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Volby do zastupitelstev
Prahy 9 a hl. m. Prahy:

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:

TAKÉ PODZIM JE 
NA DEVÍTCE VE 
ZNAMENÍ KULTURNÍCH, 
SPOLEČENSKÝCH 
A SPORTOVNÍCH AKCÍOFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.PRAHA9.cz

Příští číslo vyjde

5. listopadu 
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MODERNÍ 
PĚTIBOJ 
PRO VŠECHNY

NOVÝ 
PIVOVAR 
V LIBNI

Strašidla haló venStrašidla haló ven
anebaneb

SE STŘÍŽKOVSKÝMI ČERTY NEJSOU ŽÁDNÉ ŽERTYSE STŘÍŽKOVSKÝMI ČERTY NEJSOU ŽÁDNÉ ŽERTY

31. 10. 201431. 10. 2014
Svoláváme všechny strašidla místní i přespolní na 16. hodinuSvoláváme všechny strašidla místní i přespolní na 16. hodinu  

do parku Václavka na Střížkově k již tradiční podzimní taškařici.do parku Václavka na Střížkově k již tradiční podzimní taškařici.
V letošním roce chystáme výpravu za čerty na Čertův vršek.V letošním roce chystáme výpravu za čerty na Čertův vršek.

Po 18. hodině vyjde průvod za svitu loučí a lampionů.Po 18. hodině vyjde průvod za svitu loučí a lampionů.
Doprovodný program nabízí dobový kolotoč, pekelný ohňostroj, křest kalendáře,Doprovodný program nabízí dobový kolotoč, pekelný ohňostroj, křest kalendáře,  

rej masek a možná ještě něco navíc.rej masek a možná ještě něco navíc.

Srdečně si Vás dovoluje zvátSrdečně si Vás dovoluje zvát
Spolek za veselejší Střížkov za podpory MČ Praha 9 a partneři CEMEX Malešice, s.r.o., Devátá rozvojová, a. s.Spolek za veselejší Střížkov za podpory MČ Praha 9 a partneři CEMEX Malešice, s.r.o., Devátá rozvojová, a. s.

ČERTI NA 
STŘÍŽKOVĚ

10. a 11. října si zvolíte
své zástupce na radnici



Českomoravská zdarmavedle areny www.galerieharfa.cz

od 10. 10.  do 12. 10. 2014

Po celý víkend Bubenická show
s Groove Army & Tokhim

jediný koncert v Praze
FRANTIŠEK NEDVĚD SE SYNY
Františkem ml. a Vojtou

pátek 10. 10. – 18:00–20:00 – country kapela PRŮVAN
sobota 11. 10. – 16:00–18:00

pivareni v harfe_inzerat 188x130.indd   1 9/23/2014   12:07:31 PM
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BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS´

ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mTI new york uvádí muzikál

DARK STYLEAgency

Generální partner producenti mediální partneři

Glanc

KONEČNĚ 

ČESKÁ
VERZE

a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · d. šinkorová · p. KOLÁŘ · R. VOJTEK
i. chýlková · j. langmajer · P. VÍTEK · j. KRETSCHMEROVÁ · h. holišová 
J. ASTEROVá · m. nosková · s. křováková · t. matonoha · A DALŠÍ...

a. antalová l. MACHÁLKOVÁ  d. šinkorová KOLÁŘ 

OD 12. PROSINCE 2014 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

více informací a vstupenky: www.mammamiamuzikal.cz

NAŠE  PRAHA
týdeník všech Pražanů www.nasepraha.cz

MammaMia 188x130.indd   1 8. 9. 2014   12:25:04
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Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

Historie
Služby
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
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Tel.: +420 283 091 111
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SLOVO STAROSTY PŘEČTĚTE SI

4 – 5  Z radnice

6 – 7  Téma

9 – 11  Volby

12 – 13  Tipy, rady, 
oznámení

14 – 15  Komunitní 
plánování

18 – 20  Život 
kolem nás

21  Školství

22 – 24  Kultura

25 – 26  Sport

27 – 29  Volby Senát

30  Inzerce

Distribuci měsíčníku Devítka 
provádí Česká pošta, s. p.
V případě, že vám časopis nedošel do schránek 
nebo jste jej obdrželi pozdě, stěžujte si u svého 
poštovního doručovatele.

otevřeno od 7 do 23 hodin  •  Vodní  a saunový svět ,  Mal letova 2350 (Sportcentrum Step) ,  Praha 9 – Vysočany

www.saunovysvet.cz
NA PRAZE 9

25m 
plavecký 
bazén

6 
druhů 
saun

Vstup do vodní světa 60 min za 
125 Kč / 115 Kč s permanentkou

Ranní a dopolední vstup do vodního světa 60 min 
(Po – Pá 7:00 – 13:00) za 

105 Kč / 100 Kč s permanentkou

Vodní a saunový svět 90 min za
245 Kč / 225 Kč s permanentkou

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ do vodního a saunového světa 90 min 
(Po – Pá 8:00 – 15:00) za 

215 Kč / 195 Kč s permanentkou
V ceně vstupu do wellness je zahrnuto zapůjčení osušky a prostěradla. Pobyt v šatnách je zdarma, platíte pouze za čas strávený v bazénu / ve wellness.

V O D N Í  A  S A U N O V Ý  S V Ě T 

188 x 63_DEVITKA_AA.indd   16 25.09.14   13:26
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S končícím volebním obdobím 
přichází čas rekapitulace. 

Myslím, že obyvatelé Prahy 9 sami 
nejlépe vědí, co pro ně radnice 
udělala a dělá. Rád bych proto nyní 
poděkoval všem členům zastupitel-
stva za dobrou spolupráci a stejně 
tak kolegům z Rady Městské části 
Prahy 9. Většinou jsou mladí, ale již 
zkušení, s přehledem a vím, že se 

na ně mohu spolehnout. Když jsme 
před čtyřmi lety připravovali pro-
gramové prohlášení rady, mnoho 
lidí ho označilo za populistické. Prý 
to, co slibujeme, nemůžeme nikdy 
splnit. Dnes však mohu s  hrdostí 
říci, že co jsme si předsevzali, to 
jsme zvládli – například jsme zvýši-
li počet míst v mateřských školách, 
dokončili stacionář pro lidi stižené 
Alzheimerovou chorobou, vybudo-
vali nové parky, zkvalitnili sportovní 
zázemí na devítce a mnoho dalších 
věcí, o kterých se v anketě dočtete 
na straně 8 říjnového vydání De-
vítky. A přitom jsme zároveň snížili 
mandatorní výdaje radnice. Myslím 
si, že to je správná tečka za naším 
čtyřletým snažením. Ale zdůraz-
ňuji, že toto všechno by nešlo bez 
souhry celého týmu rady, ale i kon-
struktivní opozice.

Končí rovněž šestileté období na-
šeho zástupce v senátu. Rád bych 
proto poděkoval také dosavadnímu 
senátorovi Tomáši Kladívkovi za 

práci, kterou pro Prahu 9 vykonal. 
Aktivně spolupracoval na řadě pro-
jektů, které se podařilo realizovat. 
Až půjdete k letošním senátním vol-
bám, snažte se o svém kandidátovi 
zjistit co nejvíce informací – zda 
bydlí v  senátním obvodu, za který 
kandiduje, co pro něho v minulosti 
udělal, jestli se podílí nebo podílel 
na rozvoji našeho regionu. Zjišťujte, 
zda „velkou devítku“ vůbec zná. 
Senátor je pro nás velice důležitou 
osobou, neboť pomáhá prosazovat 
zájmy našeho regionu ve velké 
politice.

POLITIKA je především služba 
občanům. Jsou to konkrétní jména, 
za nimiž stojí konkrétní činy. Kdo 
s  touto vizí jde k volebním urnám, 
sám se do politiky zapojuje a nemí-
vá důvod k pozdějšímu rozčarování.

 
Přeji vám šťastnou volbu

Ing. Jan Jarolím
Starosta MČ Praha 9

DEVÍTKA
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V roce 2010 jste do programového 
prohlášení Rady MČ Praha 9 pro-
sadil, že se rozpočet MČ Praha 9 
bude pravidelně snižovat. Na stra-
ně druhé v  něm však byl dlouhý 
plán investičních i neinvestičních 
akcí. Podařilo se vám skloubit tyto 
na první pohled rozporné záměry?
Do programového prohlášení 
rady jsme opravdu zapracovali 
mnoho finančně náročných plánů 
a  zároveň úkol snižovat manda-
torní výdaje. To mnozí označovali 
za čirý populismus. Ale po čtyřech 
letech za nás mluví výsledky: 365 
míst v  mateřských školkách, 105 
míst v  přípravných třídách pro 
děti s  odkladem školní docház-
ky, nové školky, zateplení školek 
a  čtyř z  pěti našich základních 
škol, nové parky – Srdce na Pro-
seku, ve Vysočanech Balabenka, 
nová Fitness stezka Rokytka… 
Takže sečteno a  podtrženo, Pra-
ha  9 dlouhodobě hospodaří s  vy-
rovnaným rozpočtem a  případné 
plánované rozpočtové schodky 
kryje fondem rozvoje a  rezerv, 
tedy finančními prostředky uspo-
řenými z  minulých let. A  k  tomu 
přispívá i to, že průběžně snižuje-
me mandatorní výdaje.

Vysvětlete, co představují manda-
torní výdaje v rámci Prahy 9.
Jsou to výdajové položky, které je 
městská část povinna zajišťovat 
podle zákona a  radnice samotná 
nemůže jejich rozsah nijak ovliv-
nit. Vlastně se jedná o  výdaje na 
běžný chod radnice, kam ale patří 
i výdaje například na zajištění míst 

v mateřských školách, základních 
školách a  výdaje na provoz s  tím 
spojené, úklid veřejných prostran-
ství a další.

Už několik let náklady rostou, ale 
příjmy se nezvyšují. Od roku 2011 
dokonce do pokladny Prahy  9 
přišlo téměř o  20 milionů korun 
méně jen tím, že se změnila pra-
vidla pro nakládání s  prostředky 
z  výherních automatů, došlo ke 
změně metodiky počtu obyvatel, 
přestal být proplácen státní pří-
spěvek na žáka…
Proto také má zcela zásadní vý-
znam naše snaha získat peníze 
z  cizích zdrojů, ať už se jedná 
o  fondy Evropské unie, Státního 
fondu životního prostředí, Prahu 
nebo dary. Celkem jsme takto zís-
kali více než 147 milionů korun, 
bez nichž by se nepodařilo zrekon-

struovat řadu našich budov, ne-
zvýšila by se tak zásadním způso-
bem kapacita našich mateřských 
škol. Díky těmto penězům také 
Praha 9 významně přispěla k řadě 
investičních akcí, jako byla napří-
klad rekonstrukce tramvajové tra-
tě v Poděbradské ulici a postavení 
nové zastávky Kabešova, úprava 
koryta Rokytky apod.

Peníze do pokladny Prahy 9 nyní 
půjdou také z privatizace bytové-
ho fondu.
O  privatizaci bytů v  majetku MČ 
Praha 9 se mluví dlouho a  mně 
se po delší pauze podařilo tento 
proces znovu nastartovat. Předlo-
žili jsme kompletní harmonogram 
privatizace bytů v Praze 9 do roku 
2018, ve kterém jsou zahrnuty 

všechny bytové domy ve vlastnic-
tví Prahy 9. Od deregulace trhu 
s bydlením v roce 2006 je na praž-
ském trhu velká nabídka volných 
bytů, jejichž dostupnost je i  díky 
finančním nástrojům podstatně 
vyšší. Navíc dlouhodobě zastá-
vám názor, že nejlepším správcem 
majetku je sám vlastník a městská 
část by měla vlastnit pouze takový 
majetek, který nezbytně potřebuje 
pro plnění svých funkcí.

Když Praha 9 prodá všechny své 
byty, jak chcete dělat sociální po-
litiku a  naplňovat slova o  solida-
ritě s  těmi, kteří se dostanou do 
problémů?
Ze zkušenosti víme, že ne všichni 
nájemníci projeví o  koupi bytové 
jednotky zájem. Byty, které zů-
stanou v  našem vlastnictví a  bu-
dou uvolněné, mohou sloužit 

především těm, kteří se dostali 
do krátkodobých potíží (rodiče 
samoživitelé, senioři), nebo zdra-
votně handicapovaným spolu-
občanům. Jsou životní situace, 
do nichž se může dostat každý, 
a Devítka musí být městskou čás-
tí, která svým obyvatelům dokáže 
v  rámci solidarity zodpovědných 
zajistit pomoc. Na druhou stranu 
nechceme, aby u nás vznikala ghe-
tta s  tím, že budeme plošně pro 
všechny za peníze našich obyvatel 
zajišťovat tzv. sociální politiku.

Mluvíte o vytváření malé a efektiv-
ní radnice. Co si pod tím konkrétně 
máme představit?
Nižší počet úředníků (což se nám 
daří snižovat, ačkoliv počet obyva-
tel devítky, pro které tu jsou, ros-

te), jasně definované služby, které 
radnice bude poskytovat a  jejich 
naplňování, řádná správa majetku 
Prahy 9, vyvíjení tlaku na refor-
mu samospráv, protože je třeba 
změnit systém jejich financování, 
který je za současného stavu neu-
držitelný. Snažím se dělat věci tak, 
aby činnosti radnice lidé rozuměli. 
Nyní jsme například spustili di-
gitální úřední desky, které budou 
propojeny s  internetovým portá-
lem www.praha9.cz. Každý, kdo 
má přístup k  internetu tak nemu-
sí chodit kontrolovat vývěsky na 
úřad, ale prohlédne si je z domova 
a ví, co se na radnici děje.

Co tedy patří k  vašim rozpočto-
vým prioritám a  tím pádem ke 
službám, které by malá, efektivní 
radnice měla poskytovat?
Když budu konkrétní - je to pře-
devším zcela zásadní investice 
do stavby nové základní školy ve 
Vysočanech. Rozšiřovat chceme 
i  počty míst v  mateřských ško-
lách. Rádi bychom pokračovali 
v  rozvoji parků a  zelených ploch 
Prahy 9 (s čímž se spojeno i jejich 
udržování a úklid). A v neposlední 
řadě je třeba investovat do rozšíře-
ní parkovacích míst, zejména na 
Proseku. Podařilo se nám získat 
několik strategických pozemků, 
kde je možné parkovací domy po-
stavit. Nicméně budeme trvat na 
tom, aby se jednalo o  návratnou 
investici, která zároveň bude mít 
minimální provozní náklady.

A co sociální a zdravotní pomoc?
Nejsou to sice povinné výdaje roz-
počtu obce, ale myslím si, že je dů-
ležitou povinností městské části, 
aby byla v těchto směrech ke svým 
občanům vstřícná, aby existovala 
solidarita s těmi, kdo to potřebují. 
Praha 9 má svou Polikliniku Pro-
sek, kterou jsme zrekonstruovali 
a zateplili, ve středisku sociálních 
služeb jsme otevřeli novou veli-
ce potřebnou službu – stacionář 
pro osoby stižené Alzheimerovou 
chorobou, stále poskytujeme do-
mácí péči seniorům, provozujeme 
domov seniorů a dům s pečovatel-
skou službou, jesličky…  mk

Devítka bez dluhů = 
dobrý start pro další roky

Mgr. Tomáš Portlík 
je poslední čtyři roky 
místostarostou deváté 
městské části, který je 
odpovědným za finance.

Sečteno a podtrženo. Splnili jsme 
všechno, k čemu jsme se zavázali. 
Navíc jsme přitom snížili mandatorní 
výdaje a klesl i počet zaměstnanců 
MČ Praha 9. To je cesta, jak se v době 
klesajících příjmů do rozpočtu vyrovnávat 
s tím, aby radnice fungovala. Musí se 
prostě stát malou a efektivní radnicí.

Zastupitel a místostarosta Městské části Praha 9 Mgr. Tomáš Portlík (ODS)

Mgr. Tomáš Portlík
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Památník odhalil starosta MČ 
Praha 9 Jan Jarolím a manžel-

ka Kolbenova vnuka Andrée Kol-
benová.
Jan Jarolím ve svém projevu cha-
rakterizoval Emila Kolbena jako 
člověka, který se neobyčejnou 
měrou zasloužil o  postavení me-
ziválečného Československa jako 
desáté nejrozvinutější země teh-
dejšího světa, jako člověka, který 
zásadním způsobem ovlivnil bu-
doucnost Vysočan.
Andrée Kolbenová zavzpomínala: 
„Pomáhala jsem svému muži pře-

střihnout pásku při vstupu do sta-
nice metra Kolbenova. Byla jsem 
při odhalení dědečkovy busty ve 
vestibulu. Naše radost ale netrvala 
dlouho. Přátelé nám telefonovali, 
že pamětní deska z ČKD byla ukra-
dená. Zmizela i  bronzová busta 
z metra. Jsem ráda, že nové dílo je 
ze skla,“ dodala s úsměvem. Dluž-
no dodat, že naštěstí vnuk Emila 

Kolbena Jindřich měl doma v Mni-
chově sádrový odlitek busty Emila 
Kolbena, podle něhož vznikla bus-
ta nová. Tentokrát ji najdete v pro-
storách vysočanské radnice.
Námětem pomníku Emila Kol-
bena je podle jeho autorů Lukáše 
Velíška a Martina Suchánka foto-
grafie z  roku 1889, kdy tehdy se-
dmadvacetiletý Kolben pracoval 
v  závodě Thomase Alvy Edisona 
ve Spojených státech.
„Na té fotografii nám přišlo za-
jímavé, že je z  ní patrná energie 
a  enthusiasmus. Připomíná ducha 
19. století, kterého nejlépe zosob-
ňují romány Julesa Verna, důvěra 

v  lidský důmysl a  pokrok,“ popsal 
Lukáš Velíšek. Ocenil kontrast mezi 
atmosférou fotografie a historií 20. 
století, která tragicky promluvila 
i do života rodiny Kolbenovy. 

