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INZERCE

Vážení čtenáři,
máme za sebou volby do Za-
stupitelstva městské části 
Praha 9, Zastupitelstva hl. m. 
Prahy a nový senátor se volil 
také ve třech okrscích Prahy 9,
které spadaly do volebního 
obvodu č. 26 pro senát. Jak 
jste vy, voliči, rozhodli, se už 
ví, ale za výsledky voleb se 
ohlédneme ještě v tomto vy-
dání Devítky. Děkuji všem, 
kteří přišli k volebním ur-
nám a svým hlasem rozhodli 
o dalším směřování naší 
městské části.
Začátkem listopadu vzpo-
mínáme na ty, kteří už mezi 
námi nejsou, a zkracující 
se dny nás pomalu vedou 
k adventu a Vánocům. Tedy 
době, kdy více myslíme 

na ostatní a více jsme na-
kloněni pomoci těm, kteří 
to potřebují. V naší měst-
ské části působí organizace 
podávající pomocnou ruku 
zdravotně handicapovaným. 
V listopadovém čísle vám 
přiblížíme neziskovku Ruka 
pro život a nadaci Dobrý 
anděl. A v Galerii 9 můžete 
obdivovat díla a dílka, která 
vytvořili klienti Centra den-
ních služeb Galerie Duhovka 
a Nová Duha nebo – podobně 
jako loni – klienti Domova 
Petra z Mačkova. Listopadové 
a prosincové výstavy v Ga-
lerii 9 jsou prodejní, takže tu 
lze pořídit originální vánoční 
dárky a zároveň tak fi nančně 
podpořit jejich autory.

Věřím, že v pravidelném 
přehledu kulturních, spo-
lečenských a sportovních 
akcí si najdete „svůj šálek 
pohody“ a nenecháte si ani 
ujít Čokoládový festival 
na Harfě.

Ing. Jan Jarolím

starosta MČ Praha 9
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V komunálních volbách 

v MČ Praha 9 zvítězila ODS
Ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 9, které se konaly 5. a 6. října, obhájila svoji pozici Občanská demokratická strana.

ODS v Praze 9 k většině v za-
stupitelstvu chybí jediný hlas. 
To by však nemusel být pro-
blém, protože dosud koaliční 
TOP 09 skončila druhá.
V Praze 9 se volilo ve třech 
volebních obvodech ve 42 vo-
lebních okrscích.Na seznamu 
voličů bylo zapsáno 38 457 osob. 

V Zastupitelstvu MČ Praha 9
budou v příštích čtyřech 
letech zasedat zastupitelé 
z ODS, Společně pro Prahu 9
-TOP 09, STAN, České pirát-
ské strany a hnutí ANO 2011.

Do zastupitelstva se naopak 
nedostaly tyto strany a hnutí: 
Česká strana sociálně demokra-
tická, Komunistická strana Čech 
a Moravy, Devítka sobě - KDU-
-ČSL, Zelení a Nezávislí kandi-
dáti, S.O.S. Za práva zvířat-DSZ 
a NK, Svoboda a přímá demo-
kracie – T. Okamura a Starosto-
vé pro Prahu s ODA.

Nově zvolení zastupitelé ve voleb-
ním obvodu č. 1 v MČ Praha 9

ODS s podporou Svobodných:
Tomáš Portlík (2089 hlasů)
Tereza Štaubrová (1921)
Taťjana Horká (1889)
Bedřich Laube (1814)
Tomáš Kubík (1857)
Česká pirátská strana:
Petr Daubner (970 hlasů)
Václav Vislous (871)
ANO 2011:
Martin Hrubčík (1032 hlasů)
Roman Kolář (1000)
Společně pro Prahu 9 – TOP 09 
a Starostové a nezávislí (STAN)
Zdeněk Davídek (969 hlasů)
Renáta Šibravová (866)

Nově zvolení zastupitelé ve voleb-
ním obvodu č. 2 v MČ Praha 9

ODS s podporou Svobodných:
Jan Jarolím (1974 hlasů)
Jiří Janák (1729)
Jan Váňa (1689)
Luboš Havránek (1649)
Jiří Navrátil (1662)
Společně pro Prahu 9 – TOP 09 
a Starostové a nezávislí (STAN)
Jana Nowaková Těmínová (764 
hlasů)
Pavel Pospíšek (684)
Česká pirátská strana:
Aneta Heidlová (653 hlasů)
ANO 2011:
Oldřich Brojír (672 hlasů)

Nově zvolení zastupitelé ve voleb-
ním obvodu č. 3 v MČ Praha 9

Společně pro Prahu 9 – TOP 09 
a Starostové a nezávislí (STAN)
Marek Doležal (1217 hlasů)
Michal Mašek (1143)
Lukáš Dančevský (1106)
ODS s podporou Svobodných:
Tomáš Holeček (2178 hlasů)

Adam Vážanský (2203)
Jan Poupě (2044)
Renata Portlíková (2090)
Tomáš Hromádka (2060)
Martin Kulíček (2024)
Česká pirátská strana:
Kornélia Gottmannová (1147 
hlasů)
Petr Karel (1110)
Kamila Viktorinová (1086)
ANO 2011:
Vasil Silvestr Pekar (640 hlasů)

Cizinci u volebních uren

K volbám do Zastupitelstva 
MČ Praha 9 a Zastupitelstva hl. 
m. Prahy se zapsalo 82 cizinců 
s platným trvalým pobytem 
na Devítce, kterým právo volit 
přiznává mezinárodní úmluva, 
jíž je Česká republika vázána. 
V drtivé většině to byli Slováci. 
Dále k volebním urnám při-
šli lidé z Polska, Litvy, Velké 
Británie, Německa, Itálie, 
Španělska, Francie, Estonska, 
Rumunska a Bulharska.

Vzdali se kandidatury

Z kandidátních listin stran 
a hnutí do Zastupitelstva MČ 
Praha 9 zmizelo několik jmen. 
Pět lidí z volebního obvodu 2 
v Praze 9 se našlo na hlasovacích 
lístcích mezi kandidáty Svobody 
a přímé demokracie Tomia Oka-
mury do komunálních voleb, 
ale o své kandidatuře nevěděli 
a nesouhlasili s ní. Případ už 
prošetřuje Policie ČR. Zbylé čtyři 
členy z devítičlenné kandidátky 
pak zmocněnec strany odvolal, 
takže za SPD ve druhém obvodu 
na Devítce nikdo nekandidoval.

Na poslední chvíli se vzdali 
své kandidatury také tři zá-
stupci České strany sociálně 
demokratické.

Jména lidí, kteří se své kan-
didatury vzdali nebo byli odvo-
láni, byla vyvěšena na nástěnce 
ve volebních místnostech 
příslušn ých obvodů s odpoví-
dajícím upozorněním. Pokud 
tyto osoby přesto na volebním 
lístku někdo zaškrtl, nebyl ten-
to přednostní hlas počítán.

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Ve třetině obvodů v České re-
publice, tedy v 27 z celkových 81, 
se uskutečnily také senátní vol-
by. V MČ Praha 9 volili občané 
s trvalým pobytem v katastrech 
Hrdlořezy, Hloubětín a Malešice. 
Tedy voliči ve třech okrscích 
Prahy 9, které spadají do senát-
ního volebního obvodu č. 26.

Z devíti kandidátů postoupili 
do druhého kola Mgr. Libor Mi-
chálek, MPA, MUDr. Bc. Marek 
Hilšer, Ph.D. Druhé kolo senát-
ních voleb se uskutečnilo týden 
po prvním, tedy 
12. a 13. října 2018. mk

Výsledky voleb v MČ Praha 9

Volební strana
Hlasy Zastupitelé

abs. v % abs. v %

Česká strana sociálně demokratická 4 645 2,82 0 0,00

Komunistická strana Čech a Moravy 4 834 2,93 0 0,00

Sdružení KDU-ČSL, Zelení, NK 8 392 5,09 0 0,00

Sdružení DSZ, NK 111 0,07 0 0,00

Koalice STAN, TOP 09 27 738 16,81 7 21,21

Česká pirátská strana 27 959 16,94 6 18,18

ANO 2011 24 207 14,67 4 12,12

Koalice ODS a Svobodní 60 951 36,94 16 48,48

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 4 315 2,62 0 0,00

Sdružení HPP, ODA, NK 1 848 1,12 0 0,00

Kandidát Volební strana
Politická 

příslušnost

První kolo:

počet hlasů

Druhé kolo: 

počet hlasů

První 

kolo:

% hlasů

Druhé 

kolo:

% hlasů

Mgr. Libor Michálek, MPA Piráti + VIZE bezpp 5272 3022 15,57 20,24

MUDr. Marek Hilšer, Bc. Ph.D. MHS MHS 15 045 11 903 44,45 79,75

Ladislav Jakl SPD bezpp 2159 6,37

Václav Srb KČ KČ 234 0,69

PhDr. Ivan Gabal Zelení bezpp 1818 5,37

MUDr. Roman Kerekeš ANO ANO 2911 8,60

Vladimír Kratina ODS bezpp 3964 11,71

Ing. Vladislava Hujová HPP bezpp 1502 4,43

Ing.Vladimír Roškot KSČM KSČM 939 2,77
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Ze Zastupitelstva MČ Praha 9
Poslední, 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 v minulém volebním období se konalo 25. září. Zastupitelé na něm kromě dal-

šího schválili hospodaření deváté městské části za první pololetí letošního roku a rozdělení účelových dotací pro sportovní kluby.

Hospodaření MČ Praha 9 
za I. pololetí 2018 

Ve schváleném rozpočtu pro 
rok 2018 byly příjmy stanove-
 ny ve výši 427 460,00 tis. Kč, 
rozpočet příjmů byl upraven 
na 822 797,90 tis. Kč. Skuteč-
ný příjem za 1. pololetí 2018 
činil 445 602,43 tis. Kč, tj. 
54,16 % rozpočtu. 

Výdaje pro rok 2018 byly 
v rozpočtu schváleny ve výši 
578 159,70 tis. Kč, z toho běžné 
výdaje 305 189,40 tis. Kč a kapi-
tálové výdaje 272 970,30 tis. Kč.

Rozpočet výdajů byl upraven 
na 1 021 522,70 tis. Kč, a to u běž-
ných výdajů na výši 465 149,70 
tis. Kč a u kapitálových výdajů 
na 556 373,00 tis. Kč. Skutečné 
běžné výdaje za 1. pololetí činily 
147 136,92 tis. Kč, tj. 31,63 % 
rozpočtu, kapitálové výdaje byly 
čerpány ve výši 245 686,14 tis. 
Kč, tj. 44,16 % rozpočtu. 

Finanční prostředky z pří-
jmů minulých let zapojené 
do schváleného rozpočtu ve výši 
150 699,70 tis. Kč na krytí roz-
dílu mezi příjmy a výdaji byly 

upraveny na 198 724,80 tis. Kč. 
V hospodaření za 1. pololetí 
letošního roku převyšují sku-
tečné příjmy realizované výdaje 
o 52 779,37 tis. Kč.

Dotace do sportu

Rozdělení účelových dotací 
určených na podporu nestát-
ních neziskových organizací 
působících v MČ Praha 9, kte-
ré dlouhodobě zajišťují orga-
nizovanou sportovní výchovu 
mládeže, projednala Komise 
kultury a sportu Rady MČ Pra-

ha 9 na svém zasedání 5. září. 
Souhlasila s rozdělením částky 
5 milionů korun mezi spor-
tovní organizace.

Program č. 1: Celoroční čin-
nost (bylo podáno 20 žádostí) 
– k rozdělení 1 300 000 Kč 
Program č. 2: Provoz a nájmy 
(podáno 13 žádostí, dva ža-
datelé byli vyřazeni, protože 
předložili nekompletní žádos-
ti) – k rozdělení 1 100 000 Kč 
Program č. 3: Opravy a údržba 
(podáno 12 žádostí) – k rozdě-
lení 2 600 000 Kč. red

 
 

 

 

       

 

 

 DEJTE DÁREK SVÝM BLÍZKÝM! DEJTE SI DÁREK SAMI!  

KURZY POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ 
POČÍTAČ 1 - Začínáme s počítačem 
POČÍTAČ 2 - Pokračujeme s počítačem 
POČÍTAČ 3 - Internet a elektronická komunikace 
POČÍTAČ 4 - Každý něco neví  

KURZY DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE 
FOTOGRAFIE 1 - Začínáme s digitální fotografií 

KURZY POHYBOVÝCH AKTIVIT 
RELAX - Relaxačně-zdravotní cvičení s prvky jógy 

DALŠÍ BĚH ZAČNE AŽ 29. 1. a 28. 3. 2019 

Zimní kurzy pro seniory začínají 27. 11. 2018 
v Domě dětí a mládeže na Proseku 
Přijďte zajímavě a tvůrčím způsobem využít 

volný čas v kolektivu vrstevníků se stejnými zájmy! 
Přihlášky a informace:  www.senior-partner.cz  
                                 mobil : 731 520 585 

                                 e-mail: prosek@senior-partner.cz 
osobně: kancelář DDM na Proseku 

Mobilní tlačítko přivolá pomoc
„Většina seniorů by ráda i ve vyšším věku žila ve svých domovech. Ale protože fyzických sil ubývá a rodinní příslušníci nemají 

vždy možnost se o rodiče či prarodiče stále starat, hledají pomoc v domovech seniorů či domech s pečovatelskou službou, kde 

mají jistotu, že je pomoc vždy nablízku. Řešení je přitom snadné – mobilní panikové tlačítko, kterým si jeho uživatel přivolá 

pomoc v nouzi nebo díky němuž je přesně lokalizován v případě, že se ztratí,“ říká místostarosta MČ Praha 9 Adam Vážanský. 

Unikátní zařízení si mohli zájem-
ci prohlédnout v září při akci Vy-
sočanských „V“ na radnici Prahy 
9. Tlačítka komunikují po síti 
Sigfox, která funguje ve 33 zemí 
světa. Umožňuje komunikovat 
levně, spolehlivě a bezpečně 
milionům zařízení při mnoha-
leté výdrži baterií. K datům je 
možné se dostat přes jednoduché 
rozhraní, přes které lze využít 
desítky IoT platforem (síť určená 
pro Internet věcí). Pro držitele 
nouzového tlačítka to konkrétně 
po technické stránce představuje 
až desetiletou životnost zařízení 
bez nutnosti výměny baterií. 
Přenos dat a parametrů je přitom 
maximálně spolehlivý, takže sig-
nál vyslaný v nouzi vždy dorazí 
do střediska Securitas. (Zařízení 
například používá společnost 
Veolia pro odečty vodoměrů, a to 

i v podzemních štolách, takže 
obstojí i ve velmi náročných pod-
mínkách.)

