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Balabenka bodovala
v soutěži Park roku 2017
GALERIE 9:
ZUZANA
ČÍŽKOVÁ

KONCERT
NA RADNICI

CIRKUS KING
NA PROSEKU

I N Z E R C E

Prodej
III. etapy

SC-371388/07

zahájen

NALAĎTE
ZIMNÍ REŽIM.
Zimní servis Volkswagen.

Nalaďte se na zimní režim a využijte nabídku Originálního příslušenství Volkswagen®, zimních pneumatik s bezplatnou
zárukou PneuGarance, servisních úkonů a zimní servisní prohlídky v našem autorizovaném servisu Volkswagen.
Naše nabídka platí do 30. 12. 2017.

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service.

Volkswagen

Váš servisní partner Volkswagen AUTO ELSO s.r.o.
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Cukrovarská 900/10, 196 00 Praha 9 Čakovice
te.: 283 932 020, e-mail: autoservis@auto-elso.cz
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EDITORIAL

PŘEČTĚTE SI

4–9 Z radnice

Vážení čtenáři,
vaše hlasy, které jste odevzdali v říjnu při volbách
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, jsou sečteny, ale volební maratón
nekončí. Před námi je přímá
volba prezidenta republiky.
Uskuteční se v lednu příštího roku. Pokud se chcete
zapojit do práce okrskové
volební komise a pomoc se
zajištěním zdárného průběhu voleb, přihlaste se.
V tomto vydání Devítky
přinášíme přihlášku, kterou
je třeba podat do 2. prosince,
i informace o volbě.
Už zanedlouho začíná advent. První adventní neděle,
tzv. železná, letos připadá
na 26. listopad. Předvánoční
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atmosféru proto budou mít
i mnohé akce, které naše
městská část tento měsíc
pořádá nebo se na jejich
organizování podílí. Např.
v Galerii 9 ve Vysočanech
můžete zhlédnout okouzlující
práce klientů Domova Petra
v Mačkově (vystavují u nás
již podruhé) a navíc si je budete moci také koupit jako
vánoční dárek pro sebe nebo
své blízké. Bohatý program
tradičně nabízí Divadlo Gong,
chybět nebude ani oblíbený
koncert na vysočanské radnici. A v listopadu si ještě můžete užít vystoupení v cirkusu
King, který rozbil svou manéž
na Proseku u stanice metra
Střížkov.
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NAROZENINOVÉ
SLEVY V HARFĚ
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Slav t!

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO PARFUMERIE
SEPHORA A NECHTE SE HÝČKAT!

7 le

10. –12. 11. 2017
3 dny výhodných nákupů
v Galerii Harfa

SC-371159/05

Kupony k nahlédnutí
na webu od 6. 11. 2017
a k dostání v Galerii Harfa
po dobu akce.

WWW.GALERIEHARFA.CZ
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Zastupitel MČ Praha 9 MUDr. Michal Mašek (TOP 09)

Přístavbou pavilonu H rozšíří Poliklinika
Prosek nabídku lékařské péče
Přibližně po roce si znovu povídáme o stále přísnější svobodě, o Poliklinice Prosek
a dalších aktivitách s jejím předsedou představenstva, stomatologem a zastupitelem
městské části Praha 9 MUDr. Michalem Maškem.

MUDr. Michal Mašek

Co se od loňska na Poliklinice
Prosek změnilo?
Nejvýznamnější změna, týkající se provozu polikliniky,
je zahájení přístavby tzv.
pavilonu H. Jedná se o dostavbu polikliniky v prostoru
od hlavního vestibulu vpravo
za informačním centrem.
V říjnu byly zahájeny základové práce a v prvním pololetí příštího roku by měla být
stavba dokončena. Díky ní
by se rozrostly prostory určené pro primární zdravotní
péči zhruba o 800 m². Budou
využity k rozšíření stávající
nabídky lékařské péče a k získání nových specialistů. Rozroste se například rehabilitace,
gynekologie nebo ORL.
Kromě rozšíření Polikliniky
Prosek pavilonem H čekají její
pracovníky i klienty další dvě
sice ze zdravotního hlediska
méně významné, ale o to viditelnější změny. V červnu byla
zahájena rekonstrukce bývalého bufetu v moderní stravovací
zařízení určené pro pracovníky
i pacienty či obyvatele blízkého
okolí. Bufet patřil mezi poslední pozůstatky původní polikliniky, která byla dokončena již
před třiceti lety. Kromě jeho
modernizace jsme také rozšířili
prostory pro strávníky.
Plánujete nové stavební práce
také pro příští rok?
V průběhu příštího roku bychom rádi provedli ještě jednu
větší úpravu. Týká se prostranství před poliklinikou.
Návštěvníci zatím přicházejí
k Poliklinice Prosek nesourodým shlukem stánků a prodejních pultů, míjí vypuštěný
a otlučený bazének s nefunkční
fontánkou. V současné době
zpracováváme projekt renovace
tohoto prostoru tak, aby stánky
působily uceleně a místo kachlíkových bazénků osvěžovaly
vzduch moderní zařízení typů
mlhoviště nebo pítek. Součástí
projektu bude také příprava komunikace pro autobusovou linku, která by měla v budoucnosti
zajíždět blíže k budově. Do konce prosince by měla být zpracovaná dokumentace, zjara bude
ve výběrovém zřízení vybrán
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čení praxe. Představte si, že vám
je 63 nebo 65 let a říkáte si, že už
byste chtěla končit, jen nevíte
kdy. A najednou vám začne stát
vyhrožovat miliónovou pokutou
za vydání receptu na starém
formuláři. No? Tak co uděláte?
Skončíte. Ne proto, že jste líná,
ale protože jste racionální. Ano,
jednou by ti lékaři do důchodu
stejně odešli, ale nestalo by se to
naráz. Už teď je lékařů (a stejně
tak sester) nedostatek, ale to
zřejmě nikoho nezajímá. Důležitější je fajfka v kolonce elektronizace zdravotnictví. Jenže
„pokrok“ byl jen málokdy následkem úředního rozhodnutí.
V příštím roce by měla být dokončena přístavba pavilonu H a zásadní úpravy by se
mělo dočkat i prostranství před Poliklinikou Prosek

zhotovitel a do konce prázdnin
by mohlo být – v ideálním
případě – hotovo.
Máte toho před sebou hodně…
Ano, ale nesmíme si myslet,
že jen nové budovy znamenají
lepší péči. Prostředí pouze doplňuje práci, kterou vykonávají
lékaři, sestry a ostatní personál Polikliniky Prosek. Totéž
platí i o přístrojích a nových
léčebných postupech. Jistě,
nejde si nevšimnout posunu,
který medicína udělala během
našeho života. Zákroky, které
dnes považujeme téměř za samozřejmé, by se před padesáti
lety podobaly zázrakům. Lidé
vkládají do medicíny mnohdy
oprávněné a často i neoprávněné naděje a očekávání.
V malém jsem jich svědkem
i ve své stomatochirurgické
praxi. Uvědomím si to ve chvíli, kdy se mě při odevzdání
korunky na implantát zeptá třicetiletý pacient: „Teď
už mám zub na celý život?"
Na celý život byl přece vymyšlený ten původní! Sebelepší
přístroj a lék jen napravuje
porouchané tělo. A žádný lék
ani přístroj nezastaví stárnutí
a neodvrátí neodvratitelné...
V poslední době se zdraví
a péče o něj stalo téměř zaklínadlem a modlou. Vzpomeňte
na čas od času propukající
kampaně proti cukru, hluku
nebo smaženému jídlu. Spadají
sem i kontroly vodáků a re-
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ﬂexní pruhy na smokingu. Je
na pováženou, jak široce někteří politici chápou slovo svoboda. Člověk by řekl, že je stále
přísnější. Za vrchol pokrytectví
považuji zákaz kouření. Stát
na jednu stranu omezuje či
zakazuje kouření, na druhou
stranu mu daně z cigaret nesmrdí. Ovšem to není nic nového. Větou „pecunia non olet“
(peníze nepáchnou) se řídil už
římský císař Vespasián. Podotýkám, že jsem nekuřák.
Nedávno proběhla hodinová
stávka lékařů a lékárníků. Co
na ni říkáte?
Probíhala a byla probrána ze
všech možných pohledů. Pro
někoho znamenala konec světa,
pro jiné se nic nestalo. Jenže
zavedení elektronických receptů a EET bude pro přesluhující
lékaře opravdu důvod pro ukon-

Poliklinika je jeden z pilířů vaší
práce zastupitele Prahy 9. Věnujete se i jiným oblastem?
Ano, pokud mi to časové možnosti dovolí. Velmi rád jsem
se zapojil do záchrany budovy
hostince U Brabců, doufám, že
do roka bude výsledek viditelný. Pracuji také v komisi pro
zpracování projektového záměru využití pozemků za Poliklinikou Prosek pro sociální
a zdravotní účely. Jsem rád, že
v letošním roce byla dokončena rekonstrukce rybníčku
v Teplické ulici. Nejvíce se
ale věnuji práci na Poliklinice
Prosek, která mi je profesně
blízká. Díky své zdravotnické
praxi dokážu ocenit souhru
a vysokou odbornost všech
jejích pracovníků a zaměstnanců. Jim patří dík za to, že
Poliklinika Prosek tvoří solidní základ zdravotní péče nejen
pro Prahu 9, ale i pro blízké
i vzdálené okolí. red, Foto: mk

Už rok má poliklinika novou vstupní halu
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Park Balabenka byl oceněn
v soutěži Park roku 2017
O titul park roku 2017 se ucházelo třináct parků, což je nejvíce v historii odborné soutěže, kterou od roku 2003 pořádá profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně. Odborná porota navštívila přihlášené parky v polovině září. Slavnostní vyhlášení
výsledků se uskutečnilo 5. října v Arcibiskupském paláci v Olomouci. A třetí místo v soutěži obdržel park Balabenka v Praze 9.
Za vznikem obnovy parku,
původem z 60. let 20. století,
stála v roce 2010 městská část
Praha 9 zadáním architektonické studie se záměrem čerpat
dotace z evropských fondů.
„Klíčovým bodem zadání bylo
nahrazení nevyhovujícího dopravního režimu s obslužnou
komunikací vedoucí středem
parku a vytvoření plnohodnotného městského veřejného
prostranství,“ připomíná radní
Prahy 9 Zdeněk Davídek.
Nový park, jehož autory jsou
krajinářští architekti Aleš Steiner a Pavlína Malíková, nabízí
přátelský prostor před základní
školou s mnoha pobytovými
funkcemi, herní a cvičební aktivity pro děti i dospělé
a klidné odpočinkové místo
pro starší generaci. Stávající
kvalitní vzrostlé stromy jsou
součástí nového řešení a zachovávají tak místu žádoucí
atmosféru, nové stromy v budoucnu zajistí odclonění Sokolovské a Kovanecké ulice, stojí
v hodnocení.
„Jsem rád, že odborná porota
ocenila i to, že park hospodaří
z větší části s dešťovými vodami přirozeným zasakováním
přímo v místě, protože při jeho
revitalizaci jsme byli často osočováni, že necháváme kácet
vzrostlé stromy bez adekvátní
náhrady a nové povrchy v parku nepropouští vodu,“ dodává
Zdeněk Davídek.
O pořadí rozhoduje odborná nezávislá porota, kterou
jmenuje představenstvo Svazu
zakládání a údržby zeleně
na základě nominace významných oborových institucí.
Porotci hodnotí u každého díla
kompozici, estetické působení,
funkčnost, kvalitu provedených prací, použití rostlin,
péči a údržbu a udržitelnost

Park Balabenka

parku. „Čím je projekt zajímavější, tím výraznější je i debata
o jeho vzhledu. Nejinak tomu
bylo také s parkem Balabenka,
který je zároveň revitalizovaným náměstíčkem. Má své
zastánce, ale i své odpůrce.
O to více těší, že ho v projektu
Park roku 2017 ocenila nezávislá komise. Poděkování patří
všem, kteří se na jeho obnově
podíleli. Děkuji také obyvatelům Balabenky za trpělivost,
kterou museli mít v době stavebních úprav. Ale při dnešním pohledu na park každý

vidí, že se to vyplatilo,“ konstatuje místostarosta Prahy 9
Tomáš Portlík.
Letošní ročník soutěže Park
roku byl bohatý nejenom co
do počtu přihlášených děl, ale
také jejich kvalitou. Vítězem
soutěže Park roku 2017 se stala
obnova Jiráskových sadů v Litoměřicích. Druhý místem odborná porota ocenila revitalizaci
zahrady piaristického kláštera
v Příboře. Cenu veřejnosti získal
díky výsledkům on-line hlasování City Park v Benátkách nad
Jizerou. mk, Foto: Jiří Houdek

ČLENOVÉ POROTY:
David Mičan, Bc. – za Svaz zakládání
a údržby zeleně
Ing. Jitka Trevisan – za Společnost pro
zahradní a krajinářskou tvorbu
Ing. Olga Žáková – za Svaz školkařů
České republiky
Ing. Petr Šiřina – za Výzkumný ústav
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. - za Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity
Ing. Karel Slánský – za Fakultu architektury ČVUT

PA R K B A L A B E N K A
Investor: Městská část Praha 9
Autoři projektu: Ing. Pavlína Malíková,
Ing. Aleš Steiner-Steiner a Malíková
krajinářští architekti
Realizace: Kaiser & spol. CZ s.ro.
Péče a údržba: MČ Praha 9 (Hortus
správa zeleně s. r. o.)
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Obchody a služby ve Vysočanech a Libni
„Dobrou adresu“, tedy příjemné místo k životu, dělají i služby, které lidé v blízkosti svého domova mají. Obchody počínaje a útulnými kavárnami konče. A právě obchodníkům a poskytovatelům nejrůznějších služeb pronajímá své prostory Městská část Praha 9.
Na rozdíl od bytů, které MČ Praha 9 privatizuje, nebytové prostory neprodává.
Je to jedna z možností, jak může do jisté
míry ovlivnit, co v ulicích Prahy 9 bude,
a v neposlední řadě pronájem prostorů
přináší ﬁnance do rozpočtu.
Výše nájmů na Devítce je ve srovnání
s cenami v celé Praze pro podnikatele
příznivá. Městská část se snaží najít zdravý kompromis mezi příjmy do městské
pokladny a podporou obchodníků a poskytovatelů služeb, o které mají obyvatelé
Devítky zájem. Nicméně do výše nájmů
za nebytové prostory v domech, které již
MČ Praha 9 zprivatizovala, se musí promítnout i příspěvek do fondu oprav domu
spravovaný společenstvím vlastníků.

Praha na dlani
V majetku deváté městské části je i nebytový prostor v Sokolovské ulici v čp.
264. V průběhu doby sem lidé chodili
do lékárny, optiky, sýrárny, vinotéky.
Od září si tu mohou pochutnat na výborné
kávě a tradičních dortíkách a kochat se
přitom dvěma nejkrásnějšími pohledy,
které Praha nabízí. Záleží jen na tom,
zda usednou na lavičku, která jim otevře
pohled na stověžaté město od letohrádku
královny Anny nebo pod pouliční lucernu,

Interiér nové kavárny. Rekonstrukce probíhala od základů, původní zůstaly pouze nosné příčky

zpoza níž se otevírá obraz Hradčan jakoby
stály na Novotného lávce. Interiér nově
otevřené kavárničky totiž evokuje příjemná zákoutí staré Prahy s jejich lavičkami
a venkovními lampami a nádhernými výhledy na město. Pod obrazy na stěnách je
podepsána malířka Lucie Tučková.

Rozhodl přístup úřadu
„Jsem Pražák a Prahu mám rád,“ usmívá
se Jan Pšenička, který za vznikem kavárny v Sokolovské stojí a vysvětluje tak ono
staropražské venkovní pojetí. Ovšem dřív,

než se otevřely dveře kavárny prvnímu
hostu, nezůstal tady kámen na kameni.
„Tip, abych otevřel kavárnu na místě,
které se uvolnilo po vinotéce, jsem dostal od jedné z obyvatelek domu. Jenže
když jsem prostory viděl, jedinou reakcí
bylo: tady nikdy. A víte, co mě nakonec
k jejich rekonstrukci přimělo? Vstřícné
jednání úředníků městské části Praha 9,
kam jsem se šel zeptat – jen pro klid duše
– na podmínky případného pronájmu,“
vzpomíná Jan Pšenička na dobu před půl
rokem. A pracovníci Devítky mu byli nápomocni i v průběhu rekonstrukce. „Rád
bych vyzdvihl aktivní přístup Odboru
správy majetku a stavebního odboru MČ
Praha 9. Jejich pracovnice mi mnohokrát
pomohly radou, vzájemnou komunikací
mezi sebou a přístupem nad rámec jejich
povinností,“ dodává podnikatel a nad
fotograﬁemi z postupu rekonstrukce
dokládá rozsah stavebních prací. Z nich
je patrné, že původní jsou v kavárně jen
nosné stěny. Vznikly nové příčky, nové
jsou veškeré rozvody (elektřina, voda),
podlahy, sociální zařízení, zázemí pro
studenou kuchyni, na níž se provozovatel
kavárny dohodl se SVJ z čp. 264. Ostatně,
jak se všechno povedlo, mohou posoudit
hosté kavárny sami. mk, Foto: archiv Jana Pšeničky

OBCHOD A SLUŽBY

Provozovny obchodů a služeb ve Vysočanech a Libni v prostorách, které vlastní MČ Praha 9
Drahobejlova 1255/43

Atelier LINIE

krejčovství

Sokolovská 227/264

Káva 9 s.r.o.