Obnova vodovodních řadů je 
navržena v těchto ulicích: Dra-

hobejlova – 733 metry, Lihovar-
ská – 234 metry, Kurta Konráda 
– 232 metry, U Svobodárny – 237 
metrů, Kovářská – 233 metry, 
U  Skládky – 126 metrů, Ocelář-
ská – 104 metry. Tyto vodovodní 
řady mají už dávno překročenou 
hranici životnosti materiálu a trpí 

vysokou poruchovostí. Vždyť byly 
budovány v letech 1890 až 1930.
V  letošním roce jsou plánovány 
práce v  ulicích Kurta Konráda, 
Ocelářská, Lihovarská a  části uli-
ce Drahobejlova. Rozsah prací, 
které zde firma Pragis, a. s. (zho-
tovitel stavebních prací) provede, 
však bude záležet i  na klimatic-
kých podmínkách.
Po dobu výstavby bude vždy v da-
ných ulicích zajištěno zásobování 
vodou náhradním rozvodem vody, 
takže jejich obyvatelé nezůstanou 
bez vody – kromě doby nutné pro 
propojování vodovodních řadů, 
a  to pouze po dobu několika ho-
din. Vždy je o tom budou Pražské 
vodárny předem informovat.  mk

Nový pomník na náměstí OSN 
připomíná průmyslníka Emila Kolbena

Nové vodovody na devítce

Nový pomník u křižovatky 
ulic Sokolovská a Freyova 
ve Vysočanech připomíná 
průmyslníka Emila Kolbe-
na. Slavnostně odhalen byl 
10. září 2014.

Začátkem září zahájila 
Pražská vodohospodářská 
společnost práce na obno-
vě vodovodních řadů v ulici 
Drahobejlově a jejím okolí. 
Dokončeny by měly být 
v prosinci roku 2015.

Ze slavnostního odhalení pomníku připomínajícího Emila Kolbena

Součástí pomníku Emila Kolbena 
jsou i pamětní desky připomínající 
oběti 2. světové války z řad 
zaměstnanců ČKD

Andrée Kolbenová a Jan Jarolím

Býval kanonýrem, který měl 
talent na to, aby se stal ještě 

excelentnějším střelcem než slá-
vista Pepi Bican. Svůj mimořádný 
fotbalový talent Ladislav Přáda 
bohužel promarnil. Nicméně 
úctyhodné výkony, které na tráv-
níku podával, stojí za to si ho při-
pomenout.
Přehled největších fotbalových 
úspěchů:
•	 1953–1956: jedenáct reprezen-

tačních utkání, pět branek
•	 1955: sedmnáct ligových bra-

nek (ÚDA Praha)
•	 1956: mistr Československa, 

dvanáct ligových branek 
(Dukla Praha)

•	 41 ligových branek (ÚDA, 
Dukla Praha – 29 branek).

Život Ladislava Přády připomene 
od 7. října 2014 výstava ve vesti-
bulu vysočanské radnice, Soko-
lovská 14/324, Praha 9. 

Jeden z největších 
fotbalových talentů Ladislav 
Přáda vyrůstal ve Vysočanech

Tram 8 aneb po stopách 
jedné z nejzajímavějších 
tramvajových linek Prahy
K devítce vždycky patřila osmička. Tedy k Městské části Praha 9 
tramvaj číslo 8. Od začátku letošního roku ji už sice ve vozovně 
Hloubětín nenajdete, ale připomene ji výstava fotografií herce a režiséra 
Ondřeje Kepky, který se fotografováním na této tramvajové lince 
zabýval od roku 2012.
Fotografie z tramvajové linky č. 8 budou vystaveny ve vestibulu 
vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9, do 6. října 2014.
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Hosty přivítal starosta Městské 
části Praha 9 Jan Jarolím, kte-

rý vyjádřil hluboké uznání všem 
oceňovaným.
Praha 9 uděluje svým občanům 
čtyři možná ocenění – Čestné 
občanství, Cenu Městské části 
Praha  9, Cenu starosty a  Záštitu 
starosty MČ Praha 9. Letos devít-
ka rozdala celkem šest ocenění, 
z  toho jedno – Čestné občanství 
Ivanu Jandlovi in memoriam.

Cena Městské části 
Praha 9 byla udělena 
Františkovi Horkému

František Horký se narodil 14. čer-
vence 1943 v Praze. Od svých pěti 
let hrál na klavír a  kytaru a  jeho 
snem bylo dělat hudbu. Na přání 
rodičů v  roce 1961 dokončil hor-
nickou průmyslovku a  odešel na 
Ostravsko, kde pracoval v  dolech. 
Denně však utíkal k hudbě. Po ve-
čerech hrával se svými studentský-
mi kapelami na večírcích rock and 
roll a  už tehdy začal skládat. Jako 
aranžér a  skladatel spolupracoval 
s  Ostravským rozhlasovým or-
chestrem a s předními populárními 
zpěváky ostravské provenience. Po 
jedenácti letech v dolech, ve svých 
38 letech, se rozhodl pro studium 
skladby na Ostravské konzervatoři.
Z Františka Horkého se stal úspěš-
ný skladatel a v osmdesátých letech 
vyšel také jeho největší hit – duet 
Marie Rottrové a Karla Gotta s ná-
zvem Najednou. V  roce 1987 se 

František Horký vrací i se svou že-
nou a dcerou do Prahy. V padesáti 
letech se stává otcem druhé dcery. 
Obě dcery vystudovaly hudbu.
Od roku 1990 vyučuje František 
Horký v  Základní umělecké škole 
v  Praze 9 na Proseku. Jako skla-
datel a aranžér v oblasti populární 
hudby založil na škole oddělení 
populární hudby, které bylo jed-
ním z prvních v Praze. Cílem jeho 
pedagogické činnosti je příprava 
žáků na aktivní zapojení do hry 
v  kapelách, pro které sám velmi 
citlivě upravuje notové materiály.

Cenu starosty Prahy 9 
převzal Jaromír Kincl

Jaromír Kincl se narodil 19. října 
1930 v  Praze. V  roce 1949 absol-
voval Obchodní akademii a po stu-
diích pracoval v  Chemapolu jako 
administrativní pracovník. Vždy 
jej to však táhlo k  literární tvor-
bě. Roku 1953 se stal redaktorem 
vydavatelství Naše vojsko a  od 
roku 1959 redaktorem časopisu 
Zahradník. V šedesátých letech se 
začal pohybovat kolem literárního 
kabaretu Paravan, v němž byli lidé 
jako Josef Škvorecký nebo Jiří Pik, 
a dostal se k práci v televizi. Stal se 
jedním z  výrazných spoluautorů 
progresivního publicisticko-doku-
mentárního magazínu Českoslo-
venské televize s názvem Zvědavá 
kamera. Dostal se i k vážným po-
litickým pořadům, které však byly 
v  roce 1968 zakázány. Jaromír 
Kincl setrval v televizi, protože do-

stal šanci psát pod pseudonymem 
scénáře k  večerníčkům. V  době 
normalizace byl nucen odejít z Čs. 
televize úplně. Do televize se vrá-
til až po listopadu 1989 jako scé-
nárista a  zástupce šéfredaktora 
Redakce pro mládež. Ve vysílání 
zůstal dva roky a  poté odešel do 
důchodu a  přestěhoval se na St-
řížkov.
Jaromír Kincl žije na Střížkově 
patnáct let a po celou dobu je aktiv-
ně zapojen do zdejšího kulturního 
dění a podporuje především aktivi-
ty Spolku za veselejší Střížkov.

Cena starosty Prahy 9 
pro Olgu Jirákovou

Olga Jiráková se narodila 30. červ-
na 1934 v Praze 9, kde žije po celý 
život. Od malička se věnovala hud-
bě a říkalo se o ní, že má skutečný 
hudební talent. Po gymnáziu stu-
dovala na Pražské státní konzer-
vatoři a po dvou letech byla přijata 
na akademii múzických umění do 
třídy profesora Zdeňka Otavy.
Olga Jiráková celý život tíhla k só-
lové koncertní činnosti, ke klasic-
kému vážnému zpěvu. Již během 

studií vplula do koncertního živo-
ta a  vystupovala s  Českou filhar-
monií, kde zpívala jako sopranist-
ka. Díky svému absolventskému 
písňovému koncertu byla ihned 
přijata jako aspirantka Svazu 
československých skladatelů do 
sekce koncertních umělců, kam 
patřila špička hudebního světa. Po 
roce se stala jeho členkou.
Současně s  koncertní činností 
doma i v zahraničí se Olga Jiráko-
vá věnovala také činnosti divadel-
ní. Hostovala například v  Národ-
ním divadle v Praze i v Bratislavě.
Kvůli zdravotním problémům mu-
sela svoji kariéru ukončit. U hudby 
však zůstala jako pedagožka. Byla 
dlouholetou profesorkou operní-
ho zpěvu na pražské konzervatoři. 
Dodnes se věnuje individuální vý-
uce zpěvu a její žáci tuhle činnost 
náležitě oceňují.

Cenou starosty Prahy 9 byla 
oceněna Zdeňka Čechová
Zdeňka Čechová je mezinárodně 
známá osobnost v  oblasti výtvar-
ného umění, průkopnice počítačo-
vého umění. Narodila se 4. června 
1944 v Praze.
Při rozhodování o studiích zvolila 
pedagogickou fakultu obor ma-
tematika – výtvarné umění. Po 
ukončení školy učila pouze rok. 
Více ji už v té době zajímal výzkum 
matematiky, a  proto se rozhodla 
pro obor v té době zcela nový – vý-
početní techniku a  programování 
počítačů. Své vzdělání v  té době 
doplnila doktorátem z  filozofie 
v oblasti umění a estetiky a přešla 
do Ústavu bytové a oděvní kultury, 
kde se věnovala designu, vytváření 
počítačových návrhů a školení de-
signérů.

Praha 9 popáté ocenila své 
občany a významné osobnosti
Městská část Praha 9 předala ocenění významným 
osobnostem. Předávání cen občanům Prahy 9 za jejich 
celoživotní dílo nebo záslužné činy se již stává tradicí 
a letos se uskutečnilo popáté. Slavnostní akt proběhl 
10. září v obřadní síni historické budovy radnice.

Olga Jiráková

Jaromír Kincl a Valerie 
Zawadská, která ceremoniál 
předávání cen moderovala

František Horký se starostou 
Janem Jarolímem
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Tato černobílá fotografie měla 
všechny předpoklady stát se 

ikonou. Ikonou československého 
poválečného filmu. Je na ní roze-
smátý plavovlasý kluk sedící za 
stolem překrytým prostým bílým 
ubrusem. Na stole pyšně trůní dvě 
pozlacené sošky. Jednu zná celý 
svět jako Oscara. Druhá je prostě 
a jednoduše Zlatý Glóbus. Úsměv 
toho kluka je tak dokonalý, že mů-
žete na okamžik propadnout do-
jmu, že před vás někdo položil re-
klamu na zubní pastu. Důvodem, 
proč se ten kluk takhle krásně 
směje, nejsou ty dvě sošky, které 
nedávno dostal jako vůbec první 
český herec v historii. Je to proto, 
že je mu dvanáct. A to je věk, kdy 
se člověk ještě umí takhle oprav-
dově smát. Kluk, který má onu 
zázračnou schopnost, se jmenuje 
Ivan Jandl. Píše se rok 1949. Zemi 
vládne nějaký Gottwald a  z  Ivana 

se určitě stane velký a  slavný he-
rec. Vždyť to ani jinak nemůže být.
Jistě, ještě před několika měsíci 
byste možná pochybovali. Tako-
vých ptáčat, která chtějí létat hod-
ně vysoko, jsou přeci celá hejna. 
Umělecky nadaný Ivan zatím cho-
dí pravidelně zpívat do Dismanova 
dětského rozhlasového souboru. 
Jednoho dne se na zkoušce obje-
ví cizinec. Je to Fred Zinnemann, 
chlapík, který si před pár lety udě-
lal jméno v Hollywoodu, když reží-
roval válečné drama Sedmý kříž. 
Chystá se natáčet film Pozname-
naní a prý si sem přišel najít chlap-
ce do hlavní role. Nejspíš nemusel 
vybírat moc dlouho. Ten pohledný 
blonďák s  andělskýma očima se 
pro roli kluka ztraceného ve válkou 
zničené Evropě snad narodil. Jest-
lipak taky umí trochu hrát?
Několik měsíců po premiéře je jas-
no. Ivan Jandl si obtočil členy od-

borné filmové poroty kolem prstu. 
Na filmovém festivalu v Karlových 
Varech mladému herci dokonce 
osobně blahopřeje manželka prv-
ního komunistického prezidenta 
Marta. Je rozhodnuto! Ivan bude 
hercem. Jeho snu nestojí nic v cestě.
Pokrytecký nový režim však záhy 
ukazuje svoji odvrácenou tvář. 
Prestižní ceny z  kapitalistické 
země jsou Jandlovi najednou pří-
těží. Cestu na DAMU má defini-
tivně uzavřenou. V  té době mu 
je už však jasné, že bez hraní ne-
může být. Smysl života nachází 
v  ochotnických divadelních spol-
cích. Když je mu po roce 1968 zne-
možněna i práce pro rozhlas, vrhá 
všechny svoje tvůrčí síly do vyso-
čanského Divadla Gong. Během 

sedmdesátých a  osmdesátých let 
pro jeho scénu usilovně píše a re-
žíruje i sám hraje. Divadlo Gong si 
díky němu buduje v hlavním měs-
tě reputaci a získává věrnou divác-
kou obec. Jandl žije naplno, jako 
by tušil, že už mu nezbývá mnoho 
času. Dny přetrpí v  práci, po níž 
okamžitě spěchá do Sokolovské 
ulice. Po představeních nezřídka 
míří se svými kumpány od kumš-
tu do přilehlých nočních podniků, 
kde se nad sklenkou donekonečna 
probírá divadlo. Srp a  kladivo si 
laskavě račte strčit za klobouk. 
Takhle žije opravdový bohém.
Jandlovo křehké a  nemocemi 
oslabené tělo jen těžko snáší zá-
těž, kterou mu naložil jeho maji-
tel. Nešťastnou shodou okolností 
umírá Ivan Jandl po ataku diabe-
tického záchvatu v listopadu roku 
1987 sám ve svém libeňském bytě. 
Prohlížel si někdy tu čtyřicet let 
starou fotku a  přemýšlel o  tom, 
kam to mohl dotáhnout, kdyby 
nebylo zrůdného komunistického 
režimu? Nebo ji snad nechal ležet 
někde ve skříni a  nemyslel na nic 
jiného než na další představení? 
To už se nikdy nedozvíme. Jisté je 
jen to, že miloval divadlo a divadlo 
mu v  nesvobodné době svobodu 
dalo okusit. 

Poznamenaný divadlem
Čestné občanství udělila MČ Praha 9 Ivanu Jandlovi. 
Dne 7. října 2014 bude připomenuto působení režiséra, 
dramatika a herce Ivana Jandla také slavnostním 
odhalením pamětní desky ve foyer vysočanského Divadla 
Gong. Náš historicky první držitel cen Oscar a Zlatý 
Glóbus zažil v Gongu v 70. a 80. letech minulého století 
své umělecky nejplodnější období.

Jméno Zdeňky Čechové je spoje-
no s  počátky počítačového umění 
nejen u  nás, ale i  ve světě. Jako 
specialista byla vybrána v  roce 
1989 v  mezinárodním konkurzu 
jakožto expert UNIDO/OSN ve 
Vídni a  vyslána na expertní misi 
do Mongolska.

Dlouhodobě působila také na 
Universitě umění a  designu v  Ja-
ponském Kjótu a účastnila se více 
než stovky výstav u  nás i  ve světě 
i  mnoha mezinárodních sympozií 
počítačové grafiky. Za své dílo zís-
kala řadu ocenění.
Zdeňka Čechová je stále pedago-
gicky činná na ČVUT v Praze, kde 
vyučuje multimediální umění, což 
znamená využití počítačů ve vizu-
alizaci hudby.

Cenu starosty Prahy 9 
převzal Ragbyový klub 
Praga Praha
První mezinárodní turnaj v  ragby 
proběhl v  roce 1946, kdy před-
chůdce klubu Pragy pražský LTC 
porazil v  Praze výběr britské ar-
mády. V  roce 1948 vyjeli ragbisté 
na první historické zahraniční tur-
né do Rumunska, kde sehráli čtyři 
utkání a  LTC v  tento rok vyhrál 
svůj první mistrovský titul.
V  roce 1951 se ragbisté zabydle-
li ve Vysočanech a  od roku 1955 
jsou na hřišti u  Rokytky. Tehdy 

hráli pod názvem Spartak. Rag-
bisté Spartaku získali mnohá oce-
nění v Česku i ve světě.
V  roce 1974 Jan Kudrna a  Karel 
Hrníčko založili a  podle francouz-
ských not začali vést v TJ Praga uni-
kátní mládežnickou školu ragby.
Pragovka se stala prvoligovým tý-
mem, který si na své konto připsal 
šňůru 39 vítězných utkání v řadě, 
když vyhrával od září 1981 do říj-
na 1983. Tento rekord žádný jiný 

tým nepřekonal. V  roce 2002 se 
ragbisté TJ Praga stali popatnácté 
vítězi první ligy. Více titulů zatím 
žádný jiný ragbyový klub nezískal.
V současném ligovém týmu, který 
se stal v červnu 2014 mistrem ČR, 
hrají zkušení bývalí reprezentanti 
a  vedle nich mladí nadějní hráči. 
Všichni se svým podílem zaslou-
žili o  to, že vysočanský ragbyový 
klub je dnes na vrcholu. 

foto: Jan Dostál

Ragbyový klub Praga Praha

Zdeňka Čechová
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Co považujete za úspěch 
posledních čtyř let 
v oblasti…
 
…výstavby a životního prostředí
Místostarosta Prahy 9 
Marek Doležal:
Především to, že jsme nastavili 
systém spolupráce s občany a ob-
čanskými sdruženími v případech, 
kdy dochází k  výstavbě zejména 
nepřiměřeně velkých staveb v  již 
zastavěné oblasti. A  právě tato 
spolupráce přináší úspěchy. Na-
víc jsme vytvořili vlastní návrh 
Metropolitního plánu zahrnují-
cího Prahu 9, v  němž se odrážejí 
i  připomínky občanů. Zpracován 
máme celkový záměr územního 
rozvoje brownfieldů a  jednáme 
s investory, i když je to ještě běh na 
dlouhou trať. Ale území po býva-
lých továrnách se začíná rozvíjet, 
připomenu např. území kolem 
Rokytky, kde jsou sportovní a  re-
laxační zóny. Otevřeli jsme další 
parky – park Srdce, před dokonče-
ním je park Na Balabence.

