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Šťastný nový rok 2018!
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V GONGU

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
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ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8
Otevřeno: KAŽDÝ TÝDEN - út, st, čt 10:00 až 17:00
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ÚTERÝ 9.1.
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Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

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

NÁŠ OBCHOD najdete na ul. SOKOLOVSKÉ na ČÍSLE 168, 200 metrů OD STANICE METRA PALMOVKA směr
CENTRUM. NA PŮLI CESTY MEZI STANICÍ METRA INVALIDOVNA A PALMOVKA.
PARKOVÁNÍ
534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,L E D E N 2 0 1 8
D E V Í T K A přes
/ M Aulici.
G A Z Í INFORMACE
N M Ě S T S K É Č na
Á S Ttel.
I P 608
R A H A967
9
2
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.
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Vážení čtenáři,
na prahu nového roku 2018
vám přeji hodně zdraví a optimismu, dost sil
a schopností čelit všemu negativnímu, co by vás mohlo
potkat. Věřím, že s jasnou
hlavou, pevnou vůlí a umem
bude váš život spokojený,
přinese vám osobní a životní
štěstí, klid v rodině.
V prosinci loňského roku
se sešli zastupitelé naší
městské části. Kromě jiného
jednali o výsledku ankety,
v níž se obyvatelé Devítky
přiklonili k návrhu, aby MČ
Praha 9 odkoupila stavební
pozemky na Střížkově a využila je k prodloužení parku
Přátelství. Na programu jednání zastupitelstva byl i ná-
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vrh řešení využití pozemků
za Poliklinikou Prosek pro
sociální a zdravotní účely či
připojení MČ Praha 9 k celoměstskému parkovacímu
systému zón placeného
stání. O tom a dalším informujeme v tomto vydání
měsíčníku Devítka.
MČ Praha 9 také pro rok
2018 vypsala grantové programy pro právnické a fyzické osoby.
O novinkách, které
připravilo Divadlo Gong
– kulturní a vzdělávací
společenské centrum, se
dozvíte z rozhovoru s novou
ředitelkou divadla Martinou Fialovou i z kulturních
stránek Devítky. A na těch
sportovních zase najdou tipy
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Nezapomenutelné symboly světových metropolí.
Jsou vám blíž, než si myslíte, navštivte je!
Vytesané z ledu na střeše Galerie Harfa...
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Projekt
Freyova

Zastupitel MČ Praha 9 Ing. Marek Doležal (TOP 09)

První krok k pokračování městského okruhu

CPI Property Group přehodnotí
projekt Freyova, optimální řešení lokality bude hledat ve spolupráci s radnicí MČ Praha 9.
Realitní skupina CPI Property
Group přehodnotí přípravné
práce na developerském projektu Freyova v centrální části
pražských Vysočan. „Dohodli
jsme se, že budeme s představiteli městské části Praha 9
i zástupci Institutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy hledat
nové řešení, které by pro danou
lokalitu bylo optimální,“ uvedl
Zdeněk Havelka, výkonný ředitel CPI Property Group.
Příležitost k další diskusi
o tom, jakým způsobem rozvíjet
vysočanské Náměstí OSN vítá
i vysočanská radnice. „Naším
společným zájmem je podílet se
na rozvoji městské části. Zajímá
nás každý projekt, který jakkoliv napomůže tomu, aby se
u nás dalo dobře žít, pracovat,
podnikat, nakupovat i trávit
volný čas,“ sdělil Tomáš Portlík,
místostarosta MČ Praha 9.
Na pozemcích, kde je v současné době zeleň, podél Freyovy
ulice ve Vysočanech plánovala
realitní skupina CPI Property
Group postavit tři pětipatrové
bytové domy a šesti až sedmipatrový kancelářský objekt
s obchody ve spodních patrech.
O svém záměru informovala
na veřejném setkání s obyvateli
devítky 22. května 2017. Proti
výstavbě se postavili místní obyvatelé a projekt v podobě, který
investor předložil, nepodpořili
ani zástupci MČ Praha 9. [red

Ing. Marek Doležal je místostarostou MČ Praha 9 odpovědný
za výstavbu a územní rozvoj a zároveň zastupitelem hl. m. Prahy.
Výstavba ve Freyově ulici
ve Vysočanech
Snahu zastavit dnes zelenou
plochu u náměstí OSN podél
Freyovy ulice mělo v minulosti
již více investorů, naposledy
CPI Propery Group, protože
se jedná o soukromý stavební
pozemek, který nemá statut
parku. K těmto projektům
jsme se vždy vyjadřovali
a s investory jednali, takže tu
zatím žádná nová zástavba
nestojí. Řešení se snažíme
najít také s CPI Propery Group
a tato realitní skupina nyní
přislíbila, že svůj projekt Freyova přehodnotí.
Vlastník pochopitelně chce
svůj stavební pozemek využít,
naší snahou zase je, aby jeho
záměry byly v souladu s charakterem té které části Prahy 9. Jako
samospráva vznášíme připomínky například v procesu posuzování vlivu stavby na životní
prostředí EIA, nebo v územním
a stavebním řízení, hledáme
řešení se samotnými investory a společně se snažíme najít
konsenzus. Dobrým příkladem
toho je např. přeměna areálu
bývalé ﬁrmy Odkolek. Investor
po mnoha jednáních několikrát
změnil studii, aby nakonec vznikl městotvorný prvek s vlastním
jádrem v dané lokalitě.
Zabránili jsme stavbě dvanáctipodlažního „bytového
domu Litvínovská“ v místě
mezi ulicemi Teplická, Děčínská a Liberecká, proti které
byli obyvatelé Střížkova. Nebo
v Bohušovické stavbě bytové-

ho domu s osmi nadzemními
a dvěma podzemními podlažími. Po několika letech jednání
se společností OC9 získá MČ
Praha 9 pozemky na Střížkově.
Nyní se snažíme, aby prostor
kolem Freyovy ulice zůstal co
nejvíce zelený a děláme pro to
maximum. Předjímat výsledek však nemá smysl, protože
jednání s investorem nebudou
jednoduchá. Dobré ale je, že
druhá strana je ochotná jednat
s námi i Institutem plánování
a rozvoje hl. m. Prahy. Na IPR
se už také schází pracovní
skupina, jejíž vznik iniciovala
vysočanská radnice. Na jednání, která se týkají vyřešení
vzhledu této části Vysočan,
jsou zváni zástupci občanů
z Prahy 9

První krok k pokračování městského okruhu
Zastupitelstvo hl. m. Prahy
rozhodlo o pokračování budování Městského okruhu, tak
jak o to v minulých měsících
žádala naše městská část spolu
s MČ Praha 3 a 14. Dopravu
v Praze 9 může zlepšit dobudování vnitřního (městského
okruhu) - severovýchodní
část, tedy propojení komplexu
Blanka s Jižní spojkou přes Libeň a Malešice (Pelc Tyrolka –
Balabenka – Jarov – Malešice).
Rozhodnutí zastupitelstva
však neznamená, že by v dohledné době práce na budování další části městského
okruhu skutečně začaly. Ale
z několikaletého nicnedělání

po otevření tunelového komplexu Blanka jsme dnes udělali
první krok k výběru projekční
kanceláře, která zpracuje projektovou dokumentaci, abychom pokračovali v budování
návazných dopravních tras,
jak byly původně plánovány.
Projektová dokumentace pak
musí projít řízením EIA (vyhodnocení vlivů na životní
prostředí), získat územní rozhodnutí, stavební povolení…
Je to běh na dlouhou trať, ale
důležité je, že začal.
Připravovaný záměr pokračování městského okruhu je
znám už od roku 2011 a počítá
se zahloubením ulice V Holešovičkách, zkapacitněním
Průmyslové a navazujícími
stavbami Vysočanské radiály
a Jarovské spojky. Tento projekt prošel územním řízením
a řízením podle EIA. Měl by
přinést zklidnění dopravy
ve městě a bezprostředně také
v naší městské části, protože
hlavní osa jde Povltavskou
a Spojovací ulicí přes křižovatku na Jarově, která by byla
řešena mimoúrovňově. [

Požár domku v Čakovické ulici
V úterý 28. listopadu 2017 zasahovaly od 10:48 hodin tři jednotky pražských hasičů u požáru
zděného domku o rozměrech 10 x 10 metrů v ulici Čakovická v Praze 9.
Objekt v majetku MČ Praha 9
pravděpodobně zapálili dva
bezdomovci. U požáru zasahovali hasiči z holešovické,
centrální a satalické stanice
v dýchací technice. Požár
dostali pod kontrolu v 11:26
hodin, dohašovací práce probíhaly ještě odpoledne.
Požár zničil staré vybavení
původního zázemí zahradnictví u proseckého hřbitova
4
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a značnou část stavební konstrukce. Zůstaly jen obvodové
zdi a spálené trámy. Vzhledem
k tomu, že objekt není historicky cenný, nebyl ani napojen na inženýrské sítě a mohl
by ohrozit případné zvědavce,
rozhodla MČ Praha 9 o odstranění jeho zbytků. Přesná
příčina požáru je v šetření hasičských a policejních vyšetřovatelů. [ mk, Foto: HZS Praha
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Obyvatelé Devítky podpořili záměr MČ Praha 9 koupit
pozemky na Střížkově a rozšířit park Přátelství
Městská část Praha 9 se obrátila na své občany, aby sami rozhodli, zda má odkoupit od soukromého investora stavební
pozemky, které jsou v současnosti zelenými plochami, mezi ulicemi Jiřetínská a Lovosická na Střížkově v Praze 9 a rozšířit
na nich sousedící park Přátelství. V anketě, která se uskutečnila od 13. do 24. listopadu 2017, se téměř 82 procent respondentů vyslovilo pro odkoupení pozemků o rozloze 23 640 m² za 175 milionů korun od společnosti OC9 s. r. o.
Městská část Praha 9 už od roku
2009 usiluje o získání dnes zelených pozemků mezi ulicemi
Jiřetínská a Lovosická, které
by chtěla spojit se sousedním
parkem Přátelství na Proseku
a vytvořit zde neměnnou průchodnou zelenou oázu.
„Jsme si vědomi toho, že
rozhodnout v této záležitosti
není jednoduché a při rozhodování jsme vycházeli z našich předvolebních závazků,
v nichž jsme si jako jednu
z priorit stanovili získání pozemků na Střížkově a Proseku,
abychom zabránili zahušťování zástavby uvnitř dotvořených sídlištních celků,“
konstatuje místostarosta MČ
Praha 9 Tomáš Portlík.
Radní MČ Praha 9 pro oblast majetku Jana Nowaková
Těmínová dodává: „Stejně jako
v roce 2014 jsme i nyní zapojili
do rozhodování občany Prahy 9.
V anketě, která se uskutečnila
v polovině listopadu, se 3787
lidí vyslovilo pro to, aby Praha
9 odkoupila celou nezastavěnou plochu mezi ulicemi
Jiřetínská a Lovosická. 205 hlasů bylo pro variantu odkoupení dvou třetin pozemků
od OC9 s. r. o. a 30 respondentů s odkoupením pozemků
za účelem prodloužení parku
Přátelství nesouhlasilo. Ráda
bych poděkovala všem, kteří
se do ankety zapojili.“

Několikaletá jednání skončila
nabídkou investora
Předmětné pozemky na Střížkově o celkové rozloze
23 640 m² vlastní společnost
OC9 s. r. o. a podle platného
územního plánu jsou smíšeným
územím městského jádra, kde
se smí stavět bytové domy, nákupní centra, kanceláře apod.
Proti masivní zástavbě tohoto
prostoru v blízkosti stanice
metra Střížkov však vedení MČ
Praha 9 aktivně vystupuje již
od konce 90. let a v roce 2009
otevřeně deklarovalo ochotu
jednat s majitelem pozemků
o jejich možné směně nebo odkoupení. V roce 2014 po mnoha
jednáních se zdálo, že by mohlo
dojít k dohodě. Společnost OC9
tehdy požadovala směnu zeL E DE N
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Na plochy mezi ulicemi Jiřetínská a Lovosická u stanice metra Střížkov by měl být rozšířen park Přátelství.

lených pozemků na Střížkově
za pozemky u Polikliniky Prosek. Vysočanská radnice tehdy
návrh projednala na veřejných
setkáních s obyvateli Prahy 9,
kteří více než dvěma tisíci podpisy záměr směny pozemků
podpořili. Bohužel developerská společnost OC9 nakonec
od záměru odstoupila. Po dalších vleklých jednáních o podmínkách získání pozemků
mezi Jiřetínskou a Lovosickou
začala krystalizovat deﬁnitivní
nabídka OC9: Městská část
Praha 9 může odkoupit do konce roku 2017 celou zelenou
plochu za 175 milionů korun nebo 2/3 plochy
za 60 milionů korun s tím, že
pozemky v blízkosti stanice
metra Střížkov zůstanou společnosti OC9 a ta na nich může
stavět, jak jí to dovoluje územní
plán.