Jak je možné nouzové tlačítko využít?

Základní verze panikového tla-
čítka je určena k trvalému umís-
tění v bytě. Jeho majitel stiskem 
tlačítka upozorní pracovníka 
PCO (Pult Centrální Ochrany) 
například na nežádoucí ná-
vštěvu (při násilném vloupání 
nebo při pokusu zlodějů, kteří 
si vynucují přístup do bytu pod 
záminkou opravy topení apod.). 
Tlačítko je rovněž neocenitel-
ným pomocníkem v případě 
pádu a následné imobilitě, kdy je 
s ním možné přivolat pomoc. 

Rozšířená verze panikového 
tlačítka disponuje inteligent-
ním modulem, komunikujícím 
s WIFI sítěmi v jeho okolí, ze 

kterých dokáže identifi kovat 
svou polohu. Toto tlačítko může 
člověk nosit stále při sobě, v bu-
dovách i venku. Přesnost určení 
polohy přímo závisí na počtu 
WIFI sítí, které se vyskytují 
v jeho přímém okolí, a pohybuje 
se v řádu desítek metrů.

Oba typy tlačítek jsou vo-
děodolné, takže nevadí, když 
zmoknou. Zařízení je napojeno 
na Pult Centrální Ochrany 
Securitas ČR, s. r. o., který po-
skytuje tyto základní služby:
 • Zavolá držitele tísňového 

tlačítka na jeho mobilní 
telefon v případě, že spustí 
nouzový režim a ověří po-
třebu zásahu.

 • Zavolá oprávněným osobám 
(rodinným příslušníkům) in-
formaci o aktivaci předmět-
ného panikového tlačítka.

 • Informuje Policii ČR nebo 
záchranou službu o potřebě 
zásahu k nouzovému volání.

 • Vyšle vlastní zásahové vozi-
dlo (tato služba je samostat-
ně zpoplatněna).

 • Poskytne oprávněným 
osobám (rodinným přísluš-
níkům) nebo zásahovým 
jednotkám přesnou polohu 
držitele tlačítka (pokud má 
zařízení s WIFI modulem).

Cenové relace

Pořizovací cena základního 
tlačítka je 0 Kč pro obyvatele 
registrované bydlištěm v ob-
vodu MČ Praha 9. Podmínkou 
je závazek monitoringu PCO 
minimálně na dva roky.

Pořizovací cena tlačítek 
s modulem pro komunikaci 
s WIFI sítěmi a jiných typů 
tlačítek se pohybuje v rozmezí 
1000-1500 Kč. 
Za služby PCO Securitas ČR za-
platí držitel nouzového tlačítka 
podle zvolené technologie 
a podle zvoleného zásahového 
plánu od 51 do 500 Kč měsíčně.

Výjezd zásahové jednotky 
v případě vyžádání je jednorá-
zově zpoplatněn 500 Kč.

 Pokud máte o paniková 
tlačítka a s nimi spojené služ-
by PCO zájem, kontaktujte 
Ing. Jana Pšeničku na tel.: 
777 888 897.mk
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Chceš-li být šťastný celý život, staň se zahradníkem
… staré čínské přísloví mluví za vše. Zahradnické řemeslo je v současné době sice opět na vzestupu, ale byly doby, kdy byl 

zahradník opomíjeným oborem.

Zahradník, to není jen „hra-
bat se v hlíně“, jak se někteří 
oboru neznalí vyjadřují o tom-
to řemeslu. Být zahradníkem 
dnes znamená zkrášlovat okolí 
nám všem, pěstovat zeleninu 
a ovoce pro náš domácí trh, 
starat se o parky, sady, zá-
mecké zahrady. 

Být zahradníkem není práce, 
ale spíše poselství. Ne každé-
mu je dána láska k rostlinám, 
přírodě. Na naší škole nabízí-
me další obory, kde rostliny 
mají hlavní slovo. Můžete 
se stát architektem zahrad, 
fl oristkou nebo prodavačem 
květin. Všechny obory by ale 
měly mít jednoho společného 
jmenovatele: lásku k oboru.

Kdo je dnešní zahradník?

Je to člověk, který zná latinské 
názvy rostlin, tudíž je schopen 
domluvit se po odborné strán-
ce i v zahraničí. Zná nároky 
jednotlivých stromů, rostlin, 
ví, jaká je správná péče o jed-

notlivé skupiny rostlin. Do-
káže včas rozeznat počáteční 
symptomy chorob a škůdců 
a tím snížit jejich celkový 
dopad na budoucí úrodu, umí 
aplikovat správné chemické 
přípravky s ohledem na život-
ní prostředí. Dokáže vyrobit 
základní aranžmá k různým 
příležitostem, ošetřovat veš-

kerou vegetaci během celého 
roku. Ví, kdy je správná doba 
pro řezy ovocných stromů, 
ví, kdy ovoce sklidit a jak je 
uskladnit, a řadu dalšího. Za-
hradník je zkrátka odborník 
na rostliny.

Každou středu den otevřených 
dveří

Pokud máte rádi rostliny, 
práci s nimi, přijďte se k nám 
podívat v rámci dne otevře-
ných dveří, který se koná 
každou středu od 13 do 18 
hodin nebo podle domluvy. 
Můžete si zvolit např. nyní 
velmi žádaný obor architekt 
zahrad, díky čemuž si pak 
třeba budete moci otevřít 
vlastní ateliér. Máte raději 
živé rostliny? Pojďte studo-
vat obor floristika, v němž 
se naučíte vyrobit pravou 
ikebanu, kytice a aranž-
má k různým příležitostem 
a získáte větší důvěru v sebe 
sama.

Nenechme zahradnické ře-
meslo upadat, pojďme společ-
ně dělat svět hezčí, zelenější 
a zdravější. Těším se na vás, 
budoucí zahradníci. 
Text a foto: Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.

Učitelka odborných, zahradnických předmětů, 

www.bean.cz

Floristika se líbí dětem ze 2. třídy ZŠ Litvínovská na Proseku, které ve škole Bean 
zkouší květinové aranžmá 

DOMINO: digitální 
technologie ve výuce 
Soutěžní přehlídka DOMINO, s níž přichází Národní institut pro 

další vzdělávání, umožňuje učitelům sdílet výukové objekty, 

zkušenosti a nápady se svými kolegy a inspirovat tak ostatní 

k rozvoji a využívání digitálních technologií při výuce.

Na stránkách soutěže www.
domino.nidv.cz je umístěna 
unikátní databáze více než 
1000 metodik práce s digitál-
ními technologiemi ve výuce 
včetně výukových objektů, 
které jsou recenzovány a po-
souzeny z hlediska praxe. 
Animace, simulace, pracovní 
listy, prezentace, aplety, od-

kazy, cvičení, 
webové nástroje 
a mnoho další-
ho. Všechny tyto 
objekty, které 
jsou zpřístupněny 
pod licencí Crea-
tive Commons, 
mohou být upra-
vovány a vyu-
žity pro potřeby 
výuky. Stačí je 
stáhnout a přímo 
využít ve svých 
hodinách.

Do soutěže je možné se do 
31. ledna 2019 zapojit v násle-
dujících čtyřech kategoriích: 
Mateřské školy a 1. stupeň ZŠ, 
Humanitní a společenskovědní 
obory, Přírodovědné a technic-
ké obory a Odborné vzdělávání. 

Další informace o soutěži 
naleznete na stránkách http://
domino.nidv.cz/. red

Příběhy našich sousedů
V Praze 9 se rozbíhá půlroční projekt Příběhy našich sousedů, 

který za podpory MČ Praha 9 organizuje společnost Post Bellum.

Příběhy našich sousedů je 
vzdělávací projekt neziskové 
organizace Post Bellum pro 
žáky osmých a devátých tříd 
základních škol. Mají za úkol 
vyzpovídat pamětníka, natočit 
vzpomínky, digitalizovat fo-
tografi e, prozkoumat archivy 
a nakonec vytvořit rozhlaso-
vou nebo psanou reportáž či 
dokument nebo video.

Příběhy našich sousedů 
jsou o setkávání generací, učí 
zapojené děti zajímat se o vy-
právění starých lidí se zkuše-
nostmi s pohnutými dějinami 
20. století. Děti mají za úkol 
natočit celoživotní vzpomínky 
pamětníka ze svého soused-
ství a zpracovat je v příběh, 
který dokáží vyprávět dál své-
mu okolí. V projektu dochází 
k navázání blízkého vztahu 
s pamětníkem a díky tomu 
pak k přenosu určitých život-
ních zkušeností z generace 
na generaci. 

Kromě toho žáci a studenti 
získávají zkušenosti s doku-
mentaristickou prací, účastní 
se mediálních workshopů, aby 

dokázali sesbírané informace 
zpracovat do krátkého příbě-
hu. Díky osobní zkušenosti 
získávají vhled do fungování 
médií.

Snažení dětí vyústí v závě-
rečnou slavnostní prezentaci, 
která bude otevřena i veřej-
nosti.

Více informací na www.pri-
behynasichsousedu.cz 

I N F O

K červnu 2018 se do projektu 
zapojilo 3182 žáků a studentů 
z téměř pěti set škol po celé 
České republice, kteří zdo-
kumentovali či dokumentují 
celkem 761 pamětnických 
příběhů. Cílem projektu je 
zpřístupnit touto formou 
moderní dějiny co nejširšímu 
okruhu čtrnáctiletých a pat-
náctiletých žáků a studentů.

red
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Před 2 lety si pan Karel půjčil 
peníze na nákup auta. Tehdy 
to byla výhodná koupě. S au-
tem byl spokojený, žádná 
skrytá vada a mohl si užívat 
cestování a výlety za Prahu. 

Časem se Karlovi výrazně 
změnila finanční situace 
a splátky půjčky ho začaly 
velmi zatěžovat. A tak půjčku 
přestal splácet. To se mu 
však vymstilo. Věřitel začal 
dluh po Karlovi vymáhat 
soudní cestou, a tak se dluh 
časem i s úroky vyšplhal 

téměř na dvojnásobek ceny 
vozidla. Karlovi hrozil nucený 
prodej bytu. 

Bezvýchodná situace však 
nakonec má řešení. Jmenu-
je se Renta z nemovitosti. 
Karlův právník o ní slyšel od 
kolegy a hned tušil, že by 
to mohlo být řešení Karlovy 
situace. Karel neváhal, rychle 
se sešel se zástupci spo-
lečnosti FINEMO.CZ, která 
Rentu z nemovitosti v ČR 
jako jediná nabízí, aby zjistil 
co a jak. 

Zjistil, že problém, který řeší 
i on sám, tedy neschopnost 
splácet dluhy, je jedním 
z častých důvodů, proč si 
senioři Rentu z nemovitosti 
pořizují. Princip je takový, 
že člověk nad 60 let, který 
vlastní nějakou nemovitost, 
využije hodnotu nemovitosti 
formou zpětné hypotéky 
k získání peněz na cokoli. 
A Karel tímto způsobem zís-
ká peníze na splacení dluhů. 

Zásadní výhody oproti jiným 

podobným nabídkám na 
zbavení dluhů jsou dvě. 
Jednak člověk dům či byt 
neprodává, zůstává nadále 
v jeho osobním vlastnictví. 
A za druhé - peníze, které si 
takto půjčí, nemusí za svého 
života splácet.

Karel tak své obrovské fi-
nanční problémy brzy vyřeší. 
Výplatou Renty z nemovitosti 
urovná nejen své dluhy, ale 
získá ještě peníze k důchodu 
navíc.

Senioři, zatočte s dluhy, které vás tíží!
 Pan Karel žije sám, je mu 71 let a má problém, kte-

rý mu nedává spát. Hrozí mu, že kvůli nesplacenému 
úvěru přijde o byt. Nyní mu svitla naděje, že zachrání 
nejen byt, ale že splatí i dluhy. Z potíží Karlovi pomůže 
Renta z nemovitosti.

Výhody Renty z nemovitosti:

jste nadá-
le vlastník svého bytu či domu

Chcete vědět víc?

-

www.rentaznemovitosti.cz. 
-

233 321 850.
Máme licenci České  
národní banky.
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

AUTO-POLY s.r.o.
Tel.: 318 626 936, www.auto-poly.cz

800 600 000
www.skoda-auto.cz

     SLYŠÍTE
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ST. PETERSBURG FESTIVAL BALLET
– skvělé a velkolepé umělecké těleso, ruský klasický balet, disponující vším, co 
lze nazvat ruskou školou klasického baletu, svěžím dechem XXI. století, ideální 
technikou provedení a bujarou, nespoutanou šíří ruského ducha, ve spojení 
s opravdovou nádherou kostýmů a dekorací. V rámci velkého evropského turné 
předvede soubor v Praze, v Divadle Hybernia, skvosty světové klasiky na hudbu 
P.  I.  Čajkovského: 11. 12. baletní představení „Louskáček” a 12. 12. „Labutí jezero”. 
Nemá smysl znovu opakovat obsah příběhů těchto nesmrtelných uměleckých 
děl. Diváci, kteří přijdou na tato představení, se na krátkou dobu ponoří do světa 
romantiky a krásy, ale také získají spoustu dojmů poté, co proniknou do feérií 
lásky a smrti, věrnosti a zrady, smíchu a slz, strachu i odvahy, do všeho, co souvisí 
s kulturou, dědictvím a mistrovskými uměleckými díly z celého světa.
Sankt Petěrburg – je kolébkou ruského baletu, město, které uchvátí každého 
mistra a jeho práci obohatí nenapodobitelným ruským duchem. Festival – toto 
slovo v překladu z latiny znamená sváteční, kterým chce také být každé vystoupení 
souboru. Vysvětlovat význam slova balet by asi bylo zbytečné. Soubor s velkým 
úspěchem hostoval v USA, v Itálii, v Německu, ve Francii, v Holandsku, v Belgii, ve 
Finsku, v Portugalsku, v Číně, v Brazílii, v Mexiku a v dalších zemích.
Ohlasy:
V průběhu večera, bezchybného tance členů souboru St. Petersburg Festival balet, 
bylo „dokonalost“ právě tím slovem, které se mezi návštěvníky vyskytovalo nejvíce…
Daily News, Kanada
Zářící hvězdy baletu v úchvatném prostředí!
Le Parisien, Francie
V proudu krásně vystrojených tanečníků divák pozná opravdové mistrovství.
Boston Globe, USA
www.artpartner.cz
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Ruka pro život pomáhá lidem s mentálním 
postižením a poruchami autistického spektra
Letos v říjnu oslaví nezisková organizace Ruka pro život o. p. s. poskytující sociální služby v Praze, v Brně a Litomyšli pomy-

slné kulatiny. Uplyne totiž deset let od otevření první sociální služby. V Praze provozuje dva denní stacionáře a jeden z nich se 

nachází v Praze 9 ve Skloněné ulici.