…dopravy
Radní Tomáš Holeček:
V souvislosti s řešením parkování 
jsme vytvořili v  nejproblematič-
tějších místech parkovací zóny 
pro rezidenty a  stále zřizujeme 
nová parkovací stání tam, kde to 
je jen trošku možné. Daří se nám 
tak vytvářet několik desítek par-
kovacích míst ročně. Rovněž se 
nám podařilo zajistit strategické 
pozemky pro vybudování parko-
vacích domů zhruba s  550 místy 
– za OC Billa a  v  Jiřetínské ulici 
na Proseku (v  současné době se 
jedná o  územním řízení). Prosa-

dili jsme revitalizaci a zatravnění 
tramvajové tratě v  Poděbradské 
ulici a  vytvoření nové tramvajo-
vé zastávky Kabešova. Podobně 
se snažíme o  revitalizaci v  ulici 
Kolbenově. Zasadili jsme se o zří-
zení midibusových linek pro lepší 
dostupnost zdravotnických zaří-
zení. Upravili jsme přechody pro 
chodce na tzv. bezpečné, např. na 
Vysočanské, v Sokolovské u Gon-
gu, Lovosické u  ZŠ Novoborská, 
v říjnu vznikne další přechod v Li-
toměřické a  vybudování dalších 
15 bezpečných přechodů na de-
vítce z  programu BESIP schválil 
magistrát hl. m. Prahy.

…bezpečnosti
Místostarosta Prahy 9 
Adam Vážanský:
MČ Praha 9 má vlastní kamerový 
systém, který je jako jeden z mála 
v Praze připojen na centrální pult 
bezpečnostních složek v  Praze 
9. Snažíme se tak kompenzovat 
chybějící strážníky a  policisty 
v  ulicích. Přispěli jsme k  moder-
nizaci místního oddělení Policie 
ČR ve Vysočanech, takže oběti 
trestných činů se již nemusí se-
tkávat na jedné chodbě se zadr-
ženými. Za poslední roky jsme 
také odstranili sedm problema-
tických ubytoven a  squatů, což 
přispělo ke snížení počtu poten-
ciálně rizikových osob na devít-
ce. Prohloubili jsme spolupráci 
s hasičským záchranným sborem 
a přijali opatření, díky kterým se 
výrazně zlepšuje ochrana obyva-
tel Hrdlořez před velkou vodou. 
Radnice schválila nákup proti-
povodňových zábran včetně po-
třebného příslušenství v hodnotě 

350 tisíc korun. Rozšířili jsme 
program prevence, ať už se týká 
např. dopravní výchovy dětí (do-
pravní hřiště Prosek), nebo větší 
bezpečnosti seniorů (senior aka-
demie).

…zdravotní a sociální péče
Radní Zdeněk Davídek:
Především jsme zrekonstruovali 
Polikliniku Prosek včetně jejího 
zateplení, což už začíná přiná-
šet milionové finanční úspory za 
teplo. Zároveň se nám podařilo 
zachovat provoz lékařské pohoto-
vostní služby. Rekonstrukce býva-
lé trafostanice proměnila stanovi-
ště záchranné služby na Proseku 
v jedno z nejmodernějších v Praze. 
Budovu, v  níž jsme otevřeli sta-
cionář pro osoby stižené Alzhei-
merovou chorobou v  Hejnické 
ulici a převzali ji do vlastní správy, 
jsme komplexně zrekonstruovali 
a připravili jsme další prostory pro 
služby Českého červeného kří-
že, s  nímž úzce spolupracujeme. 
Rozšířili jsme i  nabídku progra-
mů v  rámci aktivizace seniorů, ať 
už se jedná o  programy Vysočan-
ských  V  či Společenského centra 
v Harrachovské apod.
 
…vzdělávání a školství
Radní Zuzana Kučerová:
Zásadním způsobem jsme zvýšili 
kapacity našich mateřských škol – 
oproti roku 2010 to je o  365 míst 
ve 14 nových třídách. Dalších 105 
míst v MŠ přineslo otevření sedmi 
nových přípravných tříd pro děti 
s odkladem školní docházky v zá-
kladních školách. Postavili jsme 
zcela novou školku na Proseku 
v  Kytlické, dvoutřídní mateřskou 
školu ve zrekonstruované části 
budovy ZŠ Na Balabence, sedm 
dalších tříd vzniklo velkými pří-
stavbami ve Vysočanech v  MŠ 
U  Nové školy a  U  Vysočanského 
pivovaru. Většina mateřských škol 
je také zateplena, stejně jako čtyři 
z  pěti našich základních škol, což 
snižuje energetickou náročnost je-
jich provozu. V každé školce se učí 
angličtina, v  rámci podpory jazy-
kového vzdělávání zajistila radni-
ce všem žákům sedmých ročníků 
ZŠ zdarma mezinárodní zkoušku 
City Guilds nanečisto.

… kultury
Zastupitel Miloslav Hanuš:
Daří se nám rozšiřovat a  zkva-
litňovat nabídku kulturních akcí 
v Praze 9, takže k oblíbené Svato-
václavské pouti, Barevné Devítce 
– etnofestu, Folkovému Podviní, 
Proseckému jaru a podzimu přibyl 
např. Swingový festival v  parku 
Přátelství či menší kulturní před-
stavení typu Pohádek na dvoreč-
ku. Těší nás, že k  úsilí radnice 
o  uspořádání kulturních akcí se 
přidávají nejrůznější občanské 
spolky. K  nejvíce vyhledávaným 
patří akce Spolku za veselejší 
Střížkov či mateřského centra 
Knoflík. Podařilo se nám také ak-
tivně zapojit obyvatele Prahy 9 do 
oceňování osobností naší městské 
části za jejich celoživotní dílo nebo 
záslužné činy. Důstojný památník 
jsme odhalili průmyslníku Emilu 
Kolbenovi a  zároveň i  obětem 2. 
světové války z řad ČKD.

…sportu
Zastupitelka Markéta Dostálová:
Nová či opravená sportoviště jsou 
dokladem toho, že to s  aktivní 
podporou volnočasových aktivit 
obyvatel devítky myslíme vážně. 
Nová sportoviště vznikla na Fit-
ness stezce Rokytka ve Vysoča-
nech, v  parku Srdce na Proseku, 
travnatý povrch dostalo staré 
škvárové hřiště v Podviní. Rekon-
strukcí prošlo sportovní centrum 
při ZŠ Litvínovská 500, kde vzni-
kl také certifikovaný minigolfový 
areál. Nové zázemí, jež je nejmo-
dernějším v Praze 9, mají sportov-
ci Pragy Vysočany. Další sportovní 
kluby podporuje radnice formou 
grantů nebo investic spojených 
s udržením areálů, organizováním 
dětských turnajů, sportovních 
her (SK Prosek, Sokol Vysočany, 
Sokol Prosek, Spartak Hrdlořezy, 
AC Sparta Praha a další). 

připravila: mk

Jak se měnila Praha 9 
v letech 2010 až 2014
„Účet politikům vystavují voliči ve volbách. Než to však 
letos učiníte 10. a 11. října v komunálních volbách, kdy 
si budete volit své zástupce do zastupitelstva Prahy 9 
pro roky 2014–2018, rád bych poděkoval všem členům 
Rady MČ Praha 9, kteří za poslední čtyři roky dělali 
všechno proto, aby devítka byla dobrou adresou pro 
každého, kdo tu žije,“ konstatuje starosta Prahy 9 Jan 
Jarolím. „Poděkování za podporu patří také zastupitelům 
devítky, ať už z koalice, protože bez dobrého koaličního 
partnera nemůžete realizovat velké plány, nebo 
z opozice, která patří ke konstruktivní a pragmatické.“
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JASNÁ PRAVIDLA
PRO VYSTAVBU
PRO DOPRAVU
PRO ZIVOTNÍ PROSTREDÍ
PRO SOCIALNÍ OBLAST

www.top09praha9.cz TOP09 PRAHA 9

Praha 9

VÁŠ HLAS 
NÁŠ ZÁVAZEK
Konkrétní závazky pro Prahu 9 najdete na www.odsdevitka.cz
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 Volební program KSČM – MČ Praha 9 
 
Cíle našeho volebního programu směřují do následujících oblastí :  
 
Mateřské školy  
Chceme zvyšovat kapacitu mateřských škol tak, aby se do nich dostaly všechny děti ve věku 3 let. 
 
Základní školy 
Vzhledem k nárůstu obyvatel, zejména mladých rodin s dětmi chceme, aby v oblasti Vysočan byla postavena 
nová základní škola. 
 
Sociální bydlení 
Chceme uspokojovat jednu ze základních lidských potřeb – potřebu bydlení – formou startovacích bytů pro 
mladé, vhodných bytů pro seniory a zajištění bydlení pro občany, kteří se ocitli ve svízelné finanční situaci. 
 
Městská hromadná doprava 
Chceme zlepšovat kvalitu městské hromadné dopravy zejména v oblastech Hrdlořez, Krocínky, Vysočan, 
Starého Proseka a Střížkova. 
 
Zachování zeleně 
Chceme zachovat stávající zeleň v Praze 9 a zamezit divoké bytové zástavbě prováděné developerskými 
firmami. 
 
Postupné rušení heren 
Chceme, aby byl postupně omezován počet heren na Praze 9. 

25 LET JSME V OPOZICI, POMOZTE NÁM 
TO ZMĚNIT. VÍME DOBŘE CO ZLEPŠIT! 

MĚNÍME PRAHU 9 
K LEPŠÍMU

ANO pro ČSSD
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UKLIDÍME PRAHU!

www.restart2014.cz
MARKÉTA DOSTÁLOVÁ
Kandidátka sdružení RESTART 2014

- zábava pro děti a dospělé 
- na psím hřišti ukázka agility
- drobné občerstvení
- burčák

program:

Zveme Vás na dětské odpoledne, 

kdy:  sobota 4.10.2014 
kde:  louka u metra Střížkov 
čas:   od 15 hodin

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 11

VOLBY

Říjen 2014



10 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Březen 2012

TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese: 
Jandova 4, Praha 9, 1. patro,

Telefon i fax: 
+420 283 891 989

Možnost objednání:
Senátor Tomáš Kladívko
tel.: +420 737 250 258

Senátorské dny: 
každé pondělí od 15.00 – 18.00

Praha 9

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LSPP) 
NA ÚZEMÍ PRAHY 9

Provozovatel LSPP: Poliklinika
Prosek, Lovosická 440/40,
Praha 9

DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
hod - 6.00 hod, o víkendech
a svátcích od 19.00 hod.
posledního pracovního dne do
6.00 hod. prvního pracovního
dne.

Tel.: +420 286 881 518

Praha 9

Adresa: OVV ČSSD Praha 9, 
Jablonecká 723, Praha 9-Prosek
Telefon: +420 283 882 131
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
všem spoluobčanům za pomoc
při řešení problémů a podnětů
v rámci Prahy 9. Setkání se zastu-
piteli Milanem Apeltauerem 
a Miloslavem Hanušem se usku-
teční 13. března od 16.00 do 17.30. 

Praha 9

Klub zastupitelů MČ Praha 9

Poslanecké dny:
každou první středu v měsíci
Praha 9, Jablonecká 322, 
od 14.00 do 16.00.
Telefon: +420 283 881 200

Regionální kancelář TOP 09
Praha 9
Kovářská 3, Praha 9 (2. patro)
Možnost objednání na 
tel.: 602 262 686

Strana zelených 
Vaši zastupitelé:

Ing. Zdeněk Davídek  
Tel.: 283 091 328
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.  
e-mail: petr@pisoft.cz
MUDr. Jan Trnka, Ph.D. 
e-mail: jantrnka@centrum.cz 

Schůzku lze domluvit
telefonicky nebo e-mailem.

e-mail: praha9@veciverejne.cz,
tel.: 602 219 190, 

Dětská pohotovost 
ve FN Bulovka

Dětskou pohotovost pro
„devítku“ zajišťuje ve všední
dny, v sobotu, neděli a v době
svátků Fakultní nemocnice
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
-Libeň. 

Ordinační hodiny LSPP pro
děti ve FN Bulovka:
Pondělí - pátek: 16.00 – 7.00
Sobota a neděle: nepřetržitě

Telefon: 283 842 224
266 084 220

Internetové centrum Prosek
Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500
(vchod z Litoměřické ul.), 190 00 Praha 9
Tel.: +420 602 283 283 / e-mail: info@icprosek.cz

SBĚRNÝ DVŮR
PRO  PRAHU 9

Pod Šancemi 444/1, Praha 9
Tel.: +420 284 098 581
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek 8.30 – 17.00
sobota 8.30 – 15.00

Kontejnery občanského sdružení
Diakonie Broumov 

Potřebujete parkovat na 
Proseku a nemáte kde?
Samostatné uzavíratelné garáže
(nikoliv garážová stání) jsou
k pronájmu v garážích v Lovo-
sické ulici na Proseku. Za garáž
zájemci (nemusí mít trvalé byd-
liště na „devítce“) zaplatí mě-
síční nájem 1200 Kč. Termín
prohlídky si lze domluvit na tel.:
776 616 616 - Milan Tuček.

Pronájem garáží na Proseku

Uzavíratelné garáže
v Lovosické

Pražská plynárenská, a. s., ve
spolupráci s dceřinou společností
Měření dodávek plynu, a. s.,
a Úřadem MČ Praha 9 nabízí od-
běratelům zemního plynu tzv. mo-
bilní obchodní kancelář, jejímž
prostřednictvím si stávající i po-
tenciální zákazníci Pražské plyná-
renské mohou vyřídit záležitosti,
související s odběrem zemního
plynu bez návštěvy kontaktních
míst v Praze 2 a 4.

Termíny přistavení:
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Mobilní kancelář je umístěna
v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném logem
Pražské plynárenské, zaparkova-

ném na parkovišti za Úřadem MČ
Praha 9, Sokolovská 324/14.  

Mobilní kancelář poskytuje ze-
jména následující služby:
zahájení, převod a ukončení od-
běru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména
atd.) 
převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy. 
Bližší informace na tel.: 267 175 174
a 267 175 202, www.ppas.cz

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské

Stanoviště:
Jablonecká (v bývalém obchodním
centru u Prosecké ul.)
Poliklinika Prosek
Verneřická (u pošty)
Vysočanská (prostřední zastávka
autobusu)
Poliklinika Vysočany
Novovysočanská – U Nové školy
Podkovářská – Jana Přibíka
Náměstí OSN – Prouzova (u parku)
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
Klíčovská (náměstíčko)

Pískovcová – Prosecká

Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení – dámské,
pánské, dětské
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony
Látky – minimálně 1 m²
Domácí potřeby: nádobí bílé i černé,
skleničky – nepoškozené
Peří, péřové a vatové přikrývky, pol-
štáře a deky
Obuv – nepoškozená
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Klub zastupitelů za ČSSD děkuje 
všem spoluobčanům za pomoc 
při řešení problémů a podnětů 
v rámci Prahy 9. Setkání se zastu-
piteli Pavlem Baudysem a Leošem 
Paclíkem se uskuteční v úterý 
19. června od 16.00 do 17.30.

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 723, Praha 9-Prosek
Telefon: +420 602 459 180
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Klub zastupitelů za ČSSD děkuje 
spoluobčanům za podněty a názory 
k dění v naší městské části. Zveme 
vás k volbám 10. a 11. října - pokud 
získáme vaši důvěru, rádi se s vámi 
opět budeme setkávat. Zároveň vás 
zveme na naše poslední mítinky: 3. 
října od 16.00 před Nádražím Libeň, 
7. října od 16.00 v ulici Podkovářská 
(pro děti skákací hrad) a od 18.00 na 
rohu Litvínovské a Teplické.

Regionální kancelář TOP 09
Praha 9

Kovářská 3, Praha 9 (2. patro)
Možnost objednání na
tel.: 602 262 686

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 – 7.00
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
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tel.: 602 219 190, 

Dětská pohotovost 
ve FN Bulovka

Dětskou pohotovost pro
„devítku“ zajišťuje ve všední
dny, v sobotu, neděli a v době
svátků Fakultní nemocnice
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
-Libeň. 

Ordinační hodiny LSPP pro
děti ve FN Bulovka:
Pondělí - pátek: 16.00 – 7.00
Sobota a neděle: nepřetržitě

Telefon: 283 842 224
266 084 220

Internetové centrum Prosek
Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500
(vchod z Litoměřické ul.), 190 00 Praha 9
Tel.: +420 602 283 283 / e-mail: info@icprosek.cz

SBĚRNÝ DVŮR
PRO  PRAHU 9

Pod Šancemi 444/1, Praha 9
Tel.: +420 284 098 581
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek 8.30 – 17.00
sobota 8.30 – 15.00

Kontejnery občanského sdružení
Diakonie Broumov 

Potřebujete parkovat na 
Proseku a nemáte kde?
Samostatné uzavíratelné garáže
(nikoliv garážová stání) jsou
k pronájmu v garážích v Lovo-
sické ulici na Proseku. Za garáž
zájemci (nemusí mít trvalé byd-
liště na „devítce“) zaplatí mě-
síční nájem 1200 Kč. Termín
prohlídky si lze domluvit na tel.:
776 616 616 - Milan Tuček.