Drahobejlova 1255/43

Ryant Bedřich

klempířství

Sokolovská 965/183

Čížkovský Stanislav

Drahobejlova 1255/43

Beständigová Petra

střihání psů

Sokolovská 965/183

Machartová V.,Vokounová Al.

Drahobejlova 1413/41

Jiří Kopuletý

fotoateliér

Sokolovská 966/185

David Plachý

Drahobejlova 1413/41

Mgr. Lucie Krejčová

logopedie, psychologie,
fyzioterapie, masáže

Sokolovská 967/187

Miloš Křeček KK,s.r.o.

Sokolovská 967/187

Hardy Workaholic s.r.o.

Kolbenova 650/22

FAMIKL s.r.o.

Kovářská 1414/9

Martina Snopková

Sokolovská 971/193

DaniDarx, s.r.o./Trenýrkárna, Tisknu levně

Mlékárenská 292/3

Weberová Hana MUDr.

Sokolovská 968/189

Tesco Stores ČR a.s.

Mlékárenská 292/3

Steidlová Blanka

Sokolovská 567/306

Get Inspired s.r.o.

Na Břehu 297/23

Kateřina Kučerová

Sokolovská 567/306

Marion Group s.r.o.

Na Břehu 567/7

Daniel Preis-DVSPORT

Sokolovská 972/195

Zajíček na koni

Na Břehu 567/9

Bláhová Vladimíra

Sokolovská 972/195

Vojtěch Rett, REVEP

Sokolovská 973/197

Thi Canh Nguyen-Rylová

Na Břehu 567/9
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železářství, klíče
hostinská činnost
zubní ordinace
kosmetické služby
střihání a kosmetická úprava psů
prodejna sportovních potřeb
prodejna zlatnictví

Aleš Novák

oční optika

Na Břehu 567/9

Kateřina Srbová

Na Břehu 699/31

Kominictví Šalounová s.r.o.

e-shop, ráj výrobků
kominictví
integrační školička
galerie,kadeřn.,rek.,maser.

Sokolovská 570/310

Fantova rybárna

ordinace praktického lékaře

Občanské sdružení Smíšek
GELWIA s.r.o.

Nemocniční 758/6

Hodis s.r.o.

Nemocniční 781/14

Nina Quittnerová-mateřská škola

Nemocniční 781/14

Trnková Zuzana

pizzeria, bar-klub

kancelář a klubovna
pizzerie s terasou

kulturní mateřské centrum
prodejna
prodejna ryb

Sokolovská 608/312

Martina Veisová

mateřská škola

Sokolovská 608/312

CANDY BAR s.r.o.

prodejna květin

prodejna ovoce a zel.

Staromlýnská 577/4

DUHA-centrum denních služeb
Havránek R.,MUDr.

indické rychlé občerstvení

BIKEMARAST.cz

cyklistická prodejna

Lörinczová Zuzana

ateliér, sítotisk.dílna

U Svobodárny 1180/14

Ing.Romana Petřinová

klubovna elektroniky a robotiky

U Svobodárny 1180/14

Mádr Lubor

terapeut.dílny,poradna

U Svobodárny 1180/14

Mašek Karel

U Svonbodárny 1511/18

U Brázdů s.r.o.

Kurta Konráda 567/16

Ikar Hahn, s.r.o.

Ruka pro život o.p.s.

Sokolovská 1017/252

Jan Čvančara

Sokolovská 227/264

RAPID SERVICE s.r.o.
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prodejna
kadeřnický salon

Novovysočanská 589/7

Ladislav Vohralík

prodejna
supermarket

prodej elektronických cigaret

Novovysočanská 589/7

Skloněná 308/16

chovatelské potřeby

prodej textilu z dovozu a dekorací

U Svobodárny 1070/9

Novovysočanská 589/7

pedikúra, manikúra
prodej maso+uzeniny

Čihákova/Sokolovská 974/199 KMC Knoﬂík
TIMO s.r.o.

Nemocniční 638/18

ﬁt centrum

Čihákova/Sokolovská 974/199 Ikar Hahn s.r.o.
Sokolovská 570/310

Na Harfě 694/4

kavárna,cukrárna, vinotéka

klubovna, centrum
oční ordinace a optika
rehabilitace,masáže,poradna
prodej, zlatnictví
kadeřnictví
hostinská činnost

prodejna el. krbů a odvlhčovačů, zábradlí
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Ze Zastupitelstva MČ Praha 9

na území této městské části,
MČ Praha 9 nepřevede vlastnictví k bytovým jednotkám
za zvýhodněnou cenu.

Zastupitelé městské části Praha 9 se sešli 19. září na svém 16. zasedání v tomto volebním období.
Ekonomický rozbor hospodaření
MČ Praha 9 za první pololetí
roku 2017
Ve schváleném rozpočtu pro
rok 2017 byly příjmy stanoveny ve výši 411 857,50
tis. Kč, rozpočet příjmů byl
upraven na 606 737,10 tis. Kč.
Skutečnost za první pololetí
letošního roku dosáhla výše
222 439,48 tis. Kč, tj. 36,66 %
rozpočtu.
Výdaje pro rok 2017 byly
schváleny v rozpočtu ve výši
502 801,00 tis. Kč, z toho
běžné výdaje 288 947,10
tis. Kč a kapitálové výdaje
213 853,90 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl upraven
na 727 466,50 tis. Kč, a to
u běžných výdajů na výši
418 336,80 tis. Kč a u kapitálových výdajů na 309 129,70
tis. Kč. Plnění výdajů za první pololetí letošního roku je
ve výši 203 150,08 tis. Kč, tj.
27,93 % rozpočtu, z toho běžné výdaje činí 155 149,42 tis.
Kč, tj. 37,09 % rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány

ve výši 48 000,66 tis. Kč, tj.
15,53 % rozpočtu.
Do schváleného rozpočtu
zapojené ﬁnanční prostředky
z příjmů minulých let ve výši
90 943,50 tis. Kč na krytí
rozdílu mezi příjmy a výdaji
byly upraveny na 120 729,40
tis. Kč, v hospodaření za první
pololetí 2017 skutečné příjmy
převyšují realizované výdaje
o 19 289,40 tis. Kč.

Změna textu Zásad prodeje bytů
z majetku MČ Praha 9
Zastupitelé schválili návrh
změny textu v Zásadách prodeje bytů z majetku MČ Praha 9.
Ten byl předložen s ohledem
na skutečnost, že MČ Praha 9
má povinnost nakládat s majetkem maximálně hospodárně, účelně a transparentně.
Zároveň ale také mimo jiné
má pečovat o potřebu bydlení
svých občanů. V rámci tohoto
přístupu tak návrh změny Zásad nově rozlišuje mezi oprávněnými nájemci, kteří mají
možnost jiného bydlení na úze-
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mí hlavního města či Středočeského kraje, kterým bude
učiněna nabídka na odkoupení
bytové jednotku za základní
cenu, a oprávněnými nájemci,
kteří takovou možnost nemají,
kterým bude učiněna nabídka
na odkoupení bytové jednotky
za tzv. zvýhodněnou cenu.
Základní cena při privatizaci
bytových jednotek je stanovena
jako cena obvyklá na všeobecném trhu pro bytovou jednotku
obsazenou nájemcem v cihlovém či v panelovém domě podle znaleckého posudku.
Při výpočtu zvýhodněné
ceny jednotky se vychází
z měrné ceny za 1 m² podlahové plochy bytu, jež byla
stanovena Zastupitelstvem
MČ Praha 9 ze dne 13. 12. 2011
na 13 000 Kč/m².
Oprávněným nájemcům,
kteří mají možnost jiného bydlení na území hlavního města
Prahy či Středočeského kraje
nebo dlouhodobě v tomto bytě
nežijí nebo nejsou občany Prahy 9, tzn. nemají trvalý pobyt

Koupě pozemků na Proseku
MČ Praha 9 realizovala projekt
„Revitalizace naučné stezky
Amerika“, který je součástí
jejího širšího investičního záměru na zpřístupnění unikátní
historické památky Prosecké podzemí a jeho propojení
s naučnou stezkou přibližující
návštěvníkům přírodní památku Prosecké skály. Přístup
k Proseckým skalám a k naučné stezce je sice volný, ale vede
z východní strany po soukromých pozemcích. Zastupitelé
MČ Praha 9 proto souhlasili
s odkoupením těchto pozemků od jejich vlastníka za cenu
obvyklou, která byla stanovena
na 510 000 Kč. Zároveň souhlasili se změnou územního plánu,
která dovolí zarovnání uliční
čáry a majiteli pozemků umožní oplotit svou nemovitost. red
INFO
Příští zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 9 se koná 12. prosince
od 10 hodin v zasedací místnosti
vysočanské radnice,
Sokolovská 14/324, Praha 9.
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Přímá volba prezidenta republiky
Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil dne 28. srpna 2017 svým rozhodnutím termín volby prezidenta republiky
na dny 12. a 13. ledna 2018. 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.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných
hlasů oprávněných voličů,
bude se konat druhé kolo volby, a to za čtrnáct dnů po začátku prvního kola (tj. 26. a 27.
ledna 2018), kam postupují
dva kandidáti, kteří obdrželi
v prvním kole volby nejvíce
odevzdaných platných hlasů.
Hlasování bude probíhat
ve volebních místnostech
na území České republiky
a ve volebních místnostech
zřízených při zastupitelských
úřadech České republiky. Hlasovat lze i na voličský průkaz,
o který je třeba požádat písemným podáním, opatřeným
ověřeným podpisem voliče,
které musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb (tj. do 5. ledna 2018)
tomu, kdo stálý seznam voli-

čů vede (pro občany Prahy 9
je to Úřad MČ Praha 9), nebo
osobně do okamžiku uzavření
stálého volebního seznamu
(tj. 10. ledna
2018 do 16.00).
Voličský průkaz opravňuje
k zápisu do seznamu voličů
v libovolném
volebním okrsku na území
České republiky
i v libovolném
zvláštním volebním okrsku
v zahraničí.
V rámci MČ
Praha 9 se volby uskuteční
na stejných volebních místech
jako při volbách do Poslanecké

sněmovny Parlamentu. Podrobný popis okrsků s adresou volebních
místností zveřejníme v prosincovém čísle
měsíčníku Devítka a budou
také k dispozici
na webových
stránkách MČ
Praha 9.
Pokud se
chcete ujistit
o správnosti
vašich údajů
v seznamu
voličů, obraťte
se, prosím,
na pracovnice infocentra
v budově Úřadu
městské části
Praha 9, které po předložení
platného dokladu totožnosti

zkontrolují, zda jste zapsáni
v seznamu voličů.
Pro všechny, kteří se chtějí
zapojit do práce v okrskové
volební komisi a pomoci se
zajištěním zdárného průběhu
voleb, otiskujeme přihlášku,
kterou je třeba po vyplnění
odeslat s označením „VOLBY“
na adresu Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská 14/324, 180 49
Praha 9. Přihlášku lze poslat
také elektronicky na e-mail:
cervenkovaj@praha9.cz, nebo
předat osobně na radnici pracovnicím infocentra, a to nejpozději do 2. prosince 2017.
Veškeré další informace
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.
Mgr. Pavel Sýkora, vedoucí OOS

PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA
za člena okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky,
konající se ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

příjmení

jméno

titul

tel. byt

mobilní tel. / tel. zaměstnání

datum narození

e-mail

adresa bydliště

PSČ

práce v okrskové volební komisi v MČ Praha 9 jsem se již zúčastnil/a

ANO

NE

oblast, ve které bych chtěl pracovat:
(Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany)

datum---------------------------------
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Vzdělávací semináře pro členy výborů SVJ
Bydlíte v bytovém domě a jste předsedou nebo členem výboru? Vzdělávejte se, protože máte velkou odpovědnost a ručíte
svým majetkem.
Členové výboru SVJ jsou statutárním orgánem a ručí za svá
rozhodnutí vlastním majetkem.
Je proto důležité, aby se v oblasti řízení a správy bytového
domu dostatečně vzdělávali.
Obecně prospěšná společnost
Dům plný úspor oslovuje odborníky z jednotlivých oblastí
bydlení a připravuje vzdělávací
program pod názvem Akademie pro bytové domy.
Nad Akademií převzaly záštitu Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR a Státní fond rozvoje
bydlení. Pro spolupráci Akademie získala právníky z Legislativní komise Ministerstva pro
místní rozvoj, ředitele ﬁrem
vykonávajících správu byto-

vých domů i uznávané odborníky z oblasti technického
zařízení budov. Na seminářích
proto přednáší lektoři, kteří
jsou vždy pro danou oblast
skutečnými odborníky s praxí.

Semináře v Praze:
Vlastník vs. nájemce – jejich práva
a povinnosti a vynutitelnost jejich
dodržování. Seminář se koná 2. listopadu od 16 do 19 hod., palác ABF,
Václavské nám. 833/31, Praha 1
Víte, čím se liší postavení
vlastníka jednotky od nájemce
bytu nebo nájemce družstevního bytu od podnájemce takového bytu? Jaká jsou jejich
postavení, práva a povinnosti,
jak se rozdělují náklady na by-

dlení nebo sledují počty osob
a vynucuje respekt k pravidlům společného užívání
bytového domu? Přijďte se
poradit s odborníky. Tato ale
i další témata z oblastí nájmů
a podnájmů shrnuje náš seminář vlastník vs. nájemce.
Budoucnost bytových domů.
Seminář se koná 15. listopadu
od 16 do 19 hod., palác ABF, Václavské nám. 833/31, Praha 1
Zamysleli jste se někdy nad
tím, jak bude váš bytový dům
vypadat za 20 let? Kam chcete
váš dům ze stavebně-technologického pohledu směřovat
vy? Jaké technologie nás kromě vytápění, elektřiny, výtahů
a rozvodů pro televizi ještě čekají? Na co nezapomenout při
modernizaci, abyste v budoucnu nemuseli znova zasahovat
do konstrukcí domu? O tom

všem bude seminář budoucnost bytových domů. Krátké
prezentace odborníků doplněné moderovanou diskuzí zkusí
inspirovat k nadčasovým a odvážným řešením pro váš dům.
Legislativa bydlení. Seminář se
koná 6. prosince od 16 do 19 hod.,
MČ Praha 9, Sokolovská 324/14,
Praha 9
Změny právních předpisů
v oblasti bydlení pro rok 2018
z pohledu SVJ a BD. Přehled
novinek s komentářem klíčových změn a analýzou jejich
dopadů, včetně povinností pro
členy statutárních orgánů SVJ.
Semináře jsou pro všechny registrované zdarma. Počet účastníků je
omezen kapacitou místa pořádání
semináře. Registrovat se můžete
na www.akademiebd.cz nebo
na zelené lince 800 821 831. vp

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 získalo hnutí ANO 29,64 %
(78 mandátů), ODS 11,32 % (25 mandátů), Piráti 10,79 % (22 mandátů), SPD 10,64 % (22 mandátů), KSČM 7,76 % (15 mandátů), ČSSD 7,27 % (15 mandátů), KDU-ČSL 5,8 % (10 mandátů), TOP 09 5,31 % (7 mandátů), STAN 5,18 % (6 mandátů).
VOLEBNÍ VÝSLEDKY
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v hl. m. Praze:
Počet volebních okrsků

1109

Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování

1109

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých a zvláštních seznamů voličů

916 940

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

615 519

Celkový počet odevzdaných úředních obálek

614 958

Celkový počet platných hlasů

611 450

Počet platných hlasů pro jednotlivé politické strany,
politická hnutí a koalice (podle pořadí volebního seznamu):
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23

