00
Počítačový kurz – úplné začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí)
9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu: písně různých žánrů pro
všechny seniory
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00

11. 10. 2017 / STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Francouzština – nový kurz pro úplné
začátečníky8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé 10:00–11:00
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou
/sál Harfica/, zdarma
10:30–11:30
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Taneční centrum – BALET PRAHA JUNIOR,
beseda s mladými tanečníky 13:30–14:30
Dílničky šikovných rukou:
Ozdoby a dekorace z papíru
14:45–16:00

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Francouzština – nový kurz pro úplné
začátečníky8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé 10:00–11:00
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou
/sál Harfica/, zdarma
10:30–11:30
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Přednáška, beseda s lékařem: Ženské zdraví
a menopauza13:30–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky: duhové kameny
(plochý kamínek s sebou)
14:45–16:00

12. 10. 2017 / ČTVRTEK

19. 10. 2017 / ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Počítačový kurz mírně pokročilé 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20–11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:00–11:00
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Počítačový kurz mírně pokročilé 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20–11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:00–11:00
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

13. 10. 2017 / PÁTEK

20. 10. 2017 / PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Angličtina (pokročilí)
10:00–11:00
Vycházka - Pražský hrad, komentovaná
prohlídka reprezentačních prostor
(pouze pro přihlášené)
8:30–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat)
12:20–19:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
14:00–15:00

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Vycházka: zahrada Černínského paláce
a loretánský kostel Narození páně.
Sraz v Harrachovské 2, v 8:45.
Zdarma8:45–13:00
Angličtina (pokročilí)
10:00–11:00
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat)
12:20–19:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
14:00–15:00

9. 10. 2017 / POND7ĚLÍ

16. 10. 2017 / PONDĚLÍ

23. 10. 2017 / PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15

ŘÍ JEN

2017

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Karty – společenské hry
9:40–12:00
Vycházka, komentovaná prohlídka České
televize, omezený počet, je nutné se přihlásit,
vedoucí Bc. A. Dunděrové, tel.: 724 905 785,
vstupné 50 Kč
8:45–13:00
Angličtina (pokročilí)
10:00–11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat)
12:20–19:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
14:00–15:00
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/
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Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Francouzština – nový kurz pro úplné
začátečníky8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé 10:00–11:00
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou
/sál Harfica/, zdarma
10:30–11:30
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Přednáška, beseda: Aktivně s úsměvem
s cvičitelem Davidem Hufem. Po přednášce
ukázky cvičení v parku. Doporučeno vhodné
oblečení a obuv
13:15–14:30
Dílničky šikovných rukou: Netradiční
dekorace na stěnu
14:45–16:00

26. 10. 2017 / ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Počítačový kurz mírně pokročilé 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20–11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:00–11:00
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

27. 10. 2017 / PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma
/sál Harfica/
8:15–9:15
Karty – společenské hry
9:40–12:00
Vycházka – komentovaná prohlídka
s historičkou, historické sály a věž.
Novoměstské radnice. Sraz v 8:00
v Harrachovské 422/2 2, Cena 100 Kč.
Zájemci, hlaste se u Bc. A Dunděrové,
tel.: 724 905 785
9:00–13:00
Angličtina (pokročilí)
10:00–11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat)
12:20–19:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
14:00–15:00
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Tábor s klubem Harfica
Již na dvanáctý letní táborový pobyt nazvaný „Bezpečné prázdniny s Harficou“ jsme s klubem Harfica vyjeli ve dnech
31. července až 7. srpna. Letošní rok jsme se vrátili do turistické základny Buben v obci Plešnice u Plzně.
Přímo nad základnou se tyčí
zřícenina hradu Buben, jednu
stranu areálu lemuje řeka
Mže a ve vzdálenosti dvou
kilometrů se nachází přehrada Hracholusky, kam jsme se
společně s dětmi za hezkého
počasí chodili koupat. Samotný
areál nabízí k využití hřiště se
sportovní výbavou, pingpongový stůl, ohniště a velkou společenskou místnost, která slouží
také jako jídelna. Okolní příroda nabízí možnost připravovat
program a trávit čas jak v lese,

tak na louce, na poli či přímo
u přehrady, případně řeky.
Program na táboře se skládal
z celotáborové hry, která byla
tematicky zaměřena na cestování fantazií a inspirována
byla knihou Nekonečný příběh
autora Michaela Endeho. Zařazeny letos byly také hry tzv.
psychosociální, které dětem
hravou a interaktivní formou
přibližují vážná témata jako
prevence šikany, rasismus, násilí a agresivní chování, či vzájemná komunikace. Nechyběly

Napínavé
čtení v klubu
Desátého října přijďte ve tři hodiny
odpoledne do klubu Harfica na
Proseku.
Navštíví nás dva spisovatelé detektivek:
Marie Kurková a Jiří Houdek. Marie Kurková bude číst ze své knihy Kdo zabil…,
Jiří Houdek přečte jednu povídku ze své
nedávno vydané knihy Fantom vraždí
za soumraku. Obě publikace obsahují
tajemné, napínavé a někdy i trochu
strašidelné povídky. Jiří Houdek navíc
nedávno dostal První cenu Společnosti
Agathy Christie za nejlepší povídku
roku. Umíte si představit lepší zábavu
na sychravé podzimní odpoledne?

12
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oblíbené výtvarné a sportovní
workshopy, táboráky, diskotéka a celodenní výlet do Plzně.
V Plzni jsme navštívili oblíbenou Techmania science center,
která hravou formou představuje různé fyzikální a chemické zákonitosti, a plavecký areál
Slovany, který kromě plaveckých bazénů nabízí také tobogán, divokou řeku, relaxační
bazén a vířivou vanu.
Tábora se účastnilo 21 dětí
s trvalým pobytem v Praze 9
ve věku 6 až 14 let. Personálně

tábor zajišťovalo sedm dospělých pracovníků (6 oddílových
vedoucích a hlavní vedoucí),
kteří mají dlouhou praxi v práci s dětmi a ve zdravotnictví.
Na letošním táboře byla navíc
kuchařka, takže veškeré jídlo
bylo připravováno přímo na
základně.
Za to, že jsme tábor mohli opět uskutečnit, děkujeme
Úřadu městské části Praha 9
a Magistrátu hlavního města
Prahy, kteří tábor financují.
Petra Slováčková

Pojeďte s klubem Harfica
na malostatek Blatiny
Letos v období podzimních prázdnin
klub Harfica pod záštitou MČ Praha 9
opět pořádá víkendový výjezd pro děti
z Prahy 9. Víkend je koncipován jako
akce navazující na letní tábor s Harficou.
Víkendový výjezd s Harficou je určen
pro děti od 7 do 15 let, které chtějí zažít
zajímavý a aktivní víkend v mimopražském
a mimoměstském prostředí.
Klub Harfica pro děti zajistil nejen dopravu, stravu, ubytování a materiální vybavení pro nejrůznější aktivity (výtvarné,
sportovní a herní potřeby), ale také zajímavý a interaktivní preventivní program pod
vedením odborného pracovníka a psychosociální hry. Dále se děti zapojují do procesu vaření, úklidu a soužití se skupinou
v malém domku po dobu 3–4 dní, což je pro
mnohé nezapomenutelná zkušenost.
Dosavadní výjezdy byly vždy realizovány
v prostorách objektu Malostatek Blatiny
na Benešovsku, kde nás vždy vítá přátelský a vstřícný majitel, kreativní člověk, kuČÁ S TI
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til a milovník zvířat Matouš Horák se svou
milou manželkou Martinou Horákovou,
která je veterinární lékařka a na statku má
vlastní ordinaci. K pobytu již tradičně patří komentovaná prohlídka statku, projížďka na koni a procházka s volem v doprovodu majitelů malostatku. Ani letos tomu
nebude jinak. Více informací o malostatku
najdete na www.malostatekblatiny.cz nebo
na jejich Facebooku: Malostatek Blatiny.
Nejen program připravený pracovníky
klubu Harfica, ale již samotný pobyt na
takto zajímavém místě je pro děti jedinečný zážitek.
Jelikož je příspěvek na pobyt opravdu symbolický a činí 160 Kč na dítě, je
výjezd určen především pro děti z rodin
s nižším socioekonomickým statutem.
Podmínkou pro přijetí na výjezd je trvalý
pobyt v Praze 9.
Přihlášky se i v průběhu října distribuují
přímo v klubu Harfica (kde vám také pracovníci klubu podají více informací) nebo
na Odboru sociálním Městské části Praha 9.
S přihlášením neváhejte, jelikož je kapacita
pobytu omezena na 15 dětí. Petra Slováčková
ŘÍJ E N

2017

DO P R AVA

Chceme dokončení
městského okruhu – Blanku II
Od otevření tunelového komplexu Blanka neutichají spory o to, zda přispěl ke zlepšení dopravy v Praze, či ji naopak ještě
více komplikuje. „Od samého začátku tvrdíme, že otevření tunelu Blanka je pro Prahu přínosem, třebaže se kladně odrazilo
především v Praze 7 a naopak u nás na Devítce dopravu zkomplikovalo. Je to však jen tím, že nepokračují návazné práce,
které byly v minulosti známy jako projekt Blanka II,“ konstatuje Marek Doležal, místostarosta MČ Praha 9 odpovědný
za její rozvoj a výstavbu a zároveň zastupitel hl. m. Prahy.
Už v roce 2011 připravovaný
záměr pokračování městského
okruhu počítal se zahloubením ulice V Holešovičkách,
zkapacitněním Průmyslové
a navazujícími stavbami
Vysočanské radiály a Jarovské
spojky. Tento projekt prošel
územním řízením a řízením
podle EIA (vyhodnocení vlivů
na životní prostředí – proces,
jehož cílem je získat představu
o výsledném vlivu stavby na
životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu
vhodné ji realizovat nebo za
jakých podmínek je realizace
akceptovatelná).
„Takovéto pokračování městského okruhu by mělo přinést
zklidnění dopravy ve městě
a bezprostředně také v naší
městské části, protože hlavní
osa jde Povltavskou a Spojovací ulicí přes křižovatku na Jarově, která by byla řešena mimoúrovňově,“ říká Marek Doležal.

Ale…
Tunelový komplex Blanka se
dostavoval v době ekonomické
krize, sám přišel na více než
40 miliard korun a na pokračování městského okruhu nebyly
finance.
„V roce 2012 proto tehdejší náměstek Magistrátu hl. m.
Prahy Nosek zadal DOČASNÝ
záměr vedení okruhu. Ten předpokládal zřízení mimoúrovňo-

vých křižovatek Kbelská – Poděbradská a Kbelská – Kolbenova
a zatunelování Holešoviček,“
dokresluje Marek Doležal.
O rok později pak Institut
plánování a rozvoje (IPR) hl. m.
Prahy navrhl pro nový územní plán upravit komunikační
síť tak, aby část zatížení okruhu převzaly ulice Průmyslová a Kbelská, což by umožnilo
nebudovat Libeňskou spojku
a obě větve okruhu realizovat
skromněji, a částečně v podobě městského bulváru.
„Poslední návrhy duálního
vedení okruhu, které zaznívají z magistrátu, pak mluví jen
o rozšíření komunikací, ponechání úrovňových křižovatek
a nepočítají s žádným zahloubením. Rozšíření komunikací
by se v Praze 9 týkalo Spojovací, Českobrodské, Kbelské. To
je pro nás však naprosto nepřijatelné,“ zdůrazňuje Marek
Doležal a pokračuje: „Křižovatka Poděbradská a Kbelská je
nejzatěžovanější povrchovou
křižovatkou v Praze. Nestačí
proto jen rozšířit komunikace,
ale je třeba zároveň vybudovat
jejich mimoúrovňové křížení,
aby se průjezdnost křižovatek
zvýšila.“

Duál = alibismus
Princip duálního vedení
okruhu, tak jak se o něm nyní
diskutuje, má sice několik

variant vedení, vždy však ještě
více zatíží dopravu v Praze 9.
Neotráví tak jen řidiče, kteří
už dnes přes Devítku popojíždí
v dlouhých frontách, ale především místní obyvatele.
„Ti, kteří duál prosazují, argumentují především tím, že ho
lze realizovat za poloviční náklady. Smutné je, že tak peníze
a jakési ‚transparentní úspory‘ staví nad komfort bydlení
a zdraví lidí. Chápu, že odhadované náklady na zahloubení komunikací a stavbu mimoúrovňových křižovatek ve výši 35
až 40 miliard korun se mohou
zdát vysoké. Ale jedná se o trvalé řešení, které ve východní části Prahy přinese zlepšení
v automobilové dopravě a sníží
její negativní dopady na životní
prostředí. A provizorní řešení,
které navrhuje duální vedení
okruhu, přijde rovněž na miliardy. Otázkou také je, kdy by se
realizoval, protože musí projít
standardním územním řízením,
řízením EIA atd. V našich podmínkách to je proces na desetiletí. Takže duál je podle nás jen
čirý alibismus, který sice před-

stírá snahu něco řešit, ale z ‚objektivních důvodů‘ nerealizovat,“ uzavírá Marek Doležal.