Devítka požádala o ﬁnanční
pomoc hl. m. Prahu
Vzhledem k tomu, že majitel pozemků za ně požaduje
částku 175 milionů korun, což
pro rozpočet MČ Praha 9 není
zanedbatelná částka, obrátila
se devátá městská část na Magistrát hl. m. Prahy se žádostí

o ﬁnanční příspěvek na zakoupení pozemků od OC9
s. r. o., a to ve výši 85 milionů
korun, aby nenesla veškeré
náklady sama.
„Věřím, že se s hlavním
městem Prahou na spoluﬁnancování dohodneme,“ předpokládá starosta MČ Praha 9 Jan
Jarolím a dodává: „Na Devítce
se nám zatím dařilo projekty
spojené s revitalizací zeleně až
ze sedmdesáti procent ﬁnancovat z cizích zdrojů.“

Poslední slovo bude mít právní
posudek
Pro úplnost uvádíme, že předmětné pozemky jsou v současné době zatíženy zástavním
právem k zajištění pohledávky
ve výši 147 milionů korun
ve prospěch společnosti AB
– CREDIT a.s. V případě realizace výkupu pozemků nabyde
hl. m. Praha, svěřená správa
MČ Praha 9 pozemky bez zatížení zástavním právem či jinými právy třetích osob. „Z této
skutečnosti je zřejmé, že před
uzavřením kupní smlouvy
je zcela nezbytné prověřit
a vyhodnotit všechna rizika
spojená s nákupem pozemků,
aby – až je koupíme – zůstala
D EV Í T K A
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už bezpodmínečně v majetku
MČ Praha 9,“ uzavírá Tomáš
Portlík. [mk
A N K E TA
Vzhledem k tomu, že by obyvatelé
Střížkova a Proseka uvítali prodloužení
parku Přátelství a zachování klidného
bydlení, ale zároveň by získání všech
potřebných pozemků bylo pro městskou
část nákladné, považovala MČ Praha 9
za správné zjistit názor občanů Prahy 9
na způsob řešení této situace. Proto
Zastupitelstvo MČ Praha 9 dne 31. října
2017 schválilo vyhlášení ankety, v níž
se mohli všichni občané Prahy 9 vyjádřit
k jednotlivým variantám řešení.
Celý záměr byl popsán v mimořádném
vydání měsíčníku Devítka. Současně
byla pořádána veřejná setkání k rozšíření parku Přátelství s občany na několika
místech v Praze 9. Hlasování probíhalo
v termínu od 13. do 24. listopadu 2017.
Účastníci ankety vybírali na anketních lístcích ze tří variant:
1. varianta – odkoupení všech pozemků za cenu 175 milionů korun
2. varianta – odkoupení 2/3 plochy
pozemků za cenu 60 milionů korun
s tím, že by MČ Praha 9 musela
souhlasit s budoucím projektem
developera na zbývající 1/3 pozemků
3. varianta – MČ Praha 9 pozemky nezakoupí, a tudíž zůstanou vlastníkovi k realizaci jeho záměru v souladu
s platným územním plánem
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Administrativní budova a podzemní
parkoviště vyroste u O2 areny
Výstavba nové administrativní budovy v pražské Libni byla oficiálně zahájena. Nová stavba nabídne více než 30 000 m² administrativních prostor i kavárnu. Výstavbu nové kancelářské budovy u O2 areny slavnostně zahájilo poklepání na základní kámen.
Desetipodlažní stavba nabídne
celkem 30 000 m² administrativních prostor i rozsáhlé podzemní parkoviště. Investory
projektu jsou investiční skupiny KAPRAIN Group a Lighthouse Group.
Kromě podzemního parkoviště s téměř dvěma sty parkovacími místy bude součástí
budovy také kavárna pro nájemníky i veřejnost, dále lékárna a jídelna. „Naším cílem
je poskytnout společnostem
co nejlukrativnější kancelářské prostory. Součástí budovy nemusí být žádné větší
obchody, protože v bezprostřední blízkosti se nachází
obchodní centrum Galerie
Harfa, které našim nájemníkům nabídne opravdu širokou škálu obchodů i služeb,“
uvedl investor Karel Pražák,

Výstavbu oﬁciálně zahájili ve středu
29. listopadu symbolickým poklepáním
na základní kámen starosta Prahy 9
Jan Jarolím, majitel investiční skupiny
KAPRAIN Group Karel Pražák, vlastník
developerské skupiny Lighthouse Tamir
Winterstein a jednatel společnosti Syner
Robert Špott.

majitel investiční společnosti
KAPRAIN Group.
Velkou výhodou nového
komplexu je výborná dostup-

nost pro osobní i veřejnou
dopravu. V docházkové vzdálenosti jsou stanice metra linky B
Vysočanská a Českomoravská,
dále pak tramvajové a autobusové zastávky i vlakové nádraží. „Pražské Vysočany mají
díky výborné dopravní obslužnosti a dostupnosti do centra
ohromný potenciál. Věřím, že
právě náš projekt jim může
spolu s O2 arenou, Harfa Oﬃce
Parkem a obchodním centrem
Galerie Harfa vtisknout novou
tvář. Velmi si proto dáváme
záležet na moderním architektonickém řešení celé budovy,“ uvedl Tamir Winterstein,
vlastník skupiny Lighthouse,
která je jedním z investorů
projektu.
Výstavbu oﬁciálně zahájili
ve středu 29. listopadu symbolickým poklepáním na zá-

kladní kámen starosta Prahy 9
Jan Jarolím, majitel investiční
skupiny KAPRAIN Group Karel
Pražák, vlastník developerské
skupiny Lighthouse Tamir
Winterstein a jednatel společnosti Syner Robert Špott. [
INFO
Hlavním architektem nové budovy je
izraelská architektonická společnost
MOSHE TZUR ARCHITECTS INTERNATIONAL LTD., k jejímž nejvýznamnějším projektům patří více než 150 metrů vysoká
budova Amot Atrium Tower v izraelském
městě Ramat Gan nebo Millenium Ofﬁce
Tower v Tel Avivu. Inženýrem projektu
je společnost AED project, stavitelem
společnost Syner, která je jednou
z největších českých stavebních ﬁrem.
Celkové náklady na projekt jsou vyčísleny na 45 milionů eur. První nájemníci by
se do kanceláří měli nastěhovat na jaře
roku 2019.
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Na Vysočanskou estakádu
se už vrátily automobily
Třikrát hurá, od 30. listopadu 2017 už zase mohou automobilisté na Vysočanskou estakádu. Vozovka na ní
se propadla 26. července 2016 po prudkém dešti v úrovni autobusové zastávky Nad Jetelkou.
Propad způsobily pohyby podloží, čímž došlo ke zborcení
stoky a následnými průsaky
vody k další degradaci vozovkového podloží. Od té doby
byl provoz na estakádě uzavřen pro automobily i městskou hromadnou dopravu.
Od září 2016 byla Vysočanská ulice pro autobusy MHD
zprovozněna alespoň jedním
pruhem. Krátce před Vánocemi 2016 byl ale provoz znovu
krátce zastaven kvůli propadu
kanalizační vpusti. Do třetice
se pak dutina ve vozovce objevila v únoru 2017.

Postup prací
Koordinační jednání mezi
Technickou správou komunikací (TSK), Pražskými vodovody a kanalizacemi (PVK)
a Pražskou vodohospodářskou
společností (PVS) ohledně řešení havarijního stavu ve Vysočanské se uskutečnilo
8. listopadu 2016.

Od listopadu 2016 do 31. května 2017 probíhaly práce v režii
Pražských vodovodů a kanalizací. PVK prorazily novou
stoku a zabezpečily její podloží. Náklady oprav dosáhly
částky 48 milionů korun.
„V rámci havarijní opravy
jsme vybudovali novou na sto
metrů dlouhou kanalizační
stoku v hloubce sedmi metrů,“
řekl tiskový mluvčí Pražských
vodovodů a kanalizací Tomáš
Mrázek. PVK rovněž zabezpečily okolí stoky proti propadům a podloží v okolí stoky.
Od začátku června 2016
byly práce na Vysočanské již
v kompetenci Pražské vodohospodářské společnosti, která obnovovala stoku směrem
k ulici Nad Krocínkou. Ukončeny byly 15. srpna 2017.
Od 3. července ale už souběžně s pracemi PVS zahájila
opravu vozovky Technická
správa komunikací. Postup
prací na obnově kanalizačních

vpustí a povrchu vozovky
byl zpočátku limitován tím,
že staveniště nemohlo být
uvolněno v plném rozsahu.
Termín otevření Vysočanské
estakády i pro automobily,
plánovaný na polovinu listopadu, odsunulo 3. října zjištění
havarijního stavu vodovodních přípojek k obytným
domům. Práce, které spadaly
do pravomocí PVK, znamenaly
dvoutýdenní zdržení. Pod další zdržení se podepsal 13. října
únik plynu z třicet let starého
plynovodu. Výměnu řadu zajišťovala od 18. října Pražská
plynárenská Distribuce.

Od listopadu ještě provizorně
TSK dokončila práce na vozovce ve Vysočanské koncem
listopadu, takže třicátého tudy
už jezdila auta. „Automobilový
provoz byl obnoven vždy v jednom jízdním pruhu v každém
směru. Dále budou probíhat
práce na površích chodníků

a dokončovací práce. Hotovo
by mělo být 21. prosince a bude
tak obnoven plnohodnotný
provoz,“ konstatovala koncem
listopadu 2017 mluvčí TSK
Barbora Lišková. Zpoždění
prací na Vysočanské bylo podle
ní způsobeno také tím, že se
stavba od samého začátku prováděla v režimu havárie. Proto
nebyly řádně zmapovány stavy
inženýrských sítí.