Občanská demokratická strana
99 182
Řád národa – Vlastenecká unie
642
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
407
Česká strana sociálně demokratická
34 079
Volte Pravý Blok*
491
Radostné Česko
221
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
30 920
Komunistická strana Čech a Moravy
28 158
Strana zelených
14 686
ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim
občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým...
2600
Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí
438
Strana svobodných občanů
12 857
Blok proti islamizaci – Obrana domova
472
Občanská demokratická aliance
943
Česká pirátská strana
107 590
OBČANÉ 2011–SPRAVEDLNOST PRO LIDI
177
Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017
93
Referendum o Evropské unii
423
TOP 09
77 325
ANO 2011
124 445
Dobrá volba 2016
358
Sdružení pro republiku – Republikánská strana
Československa Miroslava Sládka
539
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č. 24 Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
č. 25 Česká strana národně sociální
č. 26 REALISTÉ
č. 27 SPORTOVCI
č. 28 Dělnická strana sociální spravedlnosti
č. 29 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
č. 30 Strana Práv Občanů

29 143
182
5851
1243
565
35 547
1873

(4,76 %)
(0,02 %)
(0,95 %)
(0,20 %)
(0,09 %)
(5,81 %)
(0,30 %)

VOLEBNÍ VÝSLEDKY V PRAZE 9
(16,22 %)
(0,10 %)
(0,06 %)
(5,57 %)
(0,08 %)
(0,03 %)
(5,05 %)
(4,60 %)
(2,40 %)
(0,42 %)
(0,07 %)
(2,10 %)
(0,07 %)
(0,15 %)
(17,59 %)
(0,02 %)
(0,01 %)
(0,06 %)
(12,64 %)
(20,35 %)
(0,05 %)
(0,08 %)

(strany se ziskem hlasů nad 4 %)
ANO 2011
ODS
Česká pirátská strana
TOP 09
SPD
ČSSD
KSČM
Starostové a nezávislí
KDU–ČSL

5534
4508
4164
2783
1584
1434
1114
1078
1024

(22,17 %)
(18,6 %)
(16,68 %)
(11,15%)
(6,34 %)
(5,74 %)
(4,46%)
(4,32 %)
(4,10 %)

* – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ
daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM
A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! – ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom
měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale – pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni –
NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL – STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO – ČESKÉ totalitní
FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! – jenž žádá o volební podporu
VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme
všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ
A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li
se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom
MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského
bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU
zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX
595, 170 00 Praha 7 (dále jen zkrácený název)
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Listopadová Vysočanská V
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
2. listopadu 2017 od 14 hodin
Divadlo Gong: Chlapi a chlapci tančí
a zpívají

Písničky všech žánrů. Vystoupení pro dobrou náladu všech
nadstandardně pohodových
seniorů. Vstupenky za 20 korun je možné zakoupit v pokladně Divadla Gong.
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. Omezený počet
vstupenek.
Připravujeme:
6. a 7. prosince 2017 od 14 hodin
Divadlo Gong: Mix melodií pro pohodu

Prosincový program pro seniory.
Hraje kapela Gramofon,
která vznikla v květnu roku

2017 z podnětu zpěváka Petra
Soviče a hradeckých jazzových muzikantů kytaristy
Vladimíra Šrámka a bubeníka
Tomáše Votavy. Ti se potkali
dílem náhody na swingovém
koncertě v Hradci Králové
a hned na druhý den u oběda
se zrodil nápad zabrousit společně do historie československé populární hudby.
Kapela Gramofon není jen
klasické hudební spojení
profesionálních muzikantů,
ale je to především ojedinělý
hudební projekt mapující československou populární hudbu
od 50. do 70. let minulého
století. Všechny muzikanty
v kapele pojí láska k českému
jazyku a swingové muzice.
I proto v repertoáru hrají prim
ty největší hity i méně známé
písně, které jsou dnes již spíše
pro hudební fajnšmekry. Dříve
na této muzice vyrůstaly generace našich babiček a dědečků.
V rámci koncertu pro seniory zazní i vánoční skladby.
Přijďte se námi bavit a zazpívat si písničky W. Matušky,
K. Hály, R. Cortéze, M. Chladila, J. Korna, K. Gotta a dalších. Slova hitů jako Váš dům
šel spát, Povím to tancem
a písní, Když jdou na mužskýho léta, Jó třešně zrály, Lady
Karneval, Všichni tancovat
jdou, Žal se odkládá atd. určitě znáte, stejně jako vánoční
písničky Vánoce přicházejí,
Na Vánoce k našim, Naše první Vánoce…
19. prosince 2017 od 13 hodin
Praha vánoční

JUBILANTI
80 let
Květuše a František
Frühaufovi
František Novotný
Jaromír Pecháček
Vlasta Rakovanová
Irena Pokorná
Věra Martínková
Miroslav Holovský
Věra Baďurová
Naděžda Kybicová
Ivo Hánl
Ing. Václav Volf
Jozef Štrba
Věra Panenková
Marie Jelenová
Miloslav Jícha
Květoslava Kefurtová
Vladimír Janiš
Villy Kopt
Otto Loub
Zděnka Krafková
Libuše Sokolová
85 let
Miroslav Dejmek
Irena Horká

Věra Kuklíková
Adolf Kosla
Ing. Josef Fuska
Marie Muchová
Alena Reissová
Jaroslav Maršík
Anděla Kroutilíková
Marie Zedníčková
Ladislav Havlíček
90 let
Josef Jadrníček
Hedvika Špačková
Blažena Ptáčková
Božena Hráchová
Dana Hájková
91 let
Božena Štarková
Vít Lovecký
Leonida Kramárová
92 let
Marie Stará
Helena Vosátková
Anna Hamková
Věra Drnková
Josef Cicvárek

Bohumila Uhlířová
93 let
Marie Průchová
Vlasta Roubalová
Václav Šaník
Ludmila Lhotáková
Lubomír Štrougal
95 let
Rozália Tomová
97 let
Blanka Dudková
Regina Hálová
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.

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.

Vánoční odpolední vycházka
s p. Lešovskou.
SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Bohuslav Hubálek
* 24. ledna 1933

< 23. srpna 2017

Kapela Gramofon
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Společenské, aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú. Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9, www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785,
286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
1. 11. 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
začátečníky
8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Klub historie: Historie vzdělávání,
přednáší PhDr. A. Karkulová
13:15 – 14:30
Dílničky: Výroba svíček z včelího vosku
14:45 – 16:00
2. 11. 2017 / ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/
8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro 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
13:30 – 16:00
3. 11. 2017 / PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/
8:15 – 9:15
Počítač, internet, možno využít /zdarma/
8:00 – 10:00 nebo
11:00 – 12:00
Karty – společenské hry, Scrable …
9:40 –12:00
Angličtina konverzace (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
6. 11. 2017 / PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/
8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé
9:15 – 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
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou /sál Harﬁca/,
zdarma
10:30 – 11:30
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:10 – 15:10
Country tance
15:00 – 16:00
7. 11. 2017 / ÚTERÝ
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
Country tance – začátečníci
15:00 – 16:00
Country tance
16:00 – 18:00
8. 11. 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 začátečníky
8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé 10:00 –11:00
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Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Dar zraku, osvěta, prevence, orientační měření
13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Book art – anděl
z papíru
14:45 – 16:00
9. 11. 2017 / ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/
8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro 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
13:30 – 16:00
10. 11. 2017 / PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/
8:15 – 9:15
Výlet do Únětického pivovaru, komentovaná
prohlídka pivovaru se sládkem. Sraz v Harrachovské 2 v 8:00, bus č. 355 odjíždí 9:10
z Hradčanské. Prohlídka zdarma. 8:00 - 15:00
Angličtina konverzace (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
13. 11. 2017 / PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/
8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé
9:15 – 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
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou /sál Harﬁca/,
zdarma
10:30 – 11:30
Klub seniorů, kardiaků
14:00 – 17:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:10 – 15:10
14. 11. 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
Hodina zpěvu: písně různých žánrů pro všechny
seniory
15:00 – 16:00
Country tance
16:00 – 18:00
15. 11. 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
začátečníky
8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Tajemné sovy, živé sovy,
ukázky výcviku
13:00 – 14:30
Dílničky pro šikovné ručičky:
Přání
14:45 – 16:00
16. 11. 2017 / ČTVRTEK
Dovolená - zavřeno

17. 11. 2017 / PÁTEK
Státní svátek - zavřeno
20. 11. 2017 / PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/
8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé
9:15 – 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
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou /sál Harﬁca/,
zdarma
10:30 – 11:30
Počítačový kurz – úplné
začátečníky
14:10 – 15:10
Country tance
15:00 – 16:00
21. 11. 2017 / ÚTERÝ
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
22. 11. 2017 / STŘEDA
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
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč
8:30 – 9:30
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky
8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Královna Viktorie, přednáší
PhDr. A. Karkulová
13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Adventní věnec /
svíčky, ozdoby s sebou/
14:45 – 16:00
23. 11. 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
13:30 – 16:00

pokročilé
9:15 – 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
Kondiční cvičení pro ženy s Jarkou /sál Harﬁca/,
zdarma
10:30 – 11:30
Počítačový kurz – úplné
začátečníky
14:10 – 15:10
Country tance
15:00 – 16:00
28. 11. 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
29. 11. 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
začátečníky
8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda s lékařem, kardiologem:
Záhady lidského srdce
13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Předvánoční tvoření,
dekorace
14:45– 16:00
30. 11. 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
13:30 – 16:00

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme studentům tance
TANEČNÍHO CENTRA PRAHA
konzervatoře-gymnázia za milou besedu
pro seniory i ukázky tance. Přejeme
hodně štěstí při vystoupení na festivalu
Vánoční taneční scéna 2017 od 18. do
19. prosince v Kongresovém centru
Praha. Více na www.tanecnicentrum.cz

24. 11. 2017 / PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/
8:15 – 9:15
Karty – společenské hry
9:40 –12:00
Vycházka – komentovaná prohlídka kostel sv. Havla,
Havelská ulice, Praha 1. Sraz v 8:45 v Harrachovské
422/2 2. Cena 20 Kč.
8:45 – 13:00
Angličtina konverzace (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
27. 11. 2017 / PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/
8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
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Letos poprvé proběhlo při Dnu zdraví orientační měření zraku
Již po osmé zorganizovala Poliklinika Prosek 14. září Den zdraví. Tradičně se uskutečnil na prostranství před poliklinikou,
s finanční podporou Magistrátu hl. města Prahy, pod záštitou radního MHMP pro oblast zdravotnictví R. Lacka, radním městské
části Praha 9 T. Horké a ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK Praha 9.
Hlavním cílem Dne zdraví bylo
zajímavou formou informovat
občany, jak správně pečovat
o své zdraví, jak předcházet
zdravotním potížím, a zároveň
jim nabídnout aktivity, které
mohou dlouhodobě přispívat
k jejich fyzické i psychické
pohodě.
Den zdraví byl zaměřen
především na prevenci a určen pro všechny věkové
kategorie pacientů včetně
dětí. Zdarma a bez nutnosti
předchozího objednání mohli
občané podstoupit na dvanácti
připravených stanovištích
s příslušnými odborníky následující vyšetření:
• Interna a Domácí péče –
měření tlaku a cholesterolu,
informace o domácí péči
• Diabetologie – měření hladiny cukru v krvi, poradenství v oblasti diabetologie
• OKOBUS – orientační měření zraku
• Kožní – vyšetření znamének, poradenství v oblasti
péče o kůži
• Lékárna – informace o konzumaci léčiv, doplňků
stravy a sortimentu zdravotnických potřeb
• První pomoc – ukázka první
pomoci a nácvik masáže
srdce na resuscitačním modelu – pracovníci ČČK a ZZS
HMP
• Liga proti rakovině – informace o prevenci nádorových
onemocnění, mamologické
poradně, ukázka a nácvik
samovyšetření prsu na modelu
• Rehabilitace - poradenská
činnost související s problémy pohybového aparátu,

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI
Součástí Dne zdraví byl jako každoročně průzkum spokojenosti návštěvníků s touto akcí.
Návštěvníci ho považují za prospěšný, protože během krátké doby získají základní informace o svém zdravotním stavu, dozvědí se, jak o své zdraví pečovat a předcházet tím
různým obtížím. Více orientačních vyšetření totiž absolvují během několika málo minut.
I letos byla většina návštěvníků spokojena s organizací Dne zdraví i způsobem zodpovězení svých dotazů. O jeho pořádání se nejvíce dotazovaných dozvědělo díky propagaci
v měsíčníku Devítka (37 %), z webových stránek (18 %) a při návštěvách Polikliniky
Prosek (16 %).
V anketě 42 % občanů uvedlo, že Den zdraví navštěvuje pravidelně každý rok,
a 92 % návštěvníků považovalo za plně vyhovující množství lékařských oborů, kde mohli
podstoupit různé druhy vyšetření a bylo jim poskytnuto poradenství.

ukázka cvičení, prodej odborné literatury
• Dentální hygiena – poradenství v oblasti péče
o chrup
• Pediatrie – informace o očkování dětí a dětské výživě
• Protetika – seznámení

Počet vyšetření při Dnech zdraví u Polikliniky Prosek v letech 2014–2017
celkem
návštěvníků (odhad)

krevní tlak

hladina cukru

hladina
cholesterolu

OKOBUS měření
zraku

kožní vyšetření

2014

450

326

435

442

0

0

2015

500

335

500

490

0

0

2016

600

462

590

475

0

0

2017

600

450

490

470

92

80

rok
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s protetickými pomůckami
a jejich využitím
• Poradna pro odvykání kouření a drogová problematika
a poradenství v sociální oblasti, prováděné pracovníky
ÚMČ Praha 9
Na stanovišti ČČK podávali

dobrovolníci informace nejen
v oblasti první pomoci, ale
rovněž informace o BMI indexu
a zároveň měřili krevní tlak,
glykémii a cholesterol v krvi.
Návštěvníci měli možnost
se informovat o možnostech
primární péče u praktických
lékařů pro děti a dorost a pro
dospělé, o možnosti umístění
a léčení na oddělení následné
péče Polikliniky Prosek a seznámit se s prostředky a technikou Záchranné zdravotnické
služby hl. m. Prahy v přistaveném vozidle.
V případě záchytu naměřených patologických hodnot
byla občanům doporučena
návštěva praktického lékaře
nebo lékaře specialisty.
Největší zájem byl opět
o měření hodnot cholesterolu
a glykémie a dále o orientační
měření zraku, které se v rámci
Dne zdraví uskutečnilo letos
poprvé.
Přestože organizátoři Dne
zdraví byli z důvodu nepříznivého počasí nuceni akci
ukončit o hodinu dříve, oproti
minulým letům pokles v účasti nezaznamenali. Naopak zájem o informace byl větší.
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Lesy hl. m. Prahy odstraňují Prahou
nočními
nepůvodní trnovník akát
Každoročně s nástupem podzimu – letos první říjnový týden – lesníci zahajují práce spojené
s managementem akátových porostů na území hlavního města Prahy a jejich postupným nahrazováním dřevinami, jež jsou v pražské oblasti součástí přirozené druhové skladby.
Trnovník akát je stromem pocházejícím ze Severní Ameriky.
Tato odolná a nenáročná dřevina byla v Praze úmyslně vysazována v polovině minulého
století, a to hlavně ve svazích,
aby tam pomáhala v boji proti
půdní erozi. Později se však
zjistilo, že tento strom díky látkám, které vylučuje do půdy,
dokáže zahubit téměř všechny
okolní rostliny a úspěšně se tak
šíří na úkor původních druhů.
Kvůli jeho silnému zmlazení je
navíc těžké jej z lokality spolehlivě odstranit.
V posledních letech proto Lesy
hl. m. Prahy přistupují k likvidaci akátových ploch a k jejich
opětovnému osazování dřevinami pro danou lokalitu typickými. Na různých místech po celé
Praze si tak můžete povšimnout

Trnovník akát

vysokých pařezů zbylých po lesnických zásazích. Tento způsob
ořezu nejlépe potlačuje přirozenou výmladnost akátů a nedovoluje jim nadále se šířit.
Lesníci zároveň v tomto období osazují uvolněné akátové
plochy z minulého roku novými
výsadbami. Stejně budou postupovat i v roce následujícím.
Uvolněné plochy a cílená

práce lesníků dávají prostor
původním složkám pražské
přírody pro návrat na svá stanoviště, která zabíral úporný
akát. Nejedná se přitom pouze
o dřeviny, ale i ostatní rostliny
a živočichy, kterým akátové
porosty nenabízejí příznivé
podmínky k životu.
Ing. Tereza Sokolová, Lesy hl. m. Prahy,

autobusy
Noční cesty po Praze, ať už
z práce, nebo za zábavou,
budou nyní jednodušší.
„Organizace ROPID získala
ﬁnanční prostředky na rozšíření provozu noční autobusové dopravy a od
8. října protnula první noční pražská tangenciální autobusová linka také území
deváté městské části,“ říká
Tomáš Holeček, radní pro
dopravu MČ Praha 9.
Jedná se o linku 913,
která vede po trase Dolní
Chabry - Kobylisy - Prosek
- Vysočany - Ohrada - Rokycanova - Flora - Slavia
- Spořilov - Nemocnice Krč
- Libuš - Písnice - Cholupice – Točná. Autobusy pojedou každou hodinu. red

Foto: Lesy hl. m. Prahy

INZERCE



Chcete změnit svou práci a vydělávat víc?