Řešením je pokračovat
ve výstavbě
Také na jednání Zastupitelstva MČ Praha 9 dne 19. září
2017 zazněl nesouhlas
zastupitelů s řešením městského okruhu v tzv. variantě
Duál. Zastupitelstvo trvá na
pokračování projektové i realizační přípravy tunelového
vedení městského okruhu na
území MČ Praha 9 v úseku
mezi Balabenkou, Spojovací
a křižovatkou Jarov a dokončení východního segmentu
městského okruhu v původně
plánované a projednané studii
tunelové varianty vedené na
území MČ Praha 9 v podzemí
v souběhu se Spojovací od křižovatky s Českobrodskou ve
směru k Balabence. Zároveň
zastupitelstvo Devítky vyzvalo
hlavní město Prahu k pokračování a zajištění kontinuity
prací na projektové přípravě
severovýchodního segmentu
městského okruhu. mk

INFO
Dopravu v Praze 9 může zlepšit dobudování vnitřního (městského okruhu) –
severovýchodní část, tedy propojení komplexu Blanka s Jižní spojkou přes Libeň
a Malešice (Pelc Tyrolka – Balabenka – Jarov – Malešice). Je to řešení, se kterým se
počítá posledních deset let a je zakotveno v územním plánu a dalších dokumentacích.
Tento záměr má rovněž kladné hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA).
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Tsunami v našich školkách a školách
Koncem září zmizely katastrofické scénáře o vysokém počtu dětí, které se nedostaly do mateřských škol. „Skončila totiž
správní řízení a také se už všichni rodiče rozhodli, kam budou dávat své děti, takže podle čísel z výkazů školských zařízení
odevzdaných koncem září jsme umístili všechny tříleté děti s trvalým pobytem v naší městské části,“ říká radní odpovědný
za školství v MČ Praha 9 Zdeněk Davídek.
V tomto školním roce je tedy
kapacita mateřských škol dostačující, ale vzhledem k nárůstu počtu nových obyvatel v Praze 9 se bude zájem
o místa v nich zvyšovat. Počítáte s tím?
Zvyšující se zájem o místa
v mateřských školách si
uvědomujeme, nicméně se
zdroji, které dostáváme z tzv.
rozpočtového určení daní, je
naprosto vyloučeno navyšovat kapacity školek tak, jak
bychom si přáli. Přesto jsme
v této oblasti v uplynulých
letech rozhodně nezaháleli. Od
školního roku 2011/2012 do
tohoto jsme vybudovali jednu
zcela novou mateřskou školu
- MŠ Kytlická, zřídili další
mateřskou školu jako součást
ZŠ Na Balabence a přístavbami v MŠ U Nové školy a U Vysočanského pivovaru jsme
získali dalších 7 tříd pro 178
dětí. Celkový nárůst kapacit
našich mateřských škol za
posledních pět let představuje navýšení o více než 32 %,
tedy téměř o třetinu. Do toho
přitom nezapočítávám dalších
24 míst v MŠ Kovářská, která
nyní vznikla v rámci přestavby
budovy školy. Stejně tak je
před dokončením nástavba
v MŠ Litvínovská 490. Pokud
mám správné informace, jedná
se o nejvyšší procentuální
nárůst míst v rámci celého
hlavního města.
Přestože mateřské školy, které zřizujete, patří do jedné
spádové oblasti, každá z nich
přijímá děti od tří do šesti let.
Není tento rozdílný věk na
škodu jejich vzdělávání?
S touto nerovnoměrností
bohužel nemůžeme jako
zřizovatel nic dělat. Přijímání
do mateřských škol probíhá
v režimu nejen školského
zákona, ale i správního řádu,
který pracuje s každou školou
jako se samostatnou institucí.
Žádost o přijetí je proto adresována konkrétní mateřské
škole a zde také probíhá správní řízení. Z právního hlediska
je proto nemožné přesouvat
děti v rámci městské části.
Jako zřizovatel jsme dokonce z přijímacího řízení zcela
vyloučeni.
14

DE VÍ TKA

/

MAGAZÍ N

Od loňského školního roku
došlo k několika poměrně zásadním změnám ve školském
zákoně…
Změny, které ministerstvo
školství loni prosadilo, jsou
největší hloupostí, kterou kdo
v oblasti mateřských škol napáchal od roku 1998, kdy jsem
ve funkci radního odpovědné-

úspěšných žadatelů a zároveň
s tím řada rodičů žila v nejistotě, zda se dítě do školky opravdu dostane. Březnový termín
zápisů umožnil znát konečné
rozhodnutí do konce června.

ho za školství v MČ Praha 9.
Dá se přirovnat k ničivému
tsunami.
K čemu je například povinné
předškolní vzdělávání ve věkově smíšených třídách, kde
jsou dohromady tří- až šestileté děti? A na druhou stranu,
proč neexistují zápisové lístky
do mateřských a základních
škol podobně, jako je tomu na
středních školách? Takto ještě
začátkem září ve školách nevědí, kolik dětí skutečně nastoupí, protože rodiče je mohou
přihlásit do více škol. Kdyby
se porovnala kapacita mateřských nebo základních škol
a počet dětí v registru obyvatel
v patřičných věkových skupinách, zjistilo by se, že místa ve
školách nechybí. To je úkol pro
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT) ČR.
Problémem je také posunutí zápisů do mateřských škol
z března na první polovinu
května. Máte-li dodržet správní
řád se všemi jeho lhůtami na
odvolání, pak ještě začátkem
září neměli ředitelé škol v rukách rozhodnutí o odvolání ne-

Jinými slovy děti dnes čeká
povinná desetiletá školní
docházka. Bohužel ke zvýšení
vzdělanosti patrně nepovede, protože podle posledních
srovnání úroveň vzdělanosti
u nás klesá. Povinné předškolní vzdělávání pětiletých dětí
přineslo jen další zbytečnou
administrativu. Pětileté děti do
školek chodily, jen dnes musí
rodiče předkládat omluvenky,
pokud tu jejich potomci nejsou
každý den od 8 do 12 hodin.
A když děti do školky povinně
nechodí, hrozí rodičům pokuta
až 5000 Kč. Zároveň je však
třeba říci, že jako zřizovatel mateřské školy nemáme
možnost tuto pokutu vymáhat.
Navíc povinné předškolní
vzdělávání může nahradit
vzdělávání individuální nebo
vzdělávání v cizině, čímž se
systém dá obejít.
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Nové je rovněž povinné předškolní vzdělávání pětiletých
dětí.

Zmínil jste rostoucí administrativní zátěž ve školství. Učitelé o ni často mluví i v souvislosti s jejich požadavky
na zvýšení platů. Souhlasíte
s tím?

Výše platů pracovníků ve
školství je ostudou roku 2017.
V současné době průměrný
plat ve školství nedosahuje
průměrného platu skladníka.
30 procent nepedagogických pracovníků ve školství
má plat daný státem takřka
na úrovni minimální mzdy.
K pedagogickým povinnostem
přitom přibyly povinnosti
spojené s předškolním vzděláváním, přeregistrováním
datových schránek, povinnosti spojené s registrem smluv,
elektronickou spisovou službou, vykazováním inkluzivního vzdělávání, zveřejňováním
návrhu rozpočtu, zveřejňováním schváleného rozpočtu
a další a další.
Za uplynulé tři roky Poslanecká sněmovna schválila desítky povinností pro školky
a školy. Jen za poslední rok vychází na jeden pracovní den
jeden novelizovaný právní
předpis týkající se školství. Je
zázrak, že naše ředitelky jsou
v této lavině mnohdy absurdní
administrativy ještě schopny
zajistit vlastní chod školských
zařízení.
Kudy z toho?
Nechme učitele, aby děti
mohli vychovávat a vzdělávat, a náležitě je za to
finančně ohodnoťme.
A zrušme nesmyslné administrativní povinnosti. Pak
třeba budeme i lépe čerpat
peníze z evropských fondů.
Pro příklad uvedu, proč nyní
vracíme finance EU zpátky.
Abyste z EU získali peníze
na projekt, vyplníte vzorový
formulář, tzv. šablonu. To jedna z našich základních škol
udělala, projekt byl nastaven
tak, že bude fungovat od
1. února 2017. Koncem února
byla škola vyrozuměna, že jí
peníze byly přiděleny. Finanční prostředky přišly v dubnu.
Když škola žádala, aby mohla
projekt realizovat i v druhém
pololetí, přišlo rozhodnutí, že
musí být zahájen 18. srpna.
A světe div se, v této době
jsme nebyli schopni sehnat
20 žáků, aby chodili do školy
a vzdělávali se. A řídící orgán
odložení začátku projektu na
1. září nepovolil. mk
ŘÍJ E N
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Devítka rozšiřuje kapacity
mateřských a základních škol
Zatímco od září do června určuje životní rytmus školních budov zvonek oznamující začátek
a konec vyučovacích hodin, v letních měsících je to ruch řemeslníků, kteří opravují, přestavují,
přistavují… Stavební práce probíhaly nebo ještě probíhají v mateřských školách Kovářská,
Litvínovská a základních školách Špitálská a Novoborská. Jejich zřizovatelem je MČ Praha 9.
Mateřské školy:
Kovářská a Litvínovská
„Díky stavebním úpravám celé
budovy MŠ Kovářská vznikly
prostory, které umožnily zvýšit
počet míst ve třídách. Za relativně nízké náklady, zhruba
4,5 milionu korun, jsme zvýšili
kapacitu školky ze 120 na
144 míst,“ konstatuje Zdeněk
Davídek, radní pro školství
MČ Praha 9.
Před dokončením je také
nástavba v mateřské škole Litvínovská 490. Náklady na ní
se pohybují kolem 7 milionů
korun, 6 milionů přitom městská část získala z fondů EU.
Předpokládáme, že od ledna
příštího roku by mohla sloužit
dětem, které ještě nedosáhly třetího roku, ale k dosažení
této věkové hranice jim chybí
jen několik málo týdnů. Ne-

jedná se o dvouleté děti, protože jim nejsou naše školky
uzpůsobeny,“ upřesňuje Zdeněk Davídek.

Základní školy:
Špitálská
Komplexní rekonstrukcí
o letních prázdninách prošla
kuchyně a jídelna v základní
škole Špitálská. Je tak připravena na větší počet žáků, které
do školy přijdou v souvislosti
s otevřením nového pavilonu
školy, jež vyrůstá na místě
bývalého Bumbálku v Novoškolské ulici.
V novém čtyřpodlažním pavilonu, který už září novotou,
vzniklo devět tříd zhruba pro
270 dětí včetně dvou odborných učeben a víceúčelový
sportovní sál. Stavební práce
by měly být dokončeny v říjnu

a učebny vybaveny do konce
tohoto roku. Škola může nové
prostory využívat v druhé polovině školního roku a noví žáci
sem nastoupí v září 2018.
„Celkové náklady na výstavbu dosahují 55 milionů korun
s tím, že z rozpočtu hl. m. Prahy jsme získali účelovou dotaci
ve výši 20 milionů korun. Naše
městská část zaplatila projekční a inženýrskou přípravu a vybavení nových prostor a leží na
ní financování provozu. Věřím
však, že jsme tím vytvořili potřebná místa v základních školách ve Vysočanech pro příští
roky,“ dodává Zdeněk Davídek.

Novoborská
Před dokončením je také
přístavba nového pavilonu
v základní škole Novoborská.
Bezbariérově navazuje na

stávající prostory školy propojením v každém patře. Vzniká
v něm devět tříd pro výuku 306
žáků prvního stupně a pět tříd
z tohoto počtu bude zároveň
sloužit jako školní družina.
Jeho součástí je také klub –
multifunkční místnost, kterou
budou moci využívat děti
v družině, ale může sloužit i pro
výuku nebo zájmové kroužky.
Rozpočtové náklady akce
jsou 47 milionů korun, účelová
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
činí 15 milionu korun. Městská
část Praha 9 financuje projekční
a inženýrskou přípravu a po dokončení pavilonu bude z vlastních prostředků financovat vybavení nových prostor a provoz.
„Nový pavilon v Novoborské
byl měl poskytnout dostatek
míst pro žáky z Proseka. První sem nastoupí v září příštího roku, pavilon by však měl
sloužit už v průběhu druhého pololetí letošního školního
roku,“ uzavírá Zdeněk Davídek
a nastiňuje další plány, které
se v souvislosti s vytvořením
nových míst ve školách hlásí
k realizaci: „Nyní už pracujeme na projektech rozšíření kapacit školních sportovišť a tělocvičen, protože ty současné
dosáhly hranice svých limitů
a příval dalších nových žáků
by už nezvládly.“ mk

Rodiče mohou stále podávat
přihlášku do dětských skupin
I nadále, v průběhu celého školního roku 2017–2018, přijímá
ústav Sociální služby Praha 9 přihlášky do dětských skupin.
Dětské skupiny – dříve jesle –
jsou registrovanou službou péče
o děti od 1 do 4 let věku. Dětské
skupiny sídlí na adrese Česko-

lipská 681, Praha 9. Pro děti jsou
zde připraveny kvalitní výchovné plány, děti mají k dispozici
krásnou zahradu a skupiny

nabízí i speciální přístup pro děti
vyžadující individuální péči.
Cena: pro obyvatele správního
obvodu Praha 9 je 4000 Kč/měsíc, pro ostatní 4500 Kč/měsíc.
Případný zájemce o služby dětských skupin vyplní přihlášku (k dispozici je na www.

ssspraha9.cz v sekci dětské skupiny) a zašle e-mailem na adresu vlachova@ssspraha9.cz.
Místa v dětských skupinách
se uvolňují v průběhu celého
školního roku v návaznosti na
odchod dětí do mateřské školy. mž

Pojďte s námi za řemeslem!
Rodiče spolu s dětmi osloví od podzimu
nový projekt Hospodářské komory
hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy
Cesta za řemeslem.

ník, ale i aranžér, farmaceutický chemik,
umělecký truhlář nebo čalouník. Chcete
aktivně trávit volný čas se svými dětmi?
Vezměte je na Cestu za řemeslem!
MČ Praha 9 a radní Zdeněk Davídek patří k tradičním podporovatelům zájmu o řemesla u školních dětí. Jsme proto rádi, že od
17. října 2017 vás můžeme pozvat do různých středních škol v Praze – včetně COPTH
na Harfě a Střední školy stavební a zahradnické na Jarově ve vaší městské části.
Více informací na www.cestazaremeslem.cz text a ilustrační foto: hk

Koná se ve vybraných středních odborných školách v Praze. Děti společně se
svými rodiči dostanou od října možnost
užít si během sobot zajímavé řemeslné
činnosti. Poznají základy profesí, jakými
jsou třeba zedník, tesař, krejčí, autolakýrŘÍ JEN
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Jaroslava Bendová: Prozření – enkaustika
V Galerii 9 se od 3. do 18. října 2017 koná pod názvem Prozření – enkaustika výstava děl Jaroslavy Bendové.

Galerie 9, historická budova
vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9. Otevřeno v pondělí až
čtvrtek od 10 do 19 hodin, vstup volný.
Více na www.galerie9.cz.