Pronájem garáží na Proseku

Uzavíratelné garáže
v Lovosické

Pražská plynárenská, a. s., ve
spolupráci s dceřinou společností
Měření dodávek plynu, a. s.,
a Úřadem MČ Praha 9 nabízí od-
běratelům zemního plynu tzv. mo-
bilní obchodní kancelář, jejímž
prostřednictvím si stávající i po-
tenciální zákazníci Pražské plyná-
renské mohou vyřídit záležitosti,
související s odběrem zemního
plynu bez návštěvy kontaktních
míst v Praze 2 a 4.

Termíny přistavení:
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Mobilní kancelář je umístěna
v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném logem
Pražské plynárenské, zaparkova-

ném na parkovišti za Úřadem MČ
Praha 9, Sokolovská 324/14.  

Mobilní kancelář poskytuje ze-
jména následující služby:
zahájení, převod a ukončení od-
běru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména
atd.) 
převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy. 
Bližší informace na tel.: 267 175 174
a 267 175 202, www.ppas.cz

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské

Stanoviště:
Jablonecká (v bývalém obchodním
centru u Prosecké ul.)
Poliklinika Prosek
Verneřická (u pošty)
Vysočanská (prostřední zastávka
autobusu)
Poliklinika Vysočany
Novovysočanská – U Nové školy
Podkovářská – Jana Přibíka
Náměstí OSN – Prouzova (u parku)
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
Klíčovská (náměstíčko)

Pískovcová – Prosecká

Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení – dámské,
pánské, dětské
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony
Látky – minimálně 1 m²
Domácí potřeby: nádobí bílé i černé,
skleničky – nepoškozené
Peří, péřové a vatové přikrývky, pol-
štáře a deky
Obuv – nepoškozená
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Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese: 
Jandova 4, Praha 9, 1. patro,

Telefon i fax: 
+420 283 891 989

Možnost objednání:
Senátor Tomáš Kladívko
tel.: +420 737 250 258

Senátorské dny: 
každé pondělí od 15.00 – 18.00

Praha 9

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LSPP) 
NA ÚZEMÍ PRAHY 9

Provozovatel LSPP: Poliklinika
Prosek, Lovosická 440/40,
Praha 9

DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
hod - 6.00 hod, o víkendech
a svátcích od 19.00 hod.
posledního pracovního dne do
6.00 hod. prvního pracovního
dne.

Tel.: +420 286 881 518

Praha 9

Adresa: OVV ČSSD Praha 9, 
Jablonecká 723, Praha 9-Prosek
Telefon: +420 283 882 131
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
všem spoluobčanům za pomoc
při řešení problémů a podnětů
v rámci Prahy 9. Setkání se zastu-
piteli Milanem Apeltauerem 
a Miloslavem Hanušem se usku-
teční 13. března od 16.00 do 17.30. 

Praha 9

Klub zastupitelů MČ Praha 9

Poslanecké dny:
každou první středu v měsíci
Praha 9, Jablonecká 322, 
od 14.00 do 16.00.
Telefon: +420 283 881 200

Regionální kancelář TOP 09
Praha 9
Kovářská 3, Praha 9 (2. patro)
Možnost objednání na 
tel.: 602 262 686

Strana zelených 
Vaši zastupitelé:

Ing. Zdeněk Davídek  
Tel.: 283 091 328
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.  
e-mail: petr@pisoft.cz
MUDr. Jan Trnka, Ph.D. 
e-mail: jantrnka@centrum.cz 

Schůzku lze domluvit
telefonicky nebo e-mailem.

e-mail: praha9@veciverejne.cz,
tel.: 602 219 190, 

Dětská pohotovost 
ve FN Bulovka

Dětskou pohotovost pro
„devítku“ zajišťuje ve všední
dny, v sobotu, neděli a v době
svátků Fakultní nemocnice
Bulovka, Budínova 2, Praha 8
-Libeň. 

Ordinační hodiny LSPP pro
děti ve FN Bulovka:
Pondělí - pátek: 16.00 – 7.00
Sobota a neděle: nepřetržitě

Telefon: 283 842 224
266 084 220

Internetové centrum Prosek
Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500
(vchod z Litoměřické ul.), 190 00 Praha 9
Tel.: +420 602 283 283 / e-mail: info@icprosek.cz

SBĚRNÝ DVŮR
PRO  PRAHU 9

Pod Šancemi 444/1, Praha 9
Tel.: +420 284 098 581
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek 8.30 – 17.00
sobota 8.30 – 15.00

Kontejnery občanského sdružení
Diakonie Broumov 

Potřebujete parkovat na 
Proseku a nemáte kde?
Samostatné uzavíratelné garáže
(nikoliv garážová stání) jsou
k pronájmu v garážích v Lovo-
sické ulici na Proseku. Za garáž
zájemci (nemusí mít trvalé byd-
liště na „devítce“) zaplatí mě-
síční nájem 1200 Kč. Termín
prohlídky si lze domluvit na tel.:
776 616 616 - Milan Tuček.

Pronájem garáží na Proseku

Uzavíratelné garáže
v Lovosické

Pražská plynárenská, a. s., ve
spolupráci s dceřinou společností
Měření dodávek plynu, a. s.,
a Úřadem MČ Praha 9 nabízí od-
běratelům zemního plynu tzv. mo-
bilní obchodní kancelář, jejímž
prostřednictvím si stávající i po-
tenciální zákazníci Pražské plyná-
renské mohou vyřídit záležitosti,
související s odběrem zemního
plynu bez návštěvy kontaktních
míst v Praze 2 a 4.

Termíny přistavení:
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Mobilní kancelář je umístěna
v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném logem
Pražské plynárenské, zaparkova-

ném na parkovišti za Úřadem MČ
Praha 9, Sokolovská 324/14.  

Mobilní kancelář poskytuje ze-
jména následující služby:
zahájení, převod a ukončení od-
běru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména
atd.) 
převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy. 
Bližší informace na tel.: 267 175 174
a 267 175 202, www.ppas.cz

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské

Stanoviště:
Jablonecká (v bývalém obchodním
centru u Prosecké ul.)
Poliklinika Prosek
Verneřická (u pošty)
Vysočanská (prostřední zastávka
autobusu)
Poliklinika Vysočany
Novovysočanská – U Nové školy
Podkovářská – Jana Přibíka
Náměstí OSN – Prouzova (u parku)
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
Klíčovská (náměstíčko)

Pískovcová – Prosecká

Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení – dámské,
pánské, dětské
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony
Látky – minimálně 1 m²
Domácí potřeby: nádobí bílé i černé,
skleničky – nepoškozené
Peří, péřové a vatové přikrývky, pol-
štáře a deky
Obuv – nepoškozená

10-15_devitka  20.2.12  13:39  Stránka 10

10 DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Březen 2012

TIPY, RADY, OZNÁMENÍ

Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese: 
Jandova 4, Praha 9, 1. patro,

Telefon i fax: 
+420 283 891 989

Možnost objednání:
Senátor Tomáš Kladívko
tel.: +420 737 250 258

Senátorské dny: 
každé pondělí od 15.00 – 18.00

Praha 9

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LSPP) 
NA ÚZEMÍ PRAHY 9

Provozovatel LSPP: Poliklinika
Prosek, Lovosická 440/40,
Praha 9

DOSPĚLÍ ve všední dny 19.00
hod - 6.00 hod, o víkendech
a svátcích od 19.00 hod.
posledního pracovního dne do
6.00 hod. prvního pracovního
dne.

Tel.: +420 286 881 518

Praha 9

Adresa: OVV ČSSD Praha 9, 
Jablonecká 723, Praha 9-Prosek
Telefon: +420 283 882 131
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
všem spoluobčanům za pomoc
při řešení problémů a podnětů
v rámci Prahy 9. Setkání se zastu-
piteli Milanem Apeltauerem 
a Miloslavem Hanušem se usku-
teční 13. března od 16.00 do 17.30. 

Praha 9

Klub zastupitelů MČ Praha 9

Poslanecké dny:
každou první středu v měsíci
Praha 9, Jablonecká 322, 
od 14.00 do 16.00.
Telefon: +420 283 881 200

Regionální kancelář TOP 09
Praha 9
Kovářská 3, Praha 9 (2. patro)
Možnost objednání na 
tel.: 602 262 686
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prohlídky si lze domluvit na tel.:
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plynu bez návštěvy kontaktních
míst v Praze 2 a 4.

Termíny přistavení:
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
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v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném logem
Pražské plynárenské, zaparkova-

ném na parkovišti za Úřadem MČ
Praha 9, Sokolovská 324/14.  
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Klub zastupitelů MČ Praha 9

Poslanecké dny: 
každý první čtvrtek v měsíci 
Praha 9, Jablonecká 322, 
od 16:00 do 18:00. 
Telefon: 
286 028 061 a 286 028 062

Nezařazení

Markéta Dostálová 
e-mail: dostalovam@praha9.cz 
tel.: 602 219 190

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

RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. 
e-mail: petr@pisoft.cz
MUDr. Jan Trnka, Ph.D. 
e-mail: jantrnka@centrum.cz
www.facebook.com/praha9.zeleni.cz
twitter:@zelenipraha9
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renské mohou vyřídit záležitosti,
související s odběrem zemního
plynu bez návštěvy kontaktních
míst v Praze 2 a 4.

Termíny přistavení:
22. 3. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
26. 4. 12 od 12.00 do 14.30 hod.
5. 6. 12 od 8.00 do 11.00 hod.
Mobilní kancelář je umístěna
v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném logem
Pražské plynárenské, zaparkova-

ném na parkovišti za Úřadem MČ
Praha 9, Sokolovská 324/14.  

Mobilní kancelář poskytuje ze-
jména následující služby:
zahájení, převod a ukončení od-
běru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména
atd.) 
převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím
s dodávkami zemního plynu
tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy. 
Bližší informace na tel.: 267 175 174
a 267 175 202, www.ppas.cz

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské

Stanoviště:
Jablonecká (v bývalém obchodním
centru u Prosecké ul.)
Poliklinika Prosek
Verneřická (u pošty)
Vysočanská (prostřední zastávka
autobusu)
Poliklinika Vysočany
Novovysočanská – U Nové školy
Podkovářská – Jana Přibíka
Náměstí OSN – Prouzova (u parku)
Náměstí Na Balabence (u ZŠ)
Klíčovská (náměstíčko)

Pískovcová – Prosecká

Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení – dámské,
pánské, dětské
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony
Látky – minimálně 1 m²
Domácí potřeby: nádobí bílé i černé,
skleničky – nepoškozené
Peří, péřové a vatové přikrývky, pol-
štáře a deky
Obuv – nepoškozená

10-15_devitka  20.2.12  13:39  Stránka 10

VOLNÝ PRODEJ   /   VÝDEJ NA POUKAZ
•	 podpůrné	a	zdravotní	punčochy	Avicenum	na	křečové	žíly
•	 pomůcky	a	ponožky	pro	diabetiky
•	 sportovní	kompresní	produkty	ROYAL BAY®
•	 ortopedické	vložky	a	obuv
•	 dentální	hygiena
•	 rehabilitační	pomůcky
•	 inkontinenční	pomůcky
•	 tlakoměry	a	teploměry	aj.
Jablonecká 423, 190 00 Praha 9
Obchodní centrum Jizerka (Metro C Střížkov)
T: 734 319 709   E: prosek@aries.eu   
www.aries.eu
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● založeno roku 2001
● 150 rekonstrukcí za rok
● zázemí na ploše 250 m2

● náhradní byt ZDARMA

bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostor, cihlových bytů

kompletní

PANELREKO s.r.o.
Křejpského 1523, Praha 4
praha@panelreko.cz
www.panelreko.cz

REKONSTRUKCE

VOLEJTE ZDARMA

800 112 278

panelreko_inzerce_20140910_92x63.indd   2 2014/09/10   9:37

SC
-3

40
13

4/
32

RD Škvorec

dokončeno    4 km od Prahy    2 km od vlaku  (25 min. Masarykovo nádraží)
kompletní občanská vybavenost (školka, škola, pošta, atd.)

klidné okolí, zeleň...

www.rdskvorec.cz
607 613 613
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Nemáte ještě místo pro Vaše dítko ve školce? 
Miniškolička v Mateřském centru „Srdíčka“ nabízí 

poslední volná místa v malém kolektivu dětí v rodinné 
atmosféře s individuálním přístupem.

Kde? Na Vyhlídce 286/64, Praha 9-Prosek (budova na rohu) 
Současně s nastupujícím školním rokem nabízíme 

nové aktuální služby.
Vyzvedneme Vaše děti ze škol(k)y a pravidelně zajistíme 
spolehlivý doprovod na zájmové či sportovní kroužky.

Podrobné informace o všech našich aktivitách najdete na 
www.mc-srdicka.cz, www.srdicka-os.cz 

tel.: 773 003 699, 728 630 396
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Říjen
4. 10. 8.00–12.00 Ctěnická x Měšická 
 9.00–13.00 Před Mosty x Za Mosty

6. 10. 15.00–19.00 Na Břehu x Mlékárenská

7. 10. 13.00–17.00 Vysočanská 85/546 
 14.00–18.00 Pešlova x Paříkova 
 15.00–19.00 Pískovcová

11. 10. 8.00–12.00 Novoborská x Českolipská 
 9.00–13.00 Veltruská x Litvínovská

13. 10. 15.00–19.00 Kytlická – proti zdravotnímu středisku

14. 10. 13.00–17.00 Kovářská x U Školičky 
 14.00–18.00 Podkovářská x Poděbradská 
 15.00–19.00 Novoborská x Varnsdorfská

18. 10. 8.00–12.00 Nad Krocínkou x Obvodová 
 9.00–13.00 Lihovarská u č. 11

20. 10. 15.00–19.00 Zakšínská x Zásadská

21. 10. 13.00–17.00 Jablonecká x Šluknovská 
 14.00–18.00 Zubrnická x Trmická 
 15.00–19.00 Teplická x Litoměřická – roh proti domům

25. 10. 8.00–12.00 Bílinská x Litvínovská 
 9.00–13.00 Jetřichovická proti č. 10

Listopad
1. 11. 8.00–12.00 nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ) 
 9.00–13.00 Prosecká 119

3. 11. 15.00–19.00 Drahobejlova x U Svobodárny - NOVÉ!

4. 11. 13.00–17.00 Kopečná x Nad Šestikopy 
 14.00–18.00 Hrdlořezská u č.p. 64/43 
 15.00–19.00 Na Harfě x Českomoravská

8. 11. 8.00–12.00 Jablonecká u č.p. 715/9 
 9.00–13.00 Rumburská x Litvínovská

10. 11. 15.00–19.00 Vysočanská 39/576

11. 11. 13.00–17.00 Vysočanské nám. x Prokopka 
 14.00–18.00 Pokorného x Jahodnická 
 15.00–19.00 Českomoravská 21-23

15. 11. 8.00–12.00 Pískovcová 
 9.00–13.00 Děčínská – horní parkoviště

18. 11. 13.00–17.00 Pod Krocínkou proti č. 55 
 14.00–18.00 Měšická x Novoborská 
 15.00–19.00 Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická

22. 11. 8.00–12.00 Skloněná u č. 8 
 9.00–13.00 Matějkova x Čihákova

24. 11. 15.00–19.00 Litvínovská x K Lipám

25. 11. 13.00–17.00 Vysočanská 113/243 
 14.00–18.00 Kovanecká x Podvinný mlýn 
 15.00–19.00 Novoborská x Českolipská

29. 11. 8.00–12.00 Na Břehu x Mlékárenská 
 9.00–13.00 Ctěnická x Měšická

Přistavování velkoobjemových kontejnerů

Mobilní sběr nebezpečných odpadů bude probíhat 
v následujících místech, termínech a časech:

Trasa B 22. 10.
1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková 15:00–15:20
2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova 15:40–16:00
3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný Mlýn 16:10–16:30
4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná 16:40–17:00
5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská 17:10–17:30
6. ul. Vysočanská 243 17:40–18:00
7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská 18:10–18:30
8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická 18:40–19:00

Mobilní sběr nebezpečných odpadů v r. 2014
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LANDIE KOUZLO POTRAVIN

OTVÍRACÍ DOBA:
popá 7:00  19:00
so         8:00  12:00
 BIOPOTRAVINY
 ZBOŽÍ OD FARMÁŘŮ
 KOZÍ A OVČÍ SÝRY
 RAW FOOD
 BEZLEPKOVÉ  JÍDLO
MASO Z FAREM
 VEGÁNSKÉ JÍDLO Nademlejnská  

1096/9

www.landiekouzlopotravin.cz

J
 ZUII A  WELEDA 

JDE TO I BEZ CHEMIE ☺

1096/9
Praha 9, Hloubětin
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Říjnová Vysočanská „V“

15. října od 14 hodin
Vystoupení v Divadle GONG
Orfeus pro Eurydiku – hraje 
Divadlo KATARZE. Zdarma. 
Vstup do sálu od 13.30 hodin.

23. října od 13 hodin
Vycházka s průvodcem
Sraz ve 13 hodin na stanici 
tramvaje č. 3, 10 Bulovka.
S průvodkyní PIS Pavlou Lešovskou 
navštívíme vyhlídku na Košince, 
odkud je nádherná podívaná na vltav-
ské meandry, sestoupíme do Libně 
kolem Grabovy vily, ke kostelu sv. 
Vojtěcha a dál k Libeňskému zámku. 

Kolem Rokytky a pobřežní cestou se 
dostaneme až k Libeňskému mostu.

29. října od 14 hodin
Setkání v Divadle Gong
„Hlasatelky v akci, aneb co v televizi 
nebylo“ – Saša Hemala, Saskie 
Burešová, Marie Tomsová. Zdarma. 
Vstup do sálu od 13.30 hodin.