HLEDÁME MANAŽERY INZERCE!
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.



SC-362508/13

>6 ?@+>";( (+(A   

SC-371706/01


 
 '(')


SC-370488/34

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
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Mateřské školy trápí nedomyšlená
legislativa a nesmyslná administrativa
Problematika našeho školství se v očích veřejnosti za poslední dobu smrskla především na požadavky učitelů na zvýšení platů. Co však
skutečně trápí pedagogy v mateřských školách, to jsme zjišťovali v Mateřské škole Šluknovská, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 9.
Překvapivě v odpovědích ředitelka MŠ Šluknovská Petra
Jindráčková výši platů pedagogů příliš neřešila. Mnohem
horším strašákem pro ni
i ostatní pedagogy je lavina
zákonů, předpisů, nařízení,
která se na ně valí, a bující administrativa s tím spojená.
„V roce 2004 vešel v platnost školský zákon (zákon
o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání č. 561/2004
Sb.) a zákon o pedagogických
pracovnících č. 563/2004 Sb.
Od té doby, tedy během třinácti let, byl školský zákon
novelizován 56krát a zákon
o pedagogických pracovnících
16krát. S trochou nadsázky
lze říci, že než stihnete novelu
přečíst, už neplatí,“ konstatuje
Petra Jindráčková.

Ředitelka školky je všechno
Posláním mateřské školy je
rozvíjet samostatné a zdravě
sebevědomé děti přirozenou
výchovou a položit základy
jejich dalšího vzdělávání, tedy
vychovávat je. Čtyřiadvacet let
to dělala i Petra Jindráčková.
Před devíti lety se stala ředitelkou MŠ Šluknovská. „Cítila
jsem, že se svým vzděláním
i zkušenostmi mám na to
metodicky vést pedagogický sbor, i když vlastní práci
s dětmi jsem se mohla věnovat
už jen několik hodin týdně,“
připomíná si motivaci, s níž šla
do konkurzu na ředitelku. To
ovšem netušila, že ředitelování
v praxi znamená být nejen pedagogem a personalistou, ale
především právníkem, ekonomem, IT specialistou, úředníkem, správcem budovy…
Aby se ve všem orientovala,
je – stejně jako ostatní ředitelky mateřských škol – nucena
platit si právní poradny, které
je na nové zákony, předpisy,
novely upozorní a pomohou
jim se v nich zorientovat. Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy nic takového
nedělá, velmi často ani nevydá
k nejednoznačnému nařízení
výklad. A nejsou to jen změny školských předpisů, které
musí ředitelky mateřských
škol sledovat, ale i další pravidla a požadavky o odpadech,
14
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energiích, bezpečnosti práce,
pracovně-právních vztazích…
K tomu si vezměte zákoník práce a jeho novelizace,
protože ředitelka školky je
i zaměstnavatelem, občanský
zákoník, který se před pěti
lety značně rozvětvil, novou
povinnost mateřských škol
vést spisovou službu v elektronické podobě a komunikovat přes datové schránky, což
ze školky dělá orgán veřejné
moci. A další a další požadavky a povinnosti, které s pedagogickou činností nemají
vůbec nic společného.

Šlo by to i jednoduše
„Bohužel zákony a předpisy
ve školství nesledují věcně
rozumnou linii. Spíše se jedná
o jednotlivé představy přetavené do paragrafů, nad nimiž
odborníci kroutí hlavami.
A když se ukáže, že zákon
v praxi opravdu nefunguje,
přijde novela, pak novela
novely… Zajistit za tohoto
stavu chod mateřských škol
je mnohdy nadlidský úkol,“
konstatuje Zdeněk Davídek,
radní MČ Praha 9 zodpovědný
za školství. Jako příklad bující administrativy a de facto
nefunkčních předpisů uvádí
změny v příjímacím řízení dětí do mateřských škol.
To bylo od roku 2005 ve své
podstatě stále stejné. V daném termínu rodiče (zákonní
zástupci) požádají, aby jejich
dítě bylo přijato do konkrétní
mateřské školy, a ředitelka
na základě vypsaných kritérií
rozhodne o přijetí, či nepřijetí
dítěte. Pokud rodiče s jejím
rozhodnutím nesouhlasí,
mohou se odvolat k nadří-

zenému orgánu. A zatímco
na počátku stačilo seznam
přijatých dětí vyvěsit na školní
nástěnku a webové stránky,
dnes přijímací řízení podléhá
správnímu řádu se všemi jeho
formálními stránkami – výrokovou částí, odůvodněním,
poučením s uvedením termínů
odvolání atd., takže každé dítě
má založeno vlastní spis.
„Nechceme upírat rodičům
právo na odvolání v případě,
že jejich dítě nebylo přijato. Ale na to nepotřebujeme
správní řád. Počet míst v našich školkách je dán, navíc
od roku 2011 ve sporných
případech postupujeme při
přijímání dětí podle nezpochybnitelného rozhodnutí
ombudsmana, že přednostně
je přijato starší dítě,“ dodává
Zdeněk Davídek a pokračuje:
„Letos se navíc novelou zákona posunuly termíny přijímacího řízení v MŠ z března
na květen, ale lhůty k vyřízení
ve správním řízení zůstaly
stejné. V některých případech
tak příjímací řízení běžela
ještě v říjnu, ale paradoxně

INFO
Ač se to zdá neuvěřitelné, i tyto zákony, které se měnily k 1. červenci letošního roku, se
týkají provozu mateřské školy.
Zákon č. 25/2016 Sb.,, o odpovědnosti za přestupky, Zákon č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových
látkách, Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, Zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, Zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, Zákon č. 320/2001 Sb.,
o ﬁnanční kontrole, Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky,
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek, Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, Zákon č. 106/1990
Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
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koncem září museli ředitelé
školek odevzdat výkaz o počtu dětí, aby jim v závislosti
na něm byly přiděleny mzdové prostředky pro příští rok.
Takže se zase zdá, že levá ruka
neví, co dělá pravá.“…

Laik se diví, odborník žasne
Podobných absurdit bychom
našli více. Proč musí mít ředitel MŠ pedagogické vzdělání
a tři roky pedagogické praxe,
když se k výchově dětí téměř
nedostane? Proč musí ředitel MŠ vést spisovou službu
v elektronické podobě, komunikovat přes datové schránky,
ale přitom každý rok jednotlivě vystavovat rodičům
„papírové“ potvrzení o výši
zaplaceného školného, které
uplatní při slevě na dani z příjmu? Proč neexistuje centrální
registr dětí navštěvujících mateřskou školu propojený s dalšími registry, které stát má?
Pak by odpadly i další „na hlavu postavené“ povinnosti ředitelů MŠ, jako např. kontrola
toho, zda dodavatel čekoholiv
(brambor do školní kuchyně)
je spolehlivým plátcem DPH.
„Ráda bych dělala všechno
dobře, ale mnohdy musím
porušit jeden předpis, abych
mohla splnit druhý, protože
zákony jsou nastaveny tak,
že jako celek nefungují. A to
všechno pod pohrůžkou pokut, které jdou do statisíců
korun. Jak dlouho se to tak dá
dělat?“ uzavírá Petra Jindráčková, pedagožka, v jejíž činnosti nedomyšlená legislativa
a nesmyslná administrativa
staví výchovu dětí až na samý
okraj. Marie Kurková
L I S T OPAD
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Montessori školka Prosek
pro Jáchymka
V Montessori školce Prosek vypsali sbírku, aby těžce postižený Jáchymek mohl
na jaře 2018 absolvovat další terapii na neurorehabilitační klinice.
Jáchymek Zbránek. Narodil se
koncem léta 2012. Nejprve se
jevil jako naprosto zdravé dítě,
jenže po několika měsících….
„Uvědomili jsme si, že Jáchymek se skoro pořád vyhýbá
očnímu kontaktu, že neprojevuje emoce, vůbec se neusmívá. Potom jsme si všimli jeho
sebepoškozování,” říká jeho
otec Tomáš Zbránek a hned
dodává, že ihned jeli s manželkou a Jáchymkem na neurologii do Motola, kde byla
lékařům brzy jasná diagnóza:
epilepsie. Těžká epilepsie.
300 záchvatů denně.

Následovaly dva měsíce
v nemocnici, kombinace čtyř
druhů medikamentů. Počet
záchvatů se snížil na 20 denně.
„Daleko horší zpráva nás ale
čekala po magnetické rezonanci,” pokračuje Jáchymkův otec Tomáš Zbránek.
Dozvěděli jsme se totiž, že
náš Jáchymek bohužel trpí
poruchou myelinizace týlního
mozkového laloku. Myelin je
základní stavební kámen bílé
kůry mozkové a jeho deﬁcit
má závažné následky pro
celou mozkovou činnost člověka. Takže nás zdrtila další
diagnóza - těžká mentální retardace. Byl to pro nás hrozný

šok,” smutně konstatuje Tomáš a vypočítává, co všechno
s manželkou zkoušeli. Objednali hipoterapii, canisterapii,
lázeňské a masážní procedury… Tyto metody měly ale jen
omezený výsledek.

Zabrala až terapie
na neurorehabilitační klinice
A pak najednou zazářilo světlo naděje! Tomášovi radostí
září oči, když o tom mluví:
„Na jaře roku 2016 byl Jáchymek poprvé na měsíční terapii
na neurorehabilitační klinice
Axon. Fantastickým způsobem
mu tam pomohli, dokonce se
naučil chodit (i když prozatím
jen s chodítkem) a udělal tak
velký pokrok, že nám to až
vehnalo slzy do očí,” připo-

míná Tomáš a jedním dechem
dodává. „Tato terapie ale stojí
bohužel 60 000 Kč. Zdravotní
pojišťovny nehradí nic. Snažíme se Jáchymkovi tuto terapii
dopřát alespoň jednou za půl
roku. Jenže 60 000 je pro nás
hodně… Tolik bychom chtěli
Jáchymka časem dovést alespoň k tomu, aby se sám najedl, oblékl, zvládnul základní
hygienu…”
Naděje ale umírá poslední.
O situaci Jáchymka Zbránka
a jeho rodičů se dozvěděla
ředitelka Montessori školky
na Proseku Simona Vacková
a rozhodla se, že pomůže.
V Montessori školce vypsala sbírku na to, aby malý
Jáchymek mohl jít alespoň
na jaře 2018 na další terapii
na neurorehabilitační kliniku. Výtěžek sbírky bude
do poslední koruny věnován
výhradně na úhradu této
terapie. Přispět lze jakkoli
malou částkou, za každou
korunu budou Jáchymkovi
rodiče velice vděční. Přispívat je možné v Montessori
školce Prosek, Lovosická 21,
Praha 9 - Prosek (stanice
busu Letňanská). Poslat peníze je možné i na číslo účtu
2811533053/0800.

CO JE MONTESSORI
ŠKOLKA PROSEK?
Na adrese Lovosická 21, Praha 9 Prosek najdete Centrum volného času,
kam patří Monte jesle (pro děti od 18
měsíců do tří let). V nich se maximálně
dvanácti dětem individuálně věnují dvě
lektorky. Docházka může být každodenní
nebo i různá, každý všední den od 7.30
do 17.00.
Montessori školka Prosek (pro děti
od tří do šesti let). Díky dotaci z EU je
tato Montessori školka relativně levná,
školkovné je zde výrazně nižší než jinde.
Docházka každý všední den od 7.30
do 17.00 hodin. Docházka může být pravidelně každý den nebo i různě - podle
potřeby rodičů.
Na této prosecké adrese nechybí ani
možnost vyzkoušet u vašeho dítěte Playwisely, což je ucelený, vědecky podložený a současně i hravý a zábavný způsob
hraní, který využívá přirozené schopnosti
dítěte od čtyř měsíců do pěti let.
O více informací o sbírce pro Jáchymka
i školce Montessori Prosek si můžete říci
na mailu cvcpraha9@seznam.cz nebo
zavolejte na tel.: 724 272 191.

[ red, foto: archiv rodiny Zbránkových
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Zuzana Čížková: Kousek cesty
Kousek cesty je název výstavy Zuzany Čížkové, která se koná v Galerii 9 do 16. listopadu 2017.

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

Před sedmi lety na podzim
osadila výtvarnice Zuzana Čížková ve spolupráci s architektem Lubošem Jírou v Praze 9
u kostela sv. Václava tři ručně
sekané kamenné Madony Madonino tajemství.
Koncem října zahájila tato
autorka v Galerii 9 svou samostatnou výstavu nazvanou
Kousek cesty, na které představuje 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
nechává 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 Pa-

Na cestě k ledovci

lace 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 za-

hraničí. 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. [

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 do 19 hodin.
Program dílen:
1. 11. výrobky z ovčího rouna
8. 11. brož s korálky
15. 11. vitrážové obrázky z hedvábného papíru
22. 11. origami/závěsná dekorace
29. 11. krabičky na vánoční dárky

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
22. 11. relaxační kreslení

K účasti na dílně se nemusíte objednávat, ale kapacita
je omezena provozními
možnostmi. Kurs probíhá
přímo ve výstavních prostorách.
Nad loukou růžových květů
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Srdce v dlaních
Srdce v dlaních mají a nabízejí klienti Domova PETRA v Mačkově. Předvánoční prodejní výstavu jejich okouzlujících prací
nezapomeňte navštívit v Galerii 9 od 22. listopadu do
14. prosince 2017. Pokud se rozhodnete některé z vystavených prací zakoupit, můžete si je rezervovat a pak vyzvednout
před skončením výstavy.
Domov PETRA Mačkov se nachází v krásném koutě jižních
Čech, v bývalém okrese Strakonice, blízko města Blatné.
Byl uveden do provozu v roce
1999. Od roku 2003 je zřizován Jihočeským krajem v Českých Budějovicích.
Na základě splnění podmínek pro registraci nabízí
uživatelům sociálních služeb
tyto typy pobytových sociálních služeb: chráněné bydlení
v Mačkově a v Blatné pro osoby
s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18 let věku,
domov pro osoby od 3 let věku,
mládež a dospělé s mentálním,
případně kombinovaným postižením. Sociálně terapeutické
dílny pro osoby s mentálním
nebo kombinovaným postižením od 15 let věku a seniory
jsou ambulantní službou, určenou nejen klientům Domova
Petra, ale i cílovým skupinám
z řad veřejnosti. Kapacita sociálně terapeutických dílen je
30 klientů. Celková kapacita
domova je 127 lůžek a je zcela
naplněna. V rámci své hlavní
činnosti zajišťuje Domov Petra
Mačkov pro uživatele služeb
podporu a péči ošetřovatelskou, zdravotní a lékařskou,
rehabilitační, sociální, terapeutickou, výchovnou a vzdělávací, volnočasové aktivity
a pracovní zapojení klientů.
Domov PETRA skvěle reprezentuje soubor Mačkovské kočky v oblasti taneční, pěvecké
a sportovní. Velký zájem veřej-
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nosti budí také výrobky z keramiky, tkané koberce, obrazy,
loutky a dekorace z přírodnin,
malba na hedvábí, vyšívané
ubrusy, polštáře a další.
V rámci doplňkové činnosti
nabízí Domov veřejnosti tyto
služby: ubytování a stravování,
využití komplexu rehabilitačních bazénů, masérské a rehabilitační služby, jízdu na koních,
praní a mandlování prádla
a prodej výrobků a výpěstků.
Podrobné a aktuální informace o dění v domově je možno
najít na webových stránkách
www.domovpetra.cz

Díla mačkovských děvčat jsou
originální a autentická
Dlouholetými obyvatelkami chráněného bydlení jsou
i děvčata, která pracují v sociálně terapeutických dílnách
a jejichž práce a díla už dlouhá
léta přinesla a stále přinášejí
mnoha lidem radost, potěšení
a pohlazení na duši. Za všechny stojí jmenovat Aničku Křížovou, Žoﬁi Peterovou, Janu