Jaroslava Bendová
Vystudovala obor speciální
pedagogika na TU v Liberci
a UK v Praze.
V současnosti se věnuje arteterapii (studium u předního
českého arteterapeuta Miroslava Huptycha, terapeutický výcvik SUrArte – probíhá).
Jako pedagog působí na Střední
škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově.
Trpí postupnou ztrátou zraku,
léčba zatím není (prý se na tom
pracuje). Aktivně malovat a fotografovat začala v roce 2010.
Hlavním impulsem byla účast
na letní škole, kde probíhala arteterapie vedená Josefem Zíkou.
Vyzkoušela si různé techniky
(olej, pastel ...), výtvarnou cestu
však našla v zajímavé nevšední technice zvané ENKAUSTIKA. Do tajů barev pronikala pod
vedením Kamila Sopka, dalšího člověka, který sehrál v jejím
uměleckém životě zásadní roli.
Horký vosk dovoluje výtvarnici i přes zrakový handicap přenést emoce na papír či plátno.
V tvorbě se odrážejí přírodní
scenérie tak, jak je cítí.

16
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hraje velkou roli náhoda (pokus a omyl). Posléze u zkušeného umělce se skvěle zvládnutou technikou enkaustiky,
což je patrno z děl paní Jaroslavy, umělec přenáší svoje niterné pocity a emoce na podložku
kreativně, avšak současně procesem řízeným a cílevědomým.

Pozvánka

Modrá hora

Od roku 2011 aktivně vystavuje. Její díla znají lidé z výstav
v Praze, Brně, Ostravě, Opavě,
Olomouci, Ústí nad Labem, Jirkově, Chomutově, Karlových
Varech, Valašském Meziříčí,
Zlíně, Litvínově, Mostě či Podbořanech. Ilustracemi doprovodila např. básnickou sbírku
Taťány Králové „Oči za očima“.
Znovu objevenou techniku
se snaží zpřístupnit všem zájemcům v rámci workshopů
nebo individuálních kurzů enkaustiky www.enkaustikaobrazy.estranky.cz

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RA H A

9

Co je enkaustika?
Název pochází z řečtiny a znamená napojovat či spojovat
voskem. Je to technika starověkého původu, objevuje se (jak
už jsme zvyklí) v Egyptě kolem
roku 100–300 po Kristu, a to
konkrétně při malbě pohřebních portrétů a ikon. Podobně
lze najít zmínky o ní z období
starověkého Řecka a Říma.
Enkaustika je malování
horkým voskem s barevným
pigmentem (původně směs
včelího vosku, damarové pryskyřice, lněného oleje a barevného prášku). Aplikace na předem připravený povrch dřeva,
plátna či papíru byla prováděna rozpáleným kovovým nástrojem.
V dnešní době se požívají
enkaustické barvy či voskovky
a žehlička, buď enkaustická,
nebo „babičkovská“, též lze použít enkaustické pero (dřevěný kolík zakončený miniaturní
žehličkou). Voskovkami (kombinací několika barev) se potře
část zahřáté žehličky a tahem
po podložce vzniká dílo, které
může být abstraktní či realistické. O výsledku mj. rozhoduje směr tahu a kombinace barev, druhy nástrojů atp. Práce
na enkaustickém obrazu zpravidla končí fixativem. Díla jsou
osobitá a křehká, zranitelná.
Objevování dalších a nových
výtvarných formací je procesem nikdy nekončícím. Zprvu

Chcete vidět, jak vzniká
enkaustika, případně si ji
sami vyzkoušet? Přijďte na
WORKSHOP ENKAUSTIKY
vedený Jaroslavou Bendovou.
Galerie 9, středa 18. října od
16 hodin.
POZVÁNKA

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. Vždy
ve středu od 17.00 do 19.00
hod., není-li uvedeno jinak.
Program dílen:
4. 10. zdobení papírových pořadačů
11. 10. koláže/oblázky a mušle
17. 10. úterý – šijeme voňavé sáčky
25. 10. srdíčka z drátků a korálků

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
17. 10. úterý – základy patchworku

KK účasti na dílně se nemusíte
objednávat. Kapacita je ale
omezena provozními možnostmi. Kurs probíhá přímo ve výstavních prostorách. Srdečně
vás zveme do prostor galerie.
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Zuzana Čížková:
Kousek cesty
Před sedmi lety na podzim osadila výtvarnice Zuzana Čížková
ve spolupráci a architektem Lubošem Jírou v Praze 9
u kostela sv. Václava tři ručně sekané kamenné Madony Madonino tajemství. V Galerii 9 od 30. října do 16. listopadu
bude mít samostatnou výstavu.
Koncem října zahájí Zuzana
Čížková v Galerii 9 svou samostatnou výstavu nazvanou
Kousek cesty. Představí na ni
i jiné výtvarné disciplíny (kresbu klasickou i digitální, malbu,
fotografie, objekty a sochy), po
vzoru svého kreativního a výtvarně všestranně zaměřeného
profesora Kurta Gebauera,
u kterého studovala na VŠUP
v Praze. Zároveň nechá diváky
nahlédnout do průběhu práce
na proseckých kamenných
madonách.
Stále ještě mladá výtvarnice
svá díla vystavovala na mnoha prestižních místech v ČR
i zahraničí, například v Presidentské galerii v Bruselu, pražském Karolínu, Grand Palace v Paříži, Královské zahradě
Pražského hradu. Získala několik výtvarných ocenění a její
sochařské realizace můžeme
vidět i v Praze 5, Brandýse nad
Labem, Poděbradech a jiných

městech v Česku. Menšími
díly, zejména obrazy s komorními plastikami, je zastoupena
v soukromých i státních sbírkách v ČR i zahraničí. Během
posledních let ji nepříznivé
okolnosti zavedly od těžkopádného kamene ke křehkým
a létajícím motivům a k otázkám o životním stylu spojeným
s proměnou duchovního života a víry v technický pokrok.
Bližší informace a fotogalerii
najdete na jejím webu www.
cizkovazuz.com.

Cyklus koncertů komorní hudby na vysočanské radnici
pokračuje 26. října od 19 hodin vystoupením mužského
pěveckého kvarteta Symfon Kvartet.
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Devítkové výročí – 99 let – od vzniku samostatného
Československa a zároveň třetí rok otevření pivovaru Nad
Kolčavkou si můžete stylově a s trochou nadsázky užít
28. října v Libni, právě v tomto pivovaru a jeho okolí v ulici
Nad Kolčavkou 907/8 v Praze 9.
V 10 hodin začne pravá staročeská zabijačka. A nemusíte být
jen pasivními konzumenty
zabijačkových dobrot. Sami
si – samozřejmě pod dozorem
řeznického mistra – můžete vyzkoušet, jak se dělají jitrnice.
Mastnotu spláchne výborné
libeňské pivo. Kromě devíti
druhů vařených v místním pivovaru se tento den bude čepovat i výroční speciál Libeňský
datel. Co myslíte, inspiroval
k jeho uvaření opeřenec datel,
nebo datlové plody?
Ve 14 hodin přijede k pivovaru Nad
Kolčavkou první československý
prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Pravidelní účastníci devítkových akcí už jistě tuší, že za
jeho návštěvou je Spolek za
veselejší Střížkov.
Po celé odpoledne budou pro
děti připraveny sportovní soutěže a k dobré pohodě zahrají
rockové i country kapely.

Symfon Kvartet:
S písní napříč staletími
Symfon Kvartet – mužské
pěvecké kvarteto ve složení
V. Mašek – tenor, V. I. Novotný – tenor, J. Kukal – baryton,
J. Kos – bas vystoupí s programem nazvaným S písní napříč
staletími. Těšit se můžete na
profilový koncert českých
a světových písní od renesance
až po současnost, od Dvořáka
přes Claptona po Beatles.
Pánské pěvecké kvarteto
Symfon vzniklo na konci roku
2014 u příležitosti novoročního
vystoupení ve Stavovském divadle, kde se po úspěšném debutu členové rozhodli nadále
spolupracovat.
Rozsah repertoáru kvarteta
je velmi široký, zahrnuje skladby od středověku až po sklad-

Devítkové oslavy s T. G.
Masarykem na Kolčavce

by 21. století napříč všemi
žánry. Mezi poslední úspěchy
kvarteta patří vítězství na mezinárodní pěvecké ansámblové soutěži Stonavská Barborka
v roce 2015.
Koncert S písní napříč staletími se koná v obřadní síni vysočanské radnice, Praha 9, Sokolovská 324/14. Bezbariérový
vstup (2. p./výtah). Omezená
kapacita sálu.

V 18 hodin se těšte na koncert Jaroslava Samsona Lenka, českého
folkového a trampského zpěváka, kytaristy, textaře, písničká-

ře. Je bývalým členem folkové
skupiny Máci (1976-1993),
členem trampské skupiny Hop
Trop (od roku 1980) a kapelníkem své skupiny Samson
a jeho parta (od roku 1993).
Do jeho tvorby patří mimo jiné
i písně k večerníčkům (Madla
a Ťap, Vydrýsek, Méďové atd.).
Od 20 hodin začíná lidová veselice
v pivovaru.
Oslavy s T. G. Masarykem na
Kolčavce pořádá městská část
Praha 9 ve spolupráci s pivovarem Nad Kolčavkou a Spolkem
za veselejší Střížkov. red

Říjen v Pragovce
V říjnu se na Pragovce v Kolbenově ulici ve Vysočanech
kromě tradičního provozu galerie The White Room,
opět chystá celá řada akcí.
13. až 15. října – Hala č. 20
Signál Fest - Festival světla
a světelných instalací uvede:
divadelní novocirkusové
společnosti Losers Cirque
Company s názvem Kolaps
audiovizuální instalace rezidentky Pragovky Jany Babincové s názvem Gammatone.
24. října
Pragovácký Halloween – řada
spojených vernisáží, workshopů, promítání, performancí,
několik otevřených ateliérů…
Ve White room bude na večer
připravena vernisáž projektu
Mothers Artlovers pod kurátorským vedením Kateřiny
DEV Í T K A

/

M A G A Z Í N

Olivové. Součástí večera bude
také bar, DJ a řada dalších
překvapení.
27. a 28. října – Hala č. 20
Festival Dubacademy – hosty
dvoudenního hapenningu,
který proběhne vždy mezi dvanáctou polední a desátou večerní, budou dámy z uskupení
Energy of Dub Jayah a Satiwa,
členové kolektivu King Sound
Steppaz, Ras Ikel a samozřejmě jádro pořádajících Natty
Youth Sound.
Podrobnější informace najdete na stránkách www.pragovka.com nebo na facebookovém profilu Pragovky.
M Ě S T S K É

Č Á S T I
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Novinka letošní divadelní sezony pro děti
Pohádkové soboty pro celou rodinu
v Divadle Gong nejsou žádnou novinkou.
Letos však připojujeme doprovodný
program – kreativní dílny pro děti
vhodné od 4 let.
Budou se konat vždy první sobotu v měsíci od 13.30 do 14.45 (představení pak
začíná v 15 hodin) v prostorách divadelní
kavárny. S tvořením malým divákům
pomohou lektoři nebo herci a děti se
příjemně naladí na pohádku, která bude
následovat. Začínáme v sobotu 7. října
před dětským představením Kubula
a Kuba Kubikula.
Cena: ke vstupence zdarma, bez vstupenky 20 Kč. Počet míst omezen.
Aktuální informace na www.divadlogong.cz a na Facebooku (Divadlo Gong).
text a foto: dg

Nabijte se Hradišťanem
Ačkoli hudba Hradišťanu vychází primárně z lidové tradice, vydávají se při koncertech její členové pod vedením houslisty
a skladatele Jiřího Pavlici žánrově mnoha (leckdy překvapivými) směry.
se nabít energií. Proto
se také většina z těch,
kteří na Hradišťan jednou
zavítají, ráda znovu a opět
vrací. Další příležitost
se naskytne 31. října od
19.30, kdy Jiří Pavlica se
svým souborem zahraje
v Divadle Gong.
Aktuální informace na
www.divadlogong.cz a na
Facebooku (Divadlo Gong).

Tento na naší scéně výjimečný cross-over lidové, vážné
a alternativní muziky vyžaduje od každého protagonisty
Hradišťanu vysokou uměleckou úroveň, které umělci beze
zbytku dosahují nejen na studiových nahrávkách, ale i při
živém hraní. Jejich příznivci
si na koncerty chodí nejen
poslechnout hity Studánku,
Krátký popis léta nebo Modlitbu za vodu, ale především

text a foto: dg

SC-370032/10
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Divadlo Gong
a Jana Wericha Divotvorný hrnec
v osobité úpravě nejslavnějšího českého
představitele vodníků Josefa Dvořáka.

DIVADLO GONG
1. 10. neděle
19:30
R. Anderson: Víš přeci, že neslyším,
když teče voda…
Tři velice směšné, avšak lidské příběhy,
které v jistých obměnách mohou potkat
každého z nás. Hrají P. Nárožný, V. Vydra,
N. Konvalinková, L. Švormová a další.
3. 10. úterý
19:30
Jana Štěrbová – Pletky paní Operetky
Klasická operetní revue přední české
sopranistky.
4. 10. středa
14:00
Vladimír Hron, Jiří Werich Petrášek –
Život je jen náhoda
Program pro seniory. Pořádá MČ Praha 9.
4. 10. středa
19:30
PREMIÉRA V GONGU
D. Churchill: Natěrač
Bláznivá komedie o tom, jak jeden
neúspěšný herec, momentálně se živící
jako malíř pokojů, nečekaně přijde ke své
životní roli.
5. 10. čtvrtek
19:30
E. Ensler: Monology vagíny
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední
neprobádané oblasti, do poslední
zakázané zóny, je oslavou ženské
sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti.
6. 10. pátek
18:30
(Ne)bezpečná (ko)média s Latou
Benefiční akce na podporu služeb pro
ohrožené děti a mladistvé. Divadelní
představení a diskuze s odborníky.
Pořádá organizace Lata ve spolupráci
s Divadlem Gong.
10. 10. úterý
19:30
O. Kovařík: Kavárna U Anděla
Divadelní spolek Post Scriptum
Duchařská komedie o nás lidech, kteří
si děláme zbytečné starosti z věcí, které
ve skutečnosti žádnými problémy vůbec
nejsou.
11. 10. středa
Posezení u cimbálu
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.