Opravy komunikací na Krocínce
V době uzavření Vysočanské
ulice v úseku Na Jetelce – Nad
Krocínkou byla automobilová doprava mezi Vysočany
a Prosek odkloněna nejčastěji
po komunikacích Nad Krocínkou, Pod Krocínkou, Klíčovská, Letňanská, Ke Klíčovu.
„Jednáme s TSK Praha, aby
tyto komunikace, které byly
od července 2016 extrémně
zatížené, postupně opravila,“
dodává radní pro dopravu MČ
Praha 9 Tomáš Holeček. [mk

Informace k volbě prezidenta republiky
Přímá volba prezidenta republiky proběhne 12. a 13. ledna 2018. Hlasování bude zahájeno v pátek ve 14 hodin, ve 22 hodin bude
ukončeno a v sobotu proběhne hlasování od 8 do 14 hodin. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, bude se konat druhé kolo volby, a to ve dnech 26. a 27. ledna 2018 ve stejných hodinách.
Znovu připomínáme (informace jsme přinesli už v minulých vydání Devítky), pokud
je voliči známo, že se v termínu konání voleb nebude moci
zúčastnit hlasování v místě
svého trvalého bydliště, může
si požádat o vydání voličského průkazu, na základě
kterého bude voliči umožněno
hlasovat v kterékoli volební
místnosti na území ČR nebo
ve volební místnosti zřízené
při zastupitelských úřadech
České republiky. Písemné
žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem nebo zaslané prostřednictvím datové
schránky (nikoli e-mailem)
se budou přijímat do 5. ledna
2018, osobní žádosti až do
10. ledna 2018 do 16 hodin
(formulář žádosti o vydání
L E DE N
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voličského průkazu je k dispozici
na webu MČ Praha
9 nebo v informační
kanceláři). O voličský průkaz je třeba
žádat vždy v místě
trvalého bydliště!
Tak jako vždycky
při volbách bude
umožněna volba
i imobilním občanům. Prosíme, abyste své požadavky na návštěvu
okrskové volební komise v bytě
s přenosnou volební schránkou
oznámili na tel.: 283 091 101.
Hlasovací lístky budou voličům doručovány do poštovních schránek, kde by je měl
každý volič najít nejpozději
do úterý 9. ledna 2018, ovšem
za předpokladu, že je na adrese

hlášen k trvalému
pobytu, má řádně
označenou schránku a schránky jsou
přístupné. Při posledních volbách
jsme se velmi často
setkávali s tím, že
obyvatelé domů odmítali zaměstnance
úřadu s hlasovacími lístky pustit
do domu ke schránkám. Pokud k takové situaci
dojde, nebudou hlasovací
lístky do schránek doručeny.
Pokud hlasovací lístky volič
do schránky nedostane, budou před volbami k dispozici
na informačním centru Úřadu
MČ Praha 9 a ve dnech voleb
v každé volební místnosti. Žádáme voliče, kteří lístky obdrD EV Í T K A

/
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ží do schránky, aby si je vzali
do volební místnosti a použili
je k hlasování. Hlasovací lístky ve volebních místnostech
jsou určeny pro ty, kteří je
nedostali nebo volí na základě
voličského průkazu.
Nadále je možné si také
zkontrolovat, zda jste řádně
zapsáni ve stálém seznamu
voličů. Po předložení občanského průkazu v informačním
centru na vysočanské radnici
naše pracovnice rády vaše
údaje ověří.
Kontakty na pracovníky, kteří
vám odpoví na otázky týkající
se voleb:
Bc. Červenková,
tel.: 283 091 124, příp. e-mail:
Cervenkovaj@praha9.cz,
a Mgr. Pavel Sýkora
tel.: 283 091 314. [red
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Zóny placeného stání na Devítce
Zastupitelstvo městské části Praha 9 dne 12. prosince 2017 schválilo připojení MČ Praha 9 k celoměstskému parkovacímu systému,
tzv. zónám placeného stání (ZPS) za podmínek, že na Devítce vznikne jednotný systém ZPS v podobě ﬁalové zóny, v první etapě v části Libeň-Vysočany, s cenovou sazbou 20 Kč za první dvě hodiny stání a 30 Kč za každou další započatou hodinu pro nerezidenty.
Zastupitelé dále pověřili radního pro životní prostředí
a dopravu MČ Praha 9 Tomáše
Holečka k jednání s orgány hl.
m. Prahy o zařazení do systému
ZPS a o změně celoměstského
parkovacího systému ve smyslu
podpory všech obyvatel hl. m.
Prahy v rámci systému ZPS.
„Naše městská část dlouhodobě řeší připojení k celoměstskému parkovacímu systému,
tzv. zón placeného stání s magistrátem hl. m. Prahy stejně
jako jiné městské části, ale
máme více připomínek, protože
preferujeme potřeby vlastních
občanů,“ říká Tomáš Holeček.

Smyslem je řešit parkování, ne
vybírat další peníze od lidí
V souvislosti s řešením parkování se MČ Praha 9 snažila nalézt
rovnováhu mezi ochranou rezidentů a možností krátkodobého
parkování (v řádech několika
hodin) pro jejich příbuzné, známé a drobné živnostníky (opraváře, elektrikáře, kominíky
apod.), kteří k nim přijíždějí.
„V neposlední řadě jsme nechtěli odstřihnout podnikatele
v Praze 9 od jejich zákazníků,
kteří k nim v mnoha případech
za nákupy a službami přijíždějí
automobily. Po mnoha jednáních, jak s hl. m. Prahou, tak
obyvateli MČ Praha 9, jsme
přednesli zásadní připomínky
k podobě jednotného systému
na území MČ Praha 9,“ vysvětluje radní pro dopravu MČ Praha 9 a pokračuje: „Jako systém,
který by toto splnil, jsme vyhodnotili systém ZPS v podobě
ﬁalové zóny s cenovou sazbou

Praha není přívětivá k motoristům, kteří městem projíždí, ani k těm hledajícím místo
k zaparkování.

za hodinové stání ve výši 10 Kč/
hod., s výjimkou okolí O2 areny
v době konání akcí. Reakce náměstka primátorky Petra Dolínka na naše připomínky byla
taková, že si na konci roku 2016
nechal zpracovat ekonomickou
analýzu našeho požadavku
a vyrozuměl nás, že náš návrh
by představoval ﬁnanční ztrátu pro hl. město Prahu ve výši
zhruba 10 milionů ročně. Přesto, že jsme si byli jisti, že tato
analýza nebere v potaz všechny
naše argumenty, a přesto, že
jsme písemně upozorňovali, že
smyslem systému není vybírat
od lidí další peníze, ale vyřešit
neuspokojivý stav parkování.
Požadovali jsme další jednání
s možností nalézt kompromis
v cenové a systémové politice,
ale na tyto naše připomínky
magistrát dosud nereagoval.“

MČ Praha 9 podepsala v minulých letech memorandum o spolupráci v oblasti dopravy
s Prahou 1, 2, 3 a 10. Na tomto základě chce stavět modiﬁkaci nového systému zón
placeného stání, jelikož se postupně ukazují nedostatky stávajícího systému. Dlouhodobě
se tímto problémem zabývá místostarosta MČ Praha 1 Richard Bureš a Devítka chce jeho
zkušenosti využít pro spravedlivější a plně funkční systém ZPS.
MČ Praha 9 je rozhodnuta ﬁnančně neparticipovat na systému ZPS za cenu plně funkčního systému a spokojenosti obyvatel, postačí pouze pokrytí nákladů na provoz. Samozřejmě zásadní a konečné slovo bude mít Magistrát hl. m. Prahy jakožto zřizovatel ZPS.

:dZ<^s|D>1<|D͊:d^/Z<^D/͊




ŝŵŶşŬƵƌǌǇƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇǌĂēşŶĂũşϯϭ͘ϭ͘ϮϬϭϴ
ǀŽŵĢĚĢƚşĂŵůĄĚĞǎĞŶĂWƌŽƐĞŬƵ



WƎŝũěƚĞǌĂũşŵĂǀĢĂƚǀƽƌēşŵǌƉƽƐŽďĞŵǀǇƵǎşƚ
ǀŽůŶǉēĂƐǀŬŽůĞŬƚŝǀƵǀƌƐƚĞǀŶşŬƽƐĞƐƚĞũŶǉŵŝǌĄũŵǇ͊

 WƎŝŚůĄƓŬǇĂŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͗ ǁǁǁ͘ƐĞŶŝŽƌͲƉĂƌƚŶĞƌ͘Đǌ
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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI:

Co Devítka požaduje
Připojením MČ Praha 8 v roce
2016 k celoměstskému parkovacímu systému došlo k podstatnému zhoršení situace
parkování na území městské
části Praha 9. Tato situace
znovu otevírá téma řešení zón
na našem území, a proto chce
MČ Praha 9 obnovit jednání





s hl. m. Prahou o možnosti připojení k systému ZPS
za podmínek, které se snaží
dlouhodobě prosadit.
Zcela zásadní podmínky
pro přijetí ZPS na území
MČ Praha 9 jsou:
 Jednotný systém ZPS v podobě ﬁalové zóny pro území
MČ Praha 9 – I. etapa Libeň
- Vysočany
 Cenová hladina 20 Kč

za první dvě hodiny stání,
každá další započatá hodina
30 Kč/hod. pro nerezidenty.
„Rádi bychom také prosadili,
aby bylo v rámci ZPS rozlišováno mezi Pražany (držiteli parkovacího oprávnění) a ostatními
řidiči, tak aby držitelé parkovacího oprávnění mohli po dobu
2-3 hodin/den zaparkovat
i v jiné městské části zahrnuté
do ZPS bez nutnosti platit další
poplatky. Samozřejmě s výjimkou památkových rezervací
v MČ Praha 1 a MČ Praha 2,“
dodává Tomáš Holeček.
MČ Praha 9 by proto byla
ráda, kdyby k jednání s orgány
hl. m. Prahy byly přizvány také
další městské části, které mají
na svém území ZPS a které by
zároveň tuto možnost podpořily. [ Text a ilustrační foto: mk
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Grantové programy MČ Praha 9 pro rok 2018
Městská část Praha 9 vyhlašuje grantové programy pro rok 2018 pro právnické a fyzické osoby.
Granty se týkají těchto programů:
I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže
1. Celoroční činnost včetně materiálního vybavení subjektů
(není určeno pro sportovní kluby a organizace zřizované
městskými částmi, hl. m. Prahou či ČR)
2. Relaxační a rekreační pobyty dětí a mládeže (není určeno
pro sportovní kluby)
3. Jednorázové akce (není určeno na krátkodobé poznávací
zájezdy)
II. Programy v oblasti životního prostředí a kulturní činnosti
1. Ekologická výchova, vzdělávací a osvětové akce pro děti
a dospělé, činnosti směřující ke zlepšení životního prostředí
2. Kulturní programy

- jednotlivé kulturní akce (divadelní, hudební atd.)
- celoroční činnost neprofesionálních souborů

III. Programy humanitární a sociální
1. Sociální služby
2. Podpora klubové činnosti seniorů a osob se zdravotním postižením
3. Podpora organizacím poskytujících podporu sociálně znevýhodněným občanům
IV. Programy protidrogové a prevence kriminality
1. Protidrogová prevence
2. Prevence kriminality
3. Speciﬁcké programy primární prevence pro školy a školská
zařízení

PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANT Z ROZPOČTU MČ PRAHA 9 NA ROK 2018:
1.

O grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby,
které působí na území MČ Praha 9 minimálně dva
roky, jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR
a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro
příslušnou činnost. Území městské části Praha 9 tvoří
tyto katastrální území či jejich části: Střížkov, Prosek,
Libeň, Vysočany, Hrdlořezy, Hloubětín. Žadatelem
mohou být zejména spolky, občanská sdružení, nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti,
obecně prospěšné společnosti, fyzické a právnické
osoby a další organizace.
2. Maximální počet podaných grantů jedním předkladatelem nesmí překročit 5 projektů ve všech programech.
3. Požadavky musí být realizovány v roce 2018 v plné
výši, v souladu s účelovostí veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.
4. Žádost o grant se podává na předepsaném formuláři
ve 2 vyhotoveních.
5. Žadatel je povinen doložit doklad o registraci subjektu,
který žádá o grant (týká se pouze Grantového programu III., Bodů 1, 2)
6. Městská část Praha 9 si v případě přidělení grantu vyhrazuje právo neposkytnout ﬁnanční prostředky v plné
výši, realizace grantů není nárokovou položkou.
7. Jednotlivé požadavky budou ﬁnančně řešeny v rámci
rozpočtu pro rok 2018 a vybraným žadatelům budou
ﬁnanční prostředky uvolňovány na základě veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřených mezi
žadatelem a Úřadem MČ Praha 9.
8. Každý požadavek musí být zpracován stručně
a výstižně a musí obsahovat následující náležitosti
a vyžadované přílohy /kopie/:
cíl, obsah a zdůvodnění žádosti
• ekonomickou rozvahu (celkovou výši, výši požadovaného grantu, položkový rozpis nákladů)
• žadatel je povinen provést vyúčtování poskytnutého ﬁnančního příspěvku
• do 15. 12. 2018 a předat jej Odboru ekonomickému Úřadu MČ Praha 9
• nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit
zpět na účet Úřadu MČ Praha 9
• žadatel je povinen v případě ﬁnančního krytí akce
z jiných zdrojů uvést tuto skutečnost ve svém
požadavku
9. U jednotlivých programů jsou uvedeny ještě další
podmínky pro podání žádosti.
10. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný
právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat
vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

Způsob podání žádosti:
Žádosti o Granty městské části Praha 9 doručte osobně
na podatelnu Úřadu MČ Praha 9, či poštou na adresu: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 nejpozději
do 12. února 2018 do 18 hodin (konec lhůty pro podání, tzn.
doručení přihlášek). Na později doručené žádosti se nebude
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brát zřetel. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující
datum poštovního razítka.
Obálku je třeba označit jménem, příjmením a odesílací
adresou uchazeče a dále slovy „Granty ÚMČ Praha 9 pro
rok 2018“.
Příjem žádostí je průběžný, pořadí doručení nemá vliv
na úspěšnost.

případně Zastupitelstvem MČ Praha 9 informováni e-mailem nebo telefonicky a vyzváni Odborem ekonomickým
Úřadu MČ Praha 9 k uzavření smlouvy. Zároveň budou
výsledky grantového řízení zveřejněny na webových
stránkách www.praha9.cz. Neúspěšní žadatelé budou vyrozuměni písemně. Až do konečného rozhodnutí o přidělení
grantu nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

Termín uzávěrky: pondělí 12. února
2018 do 18.00 hodin

Důležité upozornění:
•

Konzultační středisko:
Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy, tel.: 283 091 536,
432 - program I., II./ad. 2.
Odbor sociální, tel.: 283 091 435 - program III., IV.
Odbor životního prostředí a dopravy, 283 091 350, 351 program II./ad.1.