Jak stacionář funguje a jakou 
pomoc nabízí, jsme se zeptali 
vedoucí denních stacionářů 
Praha Mgr. Olgy Dvořákové.

Ruka pro život, o. p. s., se 
specializuje na poskytová-
ní sociálních služeb lidem 
s mentálním a kombinovaným 
postižením včetně osob s po-
ruchami autistického spektra. 
Pomáhá také jejich rodinám. 

Přibližte fungování denního 
stacionáře Skloněná. 
Jedná se o sociální službu, která 
pomáhá nejen samotným uži-
vatelům starším 16 let,
ale i jejich blízkým, kteří o ně 
denně pečují. Jelikož většina 
rodičů nebo opatrovníků jsou 
již starší lidé, není pro ně vždy 
jednoduché starat se celoden-
ně o někoho druhého. Denní 
stacionář jim nabízí možnost 
odpočinout si během dne, kdy 
jejich děti tráví čas ve stacioná-
ři. Tady se zdokonalují ve svých 
schopnostech, učí se novým 
věcem, trénují kognitivní 
funkce, jemnou motoriku, učí 
se něco vyrábět apod.  Mezi 
oblíbené činnosti patří napří-
klad pletení košíků z papíru, 
šití různých látkových hraček, 
výroba keramiky a šperků. 
Všemi činnostmi, které uživa-
telům nabízíme, se snažíme je 
vést k co největší soběstačnosti. 
Docházku do stacionáře do-
mlouváme individuálně. Ka-
ždodenní program se snažíme 
uživatelům několikrát v měsíci 
zpestřit netradičními aktivi-
tami, jako jsou různé výlety, 
návštěvy divadel či galerií. Jed-
nou týdně probíhá ve stacionáři 

arteterapie pod vedením zku-
šené arteterapeutky. Uživatelé 
se na každé setkání s ní těší 
a patřičně si ho užívají. Z jejich 
obrazů uspořádáme v listopa-
du výstavu v kavárně Divadla 
Na Prádle, všechny zájemce 
srdečně zveme.
 
Zmínila jste, že Ruka pro život 
pomáhá také rodičům svých 
uživatelů. Čím? 
Podle mého jim nejvíce pomá-
háme tím, že jim umožňujeme 
na chvíli mít čas jen pro sebe. 
Vyřídit si své záležitosti, dojít 
si k lékaři, ke kadeřníkovi 

nebo jen odpočívat a čerpat 
další síly. Také nabízíme mož-
nost bezplatného sociálního 
poradenství, v jehož rámci 
rodičům předáváme důležité 
kontakty a informace o ná-
vazných službách apod.

Jak se může zájemce o služby 
denního stacionáře přihlásit? 
Lidé mají možnost kontak-
tovat nás několika způsoby. 
Mohou nám zavolat, napsat e-
-mail nebo přijít osobně. Veš-
keré důležité kontakty 
naleznou na stránkách 
www.rukaprozivot.cz, pří-

padně mohou zavolat na te-
lefon 739 963 629. Pokud by 
se zájemci rozhodli vydat se 
k nám osobně, doporučuji 
nejprve si schůzku telefonicky 
domluvit.
 
Co když někteří rodiče nemají 
možnost svého potomka do sta-
cionáře sami dopravit? 
Službu osobní asistence bohu-
žel neposkytujeme. Kdo nemá 
možnost uživatele dopravit 
k nám svépomocí, většinou 
využívá služby Handicap Trans-
port nebo Societa. Rodiče si vy-
jednávají odvoz sami a v případě 
nemoci si jej sami ruší. Toto je 
zcela v jejich kompetenci. 

Jak podle vaší zkušenosti vnímá 
mentálně handicapované široká 
veřejnost?
Naše společnost pořád ještě 
bojuje s předsudky. Situace 
se zlepšuje, ale je ještě stále 
na čem pracovat. Často se 
setkáváme s tím, že okolí má 
obavy, že mentálně handica-
povaní jsou nebezpeční, zlí, 
že je mohou nějak ohrozit. 
Mnohokrát jsme byli svědky 
toho, jak rodiče při setkání 
s námi na ulici, výstavě nebo 
v dopravním prostředku berou 
své děti za ruku a vedou je 
na druhou stranu... Veřejnost 
se někdy snaží přispět fi nanč-
ně, za což jsme samozřejmě 
velmi rádi a všem, kteří toto 
dělají, velmi děkujeme. Han-
dicapovaní žijí mezi námi, 
jsou součástí naší společnosti, 
není třeba je litovat, ale při-
jmout. Mít k nim úctu a na-
bídnout jim pomocnou ruku. 
Text a foto: mpž

Z denního stacionáře ve Skloněné ulici v Praze 9

Telekomunikace v kostce
Český telekomunikační úřad přichystal zdarma pro seniory cyklus přednášek v rámci projektu Telekomunikační akademie. 

Hodinová přednáška s názvem 
Telekomunikace v kostce se 
zaměřuje na posílení základní 
informovanosti seniorů s od-
kazem na nejčastěji řešené 
situace, se kterými se mohou 
spotřebitelé v běžném životě 

setkat. Jedná se například 
o porozumění běžné odborné 
terminologii používané ope-
rátory v telekomunikacích, 
o problematiku vhodných 
kritérií při výběru služeb 
a uzavírání smluv. Na závěr 

mají účastníci také možnost 
zúčastnit se krátké společné 
diskuze.

Přednášky se konají ještě  
14. a 28. listopadu, vždy 
ve středu od 10 hodin v zázemí 
ČTÚ, Sokolovská 219, Praha 9 

Vysočany (přímo u výstupu 
metra B Vysočanská).

Vzhledem k tomu, že kapa-
cita míst je omezená, je nutné 
se předem registrovat na tel.: 
224 004 873 nebo e-mailem 
na adrese: akademie@ctu.cz 
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Kulturně 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. 2018 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 – 
10:00
Trénink paměti I.  – v novém čase 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vyso-
čany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektor-
kou. Sál Harfi ca, 40 Kč 9:20 – 10:20
Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 – 
11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 11:30
Setkání s vedoucí – pomoc, poradenství, 
povídání, sdílení… 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

2. 11. 2018 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Společenské hry – karty / kanasta, žolíky/, 
Scrable, kostky/vrchcáby, dáma… 9:00 –12:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
11:00 – 13:30
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky 14:00 
– 15:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné 
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

5. 11. 2018 - PONDĚLÍ

Francouzština – kurz pro úplné začátečníky - 
v novém čase! 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vyso-
čany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně 
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou + čtenářský kroužek pro 
pokročilé 9:15 – 10:45
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou 
/sál Harfi ca/, zdarma 10:00 – 11:00
Němčina s Petrou – kurz pro začátečníky 10:45 
– 11:45
Kondiční cvičení pro ženy, s lektorkou /sál 
Harfi ca/, zdarma 11:00 – 12:00
Klub seniorů kardiaků 14:00 – 17:00

6. 11. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25 
– 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží / 180 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase! 
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory, 
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál 
Harfi ca 9:30 – 11:00
Angličtina (pokročilí) – v novém čase! 10:45 
– 11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00 
Angličtina – úplní začátečníci, v novém čase 
12:15 – 13:15
Počítačový kurz – mírně pokročilí 14:10 – 15:10
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se 
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Hodina zpěvu pro seniory s hudebním doprovo-
dem /zdarma/ 15:00 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

7. 11. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy 
a dechových cvičení, 25 Kč 9:00 – 10:00
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 
100 Kč) 9:00 – 14.00

Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda – O netopýrech, včetně 
živých zvířátek 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Růže z listí 14:45 
– 16:00

8. 11. 2018 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 – 
10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vyso-
čany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektor-
kou. Sál Harfi ca, 40 Kč 9:20 – 10:20
Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 – 
11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 11:30
Setkání s vedoucí – pomoc, poradenství, 
povídání, sdílení… 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

9. 11. 2018 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty/kanasta, žolíky/, 
Scrable, kostky/vrchcáby, dáma … 9:00 –12:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
11:00 – 13:30
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky 14:00 
– 15:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné 
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

12. 11. 2018 - PONDĚLÍ

Francouzština – kurz pro úplné začátečníky – 
v novém čase! 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vyso-
čany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně 
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou + čtenářský kroužek pro 
pokročilé 9:15 – 10:45
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou 
/sál Harfi ca/, zdarma 10:00 – 11:00
Němčina s Petrou – kurz pro začátečníky 10:45 
– 11:45
Kondiční cvičení pro ženy, s lektorkou /sál 
Harfi ca/, zdarma 11:00 – 12:00
Country tance – pokročilí 15:00 – 16:00

13. 11. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25 
– 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase! 
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory, 
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál 
Harfi ca 9:30 – 11:00
Angličtina (pokročilí) - v novém čase! 10:45 
– 11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – úplní začátečníci, v novém čase 
12:15 – 13:15
Počítačový kurz – mírně pokročilí 14:10 – 15:10
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se 
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

14. 11. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy 
a dechových cvičení, 25 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00 
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Vláda Marie Terezie /před-
náší PhDr. A. Karkulová/ 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Ozdoby ze slámy 
14:45 – 16:00

15. 11. 2018 - ČTVRTEK

Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 – 
10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vyso-
čany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 – 
11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 11:30
Setkání s vedoucí – pomoc, poradenství, 
povídání, sdílení… 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

16. 11. 2018 - PÁTEK

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

Vycházka – Sbírky umění T.G. Masaryka 
v Císařské konírně Pražského hradu. „Tož to 
kupte!“ Sraz v 8:45, v centru pro seniory Harra-
chovská 422/2. Zdarma 8:45 – 13:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky 14:00 
– 15:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné 
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

19. 11. 2018 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vyso-
čany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně 
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou + čtenářský kroužek pro 
pokročilé 9:15 – 10:45
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harfi ca/, zdarma 10:00 – 11:00
Němčina s Petrou – kurz pro začátečníky 10:45 
– 11:45
Kondiční cvičení pro ženy, s lektorkou /sál 
Harfi ca/, zdarma 11:00 – 12:00
Country tance – pokročilí 15:00 – 16:00

20. 11. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25 
– 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30

Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase! 
9:30 – 10:30
Angličtina (pokročilí) – v novém čase! 10:45 
– 11:45
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory, 
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál 
Harfi ca 9:30 – 11:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – úplní začátečníci, v novém čase 
12:15 – 13:15
Počítačový kurz – mírně pokročilí 14:10 – 15:10
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se 
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

21. 11. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy 
a dechových cvičení, 25 Kč 9:00 - 10:00
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 
100 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00 
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Proč jsem tu ještě potřeb-
ná/ný? 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Adventní věnce / 
s sebou korpus a svíčky/ 14:45 – 16:00

22. 11. 2018 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 – 
10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 9:00 – 10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektor-
kou. Sál Harfi ca, 40 Kč 9:20 – 10:20
Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 – 
11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 11:30
Setkání s vedoucí – pomoc, poradenství, 
povídání, sdílení… 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

23. 11. 2018 - PÁTEK

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

Vycházka, komentovaná prohlídka kostela sv. 
Ducha v Dušní ulici, Praha 1. Sraz v 9 hod., Ha-
rrachovská 2, vstupné dobrovolné 9:00 – 12:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky 14:00 
– 15:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné 
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

26. 11. 2018 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vyso-
čany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina s Petrou + čtenářský kroužek pro 
pokročilé 9:15 – 10:45
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J U B I L A N T I

80 let

Marie Bobovská
Eva Cvrková
Blažena Čekovská
Alena Betincová
Miroslava 
Komendová
Božena Kordová
Pavel Doktor
Maria Mašková
Jaroslav Horák

Stanislav 
Langhammer

85 let

Jaroslava Škábová
Anna Maroušová
Milena Springerová
Jaroslav Jerman
Jaroslava Kučerová

88 let

Zdeněk Kučera

90 let

Eva Brodská
Anna Pokorná
Evžen Hakl
Vladimír Baťka
Miroslav Bouček

91 let

Jindřiška Dvořáková

93 let

JUDr. Pavel Holeček
Rostislav Kunert

Věra Drnková
Josef Cicvárek

94 let

Vlasta Roubalová
Ludmila Lhotáková
96 let

Ing. Jiří Hrdina
Milena Hartová

98 let

Blanka Dudková

Společnou 

cestou…

Božena a Jiří Daňkovi 
z Proseka oslaví 
6. listopadu 70 let 
společného života.
Vše jen to nejkrásnější 
a hlavně ve dvou dob-
rou pohodu a zdra-
víčko přeje celá rodina

Blahopřejeme!

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 (nej-

později do jednoho roku dítěte). 

O slavnostní akt však musí 
projevit zájem sami rodiče. 
To znamená, že je třeba podat 

přihlášku. Lze tak učinit v po-
datelně Úřadu městské části 
Praha 9, Sokolovská 14/324.  

Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harfi ca/, zdarma 10:00 – 11:00
Němčina s Petrou – kurz pro začátečníky 10:45 
– 11:45
Kondiční cvičení pro ženy, s lektorkou /sál 
Harfi ca/, zdarma 11:00 – 12:00
Country tance – pokročilí 15:00 – 16:00

27. 11. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25 
– 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase! 
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory, 
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál 
Harfi ca 9:30 – 11:00
Angličtina (pokročilí) - v novém čase! 10:45 
– 11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – úplní začátečníci, v novém čase 
12:15 – 13:15
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se 
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00

Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

28. 11. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy 
a dechových cvičení, 25 Kč 9:00 – 10:00
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 
100 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00 
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Kladný přístup k životu 
13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Adventní kalendář 
14:45– 16:00

29. 11. 2018 - ČTVRTEK

Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 – 
10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vyso-
čany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektor-
kou. Sál Harfi ca, 40 Kč 9:20 – 10:20
Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 – 
11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 11:30
Setkání s vedoucí – pomoc, poradenství, 
povídání, sdílení… 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

30. 11. 2018 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky  14:00 
– 15:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné 
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

Listopadová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé bydliště v působnosti úřadu Soko-

lovská 14/324, Praha 9.

1. listopadu 2018 od 14 hodin

Tak to je život… 
Program pro odpolední pohodu 
na duši – mix písní, povídání 
a recitace. Vystupují Valérie 
Zawadská a Karel Bláha. 

Akce se koná v obřadní síni 
vysočanské radnice, Sokolov-
ská 14/324, Praha 9 (2. patro/
výtah, omezený počet míst). 
Vstup zdarma.

6. listopadu 2018 od 14 hodin
Divadlo Gong: Od operety 
k muzikálu

Odpoledne plné písní, kte-
ré máte rádi. Vystupují Dita 
Hořínková, Filip a Viktor 
Antonio. Vstupenky můžete 
zakoupit v pokladně Divadla 
Gong za 20 korun.