Ratajovou (autorky většiny
obrazů), Marušku Ťulpovou,
která mistrně zhotovuje výrobky z keramiky. Nejnovější
terapií v Mačkově je malba
na hedvábí, kterou velmi dobře za krátký čas zvládly Olinka
Pešková, Mirka Jarošová, Marie Štíchová a další.
Všechna díla mačkovských
děvčat vyjadřují originalitu
a autenticitu. Jsou neokázalá
a čitelná pro ty, kdo autorky
dobře znají a denně s nimi
prožívají jejich radosti i starosti. Uchopení námětu a uplatnění vlastního názoru prolíná
tvorbou všech mačkovských
dílen a citlivě se snoubí s vedením a názorem jednotlivých
arteterapeutů. V celé tvorbě se
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odráží život těch, pro které se
Domov PETRA Mačkov opravdu stal domovem. Z děl nečiší
pesimismus a prázdnota, ale
radost ze života, který je šťastný a bohatý na prožitky.
Za to, že tomu tak je, patří určitě velké poděkování
všem zaměstnancům domova.
Za laskavý přístup ke klientům, za každodenní trpělivou
mravenčí práci, za provázanou spolupráci jednotlivých
pracovních týmů, za práci
vykonávanou nad rámec stanovených povinností.
Snahou všech je, aby se klienti v Domově PETRA Mačkov
cítili opravdu jako doma.
[Vlasta Maroušková, ředitelka Domova PETRA
Mačkov
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Petr Nárožný: Herec nesmí podlehnout roli
I téměř v osmdesáti letech může člověk zažívat něco nového. Zvlášť pokud je herec a jmenuje se Petr Nárožný. V říjnu hrál
poprvé ve vysočanském Divadle Gong v komedii Víš přeci, že neslyším, když teče voda a diváci se na jeho komediální talent
mohou těšit i v nejbližších dnech.
V Gongu budete v nejbližší
době hrát další dvě představení. V Paříži bych tě nečekala,
tatínku a Poslední ze žhavých
milenců. Můžete je neznalým
čtenářům trochu přiblížit?
No to je to, co by člověk asi
dělat neměl, říkat, o čem to
bude… Obě jsou to komedie.
Obě hraju rád. A každá je úplně jiná. Poslední ze žhavých
milenců hrajeme ve dvou se
Simonou Stašovou. Simona
tam má možnost se předvést
hned v trojroli, což je docela
zvláštní, a já tam hraju pořád
toho samého pána. Režíroval
ji vynikající český, chcete-li
moravský režisér Zdeněk Kaloč. Pro herce je to představení
velmi náročné, a tak jsem rád,
že s ním máme velký úspěch.
Zatím jsme ho hráli hlavně
v Divadle Bez zábradlí, a tak
mě těší, že ho nyní můžeme
předvést i v Gongu.
Druhá hra V Paříži bych tě
nečekala, tatínku je taková
trochu rozpustilá veselohra.
Je to typická francouzská lehkonohá komedie, která utíká
rychle dopředu. A jak to má
ve správné francouzské komedii být, je plná velkých nedorozumění. Předvedou se v ní
krásné dámy a já hraju tatínka
jedné z nich. Zahrají si tam
dobře nejen všechny ty dámy,
ale i já. Já přijíždím do Paříže,
kde má moje dcerka pracovat
v jedné velké renomované pojišťovně. Během svého pobytu
ale zjišťuji, že pracuje úplně
jinde a úplně jiným způsobem.
Má cenu na podobné představení, které hrajete už hodně
dlouho, jít po čase znovu? Máte
tendenci v něm něco pozměňovat?
Každé představení se během
času trochu mění. V některém
se mění text více, u jiného je
text potřeba spíše dodržovat.
Komedie obvykle svádí k improvizaci, ale to se musí umět.
Někdy se vám povede, co jste
původně tak třeba ani nemysleli. Když je improvizace trefná
a diváci se zasmějí, mám tendenci ji pak rozvíjet. Dělal to
tak třeba Šimek s Grossmanem
nebo Voskovec s Werichem.
Podmínkou je, že na to musíte
mít partnery a že improvizovat
skutečně umíte. Když vybočíte
z textu a nahrajete ten barevný
18
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balon svým spoluhráčům, musíte to udělat tak, aby ho mohli
zase lehce zahrát přes síť zpátky k vám. Pak jde improvizaci
dál vybrušovat. Pokud máte
to štěstí, že se hra hraje třeba
deset let a vy ji vidíte s patřičným časovým odstupem,
může se stát, že se její vyznění
posune někam jinam nebo že
se smějete víc než při prvním
zhlédnutí. Já se v komediích,
ve kterých hraju, předně snažím striktně držet textu, toho,
co je dáno předem, a až pak
(a rád) improvizuji. Ale to nejde vždycky.
Stává se vám někdy, že se
do role tak ponoříte, že pak
máte chvíli problém se z ní dostat? Že vám trochu vstupuje
do osobního života nebo mění
náladu?
Ne. Jsou role, které vyžadují
jiný typ soustředění, ale pozornost musíte věnovat jak
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vážné, tak komediální roli. Je
potřeba k ní být disponovaný
a myslet na představení s chutí, s ajfrem. Divák velmi rychle
pozná, jestli na něj dokážete
přenést nějakou energii, nebo
jestli jste jen vyfouklá pneumatika. Divák dokáže ocenit,
když herec hraje se šťávou
a na představení se těší. To
se pozná. Neplatí však jedna
věc, které diváci občas mylně
podléhají, protože mají o našem povolání jisté iluze nebo
zkreslené představy. Ale tak je
to i u mnoha dalších povolání.
Dost často nám připadá, že je
něco na určité profesi lehké,
a přitom je to složité a naopak.
To vám ale řekne jen fachman.
Vyrovnat obrovskou bouli
na karoserii může zabrat deset
vteřin, ale spasovat přesně
kufr, aby šel auťák dobře zavírat, může zabrat třeba dva
dny. A my si třeba myslíme,
že je to opačně. Ale aby herec

takzvaně upadl do role, že mu
třeba umírá ve hře dítě nebo
máma, a on, aby to bylo věrohodné, by se měl na jevišti
skoro rozplakat (a pláč není
nutný, aby herec dojal lidi)
a on tomu podlehne, tak je to
vždycky chyba. Byli vynikající
herci, kteří říkali, že i v těch
nejvypjatějších situacích, kdy
divák ani nedutá a prožívá to
s vámi, by měli být schopni
mrknout na partnera ve smyslu ‚je to jenom hra, mám to
pod kontrolou´. Když ta role
či hra emocionálně smýká
s hercem, je to špatně. Ale jsou
i takoví herci, kteří tak hrají
celý život a jsou úspěšní.
Které umělecké dílo na vás vždy
silně zapůsobí?
Mám rád knihy Stefana Zweiga, mezi mladými dnes už
určitě zapomenutého autora.
Obdivuji celé jeho dílo.
[Text a foto: dg
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Divadlo Gong
DIVADLO GONG
Středa
1. 11. 19:30
CO VY NA TO, PANE ŠMOLDASI?
Večer plný humoru s oblíbeným moderátorem, básníkem a překladatelem Ivem
Šmoldasem.
Čtvrtek
2. 11. 14:00
POŘAD PRO SENIORY
Chlapi a chlapci tančí a zpívají světové
melodie. Pořádá MČ Praha 9.
Čtvrtek
2. 11. 19:30
ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
Populární komik Zdeněk Izer v nové zábavné show, která nenechá vaše bránice
ani na chvíli v klidu.
Pátek
3. 11. 19:30
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Koncert zahrnující průřez kompletní
tvorbou skupiny s důrazem na nejnovější
skladby.
Pondělí
6. 11. 19:30
E. ENSLER: MONOLOGY VAGÍNY
Kultovní kontroverzní představení Intimního divadla Dáši Bláhové.
Úterý
7. 11. 19:30
O. KOVAŘÍK: KAVÁRNA U ANDĚLA
Divadelní spolek Post Scriptum
Duchařská hra o problémech, které
žádnými problémy vlastně nejsou.
Středa
8. 11. 19:00
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.
Čtvrtek
9. 11. 19:30
DEVÍTKA
Koncert skupiny opírající se o původní
repertoár písní s romantickými texty.
Pátek
10. 11. 19:30
FONTÁNA
Bigbít s více než padesátiletou tradicí.
Sobota
TANEČNÍ OHLÉDNUTÍ
Večer Centra Tance.

11. 11. 19:30

Neděle
12. 11. 16:00
P. FIALA, J. DVOŘÁK: S PYDLOU
V ZÁDECH
Legendární inscenace s Josefem Dvořákem v hlavní roli.
Úterý
14. 11. 19:30
RADŮZA A KAPELA
Výběr z dosavadní tvorby známé multiinstrumentalistky obohacený o dosud
nevydané skladby.
Středa
15. 11. 19:30
Jazz Klub Gong
POLYDOR JAZZ SEXTET A EVA EMINGEROVÁ
Skupina vedená jazzovým pianistou
J. Polydorem - klasický swing inspirovaný 30. a 40. lety.
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Čtvrtek
16. 11. 19:30
Z. PODSKALSKÝ: LIGA PROTI NEVĚŘE
Situační komedie s detektivní zápletkou
plná prekérních situací.
Pátek
17. 11. 14:00
PŘEDNÁŠKA PhDr. MARTY FOUČKOVÉ
Pátek
17. 11. 19:30
Malá scéna
HELENA MARŠÁLKOVÁ A MARCELA
VOBORSKÁ: JAK JE NEZNÁTE
Známé i neznámé písně v podání legendárních zpěvaček skupiny Paciﬁk.
Neděle
19. 11. 16:00
SLAVNÉ OPERNÍ, OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Hudební skvosty v podání předních
českých pěvců. Večerem provází sopranistka A. Klamo.
Středa
22. 11. 19:30
D. CHURCHILL: NATĚRAČ
Bláznivá komedie o jednom neúspěšném
herci s Leošem Nohou v hlavní roli.
Čtvrtek
23. 11. 19:30
POCTA TRAMPSKÉ PÍSNI: Předzvěst
století trampingu
Tony Linhart uvádí K.T.O., J. Vrbovou,
H. Frühwirta, Nové Struny a další.
Pátek
24. 11. 19:30
NEIL SIMON: POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH
MILENCŮ
Slavná hra inspirovaná odvěkou mužskou
touhou po milostných dobrodružstvích.
Hrají Simona Stašová a Petr Nárožný.
Sobota
25. 11. 20:00
KATEŘINSKÉ HODY
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.
Úterý
28. 11. 19:30
PAVEL ŽALMAN LOHONKA
Koncert legendy naší folkové scény.
Středa
29. 11. 19:00
TOMÁŠ KLUS A JIŘÍ KUČEROVSKÝ
V GONGU
Koncertní vystoupení.

GONG DĚTEM
1. 11. středa
10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence (pro děti od 3 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.
2. 11. čtvrtek
10.00
J. Lesák: Elektrický Emil (pro děti
od 8 let)
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
3. 11. pátek
10.00
J. Lada, M. Pokorný: Trampoty kmotry
lišky (pro děti od 3 let)

GONG
Sokolovská 191, Praha 9,
tel.: 266 311 629, 777 865 885,
fax: 284 827 562,
e-mail: gong@divadlogong.cz

Když se uprostřed lesa ve staré hájovně
strhne mela mezi kmotrou liškou a dvěma psy Sultánem a Hektorem, zůstává
kdekomu rozum stát.
4. 11. sobota
15.00
J. Lada, M. Pokorný: Trampoty kmotry
lišky (pro děti od 3 let)
13.30-14.30 Doprovodný program - kreativní dílna na Malé scéně (ke vstupence
na pohádku zdarma)
6. 11. pondělí
10.00
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.
7. 11. úterý
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.
8. 11. středa
10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne (pro
děti od 8 let)
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
9. 11. 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.
10. 11. pátek
10.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera (pro děti od 8 let)
11. 11. sobota
15.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka (pro děti od 3 let)
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.
14. 11. úterý
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.
15. 11. středa
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. 11. sobota
11.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavolamu (pro děti od 6 let)
20. 11. pondělí
10.00
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
Devatero pohádek (pro děti od 5 let)
Pan Kolbaba na dobrodružné poštovní
pochůzce světem.
21. 11. úterý
10.00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
(pro děti od 5 let)
Ve vesnici Dejvice žili samí lakomí lidé.
Nejlakomější však byla Barka, která schovávala slupky od buřtů, šila z nich záclony
a pro korunu by si nechala koleno vrtat.
22. 11. středa
10.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice (pro děti od 4 let)
23. 11. čtvrtek
10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne (pro
děti od 8 let)
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24. 11. pátek
9.00
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.
24. 11. pátek
10.30
W. Shakespeare, J. Lesák a kol.:
Romeo a Julie (pro mládež od 9 let)
Největší příběh všech dob, který není
nutné představovat. Tentokrát v unikátní
úpravě pro dva herce. Shakespeare
v próze. Shakespeare is dead! Prostě
o lásce.
25. 11. sobota
15.00
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.
27. 11. pondělí
10.00
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.
28. 11. úterý
10.00
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný:
Mauglí (pro děti od 5 let)
29. 11. středa
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.
30. 11. čtvrtek
10.00 a 14.15
A. Lobel, V. Hutařová: Kvak a Žbluňk
od jara až do Vánoc (pro děti od 3 let)
Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák
Žbluňk jsou velcí kamarádi, kteří se společně pouští do nových dobrodružství.

KLUB KOCOUR
čtvrtek 2. 11.
19.30
MAROD
Křest nového CD ostravské rodinné
folkové formace. Více: matlaskovi.cz
čtvrtek 9. 11.
19.30
Pe & Pe + T´N´T
Dvě autorská dua. Pe & Pe - akustická
tvorba a hudba z oblasti americké
i anglosaské tradice. T'N'T - proﬂáklé
i méně známé písně v originálním pojetí,
inspirovaném 60. léty, folkem, blues,
šansony či gospelovou hudbou. Více:
peandpe.wbs.cz, t-n-t.cz
čtvrtek 23. 11.
19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků. Více: zasitipisnickari.
klanweb.cz
úterý 28. 11.
19.30
EXKURZE
Nechte se pozvat na eXkurzi do bohatého světa instrumentální hudby, ve kterém se neotřelým způsobem prolínají
leckdy zdánlivě nesourodé žánry. Více:
exkurzeband.cz
čtvrtek 30. 11.
19.30
ŠUPLÍK
Multižánrová a multigenerační skupina
navazující na odkaz skupiny Třetí dech.
Více: suplik.717.cz
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Koncert na radnici: Lyra da Camera
Cyklus koncertů komorní
hudby na vysočanské radnici
pokračuje vystoupením muzikantů Lyra da Camera
23. listopadu od 19 hodin.
CONCERTO z děl známých
německých, italských barokních a klasicistních skladatelů (Bach, Scarlatti, Vivaldi,
Telemann, Händel, Pergolesi,
Mozart) uslyšíte v podání hudebníků Lyra da Camera: Jitka
Navrátilová - cembalo, Johana
Rosická -soprán, Kateřina
Chudobová - ﬂétna, Bledar
Zajmi – violoncello.
Koncert se koná v obřadní
síni vysočanské radnice v Praze 9, Sokolovská 14/324. Bezbariérový vstup, 2. p./výtah.
Omezená kapacita sálu.

Nenechte si ujít
narozeninový koncert
Petra Soviče
Koncertem oslaví 10. listopadu
své 30. narozeniny zpěvák
a nejmladší zpívající kapelník
big bandu v České republice
Petr Sovič. Tento prosecký
rodák je patriotem Prahy 9
a pro občany chystá již celou
řadu let kulturní programu
v parku Přátelství a na jiných
místech v Praze 9. Přijďte společně s ním a jeho hosty slavit
10. listopadu 2017 od 19 hodin
do Divadla U Hasičů. Koncertem bude provázet moderátor
Petr Salava a mezi gratulanty
se objeví Eva Pilarová, Jitka
Zelenková, Daniel Hůlka, Ilona Csáková, Jan Smigmator,
Yvetta Simonová a další.
Vstupenky jsou již v prodeji
na pokladně divadla nebo
v prodejní síti Goout.cz.

Lyra da Camera

Cimbal Classic slaví v Gongu
Brněnská nadžánrová kapela Kateřiny a Dalibora Štruncových (mj. houslistka a cimbalista skupiny Javory sourozenců
Ulrychových) patří už pětadvacet let mezi stálice a nejosobitější uskupení české folkové a alternativní hudební scény.
Oslavy jejich „čtvrtstoletí laskavé hudby“ budou mít jednu
ze zastávek i v pražském Divadle
Gong, a to v podobě tradičního vánočního koncertu, který
pohladí posluchače nejen svou
neopakovatelnou atmosférou
a původní písňovou tvorbou souboru, ale samozřejmě i moravskou a českou vánoční hudbou.