Doporučujeme:
Zapřažená krása (do 19. října)
Výstava v Jízdárně Pražské hradu 
– kočáry, saně, nosítka z 18.–20. 
století z Čech, Moravy a Slezska. 
Vstupné senioři: 75 Kč. 

Akce pro seniory z Městské části Praha 9, kteří mají 
trvalé bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14, Praha 9.

Akce, které lidi vezmou 
za své, jsou ty nejlepší

Senioři se zajímali především 
o to, zda Praha 9 bude i nadá-

le organizovat oblíbené kulturní 
akce, jakými jsou například Sva-
továclavská pouť na Proseku, et-
nofest Barevná Devítka, Prosecké 
jaro či Prosecký podzim, když se 
stále mluví o tom, že nejsou pení-
ze a nejčastěji se proto seškrtávají 
výdaje právě na kulturu.
„Jsem rád, že naši obyvatelé oce-
ňují, že jsme dosáhli vysoké úrovně 
těchto akcí. Jejich kvalitu se nám 
daří udržet – i přes omezené finanč-
ní prostředky – zajištěním peněz 
z  prodeje reklam,“ říká Adam Vá-
žanský, v jehož kompetenci v Praze 
9 kultura je, a dodává, že stejně dů-
ležité jako velké kulturní akce jsou 
i malé formy typu Pohádek na dvo-
rečku či Proseckých zastaveníček, 
které je třeba podporovat.“

Spolupráce 
s občanskými spolky
Přestože za většinou kulturních 
událostí na devítce stojí radnice 
Prahy 9, přidávají se v posledních 
letech k  jejímu úsilí nejrůznější 
občanské spolky. Tradičně k nejo-
čekávanějším zážitkům patří akce, 
za nimiž stojí Spolek za veselejší 
Střížkov. Zmiňme jen Střížkov-
ský masopust, pálení čaroděj-

nic, máje, dušičkové Haló ven.
„Rádi bychom tuto spolupráci 
s  místními spolky, které oživují 
Prahu 9, dále prohlubovali,“ dodá-
vá Adam Vážanský a  vypočítává: 
„Ať už to jsou akce v  parku Mad-
lina pořádané zmiňovaným Spol-
kem za veselejší Střížkov, akce na 
Proseckém náměstíčku, za nimiž 
stojí Mateřské centrum Knoflík, 
nebo v  Hrdlořezích projekty pro 
děti ze širokého okolí, které zašti-
ťuje Spartak Hrdlořezy.“
Nechat zaniknout nechce radnice 
ani klub lidové tvorby paní Lando-
vé nebo Vlastivědný klub Mirosla-
va Kurandy.
„Spolupráci jsme již navázali také 
s  nově vzniklými minipivovary 
na Proseku a  ve Vysočanech při 
restauraci Večerní škola, která se 
díky svému zajímavému kulturní-
mu programu již zařadila k vyhle-
dávaným místům devítky,“ usmí-
vá se Adam Vážanský.
Podpora občanských spolků či 
jednotlivých akcí ze strany MČ 
Praha  9 přitom není formální. 
Částky na kulturní a  volnočasové 
granty průběžně rostou. „Víme, 
že drobné kulturní akce, s  nimiž 
přijdou lidé sami, jsou tím nejlep-
ším,“ uzavírá Adam Vážanský. 
 mk

Místostarostu Prahy 9 Adama Vážanského můžete 
potkat často – při vítání občánků, v divadle Gong, 
akcích Vysočanských V a zúčastnil se i výletu se seniory 
na Konopiště, kde se ocitl pod palbou jejich otázek.

80 let
Jiřina Macháčková
Zdeněk Matuška
Eliška Veverková
Jan Hlaváček
Ludmila Svitáková
Anna Hanincová
Dagmar Rudolfová
Miroslav Bernášek
Jaromír Šmaha
Anna Holečková
Božena Havrdová

85 let
Sylvie Faustusová
Miroslav Seník
Alena Hamáčková
Libuše Chaloupecká
Antonín Sekera
Alena Ryvová

90 let
Olga Brabcová
Růžena Antoníčková
Stanislav Kotalík
Ludvík Štefka
Marie Svobodová
Libor Charvát
Marie Semínová

91 let
Vlasta Lukášová
Miloslava Švihelová
Rudolf Hykyš
Věra Poláková

94 let
Miroslava Váňová

95 let
Jiří Gazdík

Blahopřejeme!

Jubilanti

Skvělý výlet na 
Konopiště a Jemniště

P očasí se opravdu vyvedlo a na-
víc po oba dny šlo ruku v ruce 

se zajímavým programem. Středu 
v  motelu Konopiště zpříjemnilo 
účastníkům zájezdu nejen hledání 
hub, ale především zajímavá před-
náška o  dravých ptácích. Sokol-
ník František Adámek, který vede 
záchrannou stanici pro zvířata 
v  Uhlířských Janovicích, s  sebou 
přivezl poštolku, samičku orla 

skalního, jestřába, káně a  výra 
velkého. Odpoledního a večerního 
programu se zúčastnil i  místosta-
rosta Prahy 9 Adam Vážanský.
Ve čtvrtek si senioři spolu se sta-
rostou Prahy 9 Janem Jarolímem 
prohlédli růžovou zahradu a skle-
níky na zámku Konopiště a odpo-
ledne navštívili nedaleký zámek 
Jemniště.  
 text a foto: mk

„Když výlet organizuje naše Renáta Píchová, je hezké 
i počasí,“ byli zajedno účastníci dvoudenního zájezdu na 
zámky Konopiště a Jemniště, které pro seniory pořádala 
Městská část Praha 9 ve dnech 17. a 18. září 2014.

V růžové zahradě na Konopišti

Z přednášky sokolníkaZámek Jemniště
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Společenské, aktivizační centrum pro seniory
Středisko sociálních služeb Městské části 
Praha 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek, 
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286 
582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

1. 10. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 
 9:00–10:00
Počítačové kurzy 9:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 
 13:00–16:00
Klub historie: svatý Václav 13.15–14:30
Klub šikovných ručiček: Výroba 
prostírání na stůl 14:30–16:00

2. 10. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 
 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci 
 10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, 
Praha 9-Vysočany) 13:00–14:00
Trénink paměti 11:30–12:30
Klub důchodců 13:00–16:00

3. 10. 2014 – pátek
Počítačový kurz – 
pro mírně pokročilé 8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:00
Karty – společenské hry 9:30–12:00
Angličtina (pokročilí) 12:00–13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 
200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00
Počítačový kurz – 
pro mírně pokročilé 13:00–14:00

6. 10. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy 9:00–11:00
Němčina (pokročilí) 10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci – 
nový kurz 13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky 
orientálního tance 14:00–15:00

7. 10. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:00–9:00
Kondiční cvičení – ženy 9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí) 10:20–11:20
Angličtina, lektor (pokročilí) 10:00–11:00
Francouzština, lektor 
(mírně pokročilí) 11:00–12:00
Počítačový kurz – 
pro začátečníky 12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, 
Praha 9 Vysočany) 13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory 
a osoby se ZTP 14:00–15:00
Country tance 16:00–18:00

8. 10. 2014 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Východní cvičení čínské s prvky Tai-chi, 
jógy, 25 Kč/lekce 8:30–9:30
Počítačové kurzy 10:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně 
pokročilé, nový kurz 11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 
 13:00–16:00
Klub zdraví: Help pes – asistenční psy – 

ukázky výcviku 13:30–14:30
Klub šikovných ručiček: 
Origami – jeřáb 14:30–16:00

9. 10. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci 
 10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, 
Praha 9-Vysočany) 13:00–14:00
Trénink paměti 11:30–12:30
Klub důchodců 13:00–16:00

10. 10. 2014 – pátek
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé 
 8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Karty – společenské hry 9:30–12:00
Angličtina (pokročilí) 12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé 
 13:00–14:00
Návštěva interaktivní, zážitkové výstavy 
– Naše cesta – Výstaviště v Holešovicích 
(zdarma). Sraz v Centru pro seniory 
Harrachovská 13:00–15:30
Masáže pro seniory – záda, šíje 
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

13. 10. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Počítačové kurzy 9:00–11:00
Němčina (pokročilí) 10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci – 
nový kurz 13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky 
orientálního tance 14:00–15:00

14. 10. 2014 – úterý
Kadeřnice – suchý střih 
(nutno se objednat) 9:00–14:00
Zdravotní cvičení pro seniory 8:00–9:00
Kondiční cvičení – ženy 9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí) 10:20–11:20
Angličtina, lektor (pokročilí) 10:00–11:00
Francouzština, lektor (mírně pokročilí) 
 11:00–12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé 
 12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, 
Praha 9-Vysočany) 13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory 
a osoby se ZTP 14:00–15:00
Hodina zpěvu – různé žánry 15:00–16:00
Country tance 16:00–18:00

15. 10. 2014 – středa
Východní cvičení čínské s prvky Tai-chi, 
jógy, 25 Kč/lekce 8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Počítačové kurzy 10:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně 
pokročilé, nový kurz 11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 
 13:00–16:00
Klub historie: Jiří z Poděbrad 13:15–14:30

Klub šikovných ručiček: Drátkování – 
sebou skleničku, svícen 14:30–16.00

16. 10. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci 
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, 
Praha 9-Vysočany) 13:00–14:00
Trénink paměti 11:30–12:30
Klub důchodců 13:00–16:00

17. 10. 2014 – pátek
Počítačový kurz – 
pro mírně pokročilé 8:00–9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Karty – společenské hry 9:30–12:00
Angličtina (pokročilí) 12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé 
 13:00–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje 
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

20. 10. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Počítačové kurzy 9:00–11:00
Němčina (pokročilí) 10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci – 
nový kurz 13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky 
orientálního tance 14:00–15:00

21. 10. 2014 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:00–9:00
Kondiční cvičení – ženy 9:00–10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí) 10:20–11:20
Angličtina, lektor (pokročilí) 10:00–11:00
Francouzština, lektor 
(mírně pokročilí) 11:00–12:00
Počítačový kurz – 
pro začátečníky 12:00–13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10,
Praha 9-Vysočany) 13:30–14:30
Cvičení na židlích pro seniory 
a osoby se ZTP 14:00–15:00
Country tance 16:00–18:00

22. 10. 2014 – středa
Východní cvičení čínské s prvky Tai-chi, 
jógy, 25 Kč/lekce 8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Počítačové kurzy 10:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně 
pokročilé, nový kurz 11:00–12:00
Kavárnička pro starší 
a pokročilé 13:00–16:00
Klub: Přednáška, beseda – 
PRVNÍ POMOC, včetně nácviku 
 13:15–14:30
Klub šikovných ručiček: 
Podzimní dekorace 14:30–16.00

23. 10. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci 
 10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, 
Praha 9-Vysočany) 13:00–14:00
Trénink paměti 11:30–12:30
Klub důchodců 13:00–16:00

24. 10. 2014 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Karty – společenské hry 9:30–12:00
Angličtina (pokročilí) 12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé 
 13:00–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje 
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

27. 10. 2014 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Počítačové kurzy 9:00–11:00
Němčina (pokročilí) 10:00–11:00
Němčina (začátečníci) 11:15–12:15
Němčina – úplní začátečníci – 
nový kurz 13:00–14:00
Cvičení pro ženy s prvky 
orientálního tance 14:00–15:00

29. 10. 2014 – středa
Východní cvičení čínské s prvky Tai-chi, 
jógy, 25 Kč/lekce 8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Počítačové kurzy 10:00–12:00
Angličtina, konverzace – pro středně 
pokročilé, nový kurz 11:00–12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 
 13:00–16:00
Klub: Osvětová přednáška 
o chronické obstrukční plicní nemoci 
s MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP 
 13:15–14:30
Klub šikovných ručiček: Podzimní věnec – 
barevné listy s sebou 14:30–16.00

30. 10. 2014 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Angličtina – začátečníci 9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci 
 10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, 
Praha 9-Vysočany) 13:00–14:00
Trénink paměti 11:30–12:30
Klub důchodců 13:00–16:00

31. 10. 2014 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00–10:00
Karty – společenské hry 9:30–12:00
Angličtina (pokročilí) 12:00–13:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé 
 13:00–14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje 
– 200 Kč (nutno objednat) 14:00–18:00

1

Vážení a milí přátelé Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9, uplynulý 
rok 2012 byl opět plný změn. Částečně se obměnil pracovní tým Střediska, na 
některých úsecích se změnil systém poskytování služeb, změny zaznamenal i náš 
organizační řád.

Ve všech službách se zvedl počet klientů, zajistili jsme nové fakultativní služby, 
hledáme nové směry v poskytování služeb.

V roce 2012 došlo bohužel i ke změnám legislativním, které nám zkomplikovaly 
poskytování služeb, jako je např. nový zákon o zdravotních službách, který vyloučil 
jesle ze zdravotnických zařízení nebo nové postupy při rozhodování o státních 
dotacích na poskytování služeb.

Všem zaměstnancům, klientům i příznivcům děkujeme za podporu a spolupráci 
a věřím, že nám zachováte přízeň i v roce následujícím.

Mgr. Michaela Žáčková

Úvodní slovo

Mgr. Michaela Žáčková
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Nákupy a služby 

     na dosah

Informace o akcích najdete na 

www.ncfenix.cz

Fénix vám s radostí pomůže se vším, co máte dnes na programu. Nákupy všeho 

druhu, poštu, fi tness, kavárny, služby... vše najdete jednoduše a prakticky 

pod jednou střechou. Fénix pro vás navíc stále připravuje zajímavé akce, slevy 

i zábavné programy pro celou rodinu. 

Aby byl každý den ve Vysočanech bezstarostný!
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Poslední srpnový pátek vyhlásil KRÁL VÍN 
České republiky poprvé ve své devítileté 

historii výsledky soutěže na území Městské 
části Praha 9. Slavnostního večera se zúčast-
nil starosta Prahy 9 Ing. Jan Jarolím. Večer 
zahájil a  spolupodílel se na předání cen vi-
nařství Tanzberg Mikulov, výrobci CHAM-
PIONA soutěže a  na křtu knihy KRÁL VÍN 

České republiky 2014. V  letošním roce vze-
šel CHAMPION soutěže KRÁL VÍN České 
republiky z  900 přihlášených vzorků od 120 
českých a moravských vinařů. Hodnotící ko-
mise udělila celkem 29 zlatých medailí, 82 
stříbrných a  180 bronzových. Všechna me-
dailová vína bude možné ochutnat i  na Krá-
lovském koštu Praha. 

Královský košt Praha
Královský košt Praha se uskuteční 29. listopadu 2014 v Clarion Congress 
Hotel Prague pod záštitou starosty Městské části Praha 9 Jana Jarolíma.

Oč kratší, o  to víc se líbila. Řeč 
je o výstavě stříbrných šperků 

Zlatnického střediska praktického 
vyučování Solunka začátkem září 
v  Galerii 9 ve Vysočanech. Verni-
sáže se zúčastnil i starosta Prahy 9 
Jan Jarolím či herečka Jana Bouš-
ková, která v Solunce absolvovala 
kurz Zlatníkem na dva dny a sama 
si vyrobila prstýnek. Pokud vás 
láká takovýto netradiční zážitek, 
hledejte podrobnosti na www. 
solunka.cz.  text a foto: mk

Šperky v Galerii 9

Z předávání cen vinařství Tanzberg Mikulov

klientské
karty

dermo-
kosmetický

koutek 
s odborníkem 

ušetříme
Vám poplatek 

30,- Kč

široký
sortiment

zboží 
a doplňků

8-19
PO - PÁ

PRÁVĚ TEĎ: 10% NA VEŠKEROU ANTIKONCEPCI
Prosecká 855/68, 19000 Praha 9   TEL: 725 983 947   www.lekarna-prosek-point.cz

JSME BLÍZKO-METRO PROSEK
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ
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Zajímá vás, jak žije kocour Vav-
řinec od jara do zimy, kdo jsou 

děti z  ostrova a  kde tento ostrov 
leží? Chcete poznat tři princezny 
a  neonek z  trojského domu? Jste 
zvědaví na neuvěřitelná dobro-
družství Týny a  Tyldy, Alžběty 
Mocné, černoknížete a  jejich přá-

tel a  nepřátel v  zemi Tam a  Jinde 
a  mnohé další? Potom tedy přijď-
te do Knoflíku v  Jablonecké ulici 
724/6 na Proseku na besedu se 
spisovateli Dagmar Lhotovou a Z. 
K. Slabým, jejichž knihy prováze-
ly a provázejí nejednu čtenářskou 
generaci. Seznámí vás se svými 

posledními knihami, budou vám 
krásnou, hravou a  bohatou češti-
nou vyprávět příběhy plné dobro-
družství, tajemství, nečekaných 
překvapení a fantazie.
Ve středu 22. října 2014 v 19 hodin 
vystoupí v  Knoflíku Felix Boom, 
vlastním jménem Pavel Skramlík.

Tento spisovatel a  publicista se 
během své čtyřicetileté novinářské 
praxe věnoval především sportu 
a  popularizaci vědy. Má na kontě 
15 vydaných titulů, do roku 2010 
psal knihy ze sportovního prostře-
dí, pak si zvolil pseudonym a jeho 
prioritou se stala především belet-
rie. Zaujal zejména romány Ježíš 
Kristus výtržník aneb Třetí zákon, 
o  který projevila zájem americká 
filmová produkce, Kiosek na pláži 
a  Lepší svět. Značnou popularitu 
získala i  jeho svérázná Kuchařka 
osamělého muže. 