Posuzování a hodnocení žádostí:
Všechny žádosti budou posouzeny v příslušné komisi Rady
MČ Praha 9, dále budou předloženy Radě MČ Praha 9
ke schválení a ty žádosti, kde poskytnutá částka převyšuje
50 tisíc korun, budou schváleny Zastupitelstvem MČ Praha 9.
Informaci o zamítnutí žádosti o ﬁnanční podporu sdělí
poskytovatel žadateli písemně.

Výsledek grantového řízení:
Úspěšní žadatelé budou po schválení Radou MČ Praha 9,
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Žádosti nesplňující všechny podmínky grantového
řízení budou vyřazeny.
• Zaslané projekty se žadatelům nevrací.
• V případě schválení grantu v Radě či Zastupitelstvu
MČ Prahy 9 je žadatel povinen, a to do 30 dnů, uzavřít
darovací smlouvu o poskytnutí grantu s MČ Prahy 9,
jinak schválený poskytnutý grant propadá.
• Změna účelu čerpání přiděleného grantu je možná
pouze po schválení Radou MČ, a to na základě písemné žádosti žadatele adresované Úřadu MČ Praha 9.
• Obdarovaný se zavazuje uvádět, pokud to dovolí
povaha projektu, MČ Prahu 9 a její logo na všech
propagačních materiálech projektu jako poskytovatele
grantu a dále zajistit důstojné podmínky prezentace
MČ Prahy 9.
• Žadatel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých
osobních údajů MČ Prahou 9 u všech úkonů souvisejících s tímto grantovým řízením.
Podrobné znění podmínek grantových programů pro rok
2018, které vyhlásila MČ Praha 9, včetně formulářů najdete
na www.praha9.cz. [red Ilustrační foto
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Vysočanská „V“ pro
seniory v lednu
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.

Přijďte na literárně magická odpoledne pod lampou do Coffee-inn
16. ledna 2018 ve 14 hodin
Pohodový koncert do nového roku
2018

Světové a české šansony a oblíbené melodie 60. a 70. let v podání Veroniky Sluka - klavír.
Obřadní síň Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská 14/324. Zdarma,
omezený počet míst.
Tato zpívající právnička hraje
na piano, kytaru, cello, zpívá,
skládá písně a texty. V letech
2000 a 2003 vyhrála pěveckou
soutěž pořádanou Alliance
Francaise – Concours de la
chanson francophonne. Můžete ji potkat na koncertech,
charitativních, soukromých
i veřejných hudebních akcích.
25. ledna 2018 ve 14 hodin
Přednáška s videoprojekcí: Mystický
sever Srí Lanky (III. díl)

Přednáší oblíbená cestovatelka
Zlatka Knollová z Brna v zasedací síni Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská 14/324 (2. patro).
30. ledna 2018 od 14 do 17 hodin
Ponožkový bál v Divadle Gong

Bolí vás klouby, nohy nebo tlačí
boty? Nevadí. Nazujte veselé
ponožky a přijďte na ponožkový bál pro pohodu vaši i ostatních. Zejména k tanci hraje
kapela Caver band pod vedením
Jaromíra Adamce a dočkáte se
také dvojí ukázky argentinského tanga. Stolová úprava. Partner není nutný. Vstup 50 korun,
lístky k dostání v pokladně Divadla Gong od ledna 2018.
8. ledna a 22. ledna 2018 od 15 hodin
Literárně magická odpoledne pod lampou pro seniory v kavárně Coffee-inn,
Sokolovská 264, Praha 9.

Odpoledne pro seniory budou
probíhat každé druhé a čtvrté
pondělí v měsíci až do konce
března. Účastníkům doporu10
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čujeme přijít a usadit se
10 minut před začátkem akce.
Program: ½ hodiny kouzelnické vystoupení, ½ hodiny čtení
povídek a potom volná zábava. Kouzelník Ondřej Pšenička
je jeden z nejznámějších a nejúspěšnějších českých kouzelníků, který vystupuje už
mnoho let v Las Vegas a předvede vystoupení, u kterého se
vám bude tajit dech. Po vystoupení kouzelníka bude
následovat čtení povídek Karla
Čapka a Jamese Herriota.
Vzhledem k omezené kapacitě salonku kavárny prosíme
zájemce, aby se zaregistrovali
co nejdříve na vybraný den
a vystoupení přímo v kavárně
Coﬀee-inn u obsluhy kavárny.
Bez registrace se může stát, že
na vás nezbyde místo.

Připravujeme:
6. února 2018 ve 14 hodin
Divadlo Gong: Číše plná operety
a muzikálu

Vystupuje operní pěvkyně
a učitelka zpěvu Jana Štěrbová
(dětská duše v dospělém těle).
Nenechte si ji ujít, budete překvapeni a nadšeni. Vstup
20 korun, lístky k dostání
v pokladně Divadla Gong.
22. února 2018 v 11, 11.30 nebo
13 hodin (20 osob ve skupině)
Návštěva muzea čokolády s čokoládovou dílnou

Muzeum je v Celetné 10, Praha 1.
V dílně si můžete něco vyrobit
a odnést. Vstup pro seniory MČ
Praha 9 je za zvýhodněných 100
korun. Přihlásit se a zaplatit
100 Kč je nutné do konce ledna v Galerii 9, přízemí staré
budovy radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9. Info na tel.:
283 091 426 – Renáta Píchová.[
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JUBILANTI

80 let
Karel Šembera
Jiří Záškoda
Josef Matyáš
Ján Ruman
Vlasta Kmoníčková
Eva Žďárská
Božena Ryantová
Eduard Fiřtík
Karel Dvořák
Hana Lillingová
Vilém Turek
Jiří Tůma
Přemysl Lejnar

Zdenka Černá
Soňa Švecová
Juliana Šimková
Josef Vytlačil

85 let
Jaroslav Radimský
Jan Vrzal
Jarmila Kubásková
Drahomíra Stanicková
Lenka Vosková
Zdeněk Mareš
Miluše Lišková
Jindřich Peterka

92 let
Prof. Ing. Jan Škoda
Dr.Sc.
Alžběta Hrdličková
Jiřina Jaklová

90 let
Marie Nejedlá
Eva Broukalová
91 let
Růžena Marešová
Emil Bartl
Jiřina Přibylová
Květomila Ouředníčková

93 let
Karel Šípek
Jan Škvor

Jiřina Perglerová
94 let
Josef Benda
Miloslava Hušková
96 let
Václav Pejsar
97 let
Růžena Smolíková
Blahopřejeme!
Upozornění:
Na základě zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobní údajů, je
nutné, aby se zveřejněním svého
jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka jubilant souhlasil.
K životnímu jubileu 80, 85, 90
let a pak každý rok dostávají
oslavenci gratulaci od starosty
MČ Praha 9. Součástí je i lístek,
jehož prostřednictvím se vyjádří,
zda chtějí zveřejnit své jméno
mezi jubilanty, či nikoliv. Jména
jubilantů jsou proto v Devítce
zveřejňována zpětně. Pokud má
redakce souhlas jubilanta do
10. dne v měsíci, je jeho jméno
zveřejněno v následujícím měsíci.

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní vítání nových
občánků, tedy nově narozených dětí ve věku zhruba čtyř až
sedmi měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte).
O slavnostní akt však musí
projevit zájem sami rodiče.
To znamená, že je třeba podat
přihlášku.
Lze tak učinit v podatelně
Úřadu městské části Praha 9,
Sokolovská 14/324 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: cornejovar@praha9.cz.

Léčebný pobyt v Lázních Mšené
Pojeďte s námi do Lázní Mšené od 9. do 15. dubna 2018.
Lázeňský pobyt (7 dní/6 nocí)
od pondělí do neděle v jednonebo dvoulůžkovém pokoji s
TV, koupelnou a WC v lázeňské budově Villa Blaník.
Plná penze, snídaně formou
švédských stolů, oběd a večeře
s výběrem ze tří menu. Lázeňská péče: lékařská konzultace, slatinná částečná masáž,
koupel se solí z Mrtvého moře,
klasická částečná masáž zad,
lekce Nordic Walking, skupinové cvičení na balonech,
aquagymnastika, parafínový
zábal na ruce.
Doprovodný program a dal-

ší možnosti během pobytu
zdarma: zapůjčení a úschovna
kol, zapůjčení holí na Nordic
Walking, venkovní posilovna,
volný vstup do malé posilovny, zapůjčení vybavení na
sportovní aktivity: pétanque,
ping-pong, kuželky, vstup na
hudební večer a během pobytu
doprovodný kulturní program
dle aktuální nabídky lázní.
Dvoulůžkový pokoj 6310 Kč/
os./pobyt.
Více informací: Lázně Mšené
a. s., tel.: 601 338 950, e-mail:
dvacikova@msene.cz, www.
msene.cz [
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Kulturně, aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9, www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785,
286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
2. 1. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz – úplné začátečníky 9:00 –
10:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00
3. 1. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky
8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Historie a vývoj medicíny,
PhDr. A. Karkulová 13:00 – 14:30
Dílničky: Book art, dekorace 14:45 – 16:00
4. 1. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) nově 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:20
Trénink paměti 11:30 – 12:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou,
zdarma, /sál Harﬁca/ 11:30 – 12:30
5. 1. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Karty – společenské hry, Scrable … 9:00
–12:00
Možnost využití internetu - zdarma 8:30 –
10:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Možnost využití internetu - zdarma 11:00 –
13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 14:00
–15:00
8. 1. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15 – 10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30 – 11:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) nově 50 Kč 10:00 – 11:00
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance /sál
Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky 14:10
– 15:10
Klub seniorů–kardiaků 14:00 – 17:00
9. 1. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky 9:00
– 10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
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Hodina zpěvu pro seniory s hudebním doprovodem /zdarma/ 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00
10. 1. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky
8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Tradiční čínská medicína,
čínské cvičení Chikung 13:00 – 14:30
Dílničky: drátěný stromeček s knoﬂíky 14:45
– 16:00
11. 1. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) nově 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:20
Trénink paměti 11:30 – 12:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou,
zdarma, /sál Harﬁca/ 11:30 – 12:30
12. 1. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítač, internet, možno využít /zdarma/ 8:00 –
10:00 nebo 11:00 – 12:00
Karty – společenské hry, Scrable … 9:00
–12:00
Vycházka do muzea voskových ﬁgurín Grévin,
sraz v 9 hod. v Harrachovské/120Kč
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
15. 1. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – začátečníky a mírně pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15 – 10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30 – 11:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance /sál
Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – úplné začátečníky 14:10 –
15:10
Country tance 15:00 – 16:00
16. 1. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Nové východní cvičení – Chikung pro seniory,
profesionální cvičitelka 90 min./50 Kč, sál
Harﬁca 10:00 – 11:30
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00
17. 1. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy

a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky
8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Český telekomunikační
úřad, Telekomunikační akademie, nejčastější
problémy s mobilními operátory 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Netradiční náhrdelník
(s sebou šití) 14:45– 16:00
18. 1. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) nově 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:20
Trénink paměti 11:30 – 12:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou,
zdarma, /sál Harﬁca/ 11:30 – 12:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00
19. 1. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítač, internet, možno využít /zdarma/ 8:00 –
10:00 nebo 11:00 – 12:00
Karty – společenské hry, Scrable … 9:00
–12:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
22. 1. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15 – 10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30 – 11:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) nově 50 Kč 10:00 – 11:00
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance /sál
Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Country tance 15:00 – 16:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky 14:10
– 15:10
Country tance 15:00 – 16:00
23. 1. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Nové východní cvičení – Chikung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min./50 Kč, sál
Harﬁca 10:00 – 11:30
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00
24. 1. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, jedinečná beseda s horolezkyní
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Klárou Kolouchovou, která jako první Češka
zdolala nejvyšší horu světa Mount Everest!
Včetně fotograﬁí 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Přívěsek na klíče
14:45– 16:00
25. 1. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) nově 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:20
Trénink paměti 11:30 – 12:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou,
zdarma, /sál Harﬁca/ 11:30 – 12:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00
26. 1. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítač, internet, možno využít /zdarma/ 8:00 –
10:00 nebo 11:00 – 12:00
Karty – společenské hry, Scrable … 9:00
–12:00
Vycházka, prohlídka Werichovy vily, sraz
v 9 hod., Harrachovská 422/2 /60Kč
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
29. 1. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15 – 10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30 – 11:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) nově 50 Kč 10:00 – 11:00
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance /sál
Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – úplné začátečníky 14:10 –
15:10
Country tance 15:00 – 16:00
30. 1. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Nové východní cvičení – Chikung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min./50 Kč, sál
Harﬁca 10:00 – 11:30
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00
31. 1. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: České dějiny, první Přemyslovci, PhDr. Karkulová 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Technika pergamono
II. /s sebou manikúru/ 14:45– 16:00
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Harﬁca se těší stále většímu zájmu dětí
Volnočasový klub Harfica v Harrachovské ulici 422/2 na Proseku, jehož provozovatelem je MČ Praha 9, patří k nízkoprahovým
zařízením, které se zaměřuje především na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti, které samy neví, jak trávit volný
čas, nemají ve svém okruhu pozitivní příklad, často jsou ohroženy takovými negativními sociálními jevy jako šikana, diskriminace, nejrůznější formy závislosti a podobně.
„V posledním roce jsme
do rozvoje klubu Harﬁca hodně investovali. Nový kabát
dostala budova klubu a zásadní rekonstrukcí prošel jeho
vnitřek,“ konstatuje Taťjana
Horká, radní MČ Praha 9 pro
oblast sociální a zdravotní
a vypočítává: „Z nepřehledných a špatně členěných
prostor s malými místnostmi
vznikla jedna velká místnost
rozčleněná pouze nábytkem
do různých koutů – relaxačního /čtenářského, ﬁlmového/
hracího, PC, výtvarného,
pohybového, k dispozici je
kuchyň a předsíňka s malou
šatnou.“
V kuchyni vyrobené na míru
se děti učí vařit. V klubu si
mohou vypůjčit nejrůznější
hry, knihy, hudební nástroje,
využívat počítač nejen pro
hry, ale i psaní školních úloh,
k dispozici mají stolní fotbálek, stolní tenis, výtvarné
potřeby…

vidíte v klubu výsledky snažení a umu.“ Děti se tu např.
podílely na výzdobě, samy se
zapojily do renovace starého
nábytku, jako stolků, židlí,
který spolu s dalšími novými
kousky v klubu slouží. V kuchyni společně pravidelně vaří
apod.
Ke klubovým akcím patří
rovněž prázdninový pobytový
tábor v přírodě nebo víkendové výjezdy na farmu, na něž
dětem ze sociálně slabších rodin ﬁnančně přispívá MČ Praha 9 a hl. m. Praha. [Text a foto: mk

Prostředí inspiruje a motivuje
„Od rekonstrukce uběhlo deset měsíců a zdá se, že
nové prostředí, které je velmi
podnětné a motivující, přitom
přehledné a funkční, přitáhlo
nové zájemce. Denně přijde
do klubu průměrně 15 až
20 dětí, na doučování dochází

20 stálých zájemců. Děti sem
mohou chodit s kamarády,
takže se tu často stírají rozdíly
sociálního prostředí, v němž
jednotlivci vyrůstají,“ říká
Taťjana Horká a dodává: „Místo destrukčního jednání, jež
je často charakteristické pro
děti, které vyrůstají na ulici,
KLUB HARFICA
Volnočasový klub Harﬁca je bezpečný
prostor pro všechny holky a kluky od
9 (do 19) let, kteří hledají místo, kde
se scházet, popovídat si nebo se něco
nového naučit. Do klubu může každý
bez rozdílu barvy pleti, náboženského
vyznání či přesvědčení. Pracovníci klubu
mohou s dětmi a mladými lidmi probrat
jejich obtížené životní situace a pomoci
jim v tom, co zrovna řeší, co je trápí
i těší. Podpoří je v jejich zájmech a nápadech, které mohou v klubu s jejich
pomocí realizovat.

Existuje od roku 2000.
Otevřen je od úterý do pátku
od 15 do 19 hodin.
Provoz zajišťují čtyři kontaktní pracovníci
a vedoucí klubu Kateřina Čermáková.

Program:
1. preventivní aktivity: přednášky,
besedy, doučování
2. program v rámci běžného provozu: vaření, procházky, ﬁlmové večery, kreativní dílny, společné hry, plánování
provozu, realizace nápadů od klientů
3. mimořádný program mimo klub
(např. v době prázdnin): laser-game,
bowling, kino, bobová dráha, bazén,
lanové centrum, přespávačky
Klub Harﬁca již několik let spolupracuje
s terénními pracovníky Proxima Sociale
o.p.s., a to na společných akcích jako
např. turnaje ve fotbálku a street fotbalu,
tradiční akci Prosekneme…
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Dobrovolníci z Arniky pomáhají
přežít chráněným živočichům
V neděli 26. listopadu 2017 čistila Arnika spolu s dobrovolníky tůň v klíčovském sadu v pražských Vysočanech. Společně tak
připravovali lepší podmínky pro tamní obojživelníky, kteří jsou v české přírodě ohroženi kromě jiných důvodů také nedostatkem
vhodných lokalit k životu.

Dobrovolníci z Arniky tůň v klíčovském sadu uklidili tak, aby se vzácným a chráněným
druhům v lokalitě dařilo i v nadcházející sezoně.

Klíčovská tůň byla již téměř
zaplněna bahnem vznikajícím
tlením zbytků rostlin včetně
listí, ovoce a živočichů. Pokud
je vrstva bahna příliš vysoká
a hladina vody příliš nízká,
není již místo pro obojživelníky vhodné. Ve volné přírodě
by působením pramenů vznikla na nedalekém místě tůně
jiná, ale v městských lokali-

tách, kde došlo ke značné regulaci potoků i jiných vodních
ekosystémů, je šance na spontánní vznik tůně mizivá.
Za posledních sto let zmizelo v Praze, ale i v celé České
republice nejen mnoho tůní,
ale i mokřadů a rozlévajících
se toků, kde se obojživelníci
mohli rozmnožovat a vyvíjet.
Je tedy nutné starat se o tůně

Spolek Arnika s příznivci pravidelně pořádá úklidové akce pražských toků a tůní.
Na podzim zorganizoval také sbírání odpadků v korytě Mratínského potoka v Ďáblicích
a v korytě Rokytky ve Vysočanech.

již existující, revitalizovat
vodní toky přírodě blízkým
způsobem a budovat tůně
záměrně. Jenom tak se může
podařit ochrana obojživelníků,
kteří kromě ztráty vodních
stanovišť důležitých pro vývoj
nových generací čelí i ničení
suchozemských stanovišť pro
dospělce a dalším nástrahám.

Pro obojživelníky jsou smrtící nebezpečné látky, které se
dostávají do prostředí, neboť
snadno pronikají přes jejich
tenkou kůži a rychle zasahují
jejich organismus. Velkým nebezpečím jsou ale i překážky
v migraci dospělců k vodním
plochám, jako jsou silnice
a dálnice. [ Text a foto: Jiří Kaňa

Další čmáral v parku Srdce

Klíčovské tůně jsou útočištěm chráněných druhů obojživelníků.
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Úsilí zlepšovat prostředí, v němž žijeme, mívá své hranice. Ovšem blbost zničit, na co přijdu, je nekonečná. Dokazují to graﬃti, které se opět objevily v parku Srdce na Proseku. A to jsme
o podobném (nebo možná stejném) ničiteli psali před pouhými
dvěma měsíci. [ Foto: lup
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Nejlepší instalatéři jsou z Jarova
V rámci 22. ročníku výstavy Schola Pragensis proběhlo finále celorepublikové soutěže studentů oboru instalatér. Tu už od roku
1998 pravidelně pořádá Cech instalatérů. Vítězem se stali studenti Střední odborné školy Jarov.
Soutěže instalatérů se zúčastnilo 36 škol, které soutěžily
v šesti regionálních kolech.
Do celorepublikového ﬁnále,
které proběhlo 24. listopadu
v Kongresovém centru Praha,
postoupila šestice nejlepších
škol, včetně žáků Střední odborné školy Jarov. Ti v soutěži
nejsou žádní nováčci.
„Naše škola má v této soutěži hodně dlouhou tradici,
v roce 2017 jsme se zúčastnili
už po devatenácté. V minulosti naši žáci dokázali dvakrát
zvítězit a také získali několik
druhých a třetích míst. Velkým úspěchem ale pro každou
školu je už probojování se
do celorepublikového ﬁnále,“
řekl Miloslav Janeček, ředitel
Střední odborné školy Jarov
(SOŠJ).
V Česku se obor instalatér učí na více než stovce
středních škol, instalatérů je
ale stále nedostatek. „Podle
Hospodářské komory ČR
chybí v Česku okolo 300 tisíc
řemeslníků. V pomyslném
seznamu chybějících řemeslníků by právě instalatéři zcela
jistě zaujímali jedno z čelních
míst,“ uvedl Pavel Havlín,
předseda Cechu instalatérů
ČR.
„V Česku každoročně
úspěšně absolvuje obor více
než 700 nových instalatérů.
Řada z nich se ale následně
oboru nevěnuje. Na naší škole
je v tomto školním roce
106 žáků, kteří se instalatérem učí,“ doplnil Miloslav
Janeček.
A právě dvojice současných
studentů Střední odborné ško-

Praktická část v soutěži.

ly Jarov se zúčastnila letošní
soutěže instalatérů. Karel Procházka a Tomáš Sirotek studují
třetí ročník a ve dvoudenním

soutěžním klání, které se
skládá z teoretické i praktické
části, obsadili první příčku. [
Text a foto: pd

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JAROV
Střední odborná škola Jarov spojuje hned několik různorodých zaměření – stavební,
dřevařské, zahradnické a sportovní. Nabízí vzdělávání ve čtyřletých studijních a tříletých
učebních oborech. Studijní obory jsou zakončeny maturitou, učební obory výučním listem.
Na tříleté učební obory se dá navázat v rámci dvouletého denního nástavbového studia
zakončeného maturitou. Maturitu lze získat i v rámci tříletého dálkového studia, které je
určeno především jako vzdělávání pracujících. Škola zároveň zajišťuje výuku v oborech
určených absolventům speciálních základních škol nebo žákům se speciﬁckými vzdělávacími potřebami. Více na www.skolajarov.cz

Karel Procházka a Tomáš Sirotek.