Kouzlo adventního času
umocní i křest nového písničkového CD s názvem „Nepřestaň si
malovat“. Máte-li rádi průzračné a čisté melodie, lyrické, přemýšlivé a vtipné texty propojené
přirozeným zpěvem a nadprůměrným muzikantským řemeslem, pak vás Cimbal Classic
určitě nezklame. [kp

NEZAPOMEŇTE
Cimbal Classic – Kateřina a Dalibor
Štruncovi – 25 let: Divadlo Gong, neděle
3. prosince od 18 hodin

Cimbal Classic

SC-371474/02
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Rokytka
Vzpomínky hĜejí

VLASTIVĚDNÝ
ZPRAVODAJ

þíslo
âíslo 11/2017
2/2012

Roãník L


463
455
197

dČti. Naproti byl stĤl s rohovou lavicí. Ne
jako ty dnešní þalounČné lavice s opČradly
a úložným prostorem. V rohu u dveĜí byla
kredenc. V horní þásti bylo plechové a porcelánové nádobí, dole prádlo a deky. V mezeĜe mezi stČnou a bokem kredence stávala
konev na vodu. Pro tu se chodilo pĜed dĤm
k pumpČ. Na boku kredence byly pĜišroubovány háþky na svlékané šatstvo. Podobné,
ale silnČjší byly na dveĜích. Tam se vČšely
kabáty.
PĜed dveĜmi na chodbČ byla „špajska“.
To byla typická skĜíĖka na potraviny, jakou
mĤžeme vídat i ve lmech pro pamČtníky.
Na ní byl škopek na mytí nádobí a v nČm
plechové umyvadlo. V pĜípadČ potĜeby se to
pokládalo na „štokrle“, které stálo odklizené
pod stolem.
Záchod (samozĜejmČ suchý) byl na dvoĜe.
Jeho používání bývalo obĜadem. Zejména
za deštČ nebo v noci: vzít si pĜichystané nastĜihané noviny, svíþku a sirky, obout pantoe „na ven“ a pĜípadnČ i deštník. Obejít
dvorek. V protČjším rohu byly kĤlny na uhlí
a dĜíví a králíkárna pana domácího. Vedle
byla dĜevČná budka nad žumpou.
Podobné komplikace nastávaly pĜi praní
nebo sobotním koupání
To ale nebylo nic výjimeþného, tak nás žilo
mnoho. Byty i dílny živnostníkĤ bývaly v suterénech, protože tam bylo nájemné levnČjší. ŠetĜilo se na všem...“

Na co nejþastČji vzpomínají obyvatelé vysoþanského domova seniorĤ? SamozĜejmČ na své mládí a dČtství. Na ty þasy, kdy je ještČ nic nebolelo a mČli jiné
starosti než dnes.

Ale pĜes všechny starosti, které tehdejší
život vyplĖovaly, jsou to vzpomínky milé
a pohodové, které nás vracejí do þasĤ našeho mládí. Proto je každé vzpomínání nás
nejstarších tak milé. VždyĢ dČtství a mládí je
nejkrásnČjší období života, a proto se nám
zdají zážitky z tČch dávno zašlých dob tak
pĜíjemné. Ve vzpomínání býváme nekritiþtí
a pĜipomínáme si jen pĜíjemné zážitky. Byly
i trudné chvíle, ale ty jsme v pamČti pĜekryli tČmi radostnými. Bućme však objektivní
a pohlećme na dobu, kterou jsme prožívali
v þasech první republiky kriticky. Bylo vše
jen dobré? Pro nČkoho ano, ale ne pro každého. VyslechnČme si i jiné vzpomínání, než
slýcháme nejþastČji od starších sousedĤ:
„Za první republiky se nám nežilo dobĜe,“
vzpomínal jeden z pamČtníkĤ. „Žili jsme
jako þtyĜþlenná rodina v jedné polosuterénní místnosti bez pĜedsínČ a vodovodu a elektĜiny. Svítilo se petrolejovou lampou. Okno
jsme mČli u stropu a vedlo do úzkého a potemnČlého dvora. Jaké bylo vybavení místnosti? Na dnešní vkus už nepochopitelné.
V jednom rohu jediné místnosti, která byla
kuchyní, ložnicí, obývákem i dČtským pokojem souþasnČ, byl železný sporák s kulatým
plechovým „cedníkem“ na vČtrání na dveĜích a pĜed ním truhlík na uhlí.
V protČjším rohu pod oknem stála postel, na které spali spoleþnČ rodiþe. Pod
ní vysouvací rošt se slamníkem pro nás,
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Z toho se dá pouze doložit, že jestliže nebyly sáþky opatĜeny škrtátkem, musely to
být tzv. zednické sirky, tedy z jedovatého
fosforu.
Sirky u nás prý vyrábČli i nČkteĜí obchodníci a hostinští, ale jen pro prodej ve svém
obchodČ, ale o tom se nám písemné záznamy nedochovaly. Tradovalo se to jen
ve vzpomínkách pamČtníkĤ. A snad tato
þinnost byla i úĜednČ postihována, protože
práce s fosforem byla zdraví škodlivá, hrozilo nebezpeþí požáru. Dalším dĤvodem postihování bylo, že k jejich výrobČ byly využívány i dČti. Ale jak bylo již uvedeno, jsou to jen
ústní vzpomínky pamČtníkĤ.
Miroslav Kuranda

Ve Vysoþanech se v minulosti vyrábČlo leccos, jak o tom svČdþí vývČsní štíty továren, rem a živností.

Rokytka

jimi vyrábČný druh byly „salonní sirky“. Ty
se prodávaly již v krabiþkách se škrtátkem,
podobným dnešním. Firmu v roce 1869 pĜevzali bratĜi Marek a Jakub Holländerové
z Prahy a provozovali ji do roku 1873.
Trosky jejich provozovny pĜežívaly do
80. let minulého století v ulici Nad Vysoþany,
vedle hotelu Chata. Tu ulici nehledejte, uliþní
tabule jejího jména je uložena v Muzeu mČsta Prahy a ulice sama již prakticky zanikla, aþ
na plánech Prahy je stále uvádČna.
Zbytky ukázek zde vyrábČných sirek, zednických i tzv. bezpeþnostních þi salonních,
máme dosud ve svých sbírkách.
Další dílna na našem území, kde se vyrábČly sirky, byla v Podviní. Od roku 1870
se vyrábČly sirky v usedlosti Kolþavka. Zde
pan Hladík vyrábČl „všelicos pro upotĜebení v domácnostech, Ĝemeslných dílnách
a kupeckých obchodech“, jak oznamoval
v inzerátech. Mezi tČmi výrobky byly i sirky.
Z bližšího popisu výroby je pouze doloženo,
že „sirky se vkládaly do papírových sáþkĤ,
které zde vyrábČli a lepili trestanci“.
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Rokytka

Vzpomínky plynou dál, jak korálky na šĖĤrce. Další rozprávČjící se vrací též do minula
svého života, ale z jiné stránky:
„Pracoval jsem zprvu jako uþedník v malé
továrnČ, kam jsem docházel skoro pĜes pĤl
Prahy. ObČd jsem si nosil v kastrĤlku s sebou. Hlavní mojí pracovní náplní bylo zametat dílnu, mistrovi chodit pro pivo a pro
svaþinu, pĜinášet materiál ke strojĤm a obstarávat rĤzné pochĤzky a nákupy. K þinnosti, která mČla patĜit k mému uþení se
Ĝemeslu, jsem se dostával jen zĜídka. V prvním roce uþení skoro vĤbec ne.
Jak to vypadalo v dílnČ? Pracovalo se
od šesti ráno, ale to už musely stroje bČžet.
Pozdní zaþátek práce se pokutoval. Výši pokuty urþoval vlastník podniku sám. V deset
hodin byla patnáctiminutová pĜestávka.
Ve dvČ hodiny se stroje zastavily a nastával úklid. Jako uþedník jsem musel pĜinést
štoudev vody, která se ohĜála vhozením
rozžhaveného kusu železa. Šatna byla suplována skobami podél volné stČny. Ale tam se
vČšely jen v zimČ kabáty, jinak se chodilo
do práce v pracovním. Tenkrát se hodnČ no-

sívaly vesty, klobouky a buĜinky a v tČch se
i pracovalo. I to je obþas k vidČní na starých
fotograích.
Další odlišností od dneška bylo, že prostĜedkem dílny vedla silná transmisní hĜídel s plochými Ĝemenicemi. Od nich vedly
hluþnČ svištící Ĝemeny k pĜedlohám (to byly
malé Ĝemenice u stropu nad stroji) a od nich
vedly další Ĝemeny ke strojĤm. NČkteré Ĝemeny byly vedeny dvojmo pro levý a pravý
bČh. Rámusu bylo, že vlastního slova nebylo
slyšet.
Pracovalo se i v sobotu. Po práci se uklízely dílny, uþedníci zametali, vynášeli „špony“
a odpad. Urovnat bedny s materiálem a nanosit materiál na pĜíští týden. DomĤ jsme
odcházeli, až když mistr prohlásil naši práci
za hotovou. To bylo nČkdy v 5 a tĜeba i v 6
hodin.“
To jsou zážitky, na které se jen nerado
vzpomíná. A tČžko se o nich hovoĜí, protože dnešní mladá generace tomu nemá chuĢ
vČĜit. Ta už žije, naštČstí, v jiných þasech.“
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pochopitelnČ o nestejných tloušĢkách namáþené obČma svými koneþky do dnes již neznámé kašovité hmoty, snad smČsi fosforu,
síry a kostíku. RoznČcovaly se tĜením o jakýkoliv drsný podklad. Roznítily se až po nČkolikerém „škrtnutí“, kdy tĜení ohĜálo zapalující
smČs na dĜívkách, a to pomohlo k snazšímu
roznícení. Po zapálení tĜísek v kamnech nebo
kuĜákova tabáku se odlomil dosud doutnající
kousek dĜívka a opaþný konec dĜívka s druhou zápalnou hlaviþkou posloužil k dalšímu
roznícení ohnČ. Tyto zápalky se prodávaly zavázané ve svazeþcích nebo jen volnČ na kusy.
První, kdo si nechal tyto zápalky patentovat
v Anglii, je uvádČn chemik John Walker.
U nás se poprvé objevily zápalky snad již
v roce 1836 v karlínské manufaktuĜe, kde se
vyrábČly prý až do roku 1870. Další sirkárna
byla mezi léty 1869 a 1875 na Vinohradech,
v letech 1856 až 1873 na SmíchovČ a roku
1880 záhy zaniklá sirkárna na ŽižkovČ. Nás
ovšem zajímá, jaká byla situace ve výrobČ sirek u nás, ve Vysoþanech.
Ve Vysoþanech vyrábČli sirky majitelé
cihelny a výrobny hlinČného zboží bratĜi
Karel a Gustav Hoffmannové od roku 1852.
V cihelnČ, hrnþírnČ a sirkárnČ zamČstnávali
celkem na sto dČlníkĤ.
V roce 1863 se název rmy zmČnil na Gustav Adolf Hoffmann a syn. VyrábČli dva
druhy; tzv. zednické sirky, které se rozžíhaly tĜením témČĜ o cokoliv drsného. Jejich
hlaviþky byly sice z jedovatého bílého fosforu, ale to se tenkrát tak nehodnotilo. Byly
nebezpeþné i tím, že mohlo dojít k jejich
vznícení vzájemným tĜením. Prodávaly se
v kopách (60 kusĤ) pĜepásaných papírovým
proužkem s vytištČným názvem rmy. Další
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Sirky þi zápalky jsou dnes, kdy již þastČji používáme zapalovaþe, stále nepostradatelné.
DĜíve se vyrábČly podomácku, primitivním
a nebezpeþným zpĤsobem, než se zavedla tovární výroba nČkdy v první polovinČ 19. století.
Nás jistČ zajímá, jak se oheĖ rozdČlával dĜíve.
Nebylo to jednoduché, známe to již jen
z literatury. V domácnostech býval u dveĜí výklenek ve zdi s plechovou krabiþkou,
troudníkem. V ní byly zuhelnatČlé kousky
plátna, kousky dĜevČného uhlí vypáleného
z mČkkého dĜíví a vČtší kĜemen, tak akorát do ruky. Vedle troudníku bylo do veĜejí
pevnČ zaraženo zdrsnČné želízko. Do nČj se
kĜesalo kĜemenem tak, aby jiskry zapadaly
do troudu. Jakmile zaþal doutnat, položil se
na uhel a foukáním se roznítil. A od toho se
zapálila smolná tĜíska. Pokud se to povedlo. Jinak se celá procedura opakovala znovu. Proto bývalo rychlejší jít si s lopatkou
na uhlí „vypĤjþit“ oheĖ od sousedĤ a pĜinést
si nČkolik žhnoucích uhlíkĤ. Nejen hospodyĖky to nemČly tenkrát lehké, ale ani kuĜáci s vČþnČ vyhasínající fajfkou.
Problém s rozdČláváním ohnČ pĜinesl až
vynález zápalek. Kdo byl jejich pĤvodcem,
iniciátorem þi vynálezcem? HospodyĖka,
které pĜi pĜípravČ nedČlního obČda vyhaslo
v kamnech, nebo kuĜák s vyhaslou fajfkou?
Kdo stál v pozadí tohoto objevu se snad už
nedopátráme. Strohé zprávy o prvních zápalkách mĤžeme nalézt v dobovém tisku.
Prolistujme si nČkteré þlánky již zažloutlých
novinových stránek. V nich se mĤžeme doþíst, že kolébku výroby zápalek mĤžeme hledat v Anglii a Rakousku.
Poprvé se snad zápalky objevily v dubnu
1827 v Anglii. PĤvodnČ to byly štípané tĜísky

Ve Vysoþanech se dĜíve vyrábČlo leccos – nejen elektrické motory, auta, letadla, lokomotivy, motocykly, barvy a laky, byla tu mlékárna, továrna na chleba,
ramínka na šaty, mlékaĜské konve, ale i mlýnské kameny, biþe, výplnČ þalounĤ z lesní trávy, a dokonce i sirky.

Vysoþanská sirkárna
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Cirkus King na Proseku
Až do 26. listopadu můžete na Proseku u stanice metra Střížkov navštívit cirkus King.

Těšit se můžete na drezuru
starokladrubských koní, somálských lvů, psů, malých
i velkých koní a dalších zvířat – exotických i domácích.
Vystupují artisté z Rumun-

ska, Litvy, Ruska, Německa
i z Čech, klaun Kuba z Polska.
Navštívit lze i zvěřinec, a to
od pondělí do soboty od 9 hodin. Více na www.cirkusking.
com. [Foto: mk

Začátky představení:
pondělí a úterý – volný den
středa, čtvrtek, pátek – od 17 hodin
sobota – od 16 hodin
neděle – od 11 a 15 hodin
O svátku 17. listopadu – od 16 hodin

K O L E M

N Á S

Kostel sv. Václava
po roce znovu ožije
světelnými obrazy
a hudbou

Fasáda kostela sv. Václava
na Proseku ožije 9. prosince
od 19.15 a od 21 hodin unikátní
multimediální audiovizuální
uměleckou projekcí autorky
PhDr., Mgr. Zdeňky Čechové, kterou nazvala VÁNOČNÍ
ODYSEA – VIDEOMAPPING.
Nenechte si ujít projekt plný
obrazových scén protkaný
množstvím animací a počítačových efektů.
Ve 20 hodin pak zazní
v kostele sv. Václava varhanní
koncert v podání prof. Josefa
Popelky. [

Strážník jako pošťák
Věděli jste, že orgány činné v trestním řízení a správní orgány mohou využít k doručení svých
písemností i obecní či městskou policii?
Děje se to v případech, kdy doručení standardní
formou nelze provést nebo by bylo zřejmě neúspěšné. Na základě trestního nebo správního řádu
mohou tyto instituce využít k doručení orgány
obce, mezi které patří i obecní a městské policie.
Na území hlavního města Prahy strážníci takto
operují s desítkami písemností týdně. Výhodou
v těchto úkonech je vynikající místní znalost jejich
obvodů a přehled o pohybu osob. Na některých
územích obvodních ředitelství Městské policie
Prahy bývá úspěšnost doručení až 75 %. Převážně
se jedná o písemnosti od soudů, ale i od obecních
a městských úřadů ze všech koutů naší republiky.
Strážníci s takovým dopisem prověří uvedenou adresu, snaží se získat maximum informací
a na jejich základě se pokusí dopis doručit
v různých denních hodinách. Pokud se dotyčný na dané adrese už nezdržuje a je možné ho
dohledat na jiném místě v okolí, předají mu
strážníci písemnost tam. Příkladem tak může
být vystěhování muže z ubytovny, který přespává pod schody sídlištního nákupního centLI ST OPA D

2017

ra. V opačném případě se písemnost vrátí zpět
příslušnému orgánu s informací, proč nemohla
být doručena, případně s poznatky o tom, kam
se adresát pravděpodobně přestěhoval.
Místa předání dopisů mohou být mnohdy
i kuriózní, jako například v příbytku v lesoparku, náhodným potkáním dotyčného při „sběru
odpadu“ u kontejneru. Občas se při lustraci
osoby zjistí, že je v celostátním pátrání, a pak se
předá Policii České republiky. [Text a ilustrační foto: je
DEV Í T K A
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Vánoční odysea – videomapping oživí
kostel sv. Václava na Proseku
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Technika patchwork Vysočanský (ba)binec
Sobotní kursy šití pokračují. Tentokrát vás lektorka naučí
základy techniky patchwork.