Všichni návštěvníci se mohli za-
pojit do benefičního běhu, a po-

moci tak dětem z Fondu ohrožených 
dětí. Za každého účastníka, který 
absolvoval okruh dlouhý 1,6 km, 
přispěla Harfa částkou 100 Kč na 
projekt FOD Klokánek. Charitativ-
ní běh byl doplněn o Festival volno-
časových aktivit, kde se děti a jejich 
rodiče mohli seznámit s  kroužky 

volnočasových aktivit Prahy 7, 8 a 9.
Benefičního běhu se mohl zú-
častnit úplně každý a rovněž po-
čet zaběhnutých okruhů byl zce-
la dobrovolný. „Letos jsme měli 
289 zaregistrovaných běžců, 
z nichž nejaktivnější běžec uběhl 
okruhů třicet! Stal se jím teprve 
patnáctiletý chlapec z  brněn-
ského Klokánku,“ říká Martina 

Tlustá, marketingová koordi-
nátorka Galerie Harfa. Celkový 
počet uběhnutých okruhů se vy-
šplhal na 717, do Fondu ohrože-
ných dětí tedy putuje příspěvek 
ve výši 71 700 Kč, který převzala 
jeho předsedkyně JUDr. Marie 
Vodičková. 

Kolik spisovatelů se vejde do Knoflíku?

Při Harfandění se vybralo 71 700 Kč pro Klokánek

Beseda s Dagmar Lhotovou a Zdeňkem Karlem Slabým v rámci projektu „Kolik spi-
sovatelů se vejde do Knoflíku?“ (pod patronací Pražského klubu spisovatelů při Obci 
spisovatelů) se koná 16. října 2014 od 18 hodin. Jedná se o pořad pro děti a rodiče.

Akci s názvem Harfandění pořádala ve čtvrtek 4. září 
2014 již druhým rokem Galerie Harfa ve spolupráci 
s Městskou částí Praha 9.

Kreativní 
mateřské školy
Prodejní výstava hraček, 
didaktických pomůcek, výtvar-
ného a kreativního materiálu 
nejen pro děti, ale i pro tvořivé 
ruce dospělých se uskuteční 
v prostorách Mateřské školy 
Veltruská v Praze 9 na Proseku 
7. října 2014 od 9.30 do 18.00 
a 8. října 2014 od 9.00 do 
18.00. Veškeré informace 
k výstavě včetně výčtu vysta-
vovatelů naleznete na www.
kreativnimaterskeskoly.cz.
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První várka pravého řemeslného 
libeňského piva je plánována 

na druhou polovinu října. Všichni 
milovníci klasického českého le-
žáku se tak do konce tohoto roku 
dočkají bohaté nabídky nového 
pivovaru, který opět po 86 letech 
bude produkovat pravé libeňské 
pivo… přijďte nás navštívit a  již 
nyní můžete být svědky zrození 
nové tradice.

Tradice pivovarnictví 
v Čechách
Počet pivovarů v  zemích českých 
od středověku neustále rostl až do 
počátku 19. století, kdy v Čechách 
působilo více než 1000! pivova-
rů. V  70. letech 19. století došlo 
ke zrušení tzv. propičního práva, 
které povolovalo vaření piva pou-
ze šlechtě, církvi a právovárečným 
měšťanům. Toho velmi rychle vy-
užily silné kapitálové společnosti, 
které začaly ve velkém zakládat 
moderní pivovary s vysokým výsta-
vem. Cenovou politikou začalo do-
cházet k likvidaci malých pivovarů. 
Na konci 19. století je jich registro-

váno jen 700. Období válek s tímto 
počtem ještě dále razantně zahýba-
lo – do roku 1939 zaniklo více než 
500 pivovarů. Další velkou ránou 
pivovarům bylo pak znárodnění 
po roce 1948, kdy byla likvidována 
řada malých a  středních pivovarů 
po celém území Čech.
Rok 1989 přináší oživení zájmu 
o  vaření piva a  hlavně v  poslední 
době jsme svědky růstu malých 
pivovarů a  minipivovarů. Obec-
ně lze pivovary rozdělit do dvou 
skupin podle výstavu - velké pivo-
vary s  výstavem více než 200 000 
hl piva a pivovary do výstavu 200 
000 hl, kam patří i minipivovary.

Pivovarnická historie v Libni
V Libni ve druhé polovině 16. sto-
letí založil Albrecht z  Brukštejna 
Zámecký pivovar. V roce 1899 jej 
získal do pronájmu První pražský 
měšťanský pivovar, aby jej vzá-
pětí uzavřel a  v  roce 1900 tento 
pivovar zanikl zcela. Dodnes jsou 
pod Libeňským zámečkem do-
chovány původní budovy Zámec-
kého pivovaru.

Dalším libeňským pivovarem byl 
Knoblochův pivovar založený 
roku 1874 Albrechtem Goldfin-
gerem, který jej již v  roce 1875 
prodal firmě Kallberg a  synové. 
V roce 1880 jej koupil Karel Kno-
bloch a vlastnil ho až do své smrti 
v  roce 1888. Během dalších let 
se majitelé střídali. Významným 
vlastníkem byla společnost The 
Bohemian Brewerie Limited, 
která pivovar významně rozšířila 
a  modernizovala. Záhy se však 
dostala do finančních potíží a  pi-
vovar je prodán společnosti První 
parostrojní pivovar v  Praze VIII. 
V roce 1928 je vaření piva ukonče-
no a pivovar zrušen.

Po 86 letech se však 
situace mění
Libeň bude mít možnost ochutnat 
opět své vlastní pivo. V  ulici Nad 
Kolčavkou vzniká nový malý pi-
vovar, který si klade nemalé cíle. 
Akcionářský pivovar Kolčavka 
plánuje výstav 1320 hl piva ročně 
a  do budoucna až 3000 hl ročně. 

Pro znalce se bude vařit pravé 
české řemeslné pivo Kolčavka. Zá-
kladní sortiment bude tvořit řízná 
desítka a správně hořká dvanáctka 
doplněná o pšeniční speciály, IPU 
a  další sváteční ležáky. V  těchto 
dnech vrchní sládek pivovaru Da-
niel Müller dohlíží nad montáží 
technologie, kterou dodala spo-
lečnost Destila. V  nově vznikající 
pivovarské restauraci se těšte na 
posezení přímo u měděné pětiset-
litrové varny – pro více než 80 ná-
vštěvníků, kteří se stanou svědky 
vaření piva přímo na „place“. 

Dušan Šebek

Pivo v Libni
V domě, v těsné blízkosti historické budovy Nad 
Kolčavkou, kde již úspěšně provozuje svou činnost 
hudební klub Večerní škola, vzniká pivovar. Snahou jeho 
akcionářů je přinášet zákazníkům nevšední chuťový 
zážitek a nabídnout klasická česká řemeslná piva. 
Vzniku pivovaru napomohla i vysočanská radnice, která 
si od toho slibuje další zatraktivnění této lokality.

První várka libeňského piva bude 
k ochutnání v druhé polovině října

V Libni v Ulici Nad Kolčavkou vzniká malý pivovar

I N Z E R C E
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Konkrétní časy, od kdy do kdy 
bude zápis na jednotlivých ško-

lách probíhat, stejně tak jako ter-
míny dnů otevřených dveří, budou 
zveřejněny na webových stránkách 
základních škol ZŠ Špitálská, ZŠ 
a MŠ Na Balabence, ZŠ Litvínov-
ská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ 
Novoborská a na webových strán-
kách úřadu www.praha9.cz.
Každá škola má svůj školský ob-
vod, který je výčtem spádových 
ulic, případně u  delších ulic i  vý-
čtem čísel popisných nebo ori-
entačních. Školské obvody jed-
notlivých základních škol v  Praze 
jsou dány Vyhláškou hl. m. Prahy 
o  školských obvodech. Zákonný 
zástupce dítěte má právo zvolit si 
pro své dítě jinou než spádovou 
školu. Ředitel školy je však povi-
nen přednostně přijmout žáky ze 
svého školského obvodu. Vzhle-
dem k vysokým počtům dětí, které 
se v posledních letech hlásí do zá-

kladních škol v  Praze 9 a  které se 
očekávají i  u  zápisů v  roce 2015, 
a  jelikož kapacity jednotlivých 
škol v  Praze 9 jsou téměř naplně-
ny, školy budou přijímat pouze 
žáky, kteří mají trvalé bydliště v je-
jich školském obvodu.

Pro koho je zápis povinný?
•	 pro děti, které k 31. 8. 2015 

dovrší šesti let věku (tedy pro 
děti narozené v období od 
1. 9. 2008 do 31. 8. 2009)

•	 pro děti, které mají odklad 
povinné školní docházky 
z loňského roku

Pětileté děti?
Podle § 36, odst. 3, zákona č. 
561/2004 Sb. (školský zákon): 
Dítě, které dosáhne šestého roku 
věku v době od září do konce červ-
na příslušného školního roku, 
může být přijato k plnění povinné 
školní docházky již v  tomto škol-

ním roce, je-li přiměřeně tělesně 
i duševně vyspělé a požádá-li o to 
jeho zákonný zástupce. Podmín-
kou přijetí dítěte narozeného v ob-
dobí od září do konce prosince 
k  plnění povinné školní docházky 
je také doporučující vyjádření 
školského poradenského zaříze-
ní, podmínkou přijetí dítěte naro-
zeného od ledna do konce června 
doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení a  odbor-
ného lékaře, která k žádosti přiloží 
zákonný zástupce.

Co je potřeba 
k samotnému zápisu?
•	 Dostavte se se svým dítětem 

dne 4. 2. nebo 5. 2. 2015 do 
zvolené základní školy

•	 Vezměte s sebou svůj OP nebo 
jiný doklad totožnosti a rodný 
list dítěte.

Odklad plnění povinné 
školní docházky
•	 Rodič, který žádá pro své dítě 

o odklad povinné školní docház-
ky, se musí i s dítětem dostavit 
v řádném termínu k zápisu.

•	 Zde požádá o formulář žádosti 
o odklad povinné školní do-
cházky.

•	 Vyplněnou žádost spolu s po-
sudkem příslušného školského 
poradenského zařízení a od-
borného lékaře nebo klinického 
psychologa doručí zpět vedení 
školy nejpozději do 31. 5. 2015.

§ 37, odst. 1 zákona č. 561/2004 
Sb. (školský zákon).

Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě po dovršení šesté-
ho roku věku tělesně nebo dušev-
ně přiměřeně vyspělé a  požádá-li 
o  to písemně zákonný zástupce 
dítěte do 31. května kalendářního 
roku, v  němž má dítě zahájit po-
vinnou školní docházku, odloží 
ředitel školy začátek povinné škol-
ní docházky o  jeden školní rok, 
pokud je žádost doložena doporu-
čujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře nebo klinické-
ho psychologa. Začátek povinné 
školní docházky lze odložit nejdéle 
do zahájení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku. 

Sedm minut je podle informa-
cí pražské záchranné služby 

průměrná dojezdová doba k  pří-
padům na území hlavního města. 
I  přes skvělou práci záchranářů, 
zvyšující se počet výjezdových sta-
novišť a lepší vybavení může pořád 
být doba před příjezdem záchran-
né služby rozhodující. Nemusí 
vždy znamenat přímé ohrožení 
života, ale nedostatkem přísunu 
kyslíku může dojít k vážnému po-
škození mozku či jiným nevrat-
ným následkům. Tato skutečnost 
pro mě byla jednou z  motivací 
angažovat se jako předseda bez-
pečnostní komise v  pořízení kys-
líkových generátorů a jejich insta-
laci do základních a  mateřských 

škol v Praze 9. Jejich pořízení bylo 
hrazeno z  rozpočtu bezpečnostní 
komise ve výši 35 332 Kč vč. DPH.
Vnímám projekt implementace 
kyslíkových generátorů pouze 
jako první krok na dlouhé cestě 
ke zvýšení bezpečnosti a  ochrany 
zdraví občanů v Praze 9. Mou vizí 
je zajištění potřebného vybavení 
pro poskytnutí první pomoci do 
většiny veřejných budov na území 
naší městské části, ale v neposled-
ní řadě také pořádání více setkání 
s  dětmi na našich školách, kde 
se budou moci setkávat s  hrdiny 
dnešní doby, kteří nasazují každý 
den své životy, aby mohli ochraňo-
vat ty naše. Jsem přesvědčený, že 
z  úst záchranářů či policistů stát-

ních nebo městských přijmou děti 
i  mládež informace jak správně 
postupovat při pomoci zraněným 
osobám s větším zájmem a uvědo-
mí si, jak nezbytné je umět základy 
první pomoci.
V reakci na zvyšující se počet osob 
postižených kolapsy různého dru-
hu jsem se intenzivně zaměřil na 
analýzu, jak a s  jakým vybavením 
pomáhají řešit podobnou proble-
matiku v  jiných městech u  nás 
i v zahraničí. Velmi často je využí-
ván mobilní defibrilátor. Dokáže 
ho obsloužit i  úplný laik, protože 
přístroj je vybaven systémem, 
který hlasem navádí k správnému 
použití. V  současnosti se snažím 
získat o  účinnosti a  vhodnos-
ti takového přístroje maximum 
informací od odborníků a  v  pří-
padě pozitivních referencí budu 
usilovat, abychom tímto dalším 
pomocníkem v  záchraně života 
vybavili maximum veřejných míst 
v Praze 9.

Mým největším přáním vždy bude, 
aby se lidé do takovýchto situací 
dostávali co nejméně, ať už v pozi-
ci zachránce nebo zachraňované-
ho. Mou snahou ale je, aby v tako-
vých situacích byli připraveni.
  Milan Tuček, předseda 

bezpečnostní komise MČ Praha 9

Informace k zápisům do prvních 
tříd pro školní rok 2015/2016

Dlouhých sedm minut…

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2015/2016 
proběhnou ve všech pěti základních školách, jejichž 
zřizovatelem je MČ Praha 9, ve dnech 4.–5. 2. 2015.

Sedm minut. Časový úsek, který nám v různých životních 
situacích připadá minimální. Takovou chvíli často strávíte 
při čekání na čerpací stanici, ve frontě v obchodě…
Představte si ale, že před vámi leží bez známek života 
člověk, a rázem se ta doba mění v nekonečnou.

Předání kyslíkových generátorů 
na základních školách 
Novoborská a Špitálská
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DIVADLO GONG

2. 10. čtvrtek 19:30
ČERNÁ HODINKA – LÁSKA ?!
Láska veselá i vážná v průběhu 
několika století za doprovodu 
klasické hudby. Účinkuje Šporkovo 
trio: V. Vartová – housle, K. Novotný 
– kytara, J. Krupička – violoncello 
a hosté: J. Krupičková – flétny, 
I. Krausová a D. Kraus – mluvené slovo

5. 10. neděle 18:15
ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH 
KURSŮ TŠ CALYPSO

7. 10. úterý 16:00
Odhalení pamětní desky 
Ivanu Jandlovi, historicky prvnímu 
držiteli Oscara u nás

7. 10. úterý 19:30
O. Kovařík: HAJZLBÁBY 
ANEB TADY SE PTÁM JÁ
Děj se zpěvy a tanci se odehrává 
na veřejných záchodcích druhé 
kategorie na pozadí velké loupeže 
diamantů. V režii L. Pivoňky účinkuje 
Divadelní spolek Post Scriptum

8. 10. středa 19:00
POSEZENÍ U CIMBÁLU 
pořádá Slovácký krúžek v Praze

9. 10. čtvrtek 19:30
SVATÉ NEŘESTI – poprvé v Gongu! 
Divadlo Artur
Komický příběh o tom, co se stane, 
když se lidé budou chtít stát lepšími.
V režii V. Nouzáka hrají B. Slezáček, 
J. Kriegel, B. Polák, G. Giatti/B. 
Mottlová, K. Janáčková/D. Býmová. 
Scénář K. Tomanová a J. Kriegel, 
www.divadloartur.cz

14. 10. úterý 17:30
Přednáška PhDr. Marty Foučkové

15. 10. středa 14:00
ORFEUS PRO EURYDIKU 
Divadlo Katarze
Hudební báseň pro současné 
romantiky na motivy antické báje 
napsala V. Herajtová. Pro seniory – 
véčka pořádá MČ Prahy 9

15. 10. středa 19:30
Jazz klub Gong
BRASSBAND – ortodoxní dixieland 
z Rakovníka s českými texty 
neorleánských songů

16. 10. čtvrtek 19:30
RADŮZA a kapela – koncert

21. 10. úterý 19:30
M. Oupic a J. J. Kriegel: 
MŮŽU K TOBĚ

Situační komedie, která s humorem 
a ironií přibližuje zamotané 
mezilidské vztahy a také psychické 
civilizační problémy.
Hrají: B. Mottlová, M. Kuklová, 
J. Kriegel a další 
www.divadloartur.cz

22. 10. středa 19:30
POCTA TRAMPSKÉ PÍSNI
Historie trampské písně. 
V pořadu vystoupí Trio KTO, M. Rivola, 
J. Vrbová a St. Chmelík, 
skupina Pacifik

23. 10. čtvrtek 19:30
N. Simon: POKOJ č. 719
Obnovená premiéra DS 
Rachtámiblatník
První příběh: Pokoj č. 719 – HOST 
Z LEPŠÍCH KRUHŮ – zdánlivě nevinná 
oslava výročí přinese nečekaný zvrat 
v doposud harmonickém manželství. 
Druhý příběh: Pokoj č. 719 – 
SVATEBNÍ HOSTÉ – co vše je možné 
přežít v jeden bláznivý svatební den 
v takové normální rodince. 
Režie A. Arabadzis 
www.rachtamiblatnik.cz

29. 10. středa 14:00
HLASATEL(KY) V AKCI: 
Saskia Burešová, Alexandr Hemala 
a Marie Tomsová vzpomínají vesele 
i vážně na profesní i osobní zážitky. 
Pro seniory pořádá MČ Praha 9

29. 10. středa 19:30
COP
Koncertní vystoupení bluegrassové 
kapely z Plzně

30. 10. čtvrtek 19:30
M. Oupic: TŘI V HÁJI
Na motivy stejnojmenného románu 
autorů – M. Viewegh, H. Pawlovská, 
I. Hercíková. V režii K. Janáka 
účinkují členové Divadla Artur: 
M. Kuklová, J. Kriegel, M. Šimůnek, 
V. Karolyi a G. Ciatti 
www.divadloartur.cz