SC-372116/01
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Na Gymnáziu J. Seiferta to žije kulturou
Závěrem kalendářního roku pořádá Gymnázium J. Seiferta o.p.s. tradičně studentský divadelní nesoutěžní festival Pereme se
s Thálií, který finančně podporuje městská část Praha 9 ze svého grantového programu. Již čtrnáctý ročník tohoto festivalu se
uskutečnil v posledním listopadovém víkendu v Divadle Na Prádle v Praze 1.
Letošní ročník začal v pátek
24. listopadu představením
nejmladších studentů s názvem Příběh z lesa. Bylo to
vůbec poprvé, co se prima
na festivalu podílela, a podařená etuda potvrdila, že
s těmito studenty bude možné
počítat i v dalších ročnících
festivalu. Na ně navázala
sekunda svým chytře promyšleným představením Paralelní
světy. Představení studentů
byla autorská a vznikla pod
taktovkou Hany Ulrichové.
Následovalo vystoupení pěveckého sboru GJS, který si
připravil písně z muzikálu
West Side Story a příjemně tak
zpestřil divadelní atmosféru.
Večerní představení sehrála
kvinta, která převzala hru Limonádový Joe od J. Brdečky.
Kvinta se zpracováním této
divadelní hry s prvky grotesky neměla nejmenší problém
a dlouhotrvající potlesk, který
na konci studenti sklidili, byl
více než zasloužený.
V sobotu se nejdříve předvedla kvarta se svým představením Soutěž. Poněkud
absurdní příběh o vědomostní
soutěži pořádané cholerickou moderátorkou, ve které
se utkají přechytralý Jiří
a postarší, zapomětlivá Jiřina, nepochybně všechny
diváky velmi pobavil. Poté,
co divadelní soubor STOPA
Podještědského gymnázia
odehrál svůj kousek Google
Shakespeare, následovala opět
kvarta, tentokrát s představením The Room. Zábavná etuda
o vztazích a mimozemšťanovi

Sestup Orfeův.

L E DE N

2018

Z představení Limonádový Joe.

připravila půdu sextě, která
večer završila tematicky tíživým vystoupením Sestup
Orfeův Teneseeho Williamse,
které spolu s herci upravila
Hana Ulrichová. Do vážného
představení zakomponovali herci několik komických
prvků a i přes veliké množství
textu se hra vydařila.
Poslední festivalový den byl
uveden studenty tercie, kteří
zdramatizovali tři povídky
francouzského humoristy
Pierre-Henri Camiho. Jejich
představení Kleštěnec z pralesa
se vyznačovalo neobvyklými
zápletkami, humornými dialogy a neotřelými pointami.
Na ně navázali studenti
kvarty svým představením
Rande. Na jevišti rozehráli
lehce absurdní příběh, který
se odehrává jednoho večera
v jedné místnosti, kde probíhá (ne)jedno rande, které se

(ne)jednou zamotá. Autorce
Julii Martínkové (kvarta A) se
podařilo přirozeně ztvárnit
postavy a jejich dialogy, a tak
bylo o divácký úspěch postaráno.
K večeru se program přesunul do kavárny, kde absolventi GJS a Darja Miková
(6. A) představili přednesem
autorských textů svůj neotřelý
pohled na svět a realitu.
Večerní blok, třetí festivalový den a zároveň celou Thálii

zakončili studenti oktávy
představením Raději jódluji.
Ti zdramatizovali šest povídek
takových autorů, jakými byli
Woody Allen, István Örkény
a Julio Cortazar. Jako nejpůsobivější se ukázala poslední
scéna, kterou za pomoci tmy,
šesti deštníků, nespočtu vánočních světýlek a šestice působivých hlasů herci zakončili
letošní ročník divadelního
festivalu Pereme se s Thálií.[Jan
Bečka a Darja Miková, sexta GJS, Foto: GJS

STUDENTSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Druhou neméně významnou akcí závěru roku 2017, kterou pořádalo Gymnázium
J. Seiferta o.p.s., byl tradiční vánoční koncert.
Konal se v pátek 1. prosince v chrámu U Salvátora v Praze 1. Zaznělo Signore Delle
Cime od Giuseppeho de Marzi, Laudate Dominum od W. A. Mozarta a Česká mše
vánoční Jakuba Jana Ryby v podání sólistů GJS a sboru sestávajícího ze studentů
GJS a Gymnázia Arabská. Komorní orchestr přátel GJS řídil Jiří Polívka.
Zájem o koncert byl tak velký, že již čtvrt hodiny před jeho začátkem si nebylo
v kostele kam sednout. Koncert se velice vydařil.

Vánoční koncert U Salvátora.
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Na střeše světa
Výstava s názvem Na střeše světa, která se koná v Galerii 9 od 16. ledna do 8. února 2018, vám nastíní zážitky ze sedmi významných horolezeckých expedic, které absolvoval Pavel Bém.

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

V drsných horských podmínkách a nekompromisním
počasí může každá chybička
znamenat fatální následky.
Stanout na nejvyšších vrcholech všech sedmi kontinentů
vyžaduje výbornou kondici,
zkušenosti a také spoustu
času. Není proto divu, že se
to povedlo pouze několika
desítkám lidí na celém světě.
Jedním z nich je právě zkušený horolezec Pavel Bém, který
dokázal úspěšně zdolat Mount

Everest, K2 a další osmitisícovky.
V horách číhá nebezpečí
doslova na každém kroku, ale
ten pocit svobody a euforie při
zdolání cíle za to stojí. Výstava
„Na střeše světa“ vám nastíní
zážitky ze sedmi významných
horolezeckých expedic, které
Pavel Bém absolvoval. Díky
nádherným fotograﬁím můžete nahlédnout na svět z nejvyšších horských vrcholů.
Atmosféru a celkový zážitek
z výstavy dokreslují také nejrůznější tematické exponáty.
Nejvyšší: Mt. Everest (8848 m)
Nejobávanější: K2 (8611 m)
Hora „Duchů“: Manaslu (8163 m). [

S V Ě T Z N E J V YŠ Š Í C H V R C H O L Ů S E D M I S V Ě TA D Í L Ů
„Seven Summits“ je označení pro sedm nejvyšších vrcholků na sedmi světadílech.
Jedná se o legendární horolezecký projekt, který poprvé spatřil světlo světa v 80. letech
20. století. Vděčíme za to amatérskému horolezci a podnikateli Richardu Bassovi, který
jej jako první deﬁnoval a zároveň také pokořil. Každý ze sedmi vrcholů je jiný, ale všechny obklopuje nádherná příroda a řada zajímavostí.

Zbraslavský salon 2017
Až do 11. ledna 2018 se v Galerii 9 představuje Zbraslavský salon 2017.
Výměnná výstava ve spolupráci
s MČ Praha-Zbraslav představuje díla, pod nimiž jsou
podepsaní: Elzbieta Grosseová,
Marta Hadincová, Petr Alois
Hampl, Petr Hampl, Ivana
Hamplová, Petra Hamplová,
Veronika Hanušová, Eva Heřmanská, Barbara Hucková,
Mirka Indráčková, Jindřich
Kalabza, Eva Kořánová, Aleš
Krátký, Martina Krupičková,
Jana Majcherová, Alena Peltanová, Markéta Pošarová, Karel
16
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Prášek, Miloš Prekop, Barbara
Szyc, Jana Šafránková, František Tomík, Lucie Vacková,
Ludmila Warausová, Eva Línková-Žáková.
Letošní Zbraslavský salon je již
šestý v pořadí a opět představuje
současnou tvorbu výtvarníků
a fotografů ze Zbraslavi, jejího
okolí a hostů z Prahy a ze zahraničí. Mnohé ze zúčastněných
autorů už pravidelní návštěvníci
Galerie 9 znají, někteří se však
letos představují poprvé. V pre-
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miéře uvidíme třeba výrazně
barevné smalty Evy Heřmanské,
obrazy z pauzáku Elzbiety Grosseové nebo nové akryly Karla
Práška. Jedním ze dvou zahraničních hostů letošního ročníku
je polská výtvarnice Barbara
Szyc, jejíž práce jsme u nás
mohli vidět na mezinárodních
putovních výstavách People-Metr a V zahradě. Větší prostor
je letos věnován Janě Majcherové, oceněné Cenou starostky MČ
Praha Zbraslav pro rok 2017. [

POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny
věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění.
Program dílen v lednu vždy ve středu od
17 do 19 hodin.
3. 1. – malování vodovkami
10. 1. – papírové květiny
17. 1. – koláž – portrét
24. 1. – zdobené ulity
31. 1. – obrázky z lisovaných květin

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
17. 1. – relaxační kreslení

L E DE N

2018

K U LT U R A

Martina Fialová: Věřím, že si
u nás vybere každý svůj šálek kávy
Novou ředitelkou Divadla Gong, jehož zřizovatelem je městská část Praha 9, se v říjnu loňského roku stala Martina Fialová. A protože v lednu bude na tomto postu už sto dní, takže měla čas „sžít se s rolí“, jak by řekli divadelníci, položili jsme jí několik otázek.

Martina Fialová

Pozná pravidelný divák, že Divadlo Gong má nové vedení?
Neměl by to poznat. Změny
by měly přicházet postupně
a plynule, tak aby se dotkly
návštěvníků co nejméně. Dramaturgický plán vzniká s velkým časovým předstihem ještě
před začátkem sezony a stejně
tak i hudební pořady, které
se domlouvají někdy i s ročním předstihem. Doufám, že
všechny plánované dramaturgické změny jak v programu
Gongu dětem, tak ve večerních pořadech Divadla Gong
a také v kursech probíhajících
v Obecním domě všichni naši
příznivci ocení a vyberou si ten
svůj šálek kávy.
Divadlo Gong jste znala ze svého předchozího působení tady.
Překvapilo vás něčím, když tu
teď šéfujete?
Ano. Dokud jsem v Gongu
„jen“ pracovala, myslela jsem
na práci celý den. Od té doby,
co jsem začala šéfovat, je to
24 hodin denně.