Připomínáme, že podzimní Vysočanský (ba)binec se blíží.
Přijďte si levně nakoupit, prodat, povyměňovat oblečky nebo
jen tak popovídat.
Opět bude k mání oblečení pro
dospělé i děti.
Konání akce: 9. a 10. listopadu
od 14 do 21 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4
Kontakt: 777 853 883,
kursy@divadlogong.cz

Jedná se o anglickou metodu
šití přes papír - budete připravovat papírové šablony,
ručně skládat a sešívat vzory
a hlavně se dobře bavit. Pokud zrovna nemáte na druhou
listopadovou sobotu program,
přihlaste se na náš kurs. Zcela
jistě nebudete litovat.
Kdy: sobota 11. listopadu od 10 do
16 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech

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 ilustrační foto: dg

(výtvarný ateliér), Jandova 4
Cena: 440 Kč (pracovní pomůcky
a materiál v ceně)

Kapacita kursu 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.

Mikuláš na vánoční pouti
Vánoční pouť ve Vysočanech s atrakcemi Karla Helfera se
uskuteční od 20. listopadu do 17. prosince u parku Podviní
(Kovanecká ulice).

[Text a ilustrační foto: dg

INZERCE

Na děti každý den od 11 do 18 hodin čeká např. řetízkový kolotoč, houpačky, vánoční vláček, kolotoč se zvířátky a autíčky,
ale i stánky s cukrovou vatou, perníčky a dalšími sladkostmi.
Malé milovníky koní sveze ponička jménem Markýza. A 5. prosince od 12 hodin se kluci a holčičky mohou těšit na Mikuláše.

Mobilní aplikace „PID info“
zjednoduší cestování v Praze
Hlavní město Praha spustilo prostřednictvím organizace ROPID rozšíření pražské dopravní aplikace pro chytré telefony.
Novinka rozvíjí stávající aplikaci „DPP info“, rozšiřuje
poskytované informace na celý
systém PID i ve Středočeském
kraji a kromě nových funkcí
obsahuje také informace o železnici. Nová aplikace „PID
info“ je nyní v testovací fázi
BETA, po jejím skončení a vyladění na základě připomínek
uživatelů nahradí stávající aplikaci „DPP info“. Do budoucna
se připravuje ve spolupráci
s Operátorem ICT další rozšíření
o nákup jízdních dokladů PID.

SALONEK PRO RODINNÉ OSLAVY, SVATEBNÍ HOSTINY,
),5(01 $2%&+2'1 0((7,1*<$6(0,1d¢(

OD 11. 11. DO 17. 11
SVATOMARTINSKÉ MENU
ŋUH]HUYXMWHGRSāHGX

5. 12.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
ŋUH]HUYXMWHGRSāHGX

PARKOVÁNÍ U RESTAURACE NEBO U OC FENIX

SC-370923/03

vysocany@coloseum.cz

DO 30. 12. 2017
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Aktuálnost a přehlednost
„Při rozvoji stávající aplikace
jsme se zaměřili především
na aktuálnost informací a také
přehlednost pro cestující.
Ve vyhledaném spojení se

uživateli zobrazí rovnou i případné výluky a mimořádnosti
na zvolené trase a u vlaků i autobusů (prozatím kromě linek
DPP) zjistí uživatel i případné
zpoždění,“ vyzdvihuje největší
přednosti nové aplikace ředitel
ROPID Petr Tomčík.
Aplikace „PID info“ je dostupná na obou nejpoužívanějších platformách (Android
+ iOS). Dalšími novinkami je
přehledná mapa zastávek až
do podrobnosti jednotlivých
nástupišť, v mapě lze najít
také všechna prodejní místa
s aktuální otevírací dobou
i záchytná parkoviště s jejich
aktuální obsazeností. Nechybí
ani oblíbené informace o aktuálním stavu bezbariérových
zařízení. [ROPID
L I S T OPAD

2017
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Svatováclavská pouť na Proseku
Městská část Praha 9 uspořádala o víkendu 23. a 24. září již 27. Svatováclavskou pouť na Proseku.
I letos její návštěvníky čekal bohatý program. V komponovaném programu hudebního a tanečního oddělení vystoupili žáci a studenti ZUŠ Prosek.
Poprvé v obnovené tradici poutí na Proseku zahrála Moravanka Jana Slabáka, dále se představila Ilona Csáková s velkým big bandem, kapela Šoulet, Muzika Špalíček Praha, taneční soubor
Mateník, kapela Greenhorns s Honzou Vyčítalem a další. Tradičně Svatováclavskou pouť na Proseku a zároveň letošní 18. ročník Vysočanského vinobraní slavnostně zahájil starosta MČ Praha 9
Ing. Jan Jarolím přípitkem a pouťovými koláči. Na pouť zavítal rovněž kníže Václav se svojí družinou, což měl na svědomí Spolek za veselejší Střížkov, nebo Václav Faltus, který vládne 257 hlasy
populárních herců, zpěváků i politiků.
Na své si přišly i chuťové buňky návštěvníků, o pravé pouťové povyražení se tradičně postaraly
atrakce rodinné ﬁrmy Helfer a synové a ti nejmenší se těšili z pohádkových představení v zahradě
TJ Sokol Prosek.[foto: Jan Dostál

Park Srdce na Proseku ničil sprejer

Graﬃti vnímáme jako druh neoﬁciálního výtvarného projevu ve veřejném prostoru, který
se projevuje rytím, psaním, malbou a v souLI ST OPA D

2017

časnosti především sprejováním. Bohužel ne
všechno lze označit za streetart. Autor „malůvek“, které se začátkem října objevily na perDEV Í T K A

/

gole v parku Srdce na Proseku i na hřbitovní
zdi a o jejichž uměleckém poslání nemůže být
ani řeči, byl zřejmě rozumu mdlého. red
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Senátní kancelář
senátorka Ing. Zuzana Baudyšová

Dětská pohotovost
v Nemocnici Na Bulovce
Dětskou pohotovost pro
Devítku zajišťuje ve všední
dny, v sobotu, neděli a v době
svátků Nemocnice Na Bulovce,
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
Ordinační hodiny LSPP pro
děti v Nemocnici Na Bulovce:
Pondělí–pátek:
16:00–6:00
Sobota a neděle: nepřetržitě
Telefon:
283 842 224
266 084 220

Business Center Rokytka (4. patro)
Sokolovská 270/201
Praha 9 – Vysočany
kontakt: jandobes01@seznam.cz
Jednání s paní senátorkou
po předchozí domluvě.

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LSPP)
NA ÚZEMÍ PRAHY 9
Provozovatel LSPP:
Poliklinika Prosek,
Lovosická 440/40, Praha 9
DOSPĚLÍ ve všední dny
19:00–6:00 hod., o víkendech
a svátcích od 19:00 hod.
posledního pracovního dne
do 6:00 hod. prvního
pracovního dne.
Tel.: +420 286 881 518

Praha 9
Regionální kancelář TOP 09
Praha 9
www.facebook.com/
Marek Doležal – Praha 9 /TOP 09
Možnost objednání
na tel.: 602 262 686

Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro
e-mail: odspraha9@seznam.cz

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub zastupitelů
zastupitelůzazaČSSD
ČSSDděkuje
přeje spoluobčanům,
Klub
spoluobčanům
příjemný
a očekává
kteří
ve volbách svěřili
svůjpodzim
hlas sociální
demodalší podněty
a spolupráci
s vámi.
Setkání
kracii.
Očekáváme
další podněty
a spolupráci
se zastupiteli
sobčanů
vámi. Setkání
občanůMiloslavem
se zastupiteliHanušem
Milanem
a Ing. Antonínem
Polanským
se koná
Apeltauerem
a Slavomírem
Holíkem
se koná
pondělí20.
18.listopadu
září 20172017
od 16
hod.
vv pondělí
od do
16 17.30
do 17.30
h.

Trojkoalice

Hnutí
Pro Prahu
Zdeněk Davídek
e-mail: davidekz@praha9.cz
tel.: 602 643 472

Mgr. Ing. Aleš Doležal
dolezala@praha9.cz

Strana svobodných občanů
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Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz
www.facebook.com/Svobodni.P9
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K O N T E J N E RY N A K O V O V É O D PA DY
V Praze 9 je v současné době čtyřicet stanovišť se sběrnými nádobami na
kovové obaly. V souvislosti s tím byl od 1. dubna 2017 zrušen kontejner na
hliníkový odpad na vysočanské radnici.
Přehled stanovišť tříděného odpadu, kde jsou umístěny kontejnery
na kovové obaly:
Drahobejlova 1215/28
Novoborská 371/10
Drahobejlova 956/51
Novoborská 620/27
Habartická 500/48
Novoborská 649/9
Hrdlořezská 366/14a
Odlehlá 321/67
Jablonecká 708/30
Paříkova 354/5
Jablonecká 714/40
Pešlova 341/3
Jablonecká 718/3
Pešlova 356/12
Klíčovská 293/20
Pod Strojírnami 707/13
Kovanecká 2295/9
Poděbradská 777/9
Kovářská 1414/9
Podvinný mlýn 2126/1
Kovářská 978/25
Podvinný mlýn 2281/12
Kytlická 764/33
Prosecká 681/119
Lihovarská 1093/10
Rubeška 383/4
Litvínovská 286/15
Skloněná 551/12
Litvínovská 518/40
Střížkovská 550/33
Lovosická 661/1
Vysočanská 233/93
Na Harfě 935/5d
Vysočanská 554/69
Na Rozcestí 1328/8
Vysočanská 572/41
Na Vysočanských vinicích 824/8
Vysočanské nám. 218/4
nám. Na Balabence 1433/8
Zakšínská 571/8

P RA H A

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).

INZERCE V ČASOPISU

jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

Projekt kolektivního systému Elektrowin a. s. dává možnost nabídnout k dalšímu použití spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit,
přitom jsou ale stále funkční a mohly by po odborném posouzení, s garancí bezpečného provozu, dále sloužit potřebným.
Příjemci získají spotřebiče bezplatně. Teprve až deﬁnitivně doslouží, předají je k recyklaci.
Na webových stránkách projektu www.jsemzpet.cz je umístěn formulář pro možnost nabídnout spotřebič k opětovnému
použití. Tam také naleznete více informací o celém projektu.[

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

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

tel.: 734 505 923

Máte doma spotřebič, který je stále funkční, ale vystřídal
ho již nový modernější model? Pak je projekt „Jsem zpět“
právě pro vás.

Sběrný dvůr pro Prahu 9

Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

Jaroslav Harviš

Zapojte se do
projektu JSEM ZPĚT

9

Pobočky Městské knihovny Praha na Devítce
Prosek, Měšická 3/806
tel.: 286 881 064;
bezbariérová

Vysočany, Zbuzkova 34/285
(vchod z ulice Krátkého)
tel.: 770 130 210; bezbariérová

L I S T OPAD
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I N F O R M A C E
B I O O D PA D

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Sběr BIOODPADU do přistavených velkoobjemových kontejnerů
podzim 2017
5. listopadu 2017 – 9.00–12.00
Hrdlořezská 43
K Lipám x Chrastavská

Pokorného x Jahodnická
Kopečná x Nad Šestikopy

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

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

12. listopadu 2017 – 9.00–12.00
Nad Krocínkou x Obvodová

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

Listopad
4. 11.

8.00–12.00

Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická
9.00-13.00 Lihovarská u č. 11

6. 11.

15.00–19.00

nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)

7. 11.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Prouzova
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Drahobejlova x U Svobodárny

11. 11.

8.00–12.00
9.00–13.00

Kovanecká x Podvinný mlýn
Hrdlořezská u č.p. 64/43

13. 11.

15.00–19.00

Na Harfě x Českomoravská

14. 11.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

K Moravině (v úseku U Školičky-Sokolovská)
Jablonecká u č.p. 715/9
Pešlova x Paříkova

18. 11.

8.00–12.00
9.00–13.00

20. 11.

15.00–19.00

Ctěnická x Měšická

21. 11.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Matějkova x Čihákova
Veltruská x Litvínovská
Stoupající - parkoviště u hřbitova

25. 11.

8.00–12.00
9.00–13.00

27. 11.

15.00–19.00

Prosecká 119

28. 11.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Rumburská x Litvínovská
Poděbradská x Podkovářská
Novoborská x Českolipská

* 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).

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).
Termín: 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11.,
6. 12., 13. 12., 20. 12. 2017
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 infocen-

tra 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.

Bezplatná právní poradna
– exekuce
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území
MČ Praha 9.
Termíny: 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 poradna
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
LI ST OPA D
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a o možnosti o tuto službu
požádat vám poskytnou pracovníci v infocentru.

Vysočanská 113/243
Pod Krocínkou proti č. 55

Kopečná x Nad Šestikopy
Vysočanská 39/576

Prosinec
2. 12.

8.00–12.00
9.00–13.00

Pokorného x Jahodnická
Kovářská x U Školičky

4. 12.

15.00–19.00

Děčínská – horní parkoviště

5. 12.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Jetřichovická proti č. 10
Na Břehu x Mlékárenská
Zubrnická x Trmická

9. 12.

8.00–12.00
9.00–13.00

11. 12.

15.00–19.00

Drahobejlova – u st. metra Českomoravská

12. 12.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Pískovcová
Pod Strojírnami
Novoborská x Varnsdorfská

16. 12.

8.00–12.00
9.00–13.00

Bílinská x Litvínovská
Hrdlořezská u č. p. 64/43

18. 12.

15.00–19.00

Vysočanská 85/546

19. 12.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

K Lipám x Chrastavská
Měšická x Novoborská
Jablonecká x Šluknovská

Vysočanské nám. x Prokopka
Před Mosty x Za Mosty

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje ﬁrma AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného)
odpadu podnikatelskými subjekty!
Do VOK patří: • nábytek • koberce a linolea • lyže, snowboardy, kola • velká
zrcadla • umyvadla a WC mísy
Do VOK nepatří: • lednice • televizory a počítačové monitory • zářivky a výbojky
• autobaterie • jiné nebezpečné odpady
VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny (časy jsou
uvedeny v harmonogramu)
U přistavených VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.
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Odpad k popelnici nepatří
Co je dobré udělat, když se hromadí odpad okolo nádob na
směsný odpad?
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. [

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
 Zajistit častější svoz
 Více popelnic
či kontejnerů
 Větší popelnice
či kontejnery

CO MÁM DĚLAT?

POSLEDNÍ KROK

 Kontaktovat majitele
či správce domu

 Objednat u svozové
společnosti

 Kontaktovat majitele
či správce domu

 Objednat tuto službu
u svozové společnosti
či úklidové ﬁrmy

 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

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

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

Problém 3: Kam s objemným odpadem?