31. 10. pátek 19:30
G. Luongo: 
MANŽELSKÉ PŘEPADOVKY
Groteska ve třech obrazech. V režii 
M. Lorencové účinkují členové 
Divadla Miraon M. Marečková, 
R. Fejt, O. Lechnýř. Scénografická 
spolupráce: R. Blanda

GONG DĚTEM

1. 10. středa 10:00
Malá scéna
K. Čapek: DÁŠENKA 
ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

Kdo by neznal Dášeňku. Za pomoci 
moudrých rad Matky Přírody se 
učí malá Dášeňka všem psím 
dovednostem. Režie: V. Zaplatílková 
Hutařová. Pro děti od 3 let

3. 10. pátek 10:00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: 
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Kdo by neznal Ferdu Mravence a jeho 
kamarády z broučičího světa? Brouka 
Pytlíka, Berušku, Pavouka Poutníčka 
nebo Pana Šneka? Inscenace 
s písničkami. Režie: M. Pokorný. 
Pro děti od 4 let

4. 10. sobota 15:00
J. Čapek, M. Pokorný: 
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Poetické a veselé vyprávění Josefa 
Čapka o trochu nemotorném Pejskovi 
a způsobně vychované Kočičce.
Režie: M. Pokorný. Pro děti od 3 let

6. 10. pondělí 10:00
J. Kolář, M. Pokorný: 
POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE
Poetická hudební pohádka o tom, jak 
kočičí kluk poznával svět.
Režie: M. Pokorný. Pro děti od 4 let

7. 10. úterý 10:00
M. Pokorný: PĚT ŽENICHŮ 
PRO PRINCEZNU
Bylo jedno bláznivé království, 
ve kterém panoval král Pecivál. 
A pořádný zmatek v něm nastal, když 
paní králka rozhodla, že princezně 
vystrojí veselku… Pro děti od 4 let

8. 10. středa 10:00
M. Twain, V. Štěpánek: 
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
Dnes již klasické příběhy 
neposedného kluka, který žije se 
svou svéráznou tetičkou Polly a se 
svým nerozlučným kamarádem 
Huckem Finnem prožívá nejrůznější 
zapeklité situace. Režie: V. Štěpánek. 
Pro děti od 9 let

9. 10. čtvrtek 10:00
J. Kolář, M. Pokorný: 
DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA 
MODROOČKA
Poetická hudební pohádka o tom, 
jak kočičí kluk poznával svět.
Režie: M. Pokorný. Pro děti od 3 let

13. 10. pondělí 10:00
J. Čapek, M. Pokorný: 
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Režie: M. Pokorný. Pro děti od 3 let

14. 10. úterý 10:00
K.Čapek, V. Pokorný: 
DEVATERO POHÁDEK
Karel Čapek rozuměl nejen duším 
zatoulaných kočiček a pejsků, ale 
i dětskému světu, plnému fantazie, 
ztřeštěných situací, švandovních 
postaviček… Režie: M. Pokorný. 
Pro děti od 4 let

15. 10. středa 10:00
J. Lada, M. Pokorný: 
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY

Když se ve staré hájovně uprostřed 
lesa strhne mela mezi Kmotrou 
Liškou a dvěma psy Sultánem 
a Hektorem, zůstává rozum stát 
i Pohádkovému dědečkovi, který 
se k té šlamastyce připletl docela 
náhodou. Pro děti od 4 let

20. 10. pondělí 10:00
R. Kipling, V. Pokorný: MAUGLÍ
Stačí vyslovit jen pár jmen – Balú, 
Baghíra, Ká, Ráma, Akéla a kouzlo 
je vyvoláno. Ve fantazii se ocitáme 
uprostřed indické džungle na Poradní 
skále, kde se rozhoduje o životě či 
smrti lidského mláděte Mauglího.
Režie: M. Pokorný. Pro děti od 5 let

21. 10. úterý 10:00
Malá scéna
K. Čapek: DÁŠENKA 
ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Režie: V. Zaplatílková Hutařová. 
Pro děti od 3 let

24. 10. pátek 10:00 a 14:15
M. Twain, V. Štěpánek: 
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
Režie: V. Štěpánek. Pro děti od 9 let.

25. 10. sobota 15:00
J. Lada, M. Pokorný: 
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY
Režie: M. Pokorný. Pro děti od 4 let

30. 10. čtvrtek 10:00
J. Foglar: ZÁHADA HLAVOLAMU
Strhující hledání tajemného ježka 
v kleci, válka o moc ve Stínadlech, 
boj dobra a zla.
Režie: O. Lážnovský. Pro děti od 6 let

KLUB KOCOUR

2. 10. čtvrtek 19:30
PORTRAIT
bluegrassová šmakovina / portrait.cz

7. 10. úterý 19:30
HOT OCTOBER SESSION
Vojta Barták – Neil Young tribute, 
Jana Šteflíčková – folk blues 
(steflickova.cz), Zdeněk Barták 
& Jan Adamčík – folk rock  
bandzone.cz/zdenekbartak

9. 10. čtvrtek 19:30
VIKLAN
world music-folk 
bandzone.cz/viklan

17. 10. pátek 19:30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI – OPEN-MIC!
zasitipisnickari.klanweb.cz

23. 10. čtvrtek 19:30
ŠUPLÍK
multižánrová multigenerační skupina 
suplik.717.cz

30. 10. čtvrtek 19:30
PETER JANKŮ (SK) + ALFIK + host
Folkový pozdrav ze Slovenska 
bandzone.cz/peterjanku 
bandzone.cz/davidalfikdewetter

www.divadlogong.cz
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Tlustá Berta
Nechceme vás zbytečně strašit, ale 
co si třeba udělat malou rezervu, 
než se spustí předvánoční kolo-
toč a dárky zase budete shánět na 
poslední chvíli? Přijďte do výtvar-
ného ateliéru v  Obecním domě 
a  v  klidu vyrobte svůj originální 
dárek pod stromeček. Pro fanynky 
kursu LÁTKOVÝCH FIGUREK 
TILDA je tu víkendový kurs, a  to 
8.  11. 2014 od 10 hodin. Kurs 
je 6hodinový a  tentokrát budou 
švadlenky šít tlustou andělku Ber-
tu. Kurs povede zkušená lektorka 
Pavla Svárovská. Najdete nás ve 
4. patře Obecního domu. Cena 
kursu: 500 Kč. Kapacita kursu je 
omezena.

Ponožková zvířátka
Že už vaše děti omrzelo auto na 
ovládání a  stavebnice z  kostek už 
jsou taky nudné? Pak vyzkoušejte 
netradiční zábavu – ponožková 
zvířátka.
Přijďte 16. 10. 2014 do našeho 
výtvarného ateliéru ve 4. patře 
a  lektorka Jitka vás naučí zákla-
dy tvoření a  výroby ponožkových 
mazlíčků. Kurs proběhne v  čase 
od 17 do 19 hodin a všichni si zku-
síte vyrobit ponožkovou kočičku 
a  pejska. Při dobré kávě strávíte 
příjemné chvíle, naučíte se novou 
techniku a  dětem uděláte radost 
originální hračkou.
S  sebou potřebujete jen dobrou 
náladu a  trochu fantazie, vše 
ostatní je pro vás připraveno 

a  v  ceně kursu. Cena kursu: 250 
Kč. Kurs proběhne na adrese: 
Obecní dům, Jandova 4, Praha 9, 
výtvarný ateliér, 4. patro. Kapacita 
kursu je omezena.

Podzimní vystřihovánky
Nechce se vám do lesa na houby, 
protože venku řádí podzimní plís-
kanice? Nemůžete běhat na hřišti, 
protože pořádně fouká a  celý den 
leje? Nic si z toho nedělejte!
Přijďte se k  nám ohřát 23. 10. 
2014 od 16 do 19 hodin, kdy jsme 
pro děti připravili v našem výtvar-
ném ateliéru tvořivé odpoledne. 
Mohou si vyzkoušet svou doved-
nost, fantazii a  kreativitu a  to vše 
na podzimní halloweenské téma. 
Čekají vás papíroví netopýři, dýně 
nebo muchomůrky. Se vším vám 

rády pomohou naše zkušené lek-
torky. Určitě zbyde čas i na dobrý 
čaj a  něco k  zakousnutí. Vstup 
zdarma. Vhodné pro děti od 4 let.

Hooping
Kdo říká, že cvičení musí být dři-
na? Hoopnotica® učí lidi po celém 
světě, jak se protančit s  kruhem 
(Hoop) ke zdraví a radosti!
Hooping je efektivní a zábavné kar-
dio cvičení, při kterém si za hodinu 
užijete spoustu legrace a  zároveň 
spálíte až 600 kalorií. Nejen vám 
vytvaruje a posílí postavu, ale také 
pozitivně působí na správné držení 
těla, zlepšení kardiovaskulárního 
systému, zrychlení metabolismu, 
či snížení bolesti zad. Dále trénu-
jete vytrvalost, kreativitu, umož-
ňuje sebevyjádření, uvolňuje stres, 

relaxuje mysl a  v  neposlední řadě 
dodává na sebedůvěře. Tanec s ob-
ručí má minimální zátěž na klouby, 
proto je vhodný i  pro všechny vě-
kové kategorie a těhotné ženy.
V  měsících listopadu a  prosinci 
vás rádi přivítáme na novém kursu 
Hoopingu vždy v  úterý od 19.30 
do 20.30, a  to pod vedením certi-
fikované lektorky Šárky Jakešové, 
která vás během 10 lekcí naučí 
správně manipulovat se speciálně 
navrženým kruhem a  ukáže vám 
možnost jak spojit hravé cvičení 
se žhavými tanečními prvky. Cena 
permanentky na 10 lekcí je 1500 
Kč (v  ceně je zapůjčení speciální 
obruče „hoop“). Kapacita kursu je 
omezena.

Místa na kursech si můžete zare-
zervovat na tel.: 777 853 883, 608 
930 306, nebo e-mailem: kursy@
kultura9.cz. Adresa: Divadlo Gong 
(Obecní dům), Jandova 4, Praha 9. 
Více informací o  dalších kursech 
na: www.divadlogong.cz. 

Zazní díla B. Smetany, K. Sla-
vického, F. Liszta, F. Chopina a  J. 
Brahmse. Koncert se koná v  ob-
řadní síni vysočanské radnice 
v  Praze 9, Sokolovská 324/14. 
Bezbariérový vstup (2. p./výtah). 
Omezená kapacita sálu.

Matyáš Novák
Narodil se v  roce 1998 v  Hradci 
Králové, na klavír začal hrát v pěti 
letech. V  současné době je stu-
dentem Konzervatoře Pardubice 

a  od září 2013 rovněž studentem 
věhlasné klavírní akademie In-
contri col Maestro v  italské Imole 
ve třídě prof. Vovky Ashkenazyho. 
Zároveň navštěvuje hodiny klavír-
ní improvizace a  skladby u  Jiřího 
Pazoura, pedagoga Pražské kon-
zervatoře.
Matyáš je vítězem řady národních 
i  mezinárodních soutěží: Prague 
Junior Note (Praha 2006, 2012, 
2013), Mezinárodní soutěže: Pro 
Bohemia (Ostrava 2007), Čtyři 

ruce na klávesách (Karlovy Vary 
2008), Amadeus (Brno 2009), 
VII. mezinárodní festival mla-
dých klavíristů Glubczyce (Polsko 
2009), Virtuosi per musica di pi-
anoforte (Ústí nad Labem 2009), 
Broumovská klávesa (Broumov 
2011), Novákova klavírní sou-
těž (Kamenice nad Lipou 2012), 
Concertino Praga (Praha 2013), 
XX International Piano Competi-
tion Ibiza (Španělsko 2013), XXI 
International Piano Competition 
Rotary Club Ramon Llull (Palma 
de Mallorca, Španělsko 2014) 
a laureátem řady dalších.
Od šesti let hrál na housle. I v tom-
to oboru dosáhl řadu úspěchů.
Jako sólista vystoupil s  Filharmo-
nií Brno, Komorní filharmonií 
Pardubice, komorním orchestrem 

Quattro a  opakovaně s  Filhar-
monií Hradec Králové. Matyáš 
koncertuje doma i  v  zahraničí 
(Německo, Rakousko, Polsko, Lu-
cembursko, Španělsko) a  účastní 
se domácích i  zahraničních hu-
debních festivalů. 

Kursy v Gongu

Koncert na radnici
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje na 
vysočanské radnici 23. října 2014 v 19 hodin klavírním 
recitálem Matyáše Nováka.

Matyáš Novák

Ponožková zvířátka

Hooping
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Galerie 9, vysočanská radnice, 
Sokolovská 324/14, Praha 9, 
tel.: 2136 041 292.
www.galerie9.cz. 
Otevřeno je pondělí až čtvrtek 
od 10 do 19 hodin. Vstup volný.

Zbyněk Hraba
Narozen 26. 4. 1960 v Praze. Stu-
doval na Střední průmyslové ško-
le grafické v  Praze obor grafická 
úprava tiskovin a  Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v  Ateliéru 
knižní kultury a  písma. Řadu let 
pracoval v  různých nakladatel-
stvích jako výtvarný redaktor. 
Kromě barevného linorytu a  mal-
by se věnuje užité grafice, zejména 
knižní typografii. Linoryty tvoří 
většinou z  jedné desky technikou 
postupného odrývání a tištění jed-
notlivých barev.

Výstavy
1988 – Techniky v grafické tvorbě, 
tisk z výšky – Praha, galerie 
Portheimka
2005 – Trienále českého exlibris – 
Chrudim
2007 – Grafix, česko-rakouské 
bienále drobné grafiky – Břeclav
2009 – Houby a jiné radosti, 
Městská knihovna – Modřany
2004–2011 – Účasti na výstavách 
Grafika roku

2011 – Putování s linorytem – galerie 
Měsíc ve dne, České Budějovice
2012 – Putování s linorytem –
Katedra enviromentálních studií Brno

Petr Palma
Narozen 31. 1. 1957 v Českých Bu-
dějovicích. Záliba v kreslení se da-
tuje už od dětských let. V patnácti 
letech nastoupil do učení do Jiho-
českých tiskáren a vyučil se ručním 
sazečem. První grafické zkušenos-
ti mu zprostředkoval akademický 
malíř Milan Peterka v Lidové škole 
umění. V  letech 1976–1979 stu-
doval na Střední průmyslové ško-
le grafické v  Praze obor grafická 
úprava tiskovin. Několik let praco-
val jako grafik – návrhář v Jihočes-
kých tiskárnách v Českých Budějo-
vicích. Zde zažil ještě poslední roky 
existence klasických tiskárenských 
oborů spojených s knihtiskem, než 
ustoupily moderním počítačovým 
technologiím. Zhruba od roku 
1990 se soustavněji věnuje linory-
tu a  dřevořezu, a  není-li vyhnutí, 
občas také vystavuje.

Výstavy
1990 – Netradiční svatební 
oznámení - Lovecký zámek 
Ohrada Hluboká nad Vltavou
2001 – „Computer Free“ 
Galerie Pod Kamennou žábou
2007 – Dernisáž – Jihočeské 
divadlo České Budějovice
2008 – Grafika v průběhu let – 
Farmaceutická fakulta UK 
v Hradci Králové
2009 – Odpolední výstava grafiky – 
Ministerstvo zemědělství Praha
2010 – Hlava nehlava – Galerie 
Měsíc ve dne, České Budějovice
2011 – Linoryty – Hotel Imperiál, 
Karlovy Vary
2012 – Hlava nehlava – cyklus 
výstav (Telč, Jindřichův Hradec, 
Polička, Cheb, Litomyšl, Hradec 
Králové, Třeboň, Kutná Hora)
2012 – kolektivní výstava linorytců 
– Galerie Výtoň v Praze
2013 – Po pás potopa – Lékařská 
fakulta UK v Hradci Králové

Jak šel čas v Praze 9
Fotografická výstava představuje 
současnou tvář Prahy 9 na poza-
dí dobové obrazové dokumentace 
z poloviny minulého století. Výsta-
va v Galerii 9 trvá do 9. 10. 2014.

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

Zbyněk Hraba a Petr Palma – linoterapie

Zbyněk Hraba a Petr 
Palma vystavují svá díla 
v Galerii 9 od 14. října 
do 6. listopadu 2014.

Petr Palma: Čtenář Broučků, linoryt

Zbyněk Hraba: Světlo v podzimním lese, linoryt

Kreativní dílna 
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro 
všechny věkové kategorie, 
tvoříme zde pro radost, zábavu, 
štěstí, harmonii, uklidnění.

Program dílen v Galerii 9 – vždy 
ve středu od 17 do 19 hodin

1. 10. window colours 
 obrázky na okno
8. 10. malování vodovkami
15. 10. masky z lepenky
22. 10. papírové korále
29. 10. obtisky z listů

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin

15. 10. základy patchworku

K účasti na dílně se nemusíte 
objednávat. Kurs probíhá přímo 
ve výstavních prostorách, takže 
můžete být inspirováni výtvar-
nými díly.
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Unigaz servis s.r.o.
Záběhlická 1916/20, Praha 10
tel.: 272 760 754 a 736 754 302
www.unigazservis.cz

 KOnTrOLY a ČiŠTĚnÍ KOMÍnŮ DLe 
naŘÍzenÍ vLÁDY Č. 91/2010 sb.
 revize PLYnOvÝCH zaŘÍzenÍ, 
TLaKOvÝCH nÁDOB sTaBiLnÍCH, 
ODBOrnÉ PrOHLÍDKY KOTeLen
 servis KOTLŮ, sPrÁva a PrOvO-
zOvÁnÍ TePeLnÝCH zDrOJŮ
 TOPenÁŘsKÉ 
a insTaLaTÉrsKÉ PrÁCe
 aUTOrizOvanÉ eMisnÍ 
MĚŘenÍ KOTLŮ

 s TÍMTO inzerÁTeM 10% SLEVA!
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Zveme rodiče budoucích prvňáčků 

na Dny otevřených dveří v našich 

školách v termínech:

22. 10., 12. a 26. 11. 2014

 a 7. 1. 2015 

(Rajmonova 4, Praha  Ládví)

12. 11. 2014 

(Soliňská 41a, Praha H.Počernice)

Návštěva ve výuce 9-12 hod.