15. listopadu 2018 od 10 hodin
Návštěva tropického skleníku 
a Botanické zahrady Příro-
dovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy Praha s průvodcem 

O zajímavé povídání ze světa 
rostlin se s vámi rozdělí Ing. Ji-
řina Neckářová, Ph.D. Akce se 
koná za každého počasí. Sraz 
před vstupem do botanické 

zahrady. Z Karlova náměstí 
jeďte tramvají č. 14, 18 a 24 
na zastávku Botanická zahra-
da. Vstup 30 korun. 

27. listopadu 2018 od 10 hodin
Vycházka od vyhlídky na Ko-
šince k Libeňskému mostu

S průvodkyní Pavlou Lešov-
skou se vydáme od vyhlídky 
na Košince (s pohledem na ob-
last Vltavských zátok) kolem 
Grábovy vily, kostela sv. Voj-
těcha, Libeňského zámečku až 
k Libeňskému mostu. 
Zdarma. Sraz v 10 hodin 

na tramvajové zastávce Bulov-
ka – tram. č. 24, 10, 3, 39.

Připravujeme:

10. a 11. prosince 2018 od 14 hodin
Vánoce seniorů: To nejlepší, co 
známe

V Divadle Gong vystoupí 
Magda Malá a Bohuš Matuš. 
Vstupné 20 korun. Vstupenky 
si kupte v pokladně Divadla 
Gong, Sokolovská 191, Praha 9.

20. prosince 2018
Setkání u rybí polévky 

Vycházka od vyhlídky na Košince k Libeňskému mostu

 Upozornění: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 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.
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Devítiletý Jakub se potýká s vážným 
onemocněním, léčba možná není
Příchod prvního syna Moniky a Miroslava z Prahy 9 kromě radosti provázelo také mnoho smutku. Lékaři mu diagnostikovali 

krátce po narození hned několik onemocnění. Rodině pomáhá nadace Dobrý anděl.

„Kuba má kombinované po-
stižení – mentální retardaci, 
spastickou kvadruparézu, oční 
a srdeční vadu, hypoplazii led-
vin. Když už jsme si mysleli, 
že dvě nemoci stačí, objevila 
se další. Byl to sen, ze kterého 
jsme se chtěli probudit,“ vzpo-
míná jeho maminka. Léčba 
možná není, prognózou je bo-
hužel neměnný stav. 

„Třikrát ročně se snažíme 
absolvovat rehabilitační pobyty, 
které nejsou hrazeny zdravotní 
pojišťovnou, jsou však nezbyt-
né, aby nedošlo k zhoršení 
synova zdravotního stavu,“ 
vysvětluje paní Monika. Do bu-
doucna Jakuba čeká několik 
ortopedických operací a operace 
srdce. S částečnou úhradou 
výdajů pomáhají dárci prostřed-
nictvím nadace Dobrý anděl. 

„Do práce jsem již nastoupit 
zpět nemohla, Jakub je odká-

zán na pomoc druhé osoby. 
V době, kdy navštěvuje speciál-
ní školu, zvládám jen zařídit 
všechny potřebné věci. Kromě 
speciální školy dojíždíme také 
na rehabilitace, hipoterapii 
s koňmi a plávání. Snažíme se 
Kubovi dopřát tu nejlepší péči. 
Je to náročné, ale díky pravi-
delné pomoci Dobrých andělů 
je pro nás vše snazší,“ dodává 
maminka s vděčností.

V Praze potřebuje fi nanč-
ní pomoc dalších 205 rodin 
s vážně nemocným dítětem. 
Jedná se o rodiny, ve kterých 
se dítě potýká s onkologic-
kým či jiným závažným one-
mocněním, jako je například 
chronické selhání orgánů, 
chronické střevní onemoc-
nění, závažné metabolické 
poruchy či jiné kombinované 
postižení. Těmto rodinám pra-
videlně pomáhá nadace Dobrý 

anděl. Vybrané příspěvky 
za každý měsíc nadace rovno-
měrně rozdělí mezi potřebné 
rodiny. Výši příspěvků tak 
ovlivňuje počet dárců i přispě-
ná částka. Text a foto: Markéta Křížová

Pojďte s námi do tropického 

skleníku Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy 
Zveme všechny milovníky a milovnice rostlin na odbornou 

procházku s průvodcem tropickým skleníkem Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Pokud bude čas, počasí a zá-
jem, projdeme si také přilehlou 
botanickou zahradu, kde se na-
chází řada zajímavých jedinců 
z rostlinné říše. O zajímavé po-
vídání ze světa rostlin se posta-
rá Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D., 
která vyučuje odborné zahrad-
nické předměty na Soukromé 
střední škole Bean, s.r.o., 
v Praze 9. (Znáte ji z různých 
akcí pořádaných MČ Praha 9 

a někteří jste s ní byli na odbor-
né vycházce Dendrologickou 
zahradou v Průhonicích.) 

Akce se koná za každého 
počasí 15. listopadu 2018. 
Sraz v 10 hodin před vstupem 
do botanické zahrady. Vstup-
né do skleníku: 30 Kč.

Spojení do botanické zahrady 
i skleníku: z Karlova náměstí 
tramvaj č. 14, 18 a 24, zastávka: 
Botanická zahrada. red

Staňte se Dobrým andělem

Zapojit se do pomoci můžete i vy. Stačí 
se zaregistrovat na www.dobryandel.cz
a začít přispívat. Vaše příspěvky 
nadace Dobrý anděl odevzdává rodinám 
do posledního haléře, protože její provoz 
je hrazen ze soukromých zdrojů zakla-
datelů a dalších fi lantropů.

Znáte rodinu s vážně
nemocným dítětem?

Doporučte jí nadaci Dobrý anděl. Kontakt 
je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo 
napsat e-mail a pracovníci Dobrého 
anděla již zajistí vše potřebné. Důležité 
je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám 
rádi pomohou.

I N F O

Jakub, kterému pomáhá nadace Dobrý 
anděl
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Jak se seznámit na Devítce
Přicházím jako pozorovatel na seznamovací akci. Je určená pro třicátníky, kteří se již chvilku před plánovaným srazem poma-

lu scházejí. Postávám stranou a vstřebávám atmosféru. Nově příchozí vítá na první pohled příjemná a usměvavá dáma Adéla 

Uchytilová, na které je vidět, že je ve svém živlu. Aby také ne, tuto originální seznamovací agenturu sama založila.

„Najít dneska vhodného 
partnera je i přes možnost 
využití sociálních sítí a in-
ternetu možná ještě těžší než 
dříve. Sama jsem zažila, jak 
těžké je seznámit se, když je 
vám přes třicet, jste už něko-
lik let ve stejném zaměstnání 
a prostě nemáte příležitost, 
kde někoho nového potkat. 
Říkala jsem si, že by bylo 
skvělé, kdyby seznamování 
bylo i zábavné. Třeba zahrát si 
badminton, zastřílet si z luku 
a přitom se nenuceně poznat. 
Nic takového v té době nebylo, 
a tak jsem založila Jinou Se-
znamku a začala seznamovací 
akce organizovat,“ říká Adéla 
Uchytilová. 

Sama je dokladem toho, že 
její akce fungují. I její životní 
partner totiž na jednu z nich 
přišel. Díky němu se pak re-
pertoár zážitků při seznamo-
vání rozšířil o zábavné hry, 
kterým říkají Cesty za pokla-
dem. Během nich jde o to, že 
účastníci postupně společně 
řeší různé hlavolamy. Z kaž-
dého řešení jim vyjde, kam 
mají dále jít. A když dojdou 
na konec, najdou poklad.  

Poslední, zářijové hledání 
pokladu se uskutečnilo v Pra-
ze 9 kolem říčky Rokytky. 
Samotný poklad se nakonec 
nacházel nad vinicí Máchalka, 
poblíž bobové dráhy. Během 
cesty jsem se paní Adély zeptal 
na pár informací o jejím způ-
sobu seznamování.

V čem tkví tajemství vašeho 
seznamování? 
Myslím si, že řada z nás má 
v hlavě parametry, kterým má 
odpovídat jejich protějšek. Pro-
stě ta představa prince na bí-
lém koni. Také jsem je mívala. 
Chtěla jsem partnera z Prahy, 
vysokého… A pak přišel můj 
budoucí muž, který neměl ani 
jedno z mých vysněných Pé. 
Na internetu bych si ho nikdy 
nevybrala. Ale při osobním 
setkání jsem zjistila, že moje Pé 
můžou jít do pé… Protože tohle 
je prostě On. A tak jsem si vzala 
chlapa, který při obřadu musel 
stát na kopci nade mnou, aby 
byl vyšší, a bydlíme mimo Pra-
hu. A proto věřím, že o tomhle 
prostě seznamování je. Nezů-
stat na povrchu, na tom prvním 
pohledu, kterým skoro žádný 

potenciální protějšek neprojde. 
Něco spolu prožít, zapomenout 
při tom, že se vlastně seznamu-
jeme. A pak člověk může pře-
kvapivě zjistit, že kdo na první 
pohled absolutně neprošel, má 
v sobě daleko víc než nějaké Pé.
 
Kdo může vašich služeb využít? 
Kladete pro uchazeče nějaké 
podmínky a pro jak staré zá-
jemce jsou setkání vhodná?
Přijít může kdokoliv, kdo je 
nezadaný. Nejvíce toho pořá-
dáme pro třicátníky a lidi lehce 
po čtyřicítce. Řada z nich u nás 
hledá partnera, se kterým by 
založili rodinu. Organizujeme 
ale také akce pro čtyřicátníky 
a nově i pro lidi po padesátce. 
Podmínkou je pouze být neza-
daný a mít chuť to zkusit. Kdo 
se jen schovává u internetu a li-
tuje se, že je sám, toho bohužel 
neseznámíme. Typy akcí pak 
samy o sobě fungují jako fi ltr. 
Je pravděpodobné, že milovníci 
sportu se u nás potkají třeba 
na tréninku sebeobrany nebo 
na projížďce na kárách. Kdo rád 
přemýšlí a řeší záhady, půjde 
zase spíše na Cestu za pokla-
dem. Takže se na akcích přiro-
zeně potkají podobné typy lidí, 
kteří už od začátku mají něco 
společného. 

Kdo je při seznamování aktiv-
nější – ženy, nebo muži?
Z mého pozorování ženy více 
plánují. Obvykle se svědomi-
tě přihlásí dlouho před akcí. 
Muži jsou zase pak aktivnější 
v získávání kontaktů. Řada 
z nich se už během akce zeptá 
nějaké dámy, zdali by jim dala 
svůj telefon. Druhé kolo získá-
vání kontaktů pak následuje 
po akci. Dáváme vždy možnost 
požádat o kontakt naším pro-
střednictvím. Číslo pochopitel-
ně předáváme pouze při kladné 
odpovědi. To jsou chvíle, kdy 
si často hraju na detektiva. Ku-
příkladu dostanu požadavek, že 
by daný pán chtěl číslo na sleč-
nu, která seděla v restauraci 
na druhé straně než on a měla 
zelené tričko. Nebo se mi stalo, 
že si pamatoval, že se jmeno-
vala Ivana, že má psa a byla 
v Norsku. Tak jsem oběma 
Ivanám z akce napsala, jestli se 
v tom popisu poznávají. A obě 
odpověděly, že ano! Podobných 
historek mám spoustu. Ale 
jsem jako zpovědník. Nikdy 
bych nepřiznala, že si třeba ně-
kdo řekl o kontakt šesti slečen 
najednou. Jsem ráda, že moje 
akce byla začátkem spousty 
dalších zážitků a možností. To 
je to, proč to dělám.

 

Skončilo už nějaké seznámení 
pod vaším vedením svatbou?
Hned moje první akce! Ten-
krát byla na akci spousta lidí, 
co jsem osobně znala. Včetně 
jedné kamarádky, která byla 
v té době už sedm let sama. 
Jen to, že jsem akci organi-
zovala právě já, ji nakonec 
přesvědčilo, aby přišla. A hop-
la, do roka byli svoji! Většinu 
svých klientů osobně bohužel 
neznám, takže se většinou 
nedozvím, jak to dál pokračo-
valo. Ale občas si někdo vzpo-
mene a dá mi vědět. Tak třeba 
teď tak trochu sleduji jeden 
pár, co se seznámil v prosinci. 
Vím, že se sestěhovali, tak 
držím palce, aby to šlo dobře 
i dál.
 
A protože je Jiná Seznamka 
zatím víceméně pražská agen-
tura a my se nyní nacházíme 
na území Prahy 9, zeptám 
se na závěr: Můžeme se těšit 
na další seznamovací vycházky 
a akce v naší městské části?
Samozřejmě! Moc se mi líbí 
místa, kterými vede tato Cesta 
za pokladem. Po tomto článku 
už pro další účastníky nebude 
překvapením, kudy půjdou, 
ale myslím si, že si to i tak uži-
jí. Text a foto: Miloslav Hanuš

Adéla Uchytilová, zakladatelka Jiné Seznamky
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Obchodní akademie Praha 9–Satalice
zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

info@oapraha.cz, tel.: 286 857 164, www.oapraha.cz

v sobotu 3. 11. a v úterý 4. 12. vždy od 8:00 do 18:00 nebo jindy po dohodě
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FINANČNÍ POMOC PRO RODINY 

S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM

Více než 3 000 rodin z České republiky dostává pravidelnou 

fi nanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také 

rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky 

každoměsíčním příspěvkům dárců mohou všechny těžkosti 

zvládat lépe alespoň po fi nanční stránce. 

Komu nadace pomáhá? Typicky se jedná o onkologické onemocnění, 
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy,  těžká kombinovaná 
postižení, svalovou dystrofi i Duchenne, cystickou fi brózu, nemoc 
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci 
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými 
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě 
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl 
rakovinou jeden z rodičů. 
Máte ve svém okolí rodinu s vážně nemocným dítětem? Doporučte jí 
pomoc nadace Dobrý anděl. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat 
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát 
se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou. 
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Anna Klamo: Práce s dětmi 

mi krásně čistí hlavu i duši
Naše přední sopranistka Anna Klamo, držitelka Ceny Thálie, si s námi povídala především o chystaném hudebním pořadu „Kde domov 

můj?“, kterým spolu se svými hosty a diváky oslaví ve vysočanském Divadle Gong 100 let od založení Československé republiky.