19:00

12. 10. čtvrtek
19:30
J. Smoljak, J. Cimrman, Z. Svěrák:
Blaník
Divadlo rodu Vejvodů
Jevištní podoba českého mýtu.
13. 10. pátek
19:30
O. Wilde: Strašidlo Cantervillské
Divadlo Prima den
Zámek Canterville obývá duch sira
Simona, který po staletí úspěšně straší
jeho obyvatele. Nový majitel však pro
astrální jevy nemá žádné pochopení.
Duchovi nastávají těžké časy.
17. 10. úterý
19:30
B. Line, J. Voskovec, J. Werich:
Čochtan vypravuje
Nestárnoucí muzikál Jiřího Voskovce

18. 10. středa
19:30
Jazz klub Gong
Harlemania!
Pražský energický jazzový band
zaměřující se na šlágry newyorské
jazzové scény 30. a 40. let minulého
století.
19. 10. čtvrtek
19:30
Klíč
První pražský koncert k výročí 35 let
fungování legendární kapely.
24. 10. úterý
19:30
Cop
Koncert nestorů české bluegrassové
scény z Plzně.
25. 10. středa
19:30
Karel Plíhal
Koncert svébytného folkaře, písničkáře
a básníka.
26. 10. čtvrtek
19:30
Marien
Pardubická skupina patřící
k nejvýraznějším formacím nastupující
generace folkové, country a trampské
hudby. Úspěšně kombinuje akustickou
kytarovou muziku a vícehlasý zpěv.
27. 10. pátek
19:30
Malá scéna
V. Sigarev: Ruské loto (scénické čtení)
Divadlo AHA!
Vtipné bulvární drama plné vyhrocených
situací a charakterových vad svých
protagonistů od současného úspěšného
ruského autora.
(Upozornění: Hra obsahuje velké množství
vulgárních výrazů.)
29. 10. neděle
19:30
Malá scéna
Šporkovo trio a hosté – Černá hodinka
Hudba poezie doby klasicismu
Malé intimní posezení s Goethovou
a Schillerovou poezií a hudbou Ludviga
van Beethovena, A. Krafta, J. S. Bacha
a W. A. Mozarta.
31. 10. úterý
19:30
Hradišťan & Jiří Pavlica
Ojedinělé hudební seskupení s nezvykle
širokým žánrovým záběrem a netradičním
repertoárem, jehož silným inspiračním
zdrojem byla v počátcích jeho existence
lidová tradice.

GONG DĚTEM
2. 10. pondělí
10:00
Malá scéna
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
(pro děti od 9 let)
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.

GON G

Sokolovská 191, Praha 9
tel.: 266 311 629, 777 865 885
fax: 284 827 562
e-mail: gong@divadlogong.cz
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3. 10. úterý
10:00
Malá scéna
Josef Menzel, Miroslav Pokorný:
Míša Kulička (pro děti od 3 let)
Příběhy malého nezbedného medvídka
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice
Barbory a klauna Vasila.
4. 10. středa
10:00
O. Preussler, P. Johansson:
Malá čarodějnice (pro děti od 4 let)
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice malé
čarodějnice, která už chce konečně patřit
mezi velké, a jejího věrného druha a rádce
havrana Abraxase.
5. 10. čtvrtek
10:00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera (pro děti od 8 let)
Škola? Pche! To je přece ztráta času,
když se venku zatím dají zažít velká
dobrodružství.
6. 10. pátek
10:00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka (pro děti od 3 let)
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.
7. 10. sobota
15:00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula a Kuba
Kubikula (pro děti od 4 let)
Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.
Doprovodný program
13:30–14:45
kreativní dílna v kavárně (ke vstupence
na pohádku zdarma)

Nejlakomější však byla Barka, která schovávala slupky od buřtů, šila z nich záclony
a pro korunu by si nechala koleno vrtat.
19. 10. čtvrtek
10:00 a 14:15
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
Příhody Ferdy Mravence
(pro děti od 5 let)
Nechte se zavést do nejtajnějších úkrytů
v trávě, pod kameny i na břeh potoka,
kde se odehrávají napínavá dramata
i humorné taškařice broučků, motýlů,
housenek, červíků a pavouků.
23. 10. pondělí
10:00
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný:
Mauglí (pro děti od 5 let)
Na poradní skále uprostřed indické
džungle se ve vlčí smečce rozhoduje
o životě či smrti ztraceného lidského
mláděte Mauglího.
24. 10. úterý
10:00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula a Kuba
Kubikula (pro děti od 4 let)
28. 10. sobota
15:00
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice (pro děti od 4 let)
30. 10. pondělí
10:00
J. Foglar, O. Lážnovský:
Stínadla se bouří (pro děti od 6 let)
Druhý díl kultovní klukovské románové
trilogie navazující na s úspěchem
uváděnou první část – Záhadu hlavolamu.

9. 10. pondělí
10:00
J. Lesák: Elektrický Emil
(pro děti od 8 let)
Pohádka podle skutečného příběhu
vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.

31. 10. úterý
9:00
Malá scéna
Karel Čapek: Dášeňka čili život štěněte
(pro děti od 3 let)
Pohádka pro nejmenší děti o tom,
jak se malá Dášeňka učí všem psím
dovednostem, aby se pak jako psí slečna
mohla sama vydat do světa.

10. 10. úterý
10:00
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
Devatero pohádek (pro děti od 5 let)
Pan Kolbaba na dobrodružné poštovní
pochůzce světem.

31. 10. úterý
10:15
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka (pro děti od 3 let)
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.

12. 10. čtvrtek
9:00 a 10:15
Malá scéna
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
(pro děti od 9 let)
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
13. 10. pátek
10:00
J. Lada, M. Pokorný: Trampoty kmotry
lišky (pro děti od 3 let)
Když se uprostřed lesa ve staré hájovně
strhne mela mezi kmotrou liškou a dvěma
psy Sultánem a Hektorem, zůstává
kdekomu rozum stát.
14. 10. sobota
15:00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne
(pro děti od 8 let)
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
16. 10. pondělí
10:00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne
(pro děti od 8 let)
17. 10. úterý
10:00
J. Foglar, O. Lážnovský:
Záhada hlavolamu (pro děti od 6 let)
Kultovní klukovský napínavý román
s hororovými prvky převedený na
divadelní prkna.
18. 10. středa
10:00
J. Werich: Lakomá Barka
(pro děti od 5 let)
Ve vesnici Dejvice žili samí lakomí lidé.
DEV Í T K A
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KLUB KOCOUR
čtvrtek 5. 10.
19:30
CUP OF ROCK
Klasické rockové hity od 60. let po
současnost v netradičním podání
poloakustického dua.
Více: facebook.com/CupOfRock
úterý 10. 10.
19:30
GENERATION JAM
(Re)generační šanson-folk-punk styl
v nástrojovém obsazení kytary, ukulele,
baskytara, saxofon, trubka, foukací
harmonika, perkuse.
Více: bandzone.cz/generationjam
čtvrtek 12. 10.
19:30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country
a dalším hudebním stylům.
Více: portrait.cz
úterý 24. 10.
19:30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
Více: zasitipisnickari.klanweb.cz
čtvrtek 26. 10.
19:30
ŠUPLÍK
Multižánrová a multigenerační formace
navazující na odkaz skupiny Třetí dech.
Více: suplik.717.cz
M Ě S T S K É
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Vysočanský (ba)binec
Naše pravidelná akce – podzimní Vysočanský
(ba)binec – je opět před námi!
Začněte raději už teď dávat dohromady své oblečení a boty,
které už vy ani vaše děti dávno
nenosíte, ale je vám líto je vyhodit, protože pořád vypadají
dobře. Přijďte si levně nakoupit, prodat, povyměňovat oblečky nebo jen tak popovídat.
Opět bude k mání oblečení pro
dospělé i děti, hračky a sportovní vybavení.
Zboží můžete přinést
30. a 31. října od 14 do 20 hodin, neprodané věci si pak vyzvedněte 13. a 14. listopadu
od 14 do 20 hodin.
Konání akce:
9. a 10. 11. 14–21 hodin
Kde: Obecní dům, Jandova 4, Praha 9
Kontakt: 777 853 883,
kursy@divadlogong.cz

Přednáška: Kineziologie
v běžném životě
Na přednášce se od lektorky Jany Heidenreichové
(Z větrné hůrky) dozvíte, co je to kineziologie a jak se
prostřednictvím jednoduchého svalového testu dají nalézt
a odstranit psychické bloky.
zápisník a tužku.
Kdy: čtvrtek 10. října
18–20 hodin
Kde: Obecní dům, Jandova 4,
Praha 9
Cena: 160 Kč dg

Také se naučíte tanec svalů,
který vyrovnává vaše energie,
a seznámíte se s doplňujícími
cvičeními, jež pomáhají při
stresu.
S sebou: pohodlné oblečení,

Šátek s příběhem
Doprovodná charitativní akce
Šátek s příběhem – pokud se
u vás najde šátek nebo šála,
kterou už nenosíte, věnujte ji na
náš bazar. My utržené peníze
věnujeme organizaci Obědy pro
děti (www.obedyprodeti.cz).
text a foto: dg

Kurs šití
Kursy šití se budou konat od října pravidelně, vždy druhou
sobotu v měsíci. Jsou vhodné pro všechny, kdo nechtějí
v sobotu sedět doma, ale rádi poznají zajímavé lidi a přiučí
se něčemu novému.
V kursech se naučíte základům šití na stroji i v ruce,
poznáte práci podle střihu
a různé ruční techniky typu
háčkování, patchwork, šití
dekorací apod. Začínáme
14. října v 10 hodin výrobou
prasátka pro štěstí.

Cena: 500 Kč (pracovní pomůcky
a materiál v ceně)

Cirkus King
opět na Proseku

INZERCE
cakovice_plakat

Po roce můžete na Proseku u stanice metra Střížkov
opět navštívit cirkus King. Vystoupení jsou od 5. října
do 26. listopadu.
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ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK

Začátky představení:
pondělí a úterý – volný den
středa, čtvrtek, pátek – od 17 hodin
sobota – od 16 hodin
neděle – od 11 a 15 hodin
O svátcích 28. října
a 17. listopadu – od 16 hodin
Navštívit lze i zvěřinec, a to od pondělí
do soboty od 9 hodin.
Více na www.cirkusking.com
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Největší obchod s přízemi
Elian a galanterií
Sokolovská 240/902, Praha 9
Tel.: 777 653 145

pod vedením zkušených lektorů
Vždy v po: 13.00 - 14.00 hod.
cvičitelka Jana Hlaďová
tel.: 604 439 928
jana.hladova@gmail.com
út: 13.30 - 14.30 hod.
cvičitelka Dana Linkeová
tel.: 605 254 977
dana.linkeova@gmail.com
Cena 40 Kč. Těšíme se na vás!
Tělocvična Zdravý sport
Kurta Konráda 17, Praha 9
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SC-371616/01

Premiérové vystoupení bude
5. října od 17 hodin. Těšit se
můžete na drezuru starokladrubských koní, somálských
lvů, psů, malých i velkých koní
a dalších zvířat – exotických
i domácích. Představí se artisté z Rumunska, Litvy, Ruska,
Německa i z Čech, klaun Kuba
z Polska.

Švadlenka
u kočky

čtvrtek 7. září 2017 8:29:27

SC-371309/02

Kdy: sobota 14. října 10–16 hodin
Kde: Obecní dům, Jandova 4, Praha 9

Kapacita kursů je omezena,
místa si můžete zarezervovat
na telefonním čísle 777 853
883, na e-mailové adrese
kursy@divadlogong.cz nebo
pomocí elektronické přihlášky
na našem webu www.divadlogong.cz. text a foto: dg

Rokytka
Rokytka

Jeskynû na Proseku
Jeskynû
(1. díl) na Proseku
(1. díl)