Kdybyste se ohlédla do roku
2017, jaký v Gongu byl?
Nesl se v duchu návratu legendárních komediálních
představení. U diváků zabodoval jak Pepa Dvořák se
svými nejpopulárnějšími kusy
S Pydlou v zádech a Čochtan
vypravuje, tak veleúspěšný
Natěrač, tentokrát s Leošem
Nohou v hlavní roli. S nimi
se ostatně budeme setkávat
i v letošním roce. Grandiózní
vstup na prkna Divadla Gong
se podařil Petru Nárožnému,
který se tu objevuje hned
ve třech skvělých komediích.
Z nich divácky nejatraktivnější je bezesporu Poslední ze
žhavých milenců, ve které mu
není partnerkou nikdo jiný
než Simona Stašová. Však se
také po vstupenkách na tento
herecký galakoncert jen zaprášilo. Ti, kteří budou chtít
duo Stašová-Nárožný vidět při
letošní lednové a březnové repríze, by tak neměli při nákupu vstupenek příliš otálet.

března. Kromě jiných zahraje
i Spirituál kvintet a Radúza.
Nezahálí ani bavič Zdeněk
Izer, který 23. dubna představí
vysočanskému publiku svoji
novou show Na plný coole!
Samostatnou kapitolou jsou
v Gongu dětská divadelní
představení v podání souboru
Divadla AHA! Co nového děti
letos čeká?
Na rok 2018 jsou naplánovány
minimálně dvě premiéry. Je
již téměř jisté, že jednou z nich
budou kouzelná dobrodružství malého dareby Birlibána
na motivy stejnojmenné knihy
Eduarda Petišky. Více o hře
jste se mohli dočíst v minulém
čísle v rozhovoru s hercem Radovanem Klučkou, který pracuje na jejím scénáři. Naopak
na neurčito musely být odloženy plány na dramatizaci celosvětového bestselleru Deník
malého poseroutky. Z důvodu
přípravy broadwayské velko-

rozpočtové inscenace byly majitelem práv zakázány jakékoli
jiné pokusy převést „poseroutku“ do divadelní podoby.
A máte za něho náhradu?
Jednou z možných náhrad
by mohla být hra Brundibár,
kterou se proslavil amatérský
dětský divadelní spolek z terezínského koncentračního
tábora a od jejíhož prvního
uvedení uplyne příští rok
75 let.
Objeví se s novým rokem
novinky také v nabídce akcí
Obecního domu ve Vysočanech,
který je součástí Divadla Gong?
Určitě, několik novinek jsme
připravili i tady. V nabídce
kursů přibyla např. výuka
břišních tanců pro seniory.
Oživení zaznamenal také Dvoreček, na kterém návštěvníci
nově najdou bylinkovou zahrádku, z jejíchž darů se budou snad moci brzy těšit. [mk

MARTINA FIALOVÁ (1969)

To už jste se přenesla do letošního roku. Na co se tedy mohou
diváci v Gongu těšit?
Leden v Gongu by nebyl kompletní bez tradičního koncertu Ondřeje Havelky a jeho
Melody Makers. Po dlouhé
době se k nám vrací i Vladimír Mišík, který zde zahraje
28. února. Ještě déle museli
na své oblíbence čekat fanoušci kapely Sto zvířat, která
rozjede své řízné ska na konci

V Divadle Gong – kulturním a vzdělávacím společenském centru působí od roku 1992 –
postupně v hudebním klubu Prosek, hudebním klubu Kocour, Divadle Gong, kde kromě
programové a produkční činnosti vedla oddělení propagace a kursů, výuku různých
hudebních nástrojů (příčná ﬂétna, hoboj, saxofon), pěveckou část v hereckých kursech
a poslední dva roky byla zástupkyní ředitele divadla pro produkční a dramaturgickou
činnost.
Od roku 2014 jí můžete také vidět v Divadle v Dlouhé, kde je členkou tamního uměleckého souboru.
Vystupovala v doprovodné hudební skupině Martina Maxy nebo Jarka Nohavici, byla
členkou hudební skupiny Neřež, Už jsme doma, Laura a její tygři, dosud působí v hudební
skupině Panika.
Absolvovala Státní konzervatoř v Teplicích, vyšší odborné studium.

I letos čekají diváky přitažlivá představení
Od roku 1991 byl ředitelem dnešního Divadla Gong – kulturního a vzdělávacího společenského centra ve Vysočanech Josef
Pavlata. V říjnu loňského roku ho vystřídala Martina Fialová.
„Nejprve bych rád poděkoval bývalému
řediteli Josefu Pavlatovi za práci, kterou v našem kulturním a společenském
centru odvedl za 26 let,“ konstatoval
místostarosta MČ Praha 9 odpovědný
za kulturu Adam Vážanský a pokračoval.:
„Jsem rád, že nová ředitelka Martina Fialová navazuje na dobré stránky divadla,
a navíc dramaturgický plán více směruje
k divácky vděčným legendárním předL E DE N
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stavením. Věřím, že jí verva, s níž začala,
neopustí. Slibně se rozvíjí i spolupráce
s Kulturním portálem, v Gongu se představují známí herci jako Josef Dvořák,
Leoš Noha, Petr Nárožný, Simona Stašová…, bezvadně fungují dětská představení
v podání souboru Divadla AHA!. Vztah
vysočanské radnice a divadla je však poznamenaný – v tom dobrém smyslu slova
– především rekonstrukcemi, které jsou
D EV Í T K A

/

v divadle nutné. Např. na jevišti nejsou
tahy, chybí zákulisí, takže mnohá představení se zde nedají vůbec uvést. Věřím,
že se mi podaří rekonstrukci jeviště prosadit v rozpočtu MČ Praha 9. Skvělé je,
že stejně jako na zkvalitnění repertoáru
se v Gongu nezapomíná ani na oblíbené
kursy, které probíhají v Obecním domě
ve Vysočanech. Letos čekají zájemce o ně
další novinky.“ [
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Simona Stašová: Chytám
Simonu Stašovou můžete vidět v představení Poslední ze
žhavých milenců ve vysočanském Divadle Gong 11. ledna
a 7. března. Prozradila nám, proč je tato nestárnoucí
komedie její osudovou hrou, jaké to je být kočovnou
herečkou i co připravuje v roce 2018.
V říjnu uplynulo už sedmadvacet let od české premiéry
hry Neila Simona Poslední ze
žhavých milenců, ve které se
společně s Petrem Nárožným
objevujete ve vysočanském
Divadle Gong. Můžete čtenářům přiblížit genezi této skvělé
komedie?
Poslední ze žhavých milenců
je vlastně můj osud. Před těmi
sedmadvaceti lety mi zavolal překladatel Ivo T. Havlů
a sdělil mi, že pan Vlastimil
Brodský, pro kterého byla tato
hra nasazena pro Vinohradské
divadlo, právě oznámil, že
už divadlo hrát nebude, bude
jen ﬁlmovat, jelikož paměť
neslouží už tak, jak by si přál.
Sdělil mi, že Vinohradské
divadlo za práva na tuto hru
zaplatilo do Ameriky na dva
roky dopředu, ale uvádět ji
v jiném obsazení v žádném
případě nebude, takže pro
mě má nabídku. Z toho telefonátu pana Havlů jsem byla
úplně paf, jelikož v té době

INFO
Simonu Stašovou můžete vidět v představení Poslední ze žhavých milenců
ve vysočanském Divadle Gong 11. ledna
v 19.30 a 7. března v 19.30.

jsem ještě neměla žádný kredit
u diváků ani mezi divadelníky, natož překladateli, nicméně kuráž mi nechyběla. Pan
Havlů pokračoval, že si mě
v rolích těch třech ženských,
které se na jevišti ve hře Poslední ze žhavých milenců
nepotkají, dovede představit
a že hereckého partnera i režiséra si mám už najít sama. To
mi dodalo odvahu a takzvaně
„boty na nohy“ a já jsem tuto
příležitost čapla za pačesy a už
nepustila.
V „Milenci“ skutečně vystupují
tři naprosto rozdílné ženské
postavy, které v původním
broadwayském obsazení hrály
tři herečky. Takže vlastně pan
Ivo T. Havlů vymyslel, že máte
ve hře trojroli…
Ano, je to tak. Za to mu patří
můj velký dík, i když se na nás
už dívá shora. Jsem dodnes
velkou kamarádkou jeho dcery Kariny Havlů, která mi přeložila komedii pro divadlo ABC

Poslední ze žhavých milenců.

Vím, že víš, že vím…, kterou
s velkým úspěchem hrajeme
s Michalem Dlouhým.
Kdo před těmi sedmadvaceti
lety hru Poslední ze žhavých
milenců režíroval?
Vybrala jsem si moc dobrou
režisérku Hanku Ižófovou,
která je bohužel dnes už taky
tam nahoře, a do role majitele
rybí restaurace jsme si společně zvolily skvělého herce Jana
Teplého. S Honzou jsme pak
hráli šestnáct let. Za tu dobu
jsem porodila i syna Vojtu a měli
jsme 499 repríz. Před beneﬁční
pětistou reprízou mi Honza
odešel do hereckého nebe. Ještě
měsíc před jeho odchodem jsme
hráli v Liberci a tenkrát lidi
po představení povstali, strašně
dlouho tleskali, snad jako by
cítili, že hraje naposledy a že se
s nimi loučí. Byl to můj nejstarší
největší kamarád. Byl stejně
starý jako moje máma a trávili
jsme spolu spoustu času i mimo
jeviště. Byli jsme spolu všechny
narozeniny i Silvestry. Moc mi
chybí.
18
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šance za pačesy!
víc pragmatická Elaine a jindy
jsem měla melancholii Jeanette. Někdy říkal, že během
jízdy na Slovensko jsem v autě
vystřídala všechny tři polohy.
Spoustu času strávíte cestováním a hraním po celé republice.
Liší se nějak pražské a mimopražské publikum?
Ne, neliší. Pokud hrajeme
na plné pecky, poctivě, tak
publikum je všude stejné.
Možná dál od Prahy si víc váží,
že jsme za nimi přijeli, a je to
na závěrečném aplausu znát.
Během představení jsou ty
reakce stejné. Vždycky záleží
na hercích, a ne na divácích,
to už vím.

Po třech letech jste tuto krásnou
tragikomedii obnovila s Petrem
Nárožným.
Musela jsem se zeptat tam
nahoru Honzy, jestli mu to
nebude vadit, byl to v tichu
takový moment, kde jsem
jasně vnímala, že mi řekl,
Simonko, je to tvoje parádní
trojrole a já tě budu shora sledovat, jdi do toho! A tak jsem
do toho šla. S Honzou Teplým
to bylo srandovní a více dojemné představení a s Petrem
Nárožným je to víc komedie.
Každý je jiný a oba jsou vynikající herci, jsem ráda, že jsem
měla tuhle možnost potkat se
s oběma skvělými profíky.
Která z tří hrdinek „Žhavého
milence“ je vám svým naturelem nejbližší?
Honza Teplý, se kterým jsem
hrála hru původně, vždycky
říkal, že můj život se tak často
mění, že pokaždé, když jsme
jeli na zájezd, do auta nastoupí
jedna z těch postav, a vždycky mě tak vítal. Jednou jsem
byla rozverná Bobbi, jednou
L E DE N
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Kdy naposledy vás diváci něčím
překvapili?
Někdy jsou mezi nimi osamělí chechtálci, kteří se smějí
na místech, kde je publikum
ticho. Stane se, že mi dojde,
čemu se ten divák směje,
a přijde mi to v ten moment
taky směšné a mám co dělat,
abych se udržela nesmát se
s ním. To se nesmí, je to neprofesionální, ale stane se...
Divadlo je kouzelné v tom, že
je to živý organismus a může
se stát cokoli. Každé představení má svou speciﬁckou
náladu, atmosféru, neopakovatelnost toho teď a tady. Proto se diváci vrací na jedno a to
samé představení i několikrát.
A to mě těší.
Cestování přináší dost často
i zajímavé zážitky. Vzpomenete
si na něco neobvyklého, co vás
při kočování potkalo?
Těch příhod je spousta. Především jsme všichni kamarádi –
řidiči, technici, garderobiérka,
maskérka i herci. Jsme opravdu jedna rodina, trávíme spolu
na cestách hodně času a to by
bez velkého přátelství nefungovalo. Rozebíráme všechno,
užijeme si legrace, když má
někdo chuť sám na sebe prozradit nějakou vylomeninu.
Dokonce máme v autě voliče
čtyř různých stran a věřte nevěřte, funguje nám to skvěle.