Mohla bys divákům trochu 
představit chystaný pořad „Kde 
domov můj?“
Již loni jsme zde uvedli kon-
cert „Slavné operní, operetní 
a muzikálové melodie“, který 
se těšil velkému zájmu diváků. 
To nás inspirovalo vymyslet 
další zajímavý projekt, co by 
oslovil podobně smýšlející 
publikum a možná i další po-
sluchače, kteří loňský koncert 
nestačili zaregistrovat. Letos se 
k našemu týmu přidaly i Diva-
dlo Gong, Letňanské listy a ča-
sopis Devítka jako partneři, 
kteří výrazně pomohli se sní-
žením nákladů na celou akci, 
za což jsme vděční a velmi 
děkujeme za podporu. Proto 
jsme si mohli dovolit umělec-
ký ansámbl rozšířit a pozvat 
i Klárovo smyčcové kvarteto 
z Národního divadla a dětský 
pěvecký sbor Petrklíč ze ZUŠ 
pro Radost, často hostující 
na koncertech předních čes-
kých sólistů. Těšit se můžeme 
i na mého dlouholetého kolegu 
Jaroslava Kovacze, sólistu Se-
veročeského divadla, který mé 
pozvání s radostí přijal.

Jak bude pořad souviset s osla-
vami 100. výročí založení re-
publiky?
Sté výročí republiky se jako 
pocta českým velikánům hu-
dební tvorby přímo nabízelo. 
Koncert s názvem „Kde domov 
můj?“ zmapuje  situaci růz-
ných hudebních období a žán-
rů, dějiny i atmosféru českého 
národa v jejich průběhu. Zazní 
zde Slovanský tanec Antoní-
na Dvořáka, písně Bohuslava 

Martinů, árie z Hubičky i Pro-
dané nevěsty, Humoreska, 
Largo z Novosvětské symfonie, 
národní písně, ale třeba i ope-
reta Rose Marie či Perly panny 
Serafínky a další... Večer vy-
vrcholí závěrečným Libušiným 
proroctvím z opery Bedřicha 
Smetany. Je to s láskou a pílí 
sestavovaný program. Loni 
přišlo i hodně dětí, věřím, že 
zavítají i letos. Třeba s praro-
diči a napíší nám do Kroniky 
další vtipné zážitky a postřehy. 
Program osobně uvádím, takže 
i ti, kteří se tolik neorientují 
ve vážné hudbě, se dozví vše 
podstatné. Minulý rok zde za-
vládla pohodová, řekla bych až 
„rodinná“ atmosféra; museli 
jsme přidávat.

Jaký je tvůj nejsilnější hudební 
(nepracovní) zážitek z poslední 
doby?
Nejaktuálnější je rozhodně 
Beethovenova 7. symfonie, 
kterou poslouchám právě při 
psaní tohoto článku. Je to 
něco tak neuvěřitelně silného, 
pusťte si to někdy o samotě. 
Podle mého názoru směle 
konkuruje 9. symfonii s hym-
nou EU – Ódou na radost 
a v jistém ohledu ji i přesahuje. 
Jako ústřední melodie byla její 
druhá věta použita například 
ve fi lmu Proroctví s Nicolasem 
Cagem. Mám při jejím po-
slechu vždy zježeny všechny 
chlupy na těle, jak nadčasový 
motiv to je.

Angličtina používá zvláštní 
výraz „earworm“ pro písničku, 
kterou se člověku nedaří dostat 

z hlavy. Máš nějakou píseň, 
která ti pravidelně přichází 
na mysl?
To bývá nějaký „šlágr večera“. 
Většinou si notuji instrumen-
tálky a vymýšlím k nim texty, 
mnohdy ovšem nepublikova-
telné.

Provozuješ nějaký svůj před-
koncertní rituál?
Spíš pokoncertní... Dám si 
vínko a přemítám o proběh-
lém večeru a vymýšlím další 
projekty.

Co kdyby bylo zpívání zakázáno 
tak jako v pohádce Pyšná prin-

cezna? Dovedeš si představit, 
že by ses živila něčím jiným než 
zpěvem?
Ano, a to i dělám. Jsem učitel-
kou v mateřské škole. Učím 
malé děti a tuto práci miluji. 
Z aktivní umělkyně postupně 
přecházím do role manažer-
ky a produkční. Léta běží a je 
na čase se posunout. Založila 
jsem agenturu  Národní kon-
certní a divadelní, která je 
orientována především na čes-
kého diváka. S našimi fanoušky 
se setkáváme i mimo tyto akce, 
je to činnost, která mě baví 
a dává mi nahlédnout na svět 
zase z trochu jiné perspektivy. 
Ale zpívám ještě hodně. Řadu 
koncertů musím odmítat. Chci 
zvolnit tempo, vědomě na tom 
pracuji, aby na úkor kvanti-
ty neutrpěla kvalita. A práce 
v mateřské škole mi krásně 
čistí hlavu i duši.
 
Na jakém nejdivnějším místě jsi 
zpívala?
Asi na jatkách v Drážďanech. 
Nevěděla jsem, že to jsou bý-
valá jatka… brrr.

Jaké máš plány na nejbližší 
dobu?
Za chvíli vyndám kachnu 
z trouby a půjdeme obědvat.
Text a foto: dg

Harmonické náramky z lávových kamenů a minerálů 
Lektorka vám během dlouhého podzimního večera plného 

sopečné a kreativní energie představí více než padesát druhů 

lávových a minerálních kamenů.

Během workshopu budete tyto 
kameny a další originální pří-
věsky navlékat podle své fanta-
zie nebo znamení zvěrokruhu a 
vyrobíte si náramek na míru.
Kdy: středa 21. listopadu 
od 17 do 20 hodin

Kde: Obecní dům ve Vyso-
čanech (výtvarný ateliér), 
Jandova 4
Cena: 450 Kč (materiál a po-
můcky pro výrobu 1 náram-
ku v ceně, každý další kus 
+150 Kč)

Kapacita kurzu omezena. 
Rezervace míst: 777 853 883, 
kurzy@divadlogong.cz, elek-
tronická přihláška 
na www.divadlogong.cz. 

Záloha 200 Kč, nutno zaplatit 
v kanceláři kurzů nejpozději 
čtyři dny před akcí. 

Text a ilustrační foto: dg

Sopranistka Anna Klamo

I N F O

Slavnostní koncert ke 100. výročí 

republiky „Kde domov můj?“

Přijďte se potěšit na duši, vezměte děti 
i rodiče, bude to určitě koncert plný 
emocí a radosti! Kdy? 18. listopadu 
2018 v 16 hodin v Divadle Gong. 
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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

Na dvou pozoruhodných výstavách 
v Galerii 9 můžete i nakoupit dárky 
Od 5. listopadu až do poloviny prosince vám Galerie 9 nabízí kromě příležitosti k návštěvě pozoruhodných výstav také ojedině-

lou možnost nákupu zcela výjimečných vánočních dárků.

Pokud se rozhodnete některé 
z vystavených prací zakoupit, 
můžete si je rezervovat a pak 
vyzvednout před skončením 
výstavy. Uděláte tím radost 
nejen sobě a svým blízkým, 
ale i autorům a rozhodně pro-
spějete dobré věci.

Výstava Kočkodan o tom, jak 
vypadá Svět

Když v DUZE hledáte název pro 
výstavu a zeptáte se lidí, jak se 
má ta výstava jmenovat, do-
stanete jasnou odpověď: „Bude 
se to jmenovat Výstava.“ Když 
to ale nevzdáte a vyzvídáte 
dál, dozvíte se, že se to bude 
jmenovat „Kočkodan“. Pak to 
vezmete na poradu a název je 
na světě: Výstava Kočkodan 
o tom, jak vypadá Svět.

Co dodat? Výstava KOČKO-
DAN otevírá minimálně dvě 
fi lozofi cké otázky. „Co nebo 

kdo je Kočkodan?“ a „Jak vy-
padá Svět?“. Odpovědi možná 
najdete v bezmála 80 obrazech 
klientů na společné výstavě 
Centra denních služeb Gale-
rie DUHOVKA a Nová DUHA 
v Galerii 9 ve Vysočanech.

Nahlédněte, jak vypadá svět 
pohledem klientů Společnosti 
DUHA. Jak malují svět dospělí 
lidé s mentálním postižením? 
Co malují nejraději? Proč ma-
lují? 

Jak vnímáme dospělé lidi 
s mentálním znevýhodněním? 
Jsou a budou to velké děti 
po celý život? Jsou šťastní, 
vždy veselí? Jsou hodní, be-
zelstní a úžasní? Kdo jsou lidé 
s mentálním znevýhodněním? 
Jsou jiní než všichni ostatní? 
V čem se liší? Proč nám občas 
nahánějí strach? Proč je vní-
máme tak moc odlišně? Spo-
lečnost DUHA na tyto otázky 
odpovídá již 26 let.

Posláním Společnosti DUHA 
je spolupracovat s dospělými 
lidmi s mentálním znevý-
hodněním na rozšíření jejich 
možností v různých oblastech 
života. Respektujícím, rovno-
právným přístupem provází 

lidi s mentálním postižením 
na jejich cestě životem. Pod-
poruje je v uvědomování si své 
pozice ve společnosti, asistuje 
tam, kde je to třeba, a posi-
luje tak jejich samostatnost 
a zodpovědnost za svou osobu. 
Sociální služba Centrum den-
ních služeb nabízí svým klien-
tům možnost svobodně tvořit 
a smysluplně trávit čas…

Vítejte ve Světě KOČKO-
DAN, který je pro vás k na-
hlédnutí 5.–15. listopadu 2018 
v Galerii 9 v přízemí vysočan-
ské radnice!

Zakoupením vystavených 
děl přispějete na tvorbu dospě-
lých lidí s mentálním znevý-
hodněním. Děkujeme vám! 

Srdce v dlaních
… mají a nabízejí klienti Domova PETRA v Mačkově. Předvánoční prodejní výstavu jejich okouzlujících prací nezapomeňte 

navštívit v Galerii 9 od 20. listopadu.

Domov PETRA Mačkov se nachází v krás-
ném koutě jižních Čech, v bývalém 
okrese Strakonice. Nabízí uživatelům 
sociálních služeb tyto typy pobytových 
sociálních služeb: chráněné bydlení 
v Mačkově a v Blatné pro osoby s men-
tálním 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 posti-
žením od 15 let věku a seniory jsou am-

bulantní službou určenou nejen klientům 
domova, ale i cílovým skupinám z řad 
veřejnosti.

V rámci své hlavní činnosti zajišťuje do-
mov pro uživatele služeb podporu a péči 
ošetřovatelskou, zdravotní a lékařskou, 
rehabilitační, sociální, terapeutickou, 
výchovnou a vzdělávací, volnočasové ak-
tivity a pracovní zapojení klientů.

Dlouholetými obyvatelkami chráně-
ného bydlení jsou i děvčata, která pracují 
v sociálně terapeutických dílnách a je-
jichž díla už dlouhá léta přinášejí mnoha 

lidem radost. Za všechny stojí jmenovat 
Aničku Křížovou, Žofi i Peterovou, Janu 
Ratajovou (autorky většiny obrazů), Ma-
rušku 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 vy-
jadřují originalitu a autenticitu, jsou ne-
okázalá a čiší z nich radost ze života. Více 
na www.domovpetra.cz. vm
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Kreativní dílna 

Zastav se a tvoř

Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny 
věkové kategorie, tvoříme zde pro ra-
dost, 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.    
Program dílen v Galerii 9 vždy ve středu 
od 17 do 19 hodin.
  7. 11. - šijeme nahřívací podušky
14. 11. - dárky z drátků
21. 11. - dárky z fi lcu
28. 11. - adventní výzdoba na dveře

Dámský klub

Od 19 do 21 hodin.
21. 11.  - relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte objedná-
vat, kapacita je ale omezena provozními 
možnostmi. Kurz probíhá přímo ve 
výstavních prostorách. 

V Galerii Hala C vystavuje Noam Omer 
V nové Galerii Hala C, Drahobejlova 15, Praha 9 (vstup z ul. Lihovarská 12, přes dvůr) trvá až do 12. listopadu výstava mladého 

izraelského umělce Noama Omera. Otevřeno je po dobu konání výstavy od pondělí do neděle od 15 do 19 hodin.

Jak název výstavy napovídá, 
autor přetváří výjevy z myto-
logie do groteskních situací, 
v nichž často hraje hlavní roli 
postava jeho vlastního otce, 
jehož podobu nese i Venuše 
na ústřední malbě.

Před patnácti lety, kdy du-
ševně nemocný Noam začal 
systematicky tvořit, to byl 
právě jeho otec, kdo se stal 
jeho ochranitelem a průvod-
cem v uměleckém světě. 

Noam Omer pracuje nejen 
s obrazy z dějin kultury, ale 
především s těmi, které for-
mují naši nedávnou minulost 
i současnost. Vztahuje se 

nejen k obrazům z židovsko-
-křesťanské tradice, k tragédii 
holocaustu, která pozname-
nala i jeho vlastní rodinu, ale 
také k aktuálním událostem, 
jako byl útok na newyorská 
„dvojčata“ 11. září 2001 nebo 
dnešní drama v Aleppu. Jed-
notlivé prvky reality malíř 
štěpí do kontrastních ploch, 
které dohromady skládají for-
málně i významově deformo-
vanou mozaiku. Lidská těla, 
drapérie i prostory mají totož-
nou strukturu a splývají tak 
v jedinou nerozlišenou maté-
rii, v níž se odehrává apoka-
lyptické lidské hemžení.

Omerovy obrazy, počítačové 
grafi ky a fotomontáže mo-
hou připomínat cyklus Hrůzy 

války Francisca de Goyi, a to 
nejen díky ad absurdum do-
vedenému zobrazení krutosti 
a utrpení, ale i kvůli vyhroce-
né dramatické optice. U Ome-
ra, podobně jako u Goyi, je 
vidění světa ovlivněno nejen 
vnějšími podněty, ale pře-
devším chaosem, který mu 
v mysli způsobila duševní 
nemoc. Ta mu paradoxně do-
voluje nahlédnout a ztvárnit 
ty fasety skutečnosti, které 
běžným lidem mohou zůstat 
skryté.

Kurátorka výstavy: Terezie 
Zemánková, koncept výstavy: 
Galit Semel. em

Ukřižovaný otec

Smetanovo trio zahraje skladby 
Suka, Rachmaninova a Arenskeho
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje na vysočanské radnici v Praze 9 koncertem Smetanova tria 8. listopadu od 19 hodin.

Smetanovo trio ve složení Jit-
ka Čechová (klavír), Radim 
Kresta (housle) a Jan Páleníček 
(violoncello) zahraje skladby 
Josefa Suka, Sergeje Rachma-
ninova a posluchači budou mít 
i zcela jedinečnou možnost 
slyšet neznámou hudbu Anto-
na Arenskeho. 