VLASTIVĚDNÝ
ZPRAVODAJ
VLASTIVĚDNÝ
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jeskyním. ¤íkalo se jim umûlé jeskynû nebo prosecké katakomby. Dnes je fiadíme meZ časů „za císaře pána“jeskyním.
¤íkalo
se jimaumûlé
jeskynû
zi podzemní
pískovny
lomy, coÏ
jsounetabo prosecké
je fiadíme meková
dÛlníkatakomby.
díla, kdeDnes
je podzemním
zi
podzemní
pískovny
coÏ jsou
tapro lámán
mladé
mužea lomy,
povinnost
vstouUrčeno těm, kteří nežili za císaře pána. počíná
zpÛsobem
stavební
materiál.
Je-li
ková dÛlní díla, kde je podzemním
získáván
kámen,
jedná
se
o
lomy,
kopit
do
vojska
1.
ledna
toho
roku,
ve je-li
kterém
zpÛsobem
lámán
stavební
materiál.
Je-li
neãn˘m21.
produktem
písek,
jde
opovinnost
podzemdokoná
rok věku.
Vojenská
získáván kámen, jedná se o lomy, je-li koní
pískovny.
V
Praze
i
na
vût‰inû
území
trvá
u
pěchoty,
myslivců,
jízdy,
dělostřelneãn˘m
písek,
jde otûÏby,
podzemâech
je toproduktem
spí‰ezdravotníků
neobvykl˘
zpÛsob
proců
zákopníků,
a vozatajstva
tři
ní pískovny.
V Praze
i nana
vût‰inû
území
toÏe
na‰e zemû
je bohatá
kámen.
Exiroky,
pak
sedm
let v záloze
a dalšítûÏby,
dvě proléta
âech
je
tomûsta,
spí‰e neobvykl˘
zpÛsob
stují v‰ak
jako holandsk˘
Maastricht
vtoÏe
zemské
obraně.
Ubohatá
námořnictva
se slouží
na‰e
zemû
na kámen.
Exinebo
PafiíÏ,
kdejejsou
ze suroviny
získané
čtyři
roky,mûsta,
pak pět
letpostaveny
v záloze a celé
v námořní
stují
v‰ak
jako
holandsk˘
Maastricht
z podzemních
lomÛ
ãtvrtû.
obraně
tři roky.
nebo PafiíÏ,
kde jsou ze suroviny získané
zPodzemní
podzemních
lomÛ
postaveny
celénárodãtvrtû.
Duchovníãerv
všech
vyznání,
učitelé
ních
škol, majitelé
hospodářství,
Prosecké
podzemízděděných
od dob svého
„znovuPodzemní
objevení“
rocehospodaří,
1965 pfiitahuje
neustána
kterých vãerv
sami
a ti, kteří
jsou
Prosecké
podzemí
od dob
svého
„znovulou pozornost
PraÏanÛ
i cizincÛ.
Svûdãí
jedinou
podporou
svých
práce
neschopných
objevení“
v roce
1965
pfiitahuje
neustáo tom mohou
dlouhá
fiada
novinov˘ch
rodičů
být
zproštěni
vojenskéãlánkÛ,
služby
lou
pozornost
PraÏanÛ
i cizincÛ.
Svûdãí
a i dokonce
nedávn˘
obaodborn˘ch
přiděleni kstudií
náhradní
záloze. Budou
povoo
dlouhá
fiada
novinov˘ch
ãlánkÛ,
jevtom
nového
druhu
ãerva
Enchytraeus
boláni
jen k vojenskému
výcviku
v trvání osmi
odborn˘ch
studií
a
i
dokonce
nedávn˘
obhemicus (Oligochaeta),
kter˘
byl zatím
týdnů.
jev
nového
ãervajediném
Enchytraeus
nalezen
zde,druhu
na tomto
místûbona
Branci,
kteří
dosáhli
jistého
stupně
vzděhemicus
(Oligochaeta),
kter˘
byl zatím
svûtû.
Objevila
jej polská
hydrobioloÏka
lání,
budou
jako
jednoroční
dobrovolníci
nalezen
zde,
na tomto
jediném
místû na
Elzbieta
Dumnicka
z Krakova.
sloužit jen jeden rok.
svûtû.
Objevila
jej
polská
hydrobioloÏka
Elzbieta
Dumnicka
Krakova.
Kdo byl
zproštěn
Geologická
stavbazvojenské
okraje povinnosti,
prosecké
musí
platit ve prospěch těch, kteří tuto poplo‰iny
Geologická
stavba
okraje
prosecké
Kfiídové
vrstvy prosecké
plo‰iny
vytváfiejí
na
vinnost
konají,
vojenskou
taxu. Ta
se vyměplo‰iny
jejich
okrajích
prÛmûrnû
dvacet
metrÛ
řuje
podle
majetku.
Chudí nemusí
platit
nic.
Kfiídové vrstvy
prosecké uloÏené
plo‰iny vytváfiejí
na
mocné,
horizontálnû
souvrství,
jejich
okrajích
prÛmûrnû
ve kterém
pozorujeme
ãastédvacet
partiemetrÛ
tvofiePrávo
a
spravedlnost
mocné,
uloÏené souvrství,
né
‰ikmohorizontálnû
zvrstven˘mi
pískovci.
Souvrství
K
zachování
pořádku a bezpečnosti
má kažve
pozorujeme
partie
tvofiese kterém
v‰ak jako
celek podãasté
úhlem
nûkolika
dá
větší obec
policejní stráž, v okresních
né ‰ikmo
zvrstven˘mi
Souvrství
stupÀÛ
sklání
smûrem kpískovci.
severu, tedy
hlubměstech jsou c. k. četnické stanice. Na pořáse
v‰ak
jako
celek
pod
úhlem
nûkolika
‰ím
partiím
kfiídového
mofie.
Ve
vzdálenosti
dek
dohlížejí
lesníci
a hospodářští
stupÀÛ
sklání
k severu,
hlub200
aÏ 600
mi smûrem
od okraje
plo‰inytedy
sehlídači.
jiÏ
setKdo
by napomenutí
zřízenců
neupo‰ím
partiím
mofie.
Ve vzdálenosti
káváme
s aÏkfiídového
ãtrnácttěchto
metrÛ
mocnou
polo200 aÏ
600 m
setslechl,
nebo
se od
jim okraje
dokonce
protivil,
jejiÏpříshou
bûlohorsk˘ch
opuk,plo‰iny
která
sesejinak
na
káváme
splo‰iny
aÏ ãtrnáct
metrÛ
mocnou
poloně
potrestán.
Přestupky
vyšetřovat
a trestat
okrajích
vyskytuje
jen
v úlomcích.
hou bûlohorsk˘ch
která
se jinak
na
Kfiídové
podloÏí
jeopuk,
tvofieno
jílovitû
zvûtmají
právo
úřady policejní,
obecní
i soudy.
okrajích
plo‰iny
vyskytuje
jenavlibeÀského
úlomcích.
ral˘m
ordovikem
letenského
Úřady
policejní
trestají
přestupky,
jako jsou
Kfiídové
podloÏí
je tvofieno
jílovitû zvûtsouvrství.
Podle
v˘sledkÛ
vrttýrání
zvířat,
znečistění
ulic,detailního
přechovávání
ral˘m ordovikem letenského a libeÀského
souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-

Profesor Jaroslav Petrbok, kter˘ jiÏ pfied
osmdesáti
burcoval
odborníky a místO volbáchlety
před
stoletím...
Profesor
Jaroslav
Petrbok,proseck˘ch
kter˘ jiÏ pfied
ní
patrioty
ke zpfiístupnûní
jesPrávo
vydávat
zákony má císař
a všichni obosmdesáti
lety burcoval
odborníky
a místkyní vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏe usmívat.
čané.
Císař
přímo
svým
rozhodnutím,
občaní
patrioty
ke
zpfiístupnûní
proseck˘ch
jesJeho
vize se
naplÀuje.
né prostřednictvím
svých zvolených
zástupkyní
vefiejnosti,
se
koneãnû
mÛÏe usmívat.
ců čilivize
poslanců.
Ti se určují volbou na šest
Jeho
sezákladÛ
naplÀuje.
Pfii kopání
k nové ‰kolní budovû
let. Za účelem voleb do sněmu jsou občané
na
Proseku ãp. 92, které na nûkterém mísrozděleni
dozákladÛ
čtyř jsou,
voličských
tříd
a do
voleb
Pfii
kopání
k bylo
novéshledáno,
‰kolní
budovû
tû
velmi
hluboké
Ïe
zde
do říšské
rady
pětkteré
tříd.
se pak vybína
Proseku
ãp.na92,
nûkterém
mísb˘val
dosti
rozsáhl˘
lom,Zna
vtěch
pozdûj‰ích
dotû
hluboké
bylo
shledáno,
Ïe
zde
rajívelmi
zástupci
občanstva.
Třídy
voličské
jsou:
bách
zavezen˘.
Vjsou,
násypu
nalezen
hrníãek
b˘val
dosti
rozsáhl˘
lom,zapsaného
pozdûj‰ích
do1.)
Majitelé
velkostatku
v zemse
‰esti
stfiíbrn˘mi
gro‰i
zvdoby
krále
Vlabách
Vznásypu
nalezen
hrníãek
dislava
z poãátku
16.
století.
V pískovnû
ských zavezen˘.
deskách,
kterého
platí
alespoň
se
‰esti
stfiíbrn˘mi
z doby
Vlapfii
libeÀské
silnicigro‰i
vybrány
jsoukrále
dlouhé,
500
K daní
ročně.
dislava
z poãátku
16. století.
pískovnû
z ãásti
zasypané
chodby,
se V
táhnou
hlu2.) Obchodní
komory které
– z této
třídy
se volí
pfii libeÀské
silnici vybrány
jsouBájilo
dlouhé,
boko
pod
pozemky
nad silnicí.
se,
zástupci
obchodu
a průmyslu.
zÏe
ãásti
které
se
táhnou
hlupr˘zasypané
vedou aÏchodby,
pod kostel.
Bylo
pr˘ v nich
3.) Města a obce venkovské. V těchto tříboko
pozemky
nad
silnicí.
Bájilo
se,
sly‰et
ipod
varhany
v kostele
hráti...
dách
právo
a být volen,
kdov platí
Ïe
pr˘má
vedou
aÏ volit
pod kostel.
Bylo pr˘
nich
alespoň
8 K daní.v kostele
sly‰et
iProseck˘ch
varhany
Okraj
skal a hráti...
ãásti dal‰ích kfií4.) A ve
třídějevšeobecné
mohou
volit i loti,
dov˘ch
plo‰in
vlastnû systém
star˘ch
Okraj
Proseck˘ch
skaljen
abyly
ãásti
dal‰ích
kfiíkdo a
žádné
daněZpoãátku
neplatí,
když
bydlí skalky
v obci
mÛ
lÛmkÛ.
tûÏeny
dov˘ch
vlastnû
systém
lopůlokraji
rokuplo‰in
nepřetržitě.
na
svahÛ,jecoÏ
nikomu
pfiíli‰star˘ch
nevadilo,
mÛ
a všech
lÛmkÛ.
bylyjen
tûÏeny
skalky
ale
pozdûji
se Zpoãátku
lomysmí
pfiiblíÏily
k polnostem.
Ve
třídách
volit
muž (pouze
na
svahÛ,
nikomu
pfiíli‰
nevadilo,
V
téokraji
chvíli
zaãalicoÏ
majitelé
polí,
zahrad
vimezi
velkostatkáři
také
ženy),
je-li
mu
24alet
ale
pozdûji
se lomy
k polnostem.
nic
protestovat
protipfiiblíÏily
ukrajování
pozemkÛ
a je-li
svéprávný.
V
chvíli
zaãali majitelé
polí,
zahrad
a via té
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
Panská
sněmovna
své
zástupce
nevolí.
nic protestovat
proti
ukrajování
pozemkÛ
pfiesunula
se pod
zem.
Peruck˘
pískovec
Jsou
to členové
šlechtických
rodů, kteří
mají
aje
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
nejmûkãí
v místech,
kde Lépe
podlefieãeno,
puklin
na členství v panské sněmovně dědičné prápfiesunula
se
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
zatéká
voda.
Tam
je
moÏné
jej
kopat
‰pivo,nejmûkãí
dále Generace
všichni
plnoletí
princové
císařského
je
v místech,
kde
puklin
ãákem.
pískafiÛ
takpodle
nejménû
od
domu,1798
arcibiskupové
amoÏné
biskupové
s knížecí
zatéká
voda.
Tam jedo
jej druhé
kopat
‰piroku
aÏ témûfi
poãátku
svûãákem.
Generace
pískafiÛ
tak nejménû
od
hodností
a ti,
kterépodél
císař jmenoval
pro jejich
tové
války
razily
puklin
chodbice
1798 aÏ
témûfihroudy
do poãátku
druhé píssvûzásluhy.
aroku
vyváÏely
z nich
mûkkého
tové
podél
puklin
chodbice
kovce,války
kterérazily
nechaly
na de‰ti
rozpadnout.
a vyváÏely z nich hroudy mûkkého písV
podzemí
vznikl
nepfiehledn˘
labyrint
Vojenská
služba
za
císaře
pána
kovce,
navlastnû
de‰ti rozpadnout.
chodbiãek
anechaly
sálÛ, jenÏ
kopírovaly
Císařštíkteré
a královští
vojenští
páni
zavedli
V podzemípomûry
vznikl nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
a velice
se podobaly
v roce 1889 nový branný
zákon.
Podle něj
chodbiãek a sálÛ, jenÏ vlastnû kopírovaly
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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nem, takÏe dnes funguje jako trámec Tvar chodeb
zpevÀující okraj svahu.
Morfologie chodeb proseckého podzemí
nem,
takÏe dnes
jako trámec
chodeb obvykl˘m objektÛm histoVelmi
dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum
provedla
v ro- Tvar
se nepodobá
Z
kuchyně
našich
babiček
zpevÀující
okraj svahu.
chodeb
proseckého
podzemí
ce 1992 jeskyÀáfiská
skupina SPEA, která no- Morfologie
rického podzemí,
protoÏe
nebyly vytváfieny
Velmi
dÛleÏit˘celou
nov˘ v˘zkum
v ronepodobá
obvykl˘m
vû zmapovala
Moãálkuprovedla
a odváÏila
se se
Ïádné
pravidelné
chodbyobjektÛm
obvyklé vhistotechce
jeskyÀáfiská
skupina
SPEA,
která
no- rického
podzemí,
protoÏe
nebyly
vytváfieny
pfii1992
tom
dolety
znaãnû
rizikov˘ch
míst
vAlois
závanickém
nebo
dÛlním
podzemí,
koSmažené
vdolečky
kladly
jsme doale
tuku,
Před
sto
připravil
učitel
vû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se Ïádné
pravidelné
obvyklé
v techlech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
páã tûÏil
pískovec chodby
tam (jak
potvrzují
jak vykynuly.
Dnes
dáme
je dříve tzv.
do
Holub
Lysé nad
Labem
nápaditou
pfii
tomz-do
znaãnû
rizikov˘ch
míst varchiv
záva- hned
nickém
nebo
dÛlním
podzemí,
tfií map
mapy
Interprojektu
(1965,
pick-marks
- stopy
po kopání),
kdeale
to ko‰lo
kuchařku pro své žákyně. Uvedl ne- trouby nebo i jen na pláty kamen opéci,
lech
voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
tûÏil
pískovec
tam
(jak
potvrzují
tzv.
âSS)mezi
s vynesenou
povrchovou
situací,
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a pfiímo
nehrozilo
zfiícení
chodby.
Chodkdyž
zlatou
je
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veškeré
množství,
tfií
map
- mapyingredience
Interprojektu
(1965,
archiv apick-marks
- stopy
po kůrčičku,
kopání),
kde
to ‰lo
ti dokumentace
polygonovéhoatahu
podzemí
by
jsoudostanou
obvykle
‰iroké
1,2 aÏ 2,2vložíme
m, ale
jedocela
malou
vrstvičku
omastku
–Chodtakže
způsob
úpravy,
ale
zejména
tyspeleolodetaily
âSS)
s vynesenou
povrchovou
situací,
ãás- na
ajich
pfiímo
zfiícení
chodby.
od Ladislava
Hrdliãky
a detailní
‰ífikanehrozilo
a morfologie
silnû
kolísá.
Úzké
nicobvykle
nevypijí.
zpracování,
které
jejich
matky,
které
ti
dokumentace
polygonového
tahu
podzemí
by
jsou
‰iroké
1,2pfiecházet
aÏ 2,2 m, ale
gické
mapy (zhotovené
ov‰em
pomocí
pás- téměř
chodbiãky
mohou
náhle
do jesíod
Hrdliãky
detailní
speleolo‰ífika
silnû
Úzké
Kynuté
plnily
jsme
různými
je
s Ladislava
vařením
seznamovaly,
považovaly
ma
a kompasu)
- byloa moÏné
získat
po- jich
nûk
neboaknedlíky
i morfologie
vût‰ích prostor
okolísá.
v˘‰ce
aÏ
pûgické
(zhotovené
pomocí
pás- povidly
chodbiãky
mohou
pfiecházet
do
símûrnû
pfiesnou
pfiedstavu
o situaci
v Moãálce
a mastily
je náhle
rozpuštěným
máslem.
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takmapy
samozřejmé
aov‰em
všeobecně
znátimetrové.
Dvû vÛbec
nejvy‰‰í
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ažekompasu)
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bylo IImoÏné
získat ponûk
prostor
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pûa Americe
I. Amerika
pfiedstavuje
ne- Dnes
ãálkynebo
majíi 9vût‰ích
mknedlíky
a konãí
nehluboko
pod
uděláme
prázdné
náplmé,
je svým
nesdělovaly.
pfiedstavu
o situaci vcoÏ
Moãálce
timetrové.
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nejvy‰‰í
sínû
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plazivkovitou
chodbu,
se od- ně
povrchem.
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od sebe
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jejího II
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bezpeãnou,
plazivkovitouzabezpeãení
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Chodby jsou odNejatraktivsebe ãasto
provedl Vladimír
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moučkou okénka.
nebo z povidel uvaříMetodicky
popsal Vojífi
nejen z čeho, ale vchohlav- škrobovou
ráÏí
i
na
pfiesnosti
jejího
plánu.
jen
úzk˘mi
nebo
jsou
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995 oddûleny
nûj‰í je bludi‰tû
chodeb vpilífii
severozápadním
omáčku).
ně
jak se jednotlivá
jídlazabezpeãení
připravují. vchoA při me
provedl
Vojífi
nich
prosekána
okénka.v˘‰ka
NejatraktivV˘voj poVladimír
roce 2000
se ubíral cestou
ze- vcípu
Moãálky.
PrÛmûrná
chodeb
Pod vdolky potíraly jsme plech tukem.
tom se vystříhal jakéhokoliv mentorování
dÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
nûj‰í
je
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v
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jména
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opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiíse
pohybovala
mezi
1
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3
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po
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vdolky
vkládáme
na
nepoaV˘voj
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že kuchařinky,
poaroce
2000
setak,
ubíral
cestouazecípu
Moãálky.
PrÛmûrná
v˘‰ka
chodeb
stupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
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to Dnes
kovan˘ch
prÛvalech
kanalizace
do‰lo
k zahorký pekáč,
jsme
předtím
když
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že zpfiípan maštěný
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Čechy 6 318 697 obyvatel