Praha 9 – trasa A
18. 11. – So

křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji
křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou)
křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská
křižovatka u. Špitálská – Prouzova
ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)
křižovatka Vysočanské nám. – U Nové školy
U Smetanky (u potravin Lidl)

8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.40–10.00
10.10–10.30
10.50–11.10
11.30–11.50

 Odložit odpad
do sběrného
dvora nebo do
velkoobjemového
kontejneru
(VOK)

Kam se starým nábytkem? Praha zapůjčuje kompostéry
V Praze na Florenci funguje re-use centrum „Z pokoje do pokoje“, kam starý nábytek může zanést každý, kdo namísto vyhazování raději staré věci zachrání a daruje. Re-use centrum
je také místo, kde hledači starých pokladů a milovníci starého
nábytku pořídí netradiční vybavení domácnosti.
Řešili jste někdy, kam se
starým nábytkem po babičce?
Anebo při stěhování, co s tou
hromadou nepotřebných věcí?
Co se nábytku týká, v Praze téměř neexistují alternativy, kam
starý, přesto ještě kvalitní nábytek odložit. Mnohdy proto přijde
na řadu rychlé řešení, a to odvoz
na sběrný dvůr. Přitom právě
starý nábytek je jednou z nejlépe
opravitelných věcí, které mohou
snadno sloužit v bytě někoho
jiného. Po zahraničním vzoru se
na Florenci v ulici Za Poříčskou
bránou 7 otevřelo tzv. re-use
centrum - místo koloběhu věcí,
kde starý nábytek dostává druhou šanci, je nově opraven a nabídnut dál k prodeji.
Za tímto počinem stojí nezisková organizace Z pokoje
do pokoje. Pokud máte nábytek, který chcete organizaci
28
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darovat, stačí zavolat a poslat
fotograﬁi, o odvoz už se zdarma postará.
Vedle prodejny s nábytkem
z druhé ruky tu však naleznete i sdílenou dílnu, kam
si může kdokoliv za členský
poplatek přijít nábytek svépomocí opravit. V dílně je
k dispozici kutilský prostor
a nářadí. O víkendech tady
pak spolek organizuje specializované řemeslné kurzy
s profesionály - lektory.
Navštivte prostory Z pokoje
do pokoje v otevírací době:
po, út 14-19 hodin, čt 15-20
hodin na adrese Za Poříčskou
bránou 7, Praha 8. Veškeré
informace o akcích, kurzech,
nabídku nábytku k prodeji
i pravidla členství v dílně naleznete na stránkách
www.zpokojedopokoje.cz.
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V rámci podpory domácího kompostování hlavní město Praha
podalo žádost o dotaci na nákup kompostérů v 68. výzvě
OPŽP. Předmětem projektu je pořízení 1750 ks kompostérů,
které budou zdarma zapůjčeny zájemcům.
Žadatelem o kompostér je fyzická osoba. Podmínkou projektu je umístění kompostéru
na vlastním či pronajatém
oploceném pozemku na území
hl. m. Prahy.
V současnosti město Praha
čeká na vyjádření Státního
fondu životního prostředí
o výsledku schválení projektu
nákupu kompostérů. Bude-li žádost o dotaci ze strany
SFŽP přiznána, budou moci
být kompostéry distribuovány
v polovině roku 2018.
Zájemci mohou požádat
o kompostér přes internetový
formulář na stránce www.
odpadovecentrum.cz nebo
mohou vyplnit papírový formulář a zaslat nebo osobně
předat na předepsanou adresu. Předmětem projektu je
pořízení 1750 ks kompostérů,
z toho 1400 ks kompostérů

plastových, jednokomorových o objemu cca 1000 litrů
a 350 ks dřevěných dvoukomorových kompostérů o objemu cca 2000 litrů. Standardně
se bude rozdávat kompostér
o objemu 1000 litrů. Zájem
o objemnější 2000 litrů kompostér žadatel může uvést
do poznámky.
Ke dni 2. října 2017 bylo
evidováno téměř 700 žádostí
a více než 1000 kusů je stále
k dispozici. Primárně bude
vyhověno žádostem z městských částí, které se k projektu připojily. Pokud bude
dostatečný počet kompostérů, město předá kompostér
i ostatním žadatelům. Pro
bližší informace se můžete obracet na oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP
na tel.: 236 004 277 nebo e-mail bioodpad@praha.eu.
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Skauti z vodáckého oddílu
Zlatá kotva zamykali Vltavu

Přijďte na Spartu
do Podvinného mlýna

„Ó veliký všemocný Neptune, vládce všech moří vod a oceánů, prosíme tě, přijď sem k nám!“ Volání dětských hlasů se
ve čtvrtek 12. října neslo nad hladinou Vltavy pod Bulovkou.
To skautský vodácký oddíl Zlatá kotva pod vedením šamanky
Mařenky žádal Neptuna o půjčení klíče k zamčení řeky.

Sportovní areál Sparta Praha – Podvinný mlýn,
Kovanecká 2405/27, Praha 9
18. 11. sobota
7.00–23.00
Kvaliﬁkace na ME futsal neslyšící – Hala 1

3.–5. 11. pátek–neděle
18.00–9.00
Sparťanský maraton – AC Turistika – Hala
juda

18. 11. sobota 9.30–11.30, 14.30–16.30
Soukromý turnaj – umělá tráva

3. 11. pátek
20.30–22.30
Zápas Futsal (Sparta x Vysoké Mýto) – Hala 1
7. 11. úterý
Schůze pěší turistika – VIP

19. 11. neděle
9.30–11.30, 14.30–16.30
Soukromý turnaj – umělá tráva

18.00–20.00

19. 11. neděle
10.00–17.30
Turnaj dorostenců (ﬂorbal) – Hala 1

9.–10.11. čtvrtek a pátek
8.00–16.00
TTSTAR – Hala 2 – stream stolního tenisu

19. 11. neděle
20.00–22.00
Zápas futsal (Sparta x Era pack) – Hala 1

10. 11. pátek
7.00–23.00
Pragochema – turnaj pozemního hokeje –
Hala 1

23.–24.11. čtvrtek a pátek
8.00–16.00
TTSTAR – Hala 2 – stream stolního tenisu
25. 11. sobota
Beneﬁce vozíčkářů – Hala 1

11. 11. sobota
7.00–23.00
Pragochema – turnaj pozemního hokeje –
Hala 1

26. 11. neděle
17.00–19.30
Zápas muži ﬂorbal (Sparta x Chodov) – Hala 1

12. 11. neděle
7.00–23.00
Pragochema – turnaj pozemního hokeje –
Hala 1

30. 11. čtvrtek
8.00–16.00
TTSTAR – Hala 2 – stream stolního tenisu
30. 11. čtvrtek
7.00–16.00
Memoriál dr. Václava Jíry 2017 – Hala 1

12. 11. neděle
15.00–16.00
Zápas rugby starší žáci – Rugby hřiště

Vodáci z Vysočan zamykali klíči od Neptuna Vltavu.

A povedlo se. Po několikátém,
čím dál tím zdvořilejším vyvolávání Neptun dorazil
na lodi řízené dvěma
nymfami. Nejdřív
s dětmi pohovořil
a ty mu poděkovaly
za pěknou vodu na letním puťáku. Domluvit
se s Neptunem ovšem
není nijak jednoduché. Mluví
jen Neptunsky. Naštěstí máme
překladatelku Evu.
Pak si Neptun vybral jednu
z nejmladších členek oddílu
Klárku, která měla tu čest
přesednout do Neptunovy
lodi, dostala klíč, kterým třikrát otočila pod hladinou vody
a tím slavnostně zamkla řeku.
„Zamčením Vltavy jsme
skončili vodáckou sezonu pro
naše nejmenší,“ říká jedna

z vedoucích oddílu Eva Paligová. „Ale my starší jezdíme dál.
Na podzim se pouštějí nejlepší vody. Chystáme
se i na Rokytku. Menší
děti ale až do jara budou chodit jen na pěší
výlety. A hlavně se
budou každý týden
scházet v klubovně ve Vysočanech a při pěkném počasí
v parku v Podvinní a hrát
spoustu zajímavých her. Jestli
chcete, přijďte se na nás podívat a zahrát si s námi.“
Pokud se chcete o vodácích z Vysočan dozvědět víc,
podívejte se na web www.
zlata-kotva.cz nebo na jejich
nástěnku u klubovny (Sokolovská 310), případně zavolejte na 728 118 990.
[ Text a foto: js

7.00–21.00

14. 11. úterý
18.30–20.00
Zápas muži ﬂorbal (Sparta x Česká Lípa)
– Hala 1

INFO
Futsal – AC Sparta Praha futsal

16. 11. čtvrtek
7.00–23.00
Kvaliﬁkace na ME futsal neslyšící – Hala 1

Florbal – ACEMA Sparta Praha
Rugby – Rugby Club Sparta Praha (RC
Sparta Praha)

17. 11. pátek
7.00–23.00
Kvaliﬁkace na ME futsal neslyšící – Hala 1

Hrajte ﬂorbal za Spartu i vy
Florbalový klub ACEMA Sparta Praha stále nabírá hráče
do svých kategorií.
Přijďte si vyzkoušet trénink
jednoho z největších ﬂorbalových klubů u nás. Čeká vás
zábava, noví kamarádi a skvělé ﬂorbalové tréninky, které
vás budou bavit!
Více se o ﬂorbalovém klubu a oddílových trénincích,

které se pravidelně odehrávají v Praze 9 v Areně Sparty
na Podvinném mlýně, dozvíte
na webových stránkách
www.sparta-ﬂorbal.cz.
Neváhejte a pojďte hrát ﬂorbal za Spartu i vy!
[ dw
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PRODEJ NEPŘERUŠEN

Albina Kashkarova
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Největší obchod s přízemi
Elian a galanterií
Sokolovská 240/902, Praha 9
Tel.: 777 653 145
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SC-371309/03

Přírodovědné nebo
humanitní zaměření

SC-371754/01

Dny otevřených dveří:
6. 12. 2017 a 10. 1. 2018

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A NÁBYTKU
FIRMA PVJ GROUP
TEL.: 724 006 275

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

SC-370786/05

Gymnázium, Praha 9,
Litoměřická 726

SC-362597/11

GL

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

Švadlenka
XNRćN\

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

SC-362725/22

Studium
na gymnáziu?
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Vzpomínka na skvělého člověka
Rudu Obida
Dne 9. října 2017 nás navždy opustil skvělý sportovec, trenér,
přítel a především člověk, pan Rudolf Obid.

Ruda Obid

Rudolf Obid byl českou boxerskou a trenérskou legendou.
Za své aktivní boxerské kariéry udivoval vrstevníky svou
cílevědomostí, obrovskou pílí
a dřinou v každém tréninku,
kterou pak dokázal efektivně
zúročit v každém utkání. Jeho
zápasy vždy dokázaly zved-

nout diváky ze sedadel a udivovaly nejen bojovností, ale
i technikou, strategií a pestrou
škálou tvrdých úderů.
Byl vyrovnaným soupeřem
i takové boxerské legendě,
jakou byl ve své době a váze
nejlepší boxer světa, olympijský vítěz Julius Torma.
Dokonce ho v prvním utkání
dokázal porazit. Později se mu
už bohužel přes něj nepodařilo
probojovat na olympijské hry
či mistrovství Evropy, ač by si
to svou výkonností zasloužil.
Ruda Obid se stal mnohonásobným reprezentantem ČSSR
a po ukončení aktivní činnosti
a absolvování Institutu tělesné
výchovy v Praze i fenomenálním trenérem.
Byl skvělým pedagogem
a svým osobitým přístupem
si snadno dokázal najít cestu k srdcím sportovců všech
generací a zároveň si zjednat
respekt i autoritu. Svoje obrovské zkušenosti dokázal
předávat každému a naprosto
přirozeně. Ze slabých tvořil

silné a z příliš sebevědomých
pokorné.
V roce 2003 se stal iniciátorem a spoluzakladatelem
boxerského klubu S.A.C. Praga
v pražských Vysočanech. Pod
jeho vedením vyrůstali mladí
boxerští reprezentanti a mistři
republiky, kteří svými výkony
v domácím i mezinárodním ringu dělali čest nejen MČ Praha 9,
ale celé metropoli a republice.
V roce 2010 byl za svou práci
odměněn Cenou městské části
Praha 9. Při přebírání ceny
z rukou starosty Jana Jarolí-

ma měl slzy v očích a v jeho
malém muzeu sportovních
úspěchů měla tato cena vždy
čestné místo.
Ruda Obid se usmíval a žertoval i v posledním dni svého
života. Zemřel náhle, tak
jako když boxera po úporném
boji dostihne nečekané K.O.
U pana Obida to bylo až v devadesátém kole.
Měli jsme ho rádi a navždy
zůstaneme v jeho teamu.
Za všechny, kteří jsme ho
znali, se smutkem a úctou.
[ Miroslav Fajfrlík

Sport Club Flair otevírá dveře
zájemcům o karate
Sport Club Flair je klub s dlouholetou tradicí a nyní má nově otevřenou tělocvičnu v Praze 9 v sokolovně na Proseku.
Je určen dětem od 6 let a vůbec všem, kteří mají zájem
o karate, bojová umění, sebeobranu nebo si jen chtějí zlepšit svou fyzickou a psychickou
kondici. Nábor začal v září, ale
věříme, že vaše šikovné děti
dokáží vše dohnat.
Co od nás můžete očekávat? Vedení výuky zkušenými instruktory karate,
stmelený kolektiv, zábavné
tréninky a v pokročilém
cvičení účast na národních
i mezinárodních turnajích,
společné soustředění a tábory, účast na klubových
a kulturních akcích, zajímavé
členské příspěvky.
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V oddíle máme tři skupiny:
C pro nábor a začátečníky, B
pro pokročilou mládež a A pro
pokročilé a dospělé. Přijďte
se k nám podívat, rádi vám
předvedeme, jaké dovednosti
se dají natrénovat při cíleném
systému a vlastním odhodlání.
Budete seznámeni s radostmi
a starostmi každého, kdo se
vydal na cestu karate. Zvláště
pak v dnešní době je velmi
důležité ukázat všem, kteří
mají ještě zájem, jak je příjemné a osvobozující najít novou
motivaci v dobrém kolektivu.
Více informací naleznete
na www.tommi-ﬂair.cz
[ ol
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Co řekneme, to platí. Expres
půjčka s garantovaným úrokem.

6,9 %

U nás bez nepříjemných překvapení – úrok
nepřeroste 6,9 % s RPSN 7,3 %.
Úrok garantujeme u každé nové půjčky nad 200 000 Kč.
Navštivte nás – Kučerova 767/16, Praha 9, tel. 281 021 520,
Prosecká 855/68, Praha 9, tel. 286 001 500,
Sokolovská 58/219, Praha 9, tel. 266 090 191.

S námi můžete počítat

224 444 222 | moneta.cz

DATART INTERNATIONAL, a.s.

SC-371820/10

Výše úvěru 200 000 Kč, 108 splátek, měsíční splátka 2 491 Kč, roční úroková sazba 6,9 %, poplatek za poskytnutí úvěru 1 295 Kč, RPSN 7,3 % p. a., celková částka
splatná spotřebitelem 270 337,67 Kč. U částek vyšších než 300 000 Kč musí být doložen souhlas manžela/ky. U částek vyšších než 500 000 Kč musí být v žádosti
uveden spolužadatel, a to manžel/ka nebo jiná osoba. Garantovaná roční úroková sazba 6,9 % je platná pro nové úvěry od 200 000 Kč včetně. Tato nabídka není
závazná. Akce platí do 31. 12. 2017.

RODINNÉ DOMY
35$+$Î$.29Ζ&(7Ě(%25$'Ζ&(

Hledáme šikovné a spolehlivé zamstnance do skladu v

Horních Poernicích na rzné skladnické pozice.
Možnost výdlku až 36 000,-K/ms.

IDI specialista (sk.B)
Možnost výdlku až 40 000,-K/ms.
Smlouva na dobu neuritou, práce 15 dní v ms.,
stravenky a další skvlé benefity. Pátelský kolektiv.
SKLAD – petra.bednarcikova@datart.cz, tel: 720 978 683
IDII – petra.zdvorakova@datart.cz, tel: 727 875 252
Vlastiboská 2787, Praha 9 - Horní Poernice
(bus . 220 z erného Mostu do zastávky Vlastiboská)
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Soukromí.
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VYLADĚNÉ RODINNÉ DOMY - VAŠE KVALITNÍ BYDLENÍ
www.vyladenedomy.cz
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SC-371769/01

www.datart.cz/zamestnani
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VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8
Otevřeno: KAŽDÝ TÝDEN - út, st, čt 10:00 až 17:00

VÝKUP
ZLATA
až 2 500 Kč/g

Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ
HODINKY (mechanické, natahovací).
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO,
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY,
TABATĚRKY, ŠPERKY. VYKUPUJEME
MINCE z celého světa do r. 1960.
VYKUPUJEME STARÉ BANKOVKY,
POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony.
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY,
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE,
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY,
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950.
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800.
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

SC-371719/01

NÁŠ OBCHOD najdete na ul. SOKOLOVSKÉ na ČÍSLE 168, 200 metrů OD STANICE METRA PALMOVKA směr
CENTRUM. PARKOVÁNÍ přes ulici. INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