Anton Arensky, ruský hu-
dební skladatel, klavírista, 
představitel romantismu, byl 
pod silným vlivem Čajkovské-
ho hudby. Narodil se 12. čer-
vence 1861 (Veliký Novgorod), 
zemřel 25. února 1906. Vyrostl 
v hudební rodině. Skládal již 
od devíti let. Roku 1879 se 
rodina přestěhovala do Petro-
hradu, kde Anton začal záhy 
studovat konzervatoř, kde ho 
vedl Nikolaj Rimskij-Korsa-
kov. Absolvoval roku 1882, 
následně začal učit na Mos-
kevské státní konzervatoři. 
Jeho žáky zde byli například 
Alexandr Skrjabin nebo Sergej 
Rachmaninov. V letech 1895-
1901 vedl petrohradský Carský 
sbor. Poté působil jako sklada-
tel, dirigent a klavírista.

Smetanovo trio

Smetanovo trio, založené v roce 
1934 legendárním českým 
klavíristou Josefem Páleníč-

kem, patří k nejprestižnějším 
českým souborům součas-
nosti. Současní členové ve své 
interpretaci navazují na ideál, 
který vytvořili jeho před-

chůdci, ale i další významné 
sólistické osobnosti interpre-
tačního umění 20. století, které 
se setkávaly na poli komorní 
hudby (Oistrach, Rostropovič, 
Richter; Stern, Rose, Istomin). 
I dnešní členové Smetanova tria 
– všichni tři významní čeští só-
listé – dokazují, že základním 
předpokladem úspěchu každé-
ho kvalitního tria je dokonalá 
sólistická vybavenost hráčů.

Cesta Smetanova tria je 
v poslední době lemována 
mimořádnými úspěchy. Je 
pravidelným hostem význam-
ných pódií doma (Pražské 
jaro, Janáčkův máj, Moravský 
podzim, Concentus moraviae, 
Malostranské komorní slav-
nosti) a v zahraničí (Francie, 
Německo, Švýcarsko, Velká 
Británie, Itálie, Slovinsko, 
Chorvatsko, Japonsko, Brazí-
lie, USA, Egypt).

Trio spolupracuje s předními 
dirigenty — Jiří Bělohlávek, 
Libor Pešek, John Axelrod, 
Michael Boder, Tomáš Hanus 
nebo Stanislav Vavřínek — 
a s domácími i zahraničními 
orchestry, z nichž jmenujme 
například Bamberger Sym-
phoniker, Orchestra della 
Svizzera italiana Lugano, Or-
chestre National des Pays de 

la Loire, Symfonický orchestr 
hl. města Prahy FOK, Pražská 
komorní fi lharmonie, Ko-
morní fi lharmonie Pardubice 
nebo Moravská fi lharmonie 
Olomouc. 

V neposlední řadě rovněž 
realizovalo celou řadu nahrá-
vek u domácích a zahranič-
ních společností. 

Smetanovo trio

I N F O

Koncert Smetanova tria se koná 
v obřadní síni vysočanské radnice, 
Sokolovská 14/324, Praha 9 (omezená 
kapacita sálu). 
Program: 

Josef Suk – Trio C moll Op. 2
Sergej Rachmaninov – Elegické trio
č. 1 G moll
Anton Arensky – Trio  D moll č. 1
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Vyprávění o mistru vyprávění
Říká se, že realita vždycky předčí fikci. Platilo by to však i v případě zřejmě největšího snílka a fantasty v dějinách?

O kom je řeč? O muži, který se 
jmenoval Jules Gabriel Verne, 
o muži, který napsal desítky 
dobrodružných knih a před-
pověděl celou řadu ve své 
době nemyslitelných vynálezů 
a technických vymožeností. 
Ačkoli i u nás na jeho knihách 
vyrostly tisíce dětí, sotva po-
tkáte někoho, kdo by věděl 
něco více ze spisovatelova ži-
vota. Tento dluh se snaží fran-
couzskému průkopníkovi sci-fi  
splatit Divadlo AHA! svojí hrou 
Jak Jules žil Verne s Radovanem 
Klučkou v titulní roli.

Žádná nuda na jevišti ani v životě

O skutečnosti, že Vernův život 
nebyl žádná nuda, se dětského 
návštěvníka vysočanského 
Divadla Gong rozhodl pře-
svědčit scénárista a režisér 
v jedné osobě Ondřej Lážnov-
ský, který pro „Aháky“ dra-
matizoval například proslulé 
foglarovky o Rychlých šípech. 
Lážnovský si pro inscenování 

Vernova životopisu zvolil jako 
výchozí bod předurčenost, se 
kterou lidé přicházejí na svět. 
Malý a později mladý Jules se 
tak od počátku vzpírá přání 
svého otce, který by ze syna 
rád měl advokáta. Mnohem 
více než ke spisům soudním 
ho to táhne ke spisování pří-

běhů, které se mu doslova rojí 
v hlavě. Není divu, když jsme 
hned na začátku hry svědky 
Julesova zrození, na které 
bedlivě dohlížejí čtyři sudič-
ky – rádcové, kteří ho budou 
doprovázet celým životem. 
Zatímco na bohyni spravedl-
nosti Th emis, bohyni hvěz-

dářství Uranii a patrona všech 
námořníků svatého Mikuláše 
z Myry jsou v roce 1828 u ko-
lébek novorozenců zvyklí, 
Moderní doba zatím jen tu 
a tam nesměle nakukovala 
zpovzdálí. Tenhle Verneovic 
kluk se jí však zalíbil na prv-
ní pohled. Od této chvíle mu 
bude do ucha šeptat celých 
sedmasedmdesát let, než au-
tor Ocelového města, 20 000 
mil pod mořem či Tajuplného 
ostrova vydechne naposledy. 
Ale to je ještě strašně daleko. 
Vždyť jsme teprve na začátku 
celé té bláznivé hořkosladké 
hry, které se říká život, a náš 
milý vizionář se teprve chystá 
udělat první krůčky. Pojďme 
se společně podívat, jakými 
klikatými cestami ho pove-
dou.

Divadelní hru Jak Jules žil 
Verne pro děti od 8 let můžete 
vidět v sobotu 24. listopadu 
od 15 hodin v Divadle Gong. 
Text a foto: dg

Z představení Jak Jules žil Verne v Divadle Gong

Kosmetická taštička
V listopadovém workshopu si pod vedením zkušené lektorky 

vyrobíte vlastní kosmetickou taštičku.

Látku podložíte vatelínem 
a naučíte se správně prošívat 
vrstvený díl. Budete šít ručně 
i na šicím stroji. 
Kdy: sobota 17. listopadu od 10 
do 16 hodin
Kde: Obecní dům ve Vyso-
čanech (výtvarný ateliér), 
Jandova 4
Cena: 500 Kč (pracovní po-
můcky a materiál v ceně)

S sebou: šicí stroj (není pod-
mínkou)
Kapacita kurzu omezena. 
Rezervace míst: 777 853 883, 
kurzy@divadlogong.cz, elek-
tronická přihláška na www.
divadlogong.cz. Záloha 
200 Kč, nutno zaplatit v kan-
celáři kurzů nejpozději čtyři 
dny před akcí. Text a ilustrační 

foto: dg 

Kdo probudí andělíčka?
Který den je v roce ten nejdelší? Přece Štědrý den, když je 

dozdoben vánoční stromek a začíná nekonečně dlouhé čekání 

na štědrovečerní večeři a zvonek, kterým Ježíšek ohlašuje 

svůj příchod. Zkraťte dětem čekání pohádkou v divadle. 

Letos dětem i dospělým své 
dveře otvírá Divadlo Gong i ve 
sváteční den speciálním uve-
dením pohádky O zapomnětli-
vém psaníčkovém andělíčkovi. 
V pohádce, kterou napsal 
herec Karel Zima, má náš che-
rubín sice jen jeden, avšak zato 
veledůležitý úkol. Posbírat od 
dětí jejich přání napsaná na 
lístky a doručit je Ježíškovi. 
Jenže tentokrát se nebeský po-
slíček ne a ne probudit. Jestli 
nevstane včas, skončí letošní 
Vánoce katastrofou. 

O svém osobním vztahu 
k pohádkové hře říká herec 
jedné z hlavních rolí Jarmil 
Škvrna následující: „Andě-
líček je taková naše vlajková 
loď, radost, kterou jsme si do-
přáli s Karlem. A protože jsme 
se v ní obsadili do role ponoc-
ných, kterým je celý věk, 
a taky díky tomu, že to hra-
jeme jen jeden měsíc v roce, 
můžeme to hrát klidně až do 
smrti. Však když jsme nedáv-

no viděli záznam z premiéry, 
uvědomili jsme si, jak jsme 
hráli dědečky, kterým bylo asi 
tak 78 roků, a teď po letech už 
jsme se vyšplhali na takových 
krásných 103 a 106. Já jsem 
pochopitelně ten mladší.“
Text a foto: dg

I N F O

Předprodej vstupenek

Předprodej na štědrodenní pohádku 
O zapomnětlivém psaníčkovém andě-
líčkovi, kterou uvedeme v Divadle Gong 
v pondělí 24. prosince od 13 hodin, byl 
již zahájen. Cena v předprodeji 110 Kč. 
Případný doprodej zbylých vstupenek 
v den konání představení 150 Kč.
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GONG

1.11. čtvrtek  19.00
Pocta trampské písni – 100 let 
trampingu
Vystoupí K. T. O. v původním obsazení, 
J. Vrbová, J. Frühwirt, T. Linhart a Pacifi k.

4. 11. neděle  16.00 a 19.00
Zdeněk Izer: Na plný coole!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného 
humoru známého komika.

5. 11. pondělí  19.00
Neil Simon: Drobečky z perníku
Barová zpěvačka Evy se od své nezletilé 
dcery Polly učí, jak se má žít. V hlavní roli 
S. Stašová.

6. 11. úterý  14.00
Pořad MČ Prahy 9 pro seniory
Od operety k muzikálu
Účinkují D. Hořínková, F. Antonio 
a V. Antonio.

6. 11. úterý  19.00
Daniel Glattauer: Magická hodina
Jízlivá komedie o manželském páru, jenž 
má lepší časy za sebou. V hlavní roli 
V. Cibulková.

7. 11. středa  19.00
Donald Churchill: Natěrač
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho 
neúspěšného herce s L. Nohou v hlavní roli.

8. 11. čtvrtek  19.00
Devítka
Koncert skupiny opírající se o původní 
repertoár melodických písniček.

9. 11. pátek  19.00
Fontána
Tradiční podzimní bigbítový koncert plný 
hitů 60. a 70. let

11. 11. neděle  16.00
Burton Lane, Jiří Voskovec, 
Jan Werich: Čochtan vypravuje
Nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec 
v osobité úpravě Josefa Dvořáka.

13. 11. úterý  19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
Oto Kovařík: Škaloud
Když maloměstská škola místo ohlášené-
ho europoslance omylem přivítá vychyt-
ralého podvodníka, začnou se dít věci.

14. 11. středa  19.00

Pořad Slováckého krúžku v Praze

Posezení u cimbálu

15. 11. čtvrtek  19.00

Robert Křesťan a Druhá tráva

Koncert známé bluegrassové skupiny.

16. 11. pátek  17.00

Přednáška PhDr. Marty Foučkové

17. 11. sobota  19.00

Pořad Slováckého krúžku v Praze

Kateřinské hody

18. 11. neděle  16.00

Koncert ke 100. výročí založení 

republiky „Kde domov můj?“
Účinkují A. Klamo, J. Kovacz, Klárovo 
kvarteto, Š. Csöle-Knížetová a pěvecký 
sbor Petrklíč.

 19. 11. pondělí  19.00
Karel Plíhal – recitál (nevhodné pro 
děti do 12 let)
Koncert svébytného folkaře, písničkáře 
a poety. Hostem bude Petr Fiala.

21. 11. středa  19.00
Jazz Club Gong
Classic Jazz Collegium Boba Zajíčka
Nestárnoucí legenda českého tradičního 
jazzu.

22. 11. čtvrtek  19.00
Pavel Žalman Lohonka a spol.
Koncert jedné z nejvýraznějších postav 
domácí folkové scény.

23. 11. pátek  19.00
Edward Taylor: Co takhle ke zpově-
di.../„Pardon me, Prime Minister“
Sídlo premiéra zasáhla bomba! Vláda 
Jejího Veličenstva se chystá splnit svůj slib 
zatočit se zábavním průmyslem a hazar-
dem. Hrají P. Nárožný, J. Čenský a další.

25. 11. neděle  19.00
Robert Anderson: Víš přeci, že nesly-
ším, když teče voda
Tři velice směšné, avšak lidské příběhy 
ze života s P. Nárožným v hlavní roli.

26. 11. pondělí  19.00
Pavel Fiala, Josef Dvořák: S Pydlou 
v zádech
Prostý lidový chytrák se zaplétá v šacho-
vé partii mocných. V hlavní roli J. Dvořák.

28. 11. středa  19.00
Ray Cooney: Příště ho zabiju 
sám/“Out of Order“
Co všechno může způsobit nevěra 
a jedna „z nebe spadlá“ mrtvola? V hlav-
ní roli L. Noha.

29. 11. čtvrtek  19.00
Fešáci
Koncert plný nejznámějších a nejslavněj-
ších hitů a vánočních písní.

30. 11. pátek  19.00
Neil Simon: Bosé nohy v parku
Jak žít ve dvou, když zrovna platí, že se 
protiklady přitahují? Hrají V. Freimanová 
a R. Hrušínský.

GONG DĚTEM

1. 11. čtvrtek  10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavo-
lamu 6+
Kultovní klukovský napínavý román 
s hororovými prvky převedený na diva-
delní prkna.

2. 11. pátek  10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Přího-
dy Ferdy Mravence 3+
Napínavá dramata i humorné taškařice 
broučků, motýlů, housenek, červíků 
a pavouků, odehrávající se v nejtaj-
nějších úkrytech v trávě, pod kameny 
i na břehu potoka.

3. 11. sobota  15.00
J. Lesák: Elektrický Emil 9+
Pohádka podle skutečného příběhu vy-
sočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
13.30–14.30 Doprovodný program – 
kreativní dílna na Malé scéně (ke vstu-
pence na pohádku zdarma)

5. 11. pondělí  10.00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
9+
Mediální výchova pro děti a mládež 
v kyberkostce.

6. 11. úterý  10.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula 
a Kuba Kubikula 4+
Pohádka o potulném medvědáři a jeho 
malém mlsném medvídkovi, který se 
ukrutně bál strašidel.

7. 11. středa  10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi a ko-
čičce 3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu 
nemotorném pejskovi a způsobně vycho-
vané kočičce.

8. 11. čtvrtek  10.00
J. Lesák: Elektrický Emil 9+

10. 11. sobota  15.00
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný: 
Mauglí 5+
Na poradní skále uprostřed indické 
džungle se ve vlčí smečce rozhoduje 
o životě či smrti ztraceného lidského 
mláděte Mauglího.