ský, gorický a gradištský; kníže tridentský
a brixenský; markrabě horno- a dolnolužický a isterský; hrabě hohenembský, feldkirchenský, bregenský, sonnenbergský atd.;
pán trsťanský, kotarský a na Slovinském
krajišti; velkovévoda vojvodství Srbského
atd. atd...
Celé mocnářství se skládalo z těchto zemí
s počtem obyvatelů a rozlohou v popisované
době:
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Běh pro Klokánky předčil všechna očekávání
Je to tady: rekordní počet účastníků, rekordní vyběhaná částka – tak je možné charakterizovat 5. ročník Harfandění.
Dne 7. září ho společně s Galerií Harfa pořádala městská část Praha 9.
Pátý ročník Harfandění byl
opravdu rekordní, na trati
kolem Galerie Harfa a sousední O2 areny bylo po celou
dobu konání akce plno běžců.
A za každý okruh, který běžci
zdolali, poslala Galerie Harfa
100 Kč Fondu ohrožených dětí
na projekt Klokánek. Celkem
bylo během 4 hodin uběhnuto
necelých 11 tisíc kilometrů,
což je vzdušnou čarou zhruba
tak daleko jako z Prahy na
Bali. A pro Klokánky to znamená 902 400 Kč. Symbolický šek
na tuto částku předal ihned po
ukončení běhu ředitel obchodního centra Pavel Skorčík
předsedovi Fondu ohrožených
dětí Janu Vaňkovi.
„Galerie Harfa opět po roce
potěšila Klokánky a snad nejen
je. Díky Harfandění mohl každý
účastník akce udělat něco pro
své zdraví, ale i pro děti, které
potřebují pomoc. Velký dík patří partnerům Harfandění a spoluorganizátorovi akce městské
části Praha 9, bez kterých by-

chom takto velkou akci uskutečnit nemohli. A příští rok?
Uvidíme, rekordy jsou od toho,
aby se překonávaly,“ říká Silvie
Soukalová za Galerii Harfa.
Za finanční podporu celé
akce patří dík partnerům Harfandění: společnosti Pražská
energetika, a.s., PORR a.s.,
Metrostav a.s., Rilancio, s.r.o.,

Mark2 Corporation Czech a.s.,
AB Facility a.s., Marina Island
s.r.o. a FINEP CZ a.s.
INFO
Do běhu pro Klokánky se zapojilo celkem
1335 běžců, kteří během čtyř hodin
zdolali 9024 okruhů a pro Klokánky tím
získali rekordních 902 400 Kč.

Haló ven 2017
aneb PLES UPÍRŮ NA STŘÍŽKOVĚ

21. 10. 2017 od 16 hodin
Do parku

Program slibuje

Václavka zve

taneční rej

srdečně všechny

na parketu,

upíry a zombíky

lampionový

hrabě Střížkula

průvod

se svojí

s ohňostrojem,

družinou,

atrakce pro děti

za podpory

i bohaté

MČ Praha 9

občerstvení

Bus Madlina 151, 201
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Zábavné psí odpoledne v Podviní
Spokojený pes – šťastný páníček. Nebo že by to bylo opačně? Ať tak či onak, na psím hřišti v Podviní v Kovanecké ulici ve
Vysočanech platily ve čtvrtek 24. srpna obě varianty. Clarion Congress Hotel Prague a městská část Praha 9 tady už podruhé
pořádaly Zábavné psí odpoledne a skvěle se tu bavili chlupáči i jejich majitelé.
Peníze, které se na akci vybraly, putovaly na konto občanského sdružení Smíšek z Prahy 9, které pomáhá sociálně slabým, znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem. Zábavného odpoledne se psy se zúčastnil i místostarosta MČ Praha 9 Adam Vážanský
a ředitel Clarion Congress Hotel Prague Miroslav Bukva. text a foto: mk

Z Barevné Devítky
Park Podviní hostil v sobotu 26. srpna další ročník oblíbené Barevné Devítky – multikulturního festivalu. Na hlavním pódiu se
vystřídala řada kapel, tanečníků a zpěváků včetně zahraničních interpretů, jako byla čínská zpěvačka a umělkyně Feng-yűn Song.
Návštěvníci mohli ochutnat gastronomické speciality ze světových kuchyní, vyzkoušet rukodělné dílny, naučit se salsu nebo
brazilský tanec Forró a další zajímavosti. Organizátor akce, městská část Praha 9, na přípravách akce i letos spolupracovala se
zástupci velvyslanectví řady zemí. foto: mk

Zaniklý svět
V parcích a na náměstích městské části Praha 9 byla koncem srpna instalována výstava s názvem Zaniklý svět, která otevřela zcela
nový pohled na historii Romů a Sintů v období před a v průběhu druhé světové války.
Místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský v této souvislosti připomněl: „Zatímco o holocaustu spáchaném na Židech ví dnes každý,
o tom spáchaném na původním romském obyvatelstvu má povědomí málokdo. Věřím, že výstava pomůže k vzájemnému rozšíření
obzorů jak u majority, tak u menšiny a napomůže zlepšení vzájemných vztahů.“ text: jh, foto: jh, mk
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Odhalení sochy Víla Rokytka
Socha Víla Rokytka, kterou vytvořil sochař a malíř Jan Švadlenka, byla odhalena v pátek 8. září
v Praze 9, v Libni v parčíku v ulici Nad Kolčavkou.
„Tato socha vznikla mezi pasoucími se ovcemi v listopadu roku 2016 na sousedově pronajatém pozemku, kde tvořím svá díla - v Mukařově u Říčan. Je vytesána z dubového 3,2 metru vysokého kmene.
Pracovní název sochy byl řecká bohyně deště Dionné. Dohodnutý název Víla Rokytka je poctou mé rodné řece. Vždyť 150 metrů vzdušnou čarou od Kolčavky, kde nyní stojí, jsem na Benadově náměstí chodil
do základní školy a 300 metrů od ní jsem bydlel až do svých dvanácti let. A právě kolem Rokytky jsem
v té době chodil na své první procházky s děvčaty. Proto je to pro mě v podstatě určitá forma návratu
do míst mého dětství,“ říká sochař a malíř Jan Švadlenka.
Místostarosta městské části Praha 9 Adam Vážanský k tomu dodává: „Na radnici Prahy 9 jsme velice
potěšeni, že tímto uměleckým dílem je oživen prostor na Kolčavce. Břehy řeky Rokytky zaznamenaly
v posledních letech výrazný posun k lepšímu. Stala se z nich příjemná relaxační zóna pro obyvatele Vysočan a Libně. Socha Víla Rokytka je jedním z kamínků této dnes již bohaté mozaiky.“ text: jh, foto: mk

Vysočanská pouť
Již po osmé se ve Vysočanech konala pouť. Letos si kolotoče,
střelnice, poníky a další pouťové atrakce mohly děti užít od
14. do 17. září v prostoru před parkem Podviní v Kovanecké ulici. Zdarma pak byly pro handicapované děti a pro děti z mateřských škol MČ Praha 9 v pátek 15. září od 9 do 12 hodin.
8. Vysočanskou pouť pořádala firma Helfer a synové s podporou
městské části Praha 9. foto: jh

Z letošního Proseckého podzimu
Již podesáté se 17. září konal v parku Přátelství na Proseku Prosecký podzim. Tradičně ho připravila městská část Praha 9.
Nedělní odpoledne patřilo celé rodině. V parku byly ve spolupráci s DDM Praha 9 a občanským sdružením Sam a spol. připraveny soutěže a hry, představily se sportovní kluby z Prahy 9, vystoupila kapela Pískomil se vrací… Poprvé měli návštěvníci Proseckého
podzimu možnost vidět exhibici na u-rampě členů VSA Xtreme.
Večer zaznělo velkolepé dílo W. A. Mozarta Requiem d moll, které je zároveň jeho nejznámější a jedno z nejhranějších, v podání
Orchestru Sinfonietta Praga a Smíšeného pěveckého sboru VOX PRAGAE. Sólových partů se ujali Monika Brychtová – soprán, Sylva
Čmugrová – alt, Jan Ondráček – tenor, Radek Krejčí – bas. Za dirigentským pultem se představila Miriam Němcová.
Již tradičně ukončil Prosecký podzim ohňostroj. foto: jd
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a 267 175 202, www.ppas.cz

va-

I N F O R M AC E

entrum Prosek

rum pro občany
9
SenátníPrahy
kancelář
m Prosek, senátorka
ZŠ Litvínovská
Ing. Zuzana 500
Baudyšová
90 00 Praha 9
mail: info@icprosek.cz

(nikoliv garážová stání) jsou
Internetové
centrum Prosek
k pronájmu v garážích v LovoInformační internetové centrum pro občany Prahy 9
sické ulici
na Proseku.
ZaLitvínovská
garáž 500
Adresa: Internetové
centrum
Prosek, ZŠ
zájemci (nemusí
mítPraha
trvalé
(vchod z Litoměřické
ul.), 190 00
9 bydTel.: +420 602
/ e-mail: info@icprosek.cz
liště283
na283
„devítce“)
zaplatí mě-

zájemci (nemusí mít trvalé bydliště na „devítce“) zaplatí měsíční nájem 1200 Kč. Termín
prohlídky si lze domluvit na tel.:
776 616 616 - Milan Tuček.

Zapojte se do
projektu JSEM ZPĚT

síční nájem 1200 Kč. Termín
prohlídky si lze domluvit na tel.:
Business Center Rokytka (4. patro)
776 616 616 - Milan Tuček.
Sokolovská 270/201

Dětská pohotovost
Uzavíratelné garáže
ve FN Bulovka
v Lovosické

LÉK
POM
NA

Dětskou pohotovost pro
Praha 9 – Vysočany
kontakt: jandobes01@seznam.cz
„devítku“
zajišťuje
ve všední
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Fakultní„Jsem
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Klub zastupitelů
9
ve FN Bulovka právě
pro vás. MČ Praha
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
Schůzku lze domluvit
NA
ÚZEMÍ
PRAHY
-Libeň. 9
Projekt kolektivního systému Elektrowin
a. s. dává možnost
telefonicky nebo e-mailem.
Poslanecké dny:
nabídnout k dalšímu použití spotřebiče, jichž se lidé chtějí
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pro
každou přitom
první středu
měsíci
LÉKAŘSKÁ
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PRVNÍ
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v Nemocnici Na Bulovce
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je 200
k recyklaci.
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19.00 283 842
Telefon:
224
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pracovního dne.
dne.
Telefon:
283
842
224
od 14.00 do 16.00.
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patro)
Tel.: +420Pondělí
286
881 518