Informační schůzka 12-14 hod. 

Prosíme o přihlášení 

na skola@prorodinu.cz nebo 

na tel.č. 606 416 930.
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Povedlo se jim totiž získat me-
daile na Mistrovství ČR všech 

žákovských i juniorských kategorií.
V  té nejnižší, U13, zazářil Vác-
lav Palán, který obsadil 2. místo 
ve čtyřhře a  3. místo ve dvouhře 
chlapců a smíšené čtyřhře.
Nejúspěšnějším šampionátem 
bylo pro prosecké mistrovství 
ČR starších žáků do 15 let. Berta 
Ausbergerová na něm dokázala 
získat bronzovou medaili ve dvou-
hře, stříbrnou ve smíšené čtyřhře 
(po finálové prohře 24:26 ve tře-
tím setu!) a  konečně titul mist-
ryně ČR ve čtyřhře dívek. Právě 
Berta jako stále ještě čtrnáctiletá 
hráčka dokázala medailově zabo-
dovat i  v  juniorských kategoriích. 
Na MČR do 17 let obsadila třetí 
místo ve čtyřhře dívek a na repub-
likovém šampionátu juniorů v ka-
tegorii U19 se svou stejně starou 

spoluhráčkou Veronikou Srnco-
vou šokovaly nečekaným ziskem 
stříbrných medailí.
Mládežnická mistrovství byla vy-
vrcholením úspěšné sezony, při 
které prosečtí zaznamenali uni-
kátní bilanci: na každém vrchol-
ném republikovém turnaji Grand 
Prix A  a  na všech MČR získali 
vždy alespoň jedno umístění na 
stupních vítězů – to se povedlo 
už jen dvěma oddílům v  celé ČR. 
V  republikovém pořadí podle po-
čtu získaných medailí pak prosečtí 
obsadili páté místo.

Dodejme pak ještě konečné vý-
sledky starších kategorií: prvoligo-
vé družstvo A  dospělých obsadilo 
ve své soutěži konečné šesté mís-
to a obhájilo příslušnost ve druhé 
nejvyšší soutěži dospělých. Přitom 
jeho sestavu tvořili téměř výhrad-
ně odchovanci a  mladí hráči klu-
bu. Mimořádně úspěšné pak bylo 
pro prosecké i MČR veteránských 
kategorií od 35 let výše, kde zis-
kem šesti zlatých, jedné stříbrné 
a  pěti bronzových medailí obhá-
jili pozici vůbec nejúspěšnějšího 
oddílu.  Tomáš Krajča

Nově tady najdete dvě sestavy 
na cvičení i  s  návodem, nebo 

se můžete přihlásit na cvičení 
s trenérem. V pondělí je na novém 
proseckém hřišti vypsána hodina 
Kalistheniky pro ty, kteří se chtějí 
naučit cvičit venku s  váhou vlast-
ního těla. Pro nesmělé je zde i ho-
dina funkčního tréninku. Více na 
www.devitkavpohybu.cz.  vm

Prosečtí badmintonisté získali sedm 
medailí z Mistrovství ČR mládeže

Chcete si 
na Proseku 
zasportovat?

S výbornou bilancí zakončili 
sezonu 2013/2014 badmin-
tonisté SK Prosek Praha.

Máte možnost v parku 
Srdce – vedle proseckého 
hřbitova mezi ulicemi 
Vysočanská a Prosecká 
za Prosek Pointem.

Přijďte na juniorský badminton
O víkendu 1.–2. listopadu 2014 bude tělocvična ZŠ Vinoř (Prachovická 
340) hostit vrcholný republikový turnaj Grand Prix A v badmintonu. 
Do Vinoře se sjedou ti nejlepší hráči do 19 let, členové juniorského 
reprezentačního družstva ČR a další talentovaní hráči a hráčky. Barvy 
pořadatelského oddílu bude hájit trio Berta Ausbergerová, Michaela 
Zelinková a Jan Vorlík – všem třem se na prvním turnaji GPA v sezoně 
podařilo získat medaili a na nejvyšší příčky tak jistě budou myslet 
i v domácím prostředí. Turnaj probíhá v sobotu od 9 do 18 hodin, 
v neděli opět od 9 hodin navážou semifinálová a finálová utkání. 
Po oba dny je vstup do tělocvičny zdarma.

II. etapa: 85 % bytů prodáno

III. etapa: 80 % bytů prodáno

•	 úsporné	bydlení	=	energetická	náročnost	budovy	sk.	B	
•	 zeleň	v	docházkové	vzdálenosti		
•	 ve	stand.	vybavení	bytu	rekuperace	=	zdravé	větrání
•	 projekt	 oceněný	 v	 prestižní	 soutěži	Best	 of	Realty
•	 promyšlené	dispozice	=	bydlení	pro	aktivní	rodiny	
•	 2. etapa k nastěhování již v září
•	 pro	více	informací	volejte	zdarma	800 340 350

www.2bl3.cz / poloha:	Letňany,	ulice	Nepomuckých

Trigema a.s. / Explora	Business	Centre	 -	budova	 Jupiter / Bucharova	2641/14	 (showroom	v	přízemí	budovy	Explora	 -	 Jupiter),	 158	00	Praha	5
(u	 stanice	 metra	 Nové	 Butovice),	 volejte	 zdarma	 800 340 350,	 email:	 prodej@trigema.cz	 / www.2bl3.cz / byty.trigema.cz /

20140915_devitka_188x130.indd   1 15.09.14   16:06
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Zlato si pětibojař David Svo-
boda přivezl před dvěma lety 

z  Olympijských her v  Londýně. 
A  protože kromě výborné fyzické 
a  psychické kondice sportovce 
disponuje i  smyslem pro humor, 

připravil „sportoviště“ pro moder-
ní pětiboj na Harfě. Takže si tu zá-
jemci mohou zkusit šerm, střelbu, 
běh, plavání i jízdu na koni. Přijď-
te se pobavit a  seznámit s  našimi 
olympioniky. 

Moderní pětiboj pro všechny 
s Davidem Svobodou
Chcete si změřit síly v netradičně pojatém moderním 
pětiboji s olympijským vítězem v této sportovní disciplíně 
Davidem Svobodou? Pak přijďte 9. října 2014 
v 15 hodin do obchodního centra Harfa (u stanice 
metra Českomoravská).

Olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda

.

Pojďte fandit florbalu a podpořit
Sportovní klub vozíčkářů Praha!
11. benefiční florbalový turnaj firem

Akce se koná pod záštitou starosty m.č. Praha 9

Datum a misto:  8. 11. 2014 Aréna Sparta (Podvinný mlýn, Praha - Vysočany)

Pořadatel: Sportovní klub vozíčkářů Praha

Patron turnaje: Milan Fridrich, kapitán české florbalové reprezentace

Program: 

9-18 h turnaj ve florbalu, ca 18,00 vyhlášení výsledků
Přijďte zafandit firemním florbalovým týmům, v jejichž řadách se objevují legendy 
českého florbalu jako Milan Fridrich nebo Vladimír Fuchs.

Doprovodný program je volně přístupný veřejnosti a dětem. 
Budete si moci vyzkoušet jízdu na vozíku a handbiku, orientační běh, budete si moci 
zahrát stolní tenis i proti vozíčkáři. Pro děti bude připravena výtvarná dílnička, 
malování na obličej, trampolína a další. 

Vstup veřejnosti zdarma (pouze doprovodný program)

MČ Praha 9

LLLEEETTT

ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ
POTŘEBY

Sokolovská 504/274 • Praha 9 - Vysočany
Tel.: 284 819 062

Biskupcova 5 • Praha 3 - Žižkov
Tel.: 271 775 615

www.papirnovotny.cz • obchod@papirnovotny.cz
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Kandidát do Senátu čr

za volební obvod 24 

pro Prahu 9

Miroslav Froněk

6
volte č.

VÍCE PRAVOMOCÍ PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI
Větší pravomoci při projednávání územního plánu.
Možnost vydávání vyhlášek např. výherní automaty.
Stanovení daně z nemovitosti.

PŘÍMÁ VOLBA STAROSTŮ

NAROVNÁNÍ VZTAHŮ PRAHA VS VLÁDA
Finanční spoluúčast vlády na výstavbě metra.

Převod vybraných nemocnic ze státu na hl. m.

více informací:

www.miroslavfronek.cz

Miroslav Froněk

Na volebním koncertu
7. 10. od 15 hod.
u stanice metra Černý Most.

říjnové vydání
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bez dluhů

Ing. Bc. Ivan Noveský

V Senátu budu 
prosazovat zejména:

1. Finanční gramotnost jako pre-
venci předlužení a chudoby.

2. Zaměstnanost pro české občany 
a bezpečnost na ulicích.

3. Dokončení Pražského okruhu a 
parkování na Devítce.

4. Dostatek škol, školek a domovů 
pro seniory.

senátní obvod č. 24

www.novesky.cz
www.volimdomov.cz
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      Ad Vita
centrum aktivního života

Ceník služeb denního centra volnočasových a relaxačních 
činností – základní a doplňkové služby

Základní služby centra je možno hradit formou paušálu nebo hodinovou sazbou!

Základní cena – paušál v Kč:

týdenní 2.700,-

denní 600,-

¾ denní (tj. 9 hod.) 500,-

½ denní (tj. 6 hod.) 400,-

¼ denní (tj. 3 hod.) 250,-

Základní cena – hodinová sazba v Kč:                                                 

1 hod. (i každá započatá) 100,-

Cena – doplňkové služby v Kč:

polévka 25,-

salát malý 30,-

salát velký 50,-

moučník 30,-

hlavní jídlo 70,-

obědové menu (polévka, hlavní jídlo, 
malý salát nebo moučník) 115,-

pečivo samotné dle velikosti – 1 ks 5 – 20,-

pečivo obložené dle velikosti – 1 ks 25 – 45,-

Pozn.
• Při výběru dvou a více položek z menu sleva z cen jednotlivých položek Kč 5,-

• Voda, káva a čaj zdarma

Stránka 1 z 1

nabízí volnou kapacitu k trávení času 
všem, kteří nechtějí nebo nemohou 

trávit čas osamoceně zejména však 
seniorům či jinak znevýhodněným. 

Naše centrum je plnohodnotnou 
alternativou k denním 

stacionářům.
Služby zajišťuje profesionální tým 

v rodinné atmosféře.
Více na www.ad-vita.cz
tel.: +420 702 073 763 

e-mail: bartova@ad-vita.cz

Ad Vita 
centrum aktivního života

Praha 9–Vysočany

FAFV
 Fotbalová Akademie Františka Veselého

Kontakt:
M    724 659 404
E     fanyves@seznam.cz

NáboroVá AKCE! 
začínajících fotbalistů
Rodina Veselých drží fotbalovou  
tradici již od roku 1976.

Trénujeme na adrese:
ARenA SpARtA
podvinný mlýn
praha 9, Libeň

Koho trénujeme:
Děti I. a II. stupně ZŠ.  
Začátečníky, amatéry,  
polo profesionály,  
profesionály.

Druhy výuky:
Skupinové
privátní/Individuální

partneři:

6. 12. 2014 |19:00| PRAHA

INZERCE 
V ČASOPISU

Vít Vrbický 
tel.: 603 786 170

vit.vrbicky@ceskydomov.cz

I N Z E R C E
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Monika Žídková
patronka veletrhu

Výstaviště Praha - Holešovice

VELETRH KOSMETIKY A KADEŘNICTVÍ

www.veletrhkosmetiky.cz

17. - 18. 10. 2014 

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 

NEJVĚTŠÍHO VELETRHU KRÁSY

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE                         

www.incheba.cz

www.incheba.cz

22. - 24. 10. 2014
Výstaviště Praha - Holešovice

PRAGOMEDICA
36. ROČNÍK ZDRAVOTNICKÉHO VELETRHU

NON-HANDICAP
18. ROČNÍK VÝSTAVY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

VSTUP ZDARMA
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 ČALOUNICTVÍ
MATRACE NA MÍRU

www.CalounickePotreby.cz
potahové látky   koženky 

molitan   potahování knoolíků
U Pošty 1474,  Praha 8 - Libeň
 tel.: 284 822 181 Po-Pá 9-13, 14-18
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Odborná pomoc 
psychologa pro každého.

Rychlá a účinná.
www.terapeutkleisner.cz

tel.: 607 751 073
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PLYNAŘ 
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
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FA J. MACHÁČ
Výměny van, baterií, klozetů a kuch. 
desek. Instalace sprchových koutů 

a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Pokládka dlažby, PVC, koberců 

a plovoucích podlah. 
Štukování, malování, lepení podhledů. 

Údržba domu a zahrady.
tel.: 777 325 466 

janmachac66@seznam.cz
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Pomohu Vám 
s prodejem bytu

www.bydlimenaProseku.cz

774 849 270
Zavolejte mi 

O všechno  
se postarám

Realitní makléř z Proseka
albina kashkaroVa

inzerat_44x30.indd   1 16.3.2014   19:47:46
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RUČNÍ ŽEHLENÍ
s dovozem
www.hospodyne.cz
tel.: 603 452 284
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www.zabezpeceni-vozidel.eu
tel.: +420 602 357 626

e-mail: info@autokanak.cz

Construkt 
Defend-lock     Zeder Lock
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Soukromá zubní ordinace
Mudr. Zuzana Střelcová

ve Vysočanské poliklinice
oznamuje příjem nových pacientů.

Smlouvy s pojišťovnami.
tel.: 266 006 189

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. Zuzana Střelcová

Sokolovská 304
„Vysočanská poliklinika“
OZNAMUJE 
OTEVŘENÍ ORDINACE
A PŘÍJEM PACIENTŮ
tel.: 266 006 189
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„ZKUS SI TO S ÚSMĚVEM“
pro žáky 5. roč., příprava na přijímací

zkoušky na víceletá gymnázia
s dlouholetou tradicí, každý pátek

od 17. 10. 2014 do 17. 4. 2015
od 15:00 do 18:00 hodin 

v ZŠ Špitálská, Praha 9, metro Vysočanská.
(ČJ, M, Obecné studijní předpoklady)

Možnost zvýhodněného předplatného.
Nově možnost individ. přípravy žáků 9. ročníků.

tel.: 724 512 382  |  www.zkus.sito.sweb.cz
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KLÍČE, VISACÍ A JINÉ ZÁMKY, KOVÁNÍ, VLOŽKY
PRODEJ    SERVIS    MONTÁŽ

Milan Kincl, FAMIKL s.r.o., Kolbenova 22, Praha 9
Tel.: 283 891 156, 602 208 389

info@famikl.cz, www.famikl.cz
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ŠICÍ STROJE 
OPRAVY A PRODEJ

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

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

www.singerservis.cz
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Poslední volná místa 
v soukromé montessori školce 
pro tento školní rok.
Jedinečná příležitost, jak 
v harmonickém prostředí rozvíjet 
osobnost dítěte. Kontaktujte nás 
a přijďte se podívat.
www.klubmontessori.cz 
tel.: 604 708 572

Tradice
& tvořivost

www.ceskydomov.cz
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Zahájili jsme
novou sezonu 
2014/15

www.narodni-divadlo.czGenerální partner

HITY SKUPINY LUCIE - MUZIKÁL

VĚTŠÍ 
NEŽ MALÉ 
MNOŽSTVÍ 
LÁSKY

HUDBA/LIBRETO

KOLLER  KODYM  DVOŘÁK  P. B. CH. / BELKO

Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. 
tel.: 221 868 777, 888, 999
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TicketArt 
vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz

Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8

Opětod 2. října2014

92x130_L.indd   1 02.09.14   17:30
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Strašidla haló venStrašidla haló ven
anebaneb

SE STŘÍŽKOVSKÝMI ČERTY NEJSOU ŽÁDNÉ ŽERTYSE STŘÍŽKOVSKÝMI ČERTY NEJSOU ŽÁDNÉ ŽERTY

31. 10. 201431. 10. 2014
Svoláváme všechny strašidla místní i přespolní na 16. hodinuSvoláváme všechny strašidla místní i přespolní na 16. hodinu  

do parku Václavka na Střížkově k již tradiční podzimní taškařici.do parku Václavka na Střížkově k již tradiční podzimní taškařici.
V letošním roce chystáme výpravu za čerty na Čertův vršek.V letošním roce chystáme výpravu za čerty na Čertův vršek.

Po 18. hodině vyjde průvod za svitu loučí a lampionů.Po 18. hodině vyjde průvod za svitu loučí a lampionů.
Doprovodný program nabízí dobový kolotoč, pekelný ohňostroj, křest kalendáře,Doprovodný program nabízí dobový kolotoč, pekelný ohňostroj, křest kalendáře,  

rej masek a možná ještě něco navíc.rej masek a možná ještě něco navíc.

Srdečně si Vás dovoluje zvátSrdečně si Vás dovoluje zvát
Spolek za veselejší Střížkov za podpory MČ Praha 9 a partneři CEMEX Malešice, s.r.o., Devátá rozvojová, a. s.Spolek za veselejší Střížkov za podpory MČ Praha 9 a partneři CEMEX Malešice, s.r.o., Devátá rozvojová, a. s.

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 31Říjen 2014
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Hlavní mediální partnerHlavní mediální partner

www.hdk.cz
Vstupenky v pokladně divadla Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, 
e-mail: objednavky@hdk.cz, v síti TicketArt vč. všech poboček CK Čedok.  

www.hdk.cz
Přímý odkaz 
na Youtube:  

216x305_AF.indd   1 16.09.14   12:28
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