12. 11. pondělí  10.00
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný: 
Mauglí 5+

13. 11. úterý  10.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství 
Toma Sawyera 8+
Škola? Pche! To je přece ztráta času, 
když venku se zatím dají zažít velká 
dobrodružství.

14. 11. středa  10.00
DERNIÉRA
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný: 
Devatero pohádek 5+
Pan Kolbaba na dobrodružné poštovní 
pochůzce světem.

16. 11. pátek  10.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství 
kocourka Modroočka 3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak 
jeden kočičí kluk poznával svět.

17. 11. sobota  15.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství 
kocourka Modroočka 3+

21. 11. středa  10.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá 
čarodějnice 4+
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice 
malé čarodějnice, která už chce konečně 
patřit mezi velké, a jejího věrného druha 
a rádce havrana Abraxase.

22. 11. čtvrtek  10.00
Malá scéna 
J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička
3+
Příběhy malého nezbedného medvídka 
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice 
Barbory a klauna Vasila.

23. 11. pátek  10.00 
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
5+
Veselá i poučná pohádková klasika 
o špatných lidských vlastnostech pro 
děti i dospělé.

24. 11. sobota  15.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne 8+
Doba, život a dílo francouzského snílka, 
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného 
vizionáře.

26. 11. pondělí  10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne 8+

27. 11. úterý  10.00 a 14.15
A. Hoffmeister, H. Krása: Brundibár 5+
Podaří se dětem a zvířátkům přezpívat 
a porazit zlého a hamižného fl ašinetáře 
Brundibára? Slavná dětská opera z tere-
zínského ghetta.

28. 11. středa  9.00
Malá scéna
K. Čapek, V. Hutařová: Dášeňka čili 
život štěněte 3+
Pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se 
malá Dášeňka učí všem psím dovednos-
tem, aby se pak jako psí slečna mohla 
sama vydat do světa.

28. 11. středa  10.30
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.: 
Romeo & Julie 12+
Největší příběh všech dob, který není 
nutné představovat. Tentokrát v unikátní 
úpravě pro dva herce. Shakespeare 
v próze. Shakespeare pro dva. Shake-
speare is dead! Prostě o lásce.

29. 11. čtvrtek  10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se 
bouří 6+
Druhý díl kultovní klukovské románové 
trilogie navazující na s úspěchem uvádě-
nou první část - Záhada hlavolamu.

30. 11. pátek  9.00 a 10.30
E. Petiška, M. Mazal, R. Klučka: Birli-
bánova podivuhodná cesta 3+
Fantastická cesta jednoho malého chlap-
ce do úžasného světa hraček.

KLUB KOCOUR

8. 11. čtvrtek  19.30
JRP BAND
Poctivý pražský bigbít.

20. 11. úterý  19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových 
hudebníků.

27. 11. úterý  19.30
6 PLUS 6 PLUS 6
Unikátní komponovaný večer plný 
folkových písní s nádechem bigbeatu, 
šansonu a divadelních melodií. Zahraje 
folkrocková formace Alfi k&KruppEssen 
a šansoniérka a zpěvačka Divadla 
Semafor Irena Zlámalová. Vrcholem 
večera bude netradiční spojení všech 
zmíněných žánrů z autorských dílen 
obou protagonistů a také děl Jiřího Su-
chého a Jiřího Šlitra. Zvláštním hostem 
Eva Přívozníková.

29. 11. čtvrtek  19.30
ŠUPLÍK
Formace navazující na odkaz skupiny 
Třetí dech a směřující k progresívní 
variantě „garážového folku“.

Divadlo Gong

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9, tel.: 266 311 629, 
777 865 885, e-mail: gong@divadlogong.cz
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Listopad v Edu 

Bubo Klubu

Měsíc listopad bude v Edu 

Bubo Klubu zářit světly. 

Nejdříve se 1. listopadu rozsvítí 
svíčky v andělských svícnech 
a prostřednictvím světla budou 
odeslány vzkazy všem blízkým, 
kteří už mezi námi nejsou. 

O pár dní později, 11. lis-
topadu, se můžete připo-
jit a rozsvítit svůj lampion 
v pohádkovém průvodu. 
Na vás všechny se bude-
me těšit v parku Podkovářská 
ve Vysočanech. Bližší in-
formace o akcích se dozvíte 
na www.edububoklub.cz. mv 

Klub pro děti i tvoření pro dospělé
Košík nápadů je dětský zájmový klub, který najdete na adrese Špitálská 885/2A, nedaleko 

stanice metra B Vysočanská, v sousedství základní školy a gymnázia. Působí již třetím rokem, 

letos s podporou Úřadu městské části Praha 9.

Vyzkoušejte návštěvu středeč-
ního dopoledního hudebního 
kroužku od 9.30 do 10.30 hodin 
spolu se svým dítětem nebo ně-
kterého z výtvarných kroužků.

Domluvte si návštěvu Koší-
ku nápadů i mimo dobu uve-
denou pro konkrétní kroužky, 
zjistěte, co vše je možné 
v Košíku vyzkoušet a zažít 
v dopoledních i odpoledních 
hodinách. Můžete si přijít 
i pohrát s novými kamarády.

Tvoření pro dospělé

Maminky, přijďte si tvůrčím 
způsobem zarelaxovat. Vyber-
te si z nabídky tvoření pro do-

spělé ve čtvrtek od 15.30 nebo 
v pátek od 10 hodin.
Lekce Tvoření pro dospělé je 
třeba předem rezervovat nej-
později tři dny před uvedeným 
datem.
15. 11. v 15.30 Vytvořte vlastní 
design ekologické nákupní 
tašky
16. 11. v 10.00 Vytvořte vlastní 
design ekologické nákupní 
tašky

22. 11. v 15.30 Ozdobte si ad-
ventní věnec
23. 11. v 10.00 Ozdobte si ad-
ventní věnec
29. 11. v 15.30 Výroba tradič-
ních i netradičních vánočních 
ozdob
30. 11. v 10.00 Výroba tradič-
ních i netradičních vánočních 
ozdob

Bližší informace o ceně, 
případně další podrobnosti 
sdělíme zájemcům na tel.: 
605 406 758 nebo na e-mai-
lu jitkaobermajerova@se-
znam.cz
jo

Cirkus BOB 
NAVARO KING 
na Střížkově 

Cirkus je opět v Praze 9 

u stanice metra Střížkov. 

Vystoupení můžete vidět až 

do 25. listopadu.

Program trvá dvě a půl hodi-
ny i s přestávkou, během níž 
je možné navštívit zvěřinec 
a vyfotit se s tříměsíčními 
lvíčaty nebo se povozit na po-
nících.

Pod šapitó uvidíte drezuru 
somálských lvů, staroklad-
rubských koní, velbloudů 
a dalších zvířat. Vystoupí 
artisté z Litvy, Německa, Ma-
ďarska a České republiky. 
Více na www.cirkusking.cz 
red

Plnou parou vpřed 
Stále ještě máte možnost přihlásit se do kroužků Domu dětí a mládeže. Nebo vás můžeme 

navnadit na nové kroužky, které chystáme odstartovat – Letecký modelář, Knihařská dílny/

Scapbooking nebo Elektrická kytara. 

Sledujte náš web a buďte v ob-
raze, kdy s kroužky vyjedeme.

Poslední volná místa v krouž-
cích…

Pokud vás baví tanec, doporu-
čujeme vyzkoušet Irské tance 
a step. Kroužek je určen pro 
dospělé i pro děti.

Nebo se chcete naučit od 
každého stylu něco? Zvolte si 
tedy kroužek Tanečky zahr-
nující průpravu na klasický 
balet, moderní tanec, jazzový 
nebo i irský tanec.

Pro milovníky domácích maz-
líčků je zde kroužek Chovatel, 
kde se naučíte, jak se o netradič-
ní a vzácné mazlíčka starat.

Také se můžete se svým 
mazlíčkem přihlásit na krou-
žek Králičí hop. U nás je 
 úplnou novinkou! Jedná se 
o unikátní kroužek, který 
bude probíhat formou „cvičá-
ku“. Je zapotřebí mít vlastního 
králíka, se kterým dorazíte na 
výcvik, kde se vám bude lek-
torka věnovat.

Pro technické typy dětí zde 
máme ještě volná místa na IoT 
– telemetrie a interakce s člo-
věkem, nebo Elektro kroužek.

Sledujte náš web a budeme 

se těšit na viděnou na jednom 
z našich kroužků.

Neváhejte a vyberte si krou-
žek na našem 
www.ddmpraha9.cz mb

I N F O

Dům dětí a mládeže 

Praha 9

Měšická 720/2, Praha 9
www.ddmpraha9.cz
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Ž I V O T  K O L E M  N Á S

16. – 18. 11.
7. ročník

• VAŘENÍ S ČOKOLÁDOU • ČOKOLÁDOVÝ TRH 
• TANEČNÍ A HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
• DEGUSTACE • SOUTĚŽE • WORKSHOP

Vyhrajte 
BERLINGO
na víkend!

okoládový
FESTIVAL
NEJVĚTŠÍ SLADKÁ UDÁLOST V ČR

PARTNEŘI AKCE:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

PRONAJMISITO.CZ

A5_sparta_cokofest.indd   3 09.10.18   9:42

Čokoládový 
festival na Harfě
Od 16. do 18. listopadu bude Galerie Harfa v Praze 9 čokoládová! Své 

stánky tu rozloží prodejci nejrůznějších čokoládových specialit a dobrot, 

jichž bude ještě víc než v minulém roce.

A nebudou tu zdaleka jenom oni. 
Čokoládový festival na Harfě přinese 
třeba kulinářskou přehlídku, na níž 
skvělí kuchaři předvedou své čoko-
ládové recepty. V nich uvidíte, s čím 
vším je možné čokoládu kombino-
vat. Už jste třeba ochutnali gaskoň-
ské dušené hovězí maso s čokoládou 
a armagnacem? Nebo vanilkovou 
krupicovou kaši z espumy s čoko-
ládovým sněhem ze suchého ledu? 
Příznivci umění se zas jistě rádi za-
staví u obrazů malovaných hořkou, 
bílou a barevnou čokoládou štětcem 
a špachtlí na plátno. 

A na co se návštěvníci ještě mohou 
těšit?

„Letos bude v Praze více stánků, 
ochutnávek a také se uskuteční 

řada zajímavých soutěží, napří-
klad Hra o poklad. Každý, kdo se 
do hry bude chtít zapojit, si může 
u vstupu za 30 Kč zakoupit zlatý 
čokoládový pohár. Každý pohár 
obsahuje klíč k pokladu, ale pouze 
jeden z těchto klíčů otevře truhlu 
s dárky od našich sponzorů a od-
měnou 8000 Kč! 

ČokoFest bude věnován také uče-
ní. Budeme učit návštěvníky, jak 
vařit čokoládu.

Ve festivalovém programu samo-
zřejmě nebudou chybět aktivity pro 
děti. Těch bude v letošním ročníku 
víc, než jich bylo loni, takže si tu 
na své přijde skutečně celá rodina. 
Více informací naleznete na www.
cokoladovy-festival.cz. Vstup zdar-
ma. red

Znění tajenky zašlete do 15. listopadu na mail: majkakurkova@gmail.com a pět vylosovaných získá čokoládovou odměnu.

Vyluštěte křížovku a dozvíte se španělské přísloví, které říká: Myšlenky by měly být jasné a … (dokončení v tajence).
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 K O N T E J N E R Y  N A  L I S T O P A D  A  P R O S I N E C

Velkoobjemové kontejnery
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Do VOK patří tyto odpady:
• nábytek • koberce a linolea • 
lyže, snowboardy, kola 
• velká zrcadla • umyvadla 
a WC mísy

Do VOK nepatří:
• lednice • televizory a počíta-
čové monitory • zářivky 
a výbojky • autobaterie • jiné 
nebezpečné odpady

VOK je přistaven ve stanove-
ný den na stanovišti pouze na 
4 hodiny (časy jsou uvedeny 
v harmonogramu). Součástí 
přistavení VOK je obsluha, 

která koordinuje ukládání 
odpadů. VOK není určen pro 
odkládání objemného (nebo 
jiného) odpadu podnikatelský-
mi subjekty!

listopad

3.11. 8.00-12.00 Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická

 9.00-13.00 Lihovarská u č. 11

5.11. 15.00-19.00 nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)

6.11. 13.00-17.00 Prouzova

 14.00-18.00 Kytlická (proti zdravotnímu středisku)

 15.00-19.00 Drahobejlova x U Svobodárny

10.11. 8.00-12.00 Kovanecká x Podvinný mlýn

 9.00-13.00 Hrdlořezská u č. p. 64/43

12.11. 15.00-19.00 Na Harfě x Českomoravská

13.11. 13.00-17.00 K Moravině (v úseku U Školičky-Sokolovská)

 14.00-18.00 Jablonecká u č. p. 715/9

 15.00-19.00 Pešlova x Paříkova

19.11. 15.00-19.00 Ctěnická x Měšická

20.11. 13.00-17.00 Matějkova x Čihákova (u bývalé KB)

 14.00-18.00 Veltruská x Litvínovská

 15.00-19.00 Stoupající - parkoviště u hřbitova

24.11. 8.00-12.00 Kopečná x Nad Šestikopy

 9.00-13.00 Vysočanská 39/573

26.11. 15.00-19.00 Prosecká 119

27.11. 13.00-17.00 Rumburská x Litvínovská

 14.00-18.00 Poděbradská x Podkovářská

 15.00-19.00 Novoborská x Českolipská

prosinec

1.12. 8.00-12.00 Pokorného x Jahodnická

 9.00-13.00 Kovářská x U Školičky

3.12. 15.00-19.00 Děčínská - horní parkoviště

4.12. 13.00-17.00 Jetřichovická proti č. 10

 14.00-18.00 Na Břehu x Mlékárenská

 15.00-19.00 Zubrnická x Trmická

8.12. 8.00-12.00 Vysočanské nám. x Prokopka

 9.00-13.00 Před Mosty x Za Mosty

10.12. 15.00-19.00 Drahobejlova - u st. metra Českomoravská

11.12. 13.00-17.00 Pískovcová

 14.00-18.00 Pod Strojírnami

 15.00-19.00 Novoborská x Varnsdorfská

15.12. 8.00-12.00 Bílinská x Litvínovská

 9.00-13.00 Hrdlořezská u č. p. 64/43

17.12. 15.00-19.00 Vysočanská 85/546

18.12. 13.00-17.00 K Lipám x Chrastavská

 14.00-18.00 Měšická x Novoborská

 15.00-19.00 Jablonecká x Šluknovská

B E Z P L A T N Á  P R Á V N Í  P O R A D N A

 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:  7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12. 2018

Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup

Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová

V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny 
budou rozdávat od 14.30 hodin pořadová čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad 
totožnosti s trvalým pobytem na území Prahy 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hlou-
bětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9). Další informace získáte 
v infocentru.