266 084 220
kovové obaly. V souvislosti s tím byl od 1. dubna 2017 zrušen kontejner na
pondělí ažSobota
pátek 8.30
–
17.00
Telefon:
+420 283
881 200
a neděle: nepřetržitě
Možnost objednání na
hliníkový odpad na vysočanské
radnici.286 881 518
Tel.: +420
sobota 8.30 – 15.00
tel.: 602 262 686
Přehled stanovišť tříděného odpadu, kde jsou umístěny kontejnery
Strana zelených
kovové
Telefon:
283na842
224obaly:
Vaši zastupitelé:
Praha 9
Drahobejlova 1215/28
Novoborská
371/10

cz,

266 084 220

9

0

ha 9

9

Drahobejlova 956/51
Novoborská 620/27
Ing. Zdeněk Davídek
Habartická 500/48
Novoborská 649/9
Tel.: 283 091 328
Regionální kancelář TOP 09
Hrdlořezská 366/14a
Odlehlá 321/67
Praha 9
Možnost objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
Oblastní
kancelář
ODS
Praha
9
Regionální kancelář TOP 09
Jablonecká
708/30
Paříkova 354/5
Senátor
Tomáš
Kladívko
www.facebook.com/
sídlí
na
adrese:
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Oblastní kancelář ODS Praha 9
Praha
9 – Praha 9 /TOP 09
714/40
Pešlova
341/3
Marek
Doležal
tel.:Jablonecká
+420 737 250
258
Jandova
4, Praha 9, 1. patro,
sídlí na adrese:
e-mail:
petr@pisoft.cz
Praha
9 Ph.D.
Jablonecká 718/3
Pešlova
356/12
Možnost
objednání
Kovářská
3, Praha 9 (2. patro) Jandova 4, Praha 9, 1. patro
MUDr.
Jan
Trnka,
Senátorské
dny:
na tel.: 602 262 686
e-mail: odspraha9@seznam.cz
Telefon
i fax:
Klíčovská
293/20
Pod
Strojírnami
707/13
e-mail:
jantrnka@centrum.cz
Možnost objednání na
každé
pondělí od 15.00 – 18.00
+420 283 891 989
Kovanecká 2295/9 Adresa: OVV ČSSD
Poděbradská
777/9
Praha
9,
tel.: 602 262 686
Kovářská 1414/9
Podvinný mlýn 2126/1
Jablonecká
723,
Praha
9-Prosek
Strana zelených
Kovářská 978/25
Podvinný mlýn 2281/12
Telefon: +420 283
882 131
MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA
9
10 DEVÍTKA – MAGAZÍN
Vaši zastupitelé:
Kytlická
764/33
Prosecká 681/119
Lihovarská 1093/10 e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Rubeška 383/4
Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Skloněná 551/12
Telefon: +420 721 029 892
Ing. Zdeněk Davídek Litvínovská 286/15 Klub zastupitelů
za ČSSD děkuje
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Litvínovská 518/40
Střížkovská 550/33
Tel.: 283 091 328
Klub zastupitelů za ČSSD zve na netradiční říjnové
všem spoluobčanům
za pomoc
Lovosická 661/1
Vysočanská 233/93
setkání se zastupiteli – koná se při příležitosti
Zdeněk Davídek
Možnost
objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
nedělního DRAKOHRANÍ
pro děti. Uskuteční se
při
řešení
problémů
a
Na Harfě 935/5d
Vysočanskápodnětů
554/69
v parku Přátelství poblíž pizzerie 15. října 2017 od
e-mail: davidekz@praha9.cz
Senátor
Kladívko
15 hod. Těší seTomáš
na vás zastupitelé
JUDr. Jan Dufek,
RNDr.
Petr
Pišoft,
Ph.D.
tel.:
602
643
472
v
rámci
Prahy
9. Setkání572/41
se zastuNa Rozcestí 1328/8
Vysočanská
Miloslav Hanuš, ale i další volení zástupci.
tel.: +420 737 250 258
e-mail: petr@pisoft.cz Na Vysočanských vinicích
824/8
Vysočanské
nám.
piteli Milanem Apeltauerem218/4
nám.
Na
Balabence
1433/8
Zakšínská 571/8
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
a Miloslavem Hanušem
se usku-

Hnutí
Pro Prahu

Senátorské dny:
Mgr. Ing. Aleš Doležale-mail: jantrnka@centrum.cz
Trojkoalice
každé pondělí od 15.00 – 18.00
dolezala@praha9.cz
Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

TSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

teční 13. března od 16.00 do 17.30.

Březen
Sběrný dvůr pro Prahu
92012

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

Pod Šancemi 44/1, Praha 9
Tel.: +420 284 098 581

INZERCE V ČASOPISU

Strana svobodných občanů

Jaroslav Harviš

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz

tel.: 734 505 923
jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
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PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek: 8:30–17:00 hod.
sobota: 8:30–15:00 hod.

Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů.
Jedná se o nadstandardní placenou službu. Odvoz je možno si objednat
u provozovatelů sběrných dvorů hl. m. Prahy. Odvézt je možné veškerý
odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města
Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za
ujeté kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické
osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze
pneumatiky (od 25 Kč za kus) a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna).

ŘÍJ E N

Uzaví
v Lov

2017

Prov
Pros
Prah

DOS
hod
a svá
posl
6.00
dne.

Tel.:

Adres
Jablo
Telefo
e-ma

Klub z
všem
při ře
v rám
piteli
a Milo
teční

I N F O R M AC E
B I O O D PA D

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Sběr BIOODPADU do přistavených velkoobjemových kontejnerů
podzim 2017
8. října 2017 – 9.00–12.00
Nad Krocínkou x Obvodová
Pokorného x Jahodnická

5. listopadu 2017 – 9.00–12.00
Hrdlořezská 43
K Lipám x Chrastavská

8. října 2017 – 13.00–16.00
Kopečná x Nad Šestikopy

5. listopadu 2017 – 13.00–16.00
Pod Krocínkou proti č. 55

15. října 2017 – 9.00–12.00
Nad Kundratkou – konec slepého
úseku
Miškovická x Poleradská

12. listopadu 2017 – 9.00–12.00
Nad Krocínkou x Obvodová
Pokorného x Jahodnická
Kopečná x Nad Šestikopy

15. října 2017 – 13.00–16.00
Podvinný mlýn 12–14

18. listopadu 2017 – 9.00–12.00
Nad Kundratkou – konec slepého úseku
Miškovická x Poleradská

22. října 2017 – 9.00–12.00
Před Mosty x Za Mosty
Letňanská x Obvodová

18. listopadu 2017 – 13.00–16.00
Podvinný mlýn 12–14

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

HARMONOGRAM MOBILNÍHO
S B Ě R U N E B E Z P E Č N É H O O D PA D U 2 0 1 7
Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
725 562 312, 725 562 318
Praha 9 – trasa A
18. 11. – So 1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji
8:00–8:20
2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou) 8:30–8:50
3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
9:00–9:20
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova
9:40–10:00
5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
10:10–10:30
6. křižovatka ul. Vysočanské nám. – U Nové školy 10:50–11:10
7. U Smetanky (u potravin Lidl)
11:30–11:50

Senioři se mohou
bezplatně vzdělávat
v oblasti telekomunikací
Český telekomunikační úřad s novým školním rokem spouští
další ročník Telekomunikační akademie, tedy projektu,
věnovaného převážně seniorům.
Formou hodinové přednášky
jim zdarma předá informace
k nejčastějším problémům, se
kterými se v oblasti telekomunikací potýkají. Dozví se zde
například, čeho se vyvarovat
při uzavírání smluv s operátory či při samotném užívání
mobilních telefonů, pevných
linek či internetu nebo jak reklamovat službu či vyúčtování,
se kterým nesouhlasí.
Nejbližší termíny přednášek
budou 4. října a 1. listopadu,
vždy v 10 hodin v pražském
ŘÍ JEN

2017

sídle ČTÚ poblíž stanice metra Vysočanská. Mimo to ČTÚ
nabízí také možnost vyslání
školitelů do jednotlivých klubů seniorů či domovů důchodců kdekoliv v rámci České republiky.
Na přednášky se můžete přihlašovat na adrese sedovan@
ctu.cz, případně na telefonu
224 004 846. Více informací
o projektu Telekomunikační
akademie naleznete také zde:
www.ctu.cz/telekomunikacniakademie.

Říjen
2. 10.
3. 10.

7. 10.
9. 10.
10. 10.

14. 10.
16. 10.
17. 10.

21. 10.
23. 10.
24. 10.

30. 10.
31. 10.

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

Na Břehu x Mlékárenská
Jablonecká u č.p. 715/9
Rumburská x Litvínovská
Poděbradská x Podkovářská
Vysočanská 39/576
Jetřichovická proti č. 10
Kovářská x U Školičky
K Moravině x Drahobejlova
Zubrnická x Trmická
Děčínská – horní parkoviště
Vysočanská 85/546
Jablonecká x Šluknovská
Pod Strojírnami
Měšická x Novoborská
Pískovcová
Novoborská x Českolipská
Skloněná u č. 8
Habartická – parkoviště u objektu 496–503
Novoborská x Varnsdorfská
Teplická x Litoměřická – roh proti domům
K Lipám x Chrastavská
Drahobejlova – u st. metra Českomoravská
Zakšínská x Zásadská
Bílinská x Litvínovská
Nad Krocínkou x Obvodová
Českomoravská 21–23

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

Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická
Lihovarská u č. 11
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Prouzova
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Drahobejlova x U Svobodárny
Kovanecká x Podvinný mlýn
Hrdlořezská u č.p. 64/43
Na Harfě x Českomoravská
K Moravině (v úseku U Školičky–Sokolovská)
Jablonecká u č.p. 715/9
Pešlova x Paříkova
Vysočanská 113/243
Pod Krocínkou proti č. 55
Ctěnická x Měšická
Matějkova x Čihákova
Veltruská x Litvínovská
Stoupající – parkoviště u hřbitova
Kopečná x Nad Šestikopy
Vysočanská 39/576
Prosecká 119
Rumburská x Litvínovská
Poděbradská x Podkovářská
Novoborská x Českolipská

Listopad
4.11.
6.11.
7.11.
11.11.
13.11.
14.11.
18.11.
20.11.
21.11.
25.11.
27.11.
28.11.

Pobočky Městské
knihovny Praha na Devítce
Od 18. září 2017 se změnila telefonní čísla v patnácti
pobočkách Městské knihovny v Praze. Přinášíme proto
aktuální kontakt na pobočky v Praze 9.
Prosek, Měšická 3/806
tel.: 286 881 064;
bezbariérová
DEV Í T K A

/

Vysočany, Zbuzkova 34/285
(vchod z ulice Krátkého)
tel.: 770 130 210; bezbariérová
M A G A Z Í N
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Odpad k popelnici
nepatří

Bezplatná právní
poradna – exekuce

Co je dobré udělat, když se hromadí odpad okolo nádob
na směsný odpad?

Tato služba je poskytována
sociálně slabším občanům,
kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na
území MČ Praha 9.

Občané a média se často dotazují,
kdo je zodpovědný za nepořádek
kolem popelnic či kontejnerů na
směsný odpad a jak lze tuto situaci vyřešit? Na tyto otázky se snaží
odpovědět nový leták.
Stav, kdy jsou nádoby na
odpad přeplněné a množství
odpadu je i kolem nich, není
nedopatřením svozových společností, ale majitelů či správců
příslušných objektů. Právě oni
jsou podle vyhlášky zodpovědní za zajištění dostatečného počtu nádob na směsný odpad, za
jejich pravidelný a dostatečný
odvoz a za úklid v jejich okolí.

Zaměstnanci svozových společností nejsou povinni automaticky uklízet odpad kolem
nádob na směsný odpad.
Pokud nestačí objem nádoby
či kontejneru pro daný dům či
objekt, je potřeba kontaktovat
majitele nebo správce objektu a informovat ho o nutnosti
zvýšení objemu, počtu nádob
na směsný odpad či zajištění
častější frekvence odvozu odpadu. Majitel nebo správce objektu si u svozové společnosti
také může objednat mimořádný úklid kolem nádob na směsný odpad.

Termíny:
11. 10., 8. 11., 13. 12. 2017
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání
bezplatné právní poradny
budou rozdávat od 13.30 hodin
pořadová čísla. Právní porad-

Bezplatná
právní poradna
Tato služba je poskytována
sociálně slabším občanům,
kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na
území MČ Praha 9. V poradně
se zabývají řešením bytové
problematiky a problematiky
mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská ulice 14/324,
v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).

Odpad nepatří k popelnici!
Popeláři nejsou povinni automaticky uklízet odpad kolem nádob na směsný odpad.

Odkládání odpadu mimo sběrné nádoby je přestupkem proti veřejnému pořádku a může být postihováno pokutou až do výše 50 000 Kč.
Problém 1: Přeplněná popelnice

ŘEŠENÍ

CO MÁM DĚLAT?

 Zajistit častější svoz
 Více popelnic
či kontejnerů
 Větší popelnice
či kontejnery

 Kontaktovat majitele
či správce domu

na se koná od 14 do 15 hodin
v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba
doložit doklad totožnosti
s trvalým pobytem na území
MČ Praha 9 – Vysočany, Libeň,
Střížkov, Prosek, Hloubětín,
Hrdlořezy (občanský průkaz
vydán Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny
a o možnosti o tuto službu požádat vám poskytnou pracovníci v infocentru.

Termíny:
4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11.,
8. 11., 15. 11., 22. 11., 6. 12., 13. 12.,
20. 12. 2017

POSLEDNÍ KROK
 Objednat u svozové
společnosti

Vždy první a třetí středu
v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava
Holubová
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání
bezplatné právní poradny budou
rozdávat od 14.30 do 16.30 hodin pořadová čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad
totožnosti s trvalým pobytem na
území Prahy 9 - Vysočany, Libeň,
Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán
Úřadem MČ Praha 9).
Další informace získáte
v infocentru.

INZERCE

Stylová restaurace a penzion

Problém 2: Nepořádek kolem popelnic
 Objednat mimořádný
úklid kolem popelnic
na směsný odpad

 Kontaktovat majitele
či správce domu

STATEK 1738

 Objednat tuto službu
u svozové společnosti
či úklidové ﬁrmy

V areálu firmy AGEKO Dušníky n. Vlt. č. 10, Otevřeno denně od 11 do 21:30 hod.

www.statek1738.cz, https://www.facebook.com/statek1738
Rezervace: mob. 724 004 005, rezervace@statek1738.cz
Zveme Vás k příjemnému posezení

Problém 3: Kam s objemným odpadem?
 Odložit odpad
do sběrného
dvora nebo do
velkoobjemového
kontejneru
(VOK)

 Odvézt odpad
do nejbližšího sběrného
dvora
 Odvézt/odnést
odpad do nejblíže
přistaveného VOK
 Zajistit si VOK
u svozové společnosti

 Vyhledat nejbližší
sběrný dvůr
 Vyhledat na webu
ksnko.praha.eu/
map-bulky/ termín
přistavení nejbližšího
VOK
 Kontaktovat svozovou
společnost

INZERCE

www.plus50.cz
Ing. Monika Červíčková
ředitelka neziskové organizace
PLUS 50, z.ú.

Připravíme pro Vás
oslavu rodinných výročí
svatební hostinu
podnikový večírek, různá školení

Jste starší 50 let a nedaří se Vám najít zaměstnání?
Oživte svůj životopis.
Nabízíme bezplatnou pomoc při sepsání Vašeho životopisu
v souladu s dnešními požadavky.
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SC-371484/01

Chceme změnit tento trend, podporujeme padesátníky na trhu
práce. Pomoci můžete i Vy ! Vybírejte na volebním lístku !

SC-371503/03

OOciální statistiky ukazují, že nejpočetnější skupinou nezaměstnaných
je věková kategorie +50 a tento podíl stále roste.

ŘÍJ E N

2017

S P O R T

Zavítejte mezi vodáky z oddílu Zlatá kotva
„Je tma. Nic nevidím!“ „Nic nevidíš ty, nic nevidí nikdo. Hlavně pádluj potichu, v noci je slyšet daleko. Prozradí nás to.“
Loď dál tiše klouže potemnělou hladinou: „A jéje. Slyšíš? Našla je jiná loď. Sakra, tak jsme bez pokladu!“
To není úryvek z pirátské historie, ale debata odposlechnutá z jedné lodi během táborové hry. Chcete zažívat podobné
dobrodružství? Přijďte se podívat na schůzku oddílu Zlatá kotva a třeba se i staňte jeho členy.
Jsme skautský vodácký oddíl,
který nepřetržitě, byť pod
různými hlavičkami, funguje
již od roku 1969. Na jaře a na
podzim se přes týden scházíme
v loděnici a jezdíme na Vltavě.
V zimě chodíme do klubovny,
nebo do parku, kde hrajeme
hry. Taky se učíme různé šikovné věci – třeba si ořezat tužku,
hledat v jízdních řádech nebo
zavázat odřené koleno.
Nejsme kroužek, který učí
dítě jen jednu konkrétní dovednost. My děláme všechno
možné, ale samotné činnosti nejsou tak důležité. Hlavním cílem je všestranný rozvoj osobnosti a výchova dětí
ve skautském duchu. Podporujeme samostatnost, odpovědnost, tvořivost, učíme děti
začlenit se do kolektivu a spolupracovat. Základem činnosti je dobrá parta dětí různého věku, kde se mladší učí od

hrajeme deskovky a pořádáme nejrůznější akce. Ale hlavně si hrajeme, pořád a všude.
A když si náhodou nehrajeme,
věnujeme se jiným zajímavým
činnostem, jako třeba vaření v přírodě nebo zacházení
s různými nástroji. Například
velkým hitem jednoho tábora
bylo, když starší děvčata stavěla betonovou zeď za kamny.
Dodnes na ní hrdě ukazují své
podpisy… Prostě jsme dobrá
parta a děláme zajímavé věci.
Chcete to zkusit taky?
text: Zbyněk Hruška, Foto: Michal Janata

starších. Díky rozmanitým činnostem každé dítě najde něco,
co ho zaujme a v čem vynikne.

a jak se postupně zlepšujeme,
sjíždíme i složitější řeky na kanoích, kajacích i raftech. Občas
si dáme i vodácký závod, třeba
Napříč Prahou přes tři jezy.
Ale nejezdíme jen na vodu.
O víkendech a prázdninách
chodíme na výlety do přírody, jezdíme na lyže, lezeme,

Na vodě
Ale protože jsme vodácký oddíl,
je naší hlavní náplní ježdění
na vodě. Jezdíme na různých
lodích. Začínáme na pramicích,

INFO
Nábor nových členů probíhá až do
konce října každý čtvrtek v loděnici na
Libeňském ostrově. Pro více informací
navštivte www.zlata-kotva.cz nebo se
podívejte na nástěnku oddílu Zlatá kotva
u klubovny (Sokolovská 310), případně
zavolejte na tel.: 728 118 990.

INZERCE

Rodinné domy
Praha 9 - Čakovice, Třeboradice

Stavíme z cihel
kvalitní domy
stavěné tradičními
technologiemi.

Akumulační nádrž
Na každém pozemku
je osazena podzemní
plastová nádrž.

Soukromí.
díky umístění domu
má každý pozemek
místo pro nerušený
odpočinek.

Vzduchotechnika
instalace rozvodů
a vzduchotechnické
jednotky s možností
rekuperace.

SALONEK PRO RODINNÉ OSLAVY, SVATEBNÍ HOSTINY,
FIREMNÍ A OBCHODNÍ MEETINGY A SEMINÁŘE
KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI ŽIVÁ HUDBA OD 19.30 HOD.
OSLAVA A HALLOWEEN MENU

PARKOVÁNÍ U RESTAURACE NEBO U OC FENIX

17-08-30-inzerce-treboradice-92x130-01.indd
1
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SC-370923/02

www.vyladenedomy.cz ) 724 511 511

SC-371009/05

vyladěné rodinné domy - vaše kvalitní bydlení
DO 31. 10. 2017
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Rány musíte dávat
i je umět přijímat
V hlavním zápase GCF41 Night of the Legends na Spartě
Podvinný mlýn ve Vysočanech se 12. října představí i Michal
Hamršmíd. Koncem devadesátých let minulého století
jako jeden z prvních Čechů, a v té době také vícenásobný
juniorský mistr republiky v judu, podlehl kouzlu zápasů v kleci
a v zápasech MMA to dotáhl k titulu mistra světa.
podaří, je to sport, ke kterému
patří i porážky. Syn to ví, snažím se ho vést ke sportu. Zatím
oťukává tenis, judo, chodí do
pohybových kroužků a baví ho
to. Ale věřím, že se připravím
natolik, že to bude moje vítězná derniéra.

Michale, posledních pět let už
nezápasíte, ale zápasy MMA
(Mixed Martial Art) organizujete, a především jste kondičním trenérem hokejistů.
Nejdříve Sparty, pak české
reprezentace. Proč se vracíte
do klece?
Přemluvili mě partneři z GCF,
abych dal ještě rozlučkový
zápas, protože když jsem dostal
nabídku dělat kondičního trenéra Sparťanům, se zápasením
jsem skončil. A mezitím také
povyrostl můj syn a teď v šesti
letech mě chce vidět při zápase.

MMA kombinuje to nejlepší
ze všech bojových umění. Přitom tento sport vypadá velmi
krutě. Co je na něm nejtěžší?
Je to tvrdý sport, ale férový. Proti
sobě stojí dva zápasníci, kteří
jsou na to připraveni. Když chcete být úspěšný, musíte umět rány
dávat, ale také se musíte naučit
je přijímat. A to je nejtěžší.

Není to příliš riskantní?
Risk to je, ale síly si změřím
jako legenda tohoto sportu
s další legendou Petrem Maiem, mnohonásobným mistrem v řeckořímském zápase.
Nečekají mě tedy žádní mladí
aktivní zápasníci, ale lehké to
mít rozhodně nebudu.

Zvítězí Michal Hamršmíd,
nebo Petr Mai? Přijďte 12. října
od 19 hodin na GCF41 Night
of the Legends a uvidíte. Dále
se ve svých posledních MMA
zápasech kariéry představí
Josef Král, Václav Přibyl, Pavel
Bechtold a Daniel Macháček.
Chybět nebudou ani naděje
českého MMA, jimž legendární
bojovníci předají pomyslné
žezlo. mk

Jak se na zápas připravujete?
Začal jsem zase trénovat a na
svůj poslední zápas kariéry
jsem se připravoval i v Londýně pod vedením Brada
Picketta.

CO JE GCF?

Bolí tréninky?
Bolí. Je mi 37 let a pět let jsem
aktivně nezápasil, za celou
kariéru mám za sebou kolem
šesti set zápasů, což také
zanechalo stopy. Kondičku si
sice pořád udržuji, ale tak „na
pohodu“, abych se cítil dobře.
Příprava na zápas je něco
jiného. Takže bolí.

GCF je česká profesionální organizace
založená v roce 2010. Pořádá turnaje
smíšených bojových umění (MMA)
odehrávajících se v osmihranné
kleci. Dnes je GCF neprestižnější sérií
profesionálních turnajů MMA v České
republice spolupracující s partnerskými
organizacemi po celém světě.
Cílem GCF vždy byla výchova a růst
českých bojovníků, věnujících se
tomuto sportu, kteří mají možnost se
na turnajích GCF utkávat mezi sebou
v zápasech podle pravidel MMA.
Na vybraných akcích jsou k vidění
i mezinárodní zápasy.

Musíte svůj poslední zápas
kvůli synovi vyhrát?
Neříkám, že musím vyhrát.
Chci vyhrát. A když se to ne-

Michal Hamršmíd dominuje plakátu, který zve na „Noc legend“ do Podvinného Mlýna

Na florbal, futsal,
rugby na Spartu
Sportovní areál Sparta Praha – Podvinný mlýn,
Kovanecká 2405/27, Praha 9
1.10. neděle
14.00–16.00 Zápas Juniorů Florbal
(Sparta x Black Angels)
17.00–19.30 Zápas Muži Florbal
(Sparta x Bohemians)
20.00–22.00 Zápas Futsal

19.00–21.00 Zápas Juniorů Florbal
(Sparta x ?)

7.10. sobota
10.00–11.30 Utkání rugby U16
Sparta x Tatra – Rugby hřiště

15.10. neděle
9.00–16.00 Turnaj rugby U12 –
Rugby hřiště
16.00–17.00 Utkání rugby U14 Sparta
x Praga – Rugby hřiště
17.00–19.30 Zápas Muži Florbal
(Sparta x Otrokovice)

14.10. sobota
12.00–13.30 Utkání rugby U18 Sparta
x Brno Bystrc – Rugby hřiště

29.10. neděle
18.30–21.00 Zápas Muži Florbal
(Sparta x Tatran)
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OBJEDNÁVKOV É KANCELÁŘE:
Praha 3 - Olšany, Vinohradská 153, tel.: 272 744 622 | Praha 4 - Nusle, Táborská 65, tel.: 241 741 164
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SC-371537/01

• pohřby s obřadem i bez obřadu, možnost sjednání doma, tel.: 733 120 411, 283 842 271
Nepřetržitá služba – převozy z bytů NONSTOP: 603 551 038, 603 551 032
Objednávková kancelář, dispečink – P-8 Libeň, Vosmíkových 2, tel.: 284 841 928
Při využití služeb telefonické předobjednávky, bude z konečné ceny sjednaných
služeb poskytnuta 15% sleva, tel.: 603 551 034
SC-371351/02

Sokolovská 304, Praha 9
„Vysočanská poliklinika“
tel.: 266 006 189

OPTIK CVIKR

e-mail: pax@pax.cz
www.pax.cz

20% SLEVA
ˇ BRÝLE
NA SLUNECNÍ
Jablonecká 423
Tel.: 286 891 295

www.cvikr.cz
ŘÍJ E N

2017

SC-371527/01

PAX SPOL. S R.O. - POHŘEBNÍ SLUŽBY

ZUBNÍ ORDINACE
OZNAMUJE PŘÍJEM
NOVÝCH PACIENTŮ

I N Z E RC E

Tel.: 724 006 275

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz
mob. 602 386 895

SC-370039/09

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

Sekání trávy
Čištění pozemků
Stříhání živého plotu
Vertikutace

SC-362725/21

SC-362597/10

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

Výměny van, baterií, klozetů a kuch.
desek. Instalace sprchových koutů
a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Pokládka dlažby, PVC, koberců
a plovoucích podlah.
Štukování, malování, lepení podhledů.
Sekání trávy a vyklízení.

SC-362531/11

FA J. MACHÁČ

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

www.bydlimenaproseku.cz

Byt 2+kk s lodžií,

Elektroinstalační materiál pro vás…

sklepem a garážovým stáním
v ul. Kytlická na Proseku

kabely, svítidla, baterie, žárovky, jističe… a vše ostatní
Novovysočanská 984, Praha 9

PROHLÍDKY

tel.: 222 721 280, www.elinsta.cz
Parkoviště pro zákazníky
S tímto inzerátem – sleva 10 %

5. a 7. 10. 2017
Zavolejte

SC-370786/04

Albina Kashkarova

certifikovaný realitní makléř RE/MAX Alfa

SC-370690/03

774
849 270
a domluvte si termín prohlídky.

ŽALUZIE – SÍTĚ PROTI HMYZU

chcete změnit svou práci a vydělávat víc?

21.09.17 22:17

-

Jsme jedno z největších vydavatelství v České republice působící na trhu již 17 let.
PoPis Pracovní Pozice:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících zákazníků, nabídka a prodej reklamy v titulu
s největším počtem výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů a doporučení řešení jejich dalšího
rozvoje pomocí našich medií. Tvorba cenových nabídek, reporting, běžná administrativa.
Požadujeme:
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu a samostatnost. Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat. Radost z práce s lidmi. Prokázání bezúhonnosti,
minimálně středoškolské vzdělání. Předchozí obchodní praxe výhodou.
Práce na ŽL. Uživatelskou znalost práce na PC.

JSOU ČISTOTA, STYL, STÍN I SVĚTLO
TO PRAVÉ PRO VÁŠ DOMOV!
Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků
Sleva na horizontální žaluzie ISOLINE PRIM celostínící
Zaměření a nezávazná kalkulace po Praze ZDARMA
Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)
Výroba na míru, montáž do 7 dnů

- NONSTOP na tel.č.:

SC-370488/33

nabízíme:
Průběžné doplňování obchodních i odborných znalostí a dovedností.
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci obchodní sítě i celé společnosti.
Finanční garance do začátku, bonusy, provize.
chcete se stát členem našeho týmu?
své životopisy posílejte na e-mail: jan.cizek@ceskydomov.cz

739 939 734

Lukáš Chudoba, Praha 9, www.prahazaluzie.eu

ZIMNÍ PROGRAM
- aditiva
- nemrznoucí směsi
- sněhové řetězy
- startovací kabely
- zimní clony

SORTIMENT
- přesné autokoberce
- autopotahy na míru
- deﬂektory-ofuky
- loketní opěrky
- vany do kufru
Kupón na slevu 5%

s98pbr24
+420 702 340 340
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www.autohotarek.cz
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SC-371504/01

HLEDÁME MANAŽERY INZERCE!

U Svobodárny 2460/5
190 00 Praha 9
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Kupón předložte
při osobním odběru
nebo zadejte v košíku
při objednávce na eshopu.

Po-Pá: 9 – 13 14 – 18
So: 10 - 16
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Prodej
III. etapy
zahájen
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POPRVÉ NAŽIVO A V ČEŠTINĚ

7. 10. 2017

praha
tipsport arena

PŘEDPRODE J VSTUPENEK

SC-370003/120

w w w.m a dag ask ar-muzik al.cz