B E Z P L A T N Á  P R Á V N Í  P O R A D N A  –  E X E K U C E

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

Termíny:  14. 11., 12. 12. 2018

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 a o možnosti o tuto službu požádat vám 
poskytnou pracovníci v infocentru.

P O L I C I E  Č R  1 5 8 M P  P R A H A  1 5 6

Policie ČR, Místní oddělení 

Prosek

Bohušovická 485/10
190 00 Praha 9
Stálá služba 
tel.: 974 859 730, 286 889 207
fax: 974 859 738
e-mail: orp3.mop.prosek.podatelna@
pcr.cz

Policie ČR, Místní oddělení 

Vysočany

Ocelářská 1360/33
190 00 Praha 9
Stálá služba 
tel.: 974 859 710, 284 819 258
fax: 974 859 718
e-mail: orp3.mop.vysocany.podatelna@
pcr.cz

Obvodní ředitelství Městské 

policie Praha 9 - Prosek

Veltruská 576
tel.: 222 025 588, 222 025 589
fax: 222 025 623
e-mail: operacni.p9@mppraha.cz

Okrsková služebna 

Městské policie Praha 9 -

- Hrdlořezy

V Třešňovce 232/2 (Kaufl and)
tel.: 283 840 832
Okrskové služebny nejsou v provozu 
24 hodin denně. V případě, že se 
nemůžete dovolat na okrskovou služeb-
nu, kontaktujte přímo obvodní ředitelství 
na tel.: 222 025 588
Přestupky: 222 025 604 
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Harmonogram mobilního sběru 

nebezpečného odpadu v roce 2018

17. 11. – So křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji 8.00–8.20

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou) 8.30–8.50

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská 9.00–9.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova 9.40–10.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská) 10.10–10.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy 10.50–11.10

U Smetanky (u potravin Lidl) 11.30–11.50

Sběr BIOODPADU
… do přistavených velkoobjemových kontejnerů – podzim 2018

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

So 3. listopadu 2018 – 9.00–12.00 hod.

Nad Krocínkou x Obvodová
Ne 4. listopadu 2018 – 9.00–12.00 hod.

Pokorného x Jahodnická
Kopečná x Nad Šestikopy

Ne 4. listopadu 2018 – 13.00–16.00 hod.

Nad Kundratkou mezi č. 869/13b a 385/15

So 17. listopadu 2018 – 13.00–16.00 hod.

Miškovická x Poleradská

Ne 18. listopadu 2018 –  13.00–16.00 hod.

Podvinný mlýn 12–14

Hlavní město Praha zajišťuje 
pro své obyvatele zdarma sběr 
těchto druhů nebezpečných 
odpadů: rozpouštědla, kyse-
liny, zásady, fotochemiká-
lie, pesticidy, zářivky a jiný 
odpad s obsahem rtuti, olej 
a tuk (kromě jedlého), barvy, 
tiskařské barvy, lepidla, prys-
kyřice, detergenty obsahu-
jící nebezpečné látky (čisticí 
prostředky), léčiva, baterie 
a akumulátory.

Kapalné nebezpečné odpady 
musí být předány v pevně 
uzavřených nádobách!

Mobilní sběr nebezpečných 
odpadů na území hl. m. Prahy 

je služba určená pro občany 
Prahy (osoby s trvalým poby-
tem na území města). Z tohoto 
důvodu vyžaduje obsluha 
svozového vozidla předložení 
občanského průkazu, ale je 
 povinna od občana odpad pře-
vzít i v případě, že má trvalý 
pobyt na území jiné MČ, než 
na které se momentálně svo-
zové vozidlo nachází.

Pokud zjistíte jakékoli ne-
dostatky v oblasti nakládání 
s nebezpečným odpadem, 
obraťte se prosím na adresu: 
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
ochrany prostředí, Jungman-
nova 35/29, 110 00 Praha 1, 
tel.: 236 004 457

Jaká jsou práva cyklistů a motoristů ve městě?
Do pražských ulic denně vyráží desetitisíce řidičů aut, motorek, prostředků veřejné dopravy a jezdců na kole, kteří se chtějí 

rychle a bezpečně dostat do svého cíle. Jak se správně chovat za volantem vozů nebo řídítky kol napovídají obrázky.

1. Cyklista patří na silnici

2. Nebezpečný dooring

3. Na úzké vozovce 
je lepší nepředjíždět

4. Pozor na přednost 
při odbočování vpravo

5. Žádné nebezpečné 
kličkování v koloně

6. Pozor při výjezdu 
z kruhového objezdu

7. Předsunuté stopčáry 
patří cyklistům

8. Ohleduplné přeřazování 
z pruhu do pruhu

9. I přejíždění komunikace má 
svá pravidla

10. Respektovat ostatní je nutné 
i na společných stezkách pro 
chodce a cyklisty

Text a foto: MHMP 
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Pobočky Městské knihovny Praha na Devítce

 Prosek, Měšická 3/806

tel.: 770 130 254, 
bezbariérová

Vysočany, Zbuzkova 34/285

(vchod z ulice Krátkého)
tel.: 770 130 213, bezbariérová

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

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

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

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 nad-
standardní 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).

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ 

SLUŽBA (LPS) 

NA ÚZEMÍ PRAHY 9
Provozovatel LPS:

 K O N T E J N E R Y  N A  K O V O V É  O D P A D Y

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

Drahobejlova 956/51

Habartická 500/48

Hrdlořezská 366/14a

Jablonecká 708/30

Jablonecká 714/40

Jablonecká 718/3

Klíčovská 293/20

Kovanecká 2295/9

Kovářská 1414/9

Kovářská 978/25

Kytlická 764/33

Lihovarská 1093/10

Litvínovská 286/15

Litvínovská 518/40

Lovosická 661/1

Na Harfě 935/5d

Na Rozcestí 1328/8

Na Vysočanských vinicích 824/8

nám. Na Balabence 1433/8

Novoborská 371/10

Novoborská 620/27

Novoborská 649/9

Odlehlá 321/67

Paříkova 354/5

Pešlova 341/3

Pešlova 356/12

Pod Strojírnami 707/13

Poděbradská 777/9

Podvinný mlýn 2126/1

Podvinný mlýn 2281/12

Prosecká 681/119

Rubeška 383/4

Skloněná 551/12

Střížkovská 550/33

Vysočanská 233/93

Vysočanská 554/69

Vysočanská 572/41

Vysočanské nám. 218/4

Zakšínská 571/8

P A R K O V A C Í  K A R T Y

Městská část Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy - oddělení dopravy oznamuje, 
že platnost parkovacích karet vydávaných od roku 2014 rezidentům a abonentům v okolí 
O2 areny, Sparty areny a v okolí ul. Stoupající se prodlužuje do odvolání. Případné změny 
budou avizovány na webových stránkách www.praha9.cz a v časopisu Devítka.

Upozornění: Akce pořádané 

MČ Praha 9 jsou monitorovány
 V souvislosti s nařízením EU 
2016/679 (GDPR) upozor-
ňuje MČ Praha 9, že v místě 
kulturních, společenských, 
sportovních a dalších akcí, 
které pořádá, probíhá foto-
grafování a natáčení videí 
z jejich průběhu pro účely 

prezentace a archivace. GDPR 
představuje právní rámec 
ochrany osobních údajů plat-
ný na celém území Evropské 
unie a hájí práva jejích občanů 
proti neoprávněnému zachá-
zení s jejich daty a osobními 
údaji. 

Semináře Akademie pro bytové domy 

pomáhají řešit řadu aktuálních témat

Projekt Akademie pro bytové domy pokračuje i na podzim 

s novými semináři, které přinášejí atraktivní témata z oblasti 

bytových domů. Na listopad jsou plánovány ještě dva semináře.

Přednáší na nich vysoce kvalifi kovaní odborníci z oblasti práva 
a bydlení a pro všechny registrované účastníky jsou zdarma. 
Přijďte zjistit, jak řešit problémy, se kterými se ve vašem byto-
vém domě setkáváte téměř denně. 

FASÁDA V BYTOVÉM DOMĚ

8. listopadu 2018; 16.00–19.00 hod., Nadace ABF, Václavské ná-
městí 833/31, Praha 1 (v průchodu)

LEGISLATIVA BYDLENÍ

22. listopadu 2018; 16.00–19.00 hod., MČ Praha 9, Sokolovská 
14/324, Praha 9
Semináře začínají od 16 hodin a prezence se návštěvníkům otevírá od 
15:45 hodin. Semináře jsou pro registrované účastníky zdarma. Re-
gistrovat se můžete na www.AkademieBD.cz. Informace o seminá-
řích můžete získat také e-mailem na akademie@dumplnyuspor.cz 
nebo telefonicky na bezplatné lince 800 821 831. 

email: info@fcpraha.cz     telefon - trenér Martin Tichý:  776 018 044 

Olympijský sport a císlo jedna v USA

www.FCPRAHA.CZ

ZENSKÝ FOTBAL
 

         FC PRAHA
hledá 2002-2012

FOTBALOVOU
AKADEMIÍ PRAHA
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S P O R T

GENERÁLNÍ
PARTNER

VSTUPENKY V PRODEJI NA WWW.HCSPARTA.CZ A V PRODEJNÍ SÍTI TICKETPORTAL.

ST 14. LISTOPADU 
OD 18.30 HOD.

NE 18. LISTOPADU 
OD 15.00 HOD.

NE 25. LISTOPADU 
OD 15.00 HOD.

Mažoretky z Vysočan 
jsou mistryněmi Evropy
Mistrovství Evropy v mažo-

retkovém sportu proběhlo 

11.–14. října letošního roku 

v chorvatské Poreči.

V barvách české reprezentace 
se představilo více než 200 
soutěžících z celé republiky. 
 Pražské mažoretky, TJ Sokol 
Vysočany Praha 9, závodily 
v disciplíně Exhibition corps 
junior. Dívky obsadily nád-
herné první místo a získaly ti-
tul MISTR EVROPY 2018. Text 

a foto: Soňa Purmová

Přijďte
na Spartu 
do Podvinného 
mlýna
Sportovní areál AC Sparta Pra-

ha – Podvinný mlýn, Kovanec-

ká 2405/27, Praha 9, e-mail: 

rezervace@acsparta.eu

2. 11. ve 20.30 hodin Futsalo-
vý zápas AC Sparta Praha vs. 
Gardenline Litoměřice
3. 11. Benefi ce Sportovního 
klubu vozíčkářů Praha
3. 11. 45. ročník Sparťanského 
turistického maratónu
10. 11. ve 13.00 hodin Zápas 
Rugby U19
16.-18. 11. 52. ročník turnaje 
v pozemním hokeji Prago-
chema
20. 11. ve 19.30 hodin Florba-
lový zápas ACEMA Sparta Pra-
ha vs. Technology Florbal MB
24. 11. Charitativní turnaj 
v sálové kopané
25. 11. XXVII. ročník Memoriá-
lu Dr. Václava Jíry rk 
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Oslavte s námi naše výročí!  Máme pro vás nachystané tyto slevy a akce: 
- 10 % na očkování + odčervovací tableta na 10kg zdarma

- 500 Kč na čištění zubů ultrazvukem
- 250 Kč na preventivní vyšetření krve + klinické vyšetření zdarma

Fotosoutěž o nejhezčí narozeninovou fotku.
Pro nově registrované pacienty dárek.

(Akce platí do konce listopadu). Více infomací na našich webových stránkách.

SLAVÍME 
10 LET!

VETERINÁRNÍ KLINIKA HLOUBĚTÍN 
Mochovská 535/38, Praha 9 - Hloubětín, 198 00

www.veterinahloubetin.cz, Tel: 281 863 796

SC
-3

81
20

5/
02

SC
-3

81
32

6/
01

w w w.disneyonice.cz  |  w w w.  pragokoncert .com

15. - 16. 12. PRAHA 
Tipsport Arena  
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81

1/
91
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ZEDNICKÉ, 
OBKLADAČSKÉ 

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz

mob. 602 386 895

SC
-3

71
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1/1
3

Inzerce v Devítce telefon: 734 505 923
e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz
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OPTIK CVIKR
 

Jablonecká 423
Tel.: 286 891 295

www.cvikr.cz

Albina Kashkarova

774 849 270
www.bydlimenaproseku.cz

 
Váš byt na Proseku?

ZDARMA

SC
-3
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11

PLYNAŘ 
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

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

SC
-3

72
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3/
11

nová
restaurace

12%
na konzumaci

s tímto letákem

sleva

Zveme Vás

Lihovarská 12,  Praha 9 Tel.:  721 52 6 91 2

Otevřeno po – NE, 11:00 – 22:00 www.liho12.cz
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Švadlenka 

NNNejjejjvvvětě šíš  obchod s s přpříěttší obchod ss přřízzzzííí ememi iemem

Sokolovská 240/902, Praha 9
Tel.: 777 653 145

Potěšte sebe 

i své blízké

VÁNOČNÍ ZBOŽÍ

SC
-3

81
09

9/
07

www.nasepraha.cz

časopis všech Pražanů
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ČÍNSKÝ NÁRODNÍ 
CIRKUS

N E J L E P Š Í  S V Ě T O V Á  A K R O B A T I C K Á  S H O W

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

 25. a 26.1.2019 PRAHA
Kongresové centrum

VSTUPENKY EXKLUZIVNĚ U

30 ŠPIČKOVÝCH ČÍNSKÝCH ARTISTŮ
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TURNÉ K 90. V ÝROČÍ
   OR IGINÁLNÍHO SOUBORU
TURNÉ K 9
  OR IGINÁ

EUROPE AN TOUR  2019

177. a 18. 5. 2019 
PRAHA

              POPPRVÉ VYSTOUUPÍ130 ČLENŮ SOUBORU

TIPSPORT ARENA

WWW.ALEX ANDROVCI.CZ
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PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8
Otevřeno: KAŽDÝ TÝDEN - út, st, čt 10:00 až 17:00
Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

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.

NÁŠ OBCHOD najdete na ul. SOKOLOVSKÉ na ČÍSLE 168, 200 metrů OD STANICE METRA PALMOVKA směr 
CENTRUM. NA PŮLI CESTY MEZI STANICÍ METRA INVALIDOVNA A PALMOVKA.
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.

ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ

PRVNÍ VÝKUPY
LISTOPAD 2018

ÚTERÝ 6. 11.
STŘEDA 7. 11.

ČTVRTEK 8. 11.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

SC-381287/01