s dobrým srdcem, ale většinu
rolí jsem si nakonec zahrála.
Buď mi je režiséři dali, nebo
jsem si na ně v tichu počkala
a vyrukovala s nimi, až když
jsem měla svoji divadelní skupinu u agentury Harlekýn.
Jsme spojeni už téměř třicet
pět let a tady si plním svoje
divadelní sny. Nikdy jsem netoužila po Julii nebo Manon.
Vím, kam patřím, kde je moje
místo, kde je moje síla a jaké
role můžou rezonovat s divákem v hledišti. Natolik se už
znám. Dnes už si vybírám jen
opravdové bonbónky.
Herci mají jednu výhodu, mohou si zkusit „chodit v botách“
někoho úplně jiného. Nepocítila
jste někdy chuť v některé ze
svých rolí alespoň ještě o chvíli
déle zůstat?
Ale já jsem s nimi pořád.
Na jeviště nosím sama sebe,
své pocity a myšlenky, jen
vždycky vypíchnu a posvítím
na jinou charakterovou vlastnost. Všechny moje postavy
jsem ovlivnila sama sebou,
svými myšlenkami, svými
pocity, svým humorem i svým
trápením. A musím říct, že
všechny moje role ovlivnily
zase mě, Simonu. Taky podle
toho si texty divadelních her
vybírám – pokud mě nezaujme do dvacáté stránky, tak
vím, že ji hrát nebudu. Nejradši mám tragikomedie, kde
se snoubí hloubka myšlenky
se srandou, kdy je to na pokraji smíchu a slz. To však umí
napsat málokterý autor, ale
najdou se a já se jich okamžitě
zachytím a držím se jich a už
je nepustím.
Kdyby za vámi přišel nějaký
režisér s tím, že hledá do role

ještě neokoukaného, ale talentovaného mladého herce nebo
herečku, dokázala byste mu
někoho doporučit?
Andrejku Daňkovou! To je
taková moje dcera, hraje se
mnou už ve čtyřech představeních a je moc šikovná.
A Filipa Cíle, to je taky velký
talent. Oni jsou moji miláčci.
Hrají se mnou ve Skleněném
zvěřinci stejně jako Kamilka
Trnková, Adam Vacula a Zdeněk Piškula. Sama jsem si je
všechny vybrala a jsem na ně
hrdá. Každý je jiný a všichni
ohromně ladí, nejen dohromady, ale každý sám za sebe.
Přemýšlela jste někdy nad tím,
co byste dělala, kdybyste nemohla být herečkou?
Asi bych byla překladatelkou
z angličtiny a italštiny. Samozřejmě bych překládala
divadelní hry. Nebo bych vybírala hry pro herce, byla bych
dramaturgyní. Myslím, že by
mi to sedělo a určitě bych byla
u hereček oblíbená, uměla
bych pro ně najít parádní roli.
V čem novém vás diváci budou
moci vidět v letošním roce?
Právě teď jsem ponořená
do komedie Neila Simona
Vězeň na Druhé avenue. Je to
kouzelný text. Směju se už
při čtení, a to je moc dobré
znamení. Partnerem mi bude
můj oblíbený kolega Kamil
Halbich a premiéra se uskuteční v dubnu v Divadle Bez
zábradlí.
Co byste popřála čtenářům Devítky do roku 2018?
Přeji vám z celého srdce,
abyste měli krásné vztahy
v rodině, protože je to moc
důležité pro rovnováhu a duševní zdraví. [ Text a foto: dg

Existuje role, o které jste tak
trochu snila, ale která vás
vždycky minula?
Byly takové – třeba Viola
v Shakespearově Večeru tříkrálovém nebo Tonka Šibenice
v Aškenazyho Lehké holce
D EV Í T K A

/

M A G A Z Í N

M Ě S T S K É

Č Á S T I

P RAHA

9

19

K U LT U R A

Divadlo Gong
DIVADLO GONG
středa
10. 1. 19.00
Slovácký krúžek v Praze
Posezení u cimbálu
čtvrtek
11. 1. 19.30
Neil Simon: Poslední ze žhavých
milenců
Barney je zatrpklý stárnoucí muž, jehož
život nikam nesměřuje a který by se
rád vymanil ze stereotypu manželství
tím, že si aspoň jednou za život povyrazí
s milenkou. V hlavních rolích S. Stašová
a P. Nárožný.
neděle
14. 1. 16.30
Novoroční haﬂa Institutu regenerace
Večírek taneční školy Jany Voříškové,
na kterém vystoupí studentky a lektorky
Institutu regenerace a jejich hosté.
úterý
16. 1. 19.30
Divadelní spolek Post Scriptum
Brej den, pane doktor
Hra plná ﬁgurek z okraje lidské společnosti inspirovaná novelami Johna Steinbecka Na Plechárně a Zelený čtvrtek.
středa
17. 1. 19.30
Jazz klub Gong
Classic Jazz Collegium Boba Zajíčka
Nestárnoucí legenda českého tradičního
jazzu, která mimochodem nahrála hudbu
také k televiznímu seriálu Prima sezóna
podle románu Josefa Škvoreckého.
čtvrtek
18. 1. 19.30
Donald Churchill: Natěrač
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho
neúspěšného herce s L. Nohou v hlavní
roli. Dále hrají B. Mottlová a E. Decastelo.
sobota
20. 1. 19.00
Nepropásni šanci k sobotnímu tanci
Taneční večer kursistů a lektorů Centra
Tance.

úterý
30. 1. 14.00
Ponožkový bál v Divadle Gong
Nazujte veselé ponožky a přijďte na pohodový bál, na kterém vám především
k tanci zahraje Cover Show band
Jaromíra Adamce.

GONG DĚTEM
sobota
6. 1. 15.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi
a kočičce (pro děti od 3 let)
Poetické a veselé vyprávění Josefa
Čapka o trochu nemotorném pejskovi
a způsobně vychované kočičce.
13.30-14.30 Doprovodný program
- kreativní dílna na Malé scéně (ke vstupence na pohádku zdarma)
pondělí
15. 1. 10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi
a kočičce (pro děti od 3 let)
Poetické a veselé vyprávění Josefa
Čapka o trochu nemotorném pejskovi
a způsobně vychované kočičce.
úterý
16. 1. 10.00
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný:
Mauglí (pro děti od 5 let)
Na poradní skále uprostřed indické
džungle se ve vlčí smečce rozhoduje
o životě či smrti ztraceného lidského
mláděte Mauglího.
středa
17. 1. 10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence (pro děti od 3 let)
Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu
potoka.

neděle
21. 1. 9.30, 11.30, 15.00
a 17.00
Koncert žáků Hudební školy Yamaha
Knoﬂík

čtvrtek
18. 1. 10.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka (pro děti od 3 let)
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.

úterý
23. 1. 19.30
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
uvádějí První křaplavky jazzové
Zbrusu nová show vzdávající hold prvním jazzovým deskám, které odstartovaly novou éru populární hudby. K tomu
navíc swingová smršť, neboť doménou
kapely je právě swing.

pátek
19. 1. 9.00
Malá scéna
J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička
(pro děti od 3 let)
Příběhy malého nezbedného medvídka
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice
Barbory a klauna Vasila.

středa
24. 1. 19.30
Pavel Fiala, Josef Dvořák: S Pydlou
v zádech
Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové partii
mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu
Dvořákovi prostor pro řadu brilantních
klaunských čísel. Dále hrají M. Hrubešová, R. Trík, K. Gult a D. Schlehrová.

DIVADLO GONG
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čtvrtek
25. 1. 19.30
Asonance
Koncert skupiny zaměřující se na skotské a irské lidové balady.
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pátek
19. 1. 10.15
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
(pro děti od 5 let)
Veselá i poučná pohádková klasika
o špatných lidských vlastnostech pro
děti i dospělé.
sobota
20. 1. 15.00
J. Lada, M. Pokorný: Trampoty kmotry
lišky (pro děti od 3 let)

GONG
Sokolovská 191, Praha 9,
tel.: 266 311 629, 777 865 885,
fax: 284 827 562,
e-mail: gong@divadlogong.cz
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Když se uprostřed lesa ve staré hájovně
strhne mela mezi kmotrou liškou a dvěma psy Sultánem a Hektorem, zůstává
kdekomu rozum stát.
pondělí
22. 1. 10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne (pro
děti od 8 let)
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
úterý
23. 1. 10.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula
a Kuba Kubikula (pro děti od 4 let)
Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.
středa
24. 1. 10.00
Malá scéna
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
(pro děti od 9 let)
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
čtvrtek
25. 1. 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavolamu (pro děti od 6 let)
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní
prkna.

malá Dášeňka učí všem psím dovednostem, aby se pak jako psí slečna mohla
sama vydat do světa.
úterý
30. 1. 10.30
W. Shakespeare, J. Lesák a kol.:
Romeo a Julie (pro mládež od 9 let)
Největší příběh všech dob, který není
nutné představovat. Tentokrát v unikátní
úpravě pro dva herce. Shakespeare
v próze. Shakespeare is dead! Prostě
o lásce.
středa
31. 1. 10.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice (pro děti od 4 let)
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně
patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.

KLUB KOCOUR
úterý
16. 1. 19.30
Koncert žáků hudebního oddělení
Divadla Gong
Vystoupení studentů hudebních kursů
pěvecké a dechové sekce.

pondělí
29. 1. 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil (pro děti
od 8 let)
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.

čtvrtek
18. 1. 19.30
Huckleberry Friends
Pražská tříčlenná formace s původním
repertoárem pohybující se na pomezí
folku, jazzu a blues. Více: huckband.
blogspot.cz

úterý
30. 1. 9.00
Malá scéna
K. Čapek, V. Hutařová: Dášeňka čili
život štěněte (pro děti od 3 let)
Pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se

čtvrtek
25. 1. 19.30
Zašití písničkáři
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků. Více: zasitipisnickari.
klanweb.cz
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BedĜich Frey ml.
Syn zakladatele mlékárny a zároveĖ její poslední majitel BedĜich Frey ml. je zajímavý
i tím, že se oženil s JindĜiškou Kittlovou, sestrou slavné operní pČvkynČ Emy Destinové.
Jejich manželství bylo bezdČtné. V obytné
budovČ mlékárny stávalo kĜídlo Bechstein,
na nČmž Ema Destinová, þastý host v rodinČ
svého švagra, hrávala. Roku 1943 se BedĜich
Frey odstČhoval do Rakouska, kde po patnácti letech v obci Fritzendorf zemĜel.
Miroslav Kuranda
Redakce:
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Vysoþanská mlékárna

VLASTIVĚDNÝ
ZPRAVODAJ

þíslo 2/2012
1/2018
âíslo

Roãník L
I

471
197
455

lu bývalé továrny Odkolek). Zde se zpracovávala Ĝepa na surový cukr. Cukrovar byl
zrušen v roce 1915 a v jeho budovách pak
byla založena rma Avia.
Syn zakladatele, rovnČž BedĜich Frey, byl
známý cukrovarník a proslavil se tím, že
roku 1863 poprvé vyzkoušel a zavedl saturaci cukru. V roce 1896 pak založil Parní mlékárnu ve Vysoþanech, kterou po jeho smrti

Vysoþanskou mlékárnu znali dnes již opravdoví pamČtníci. Ale není na škodu
pĜipomenout si, co všechno v dnešní Praze 9 bývalo.

Auta a koĖské povozy

Na rohu dnešní ulice Sokolovské a Freyovy, v tČsném sousedství radnice, stával
velkostatek BedĜicha rytíĜe Freye z Freyenfelsu. PĤdorys objektu sahal pĤvodnČ až
k Sokolovské ulici. K velkostatku patĜily
hospodáĜské budovy naproti parku a þetná
pole, zabíhající až k dnešnímu ýernému
Mostu. Majitel postavil roku 1835 cukrovar
v dnešní ulici Ke Klíþovu (dnes souþást areá-

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9



Budova mlékárny

Strojovna

Rokytka

Bakteriologická laboratoĜ

474
200
458

472
200
458

Rokytka

Všichni zamČstnanci

DČlnice

Pracovníci rozvozu

Prodejna mlékárny ve Vysoþanech na Královské tĜídČ þp. 212

473
197
455

a pohromadČ se potom vracely do Vysoþan.
V polovinČ tĜicátých let mlékárna zpracovávala až 15 tisíc litrĤ mléka dennČ a v téže
dobČ otevĜela první mléþný bar u ŠenokĤ
na Václavském námČstí, který se tČšil velkému zájmu vČtšiny PražanĤ.
Tak jako mnoho dalších vysoþanských závodĤ, byla i tato mlékárna poškozena leteckým
bombardováním na sklonku druhé svČtové
války. V roce 1948 byl závod znárodnČn
a o sedm let pozdČji, roku 1955, zaþlenČn
do národního podniku Laktos.
Budova Freyovy mlékárny se do dnešních
dnĤ nedochovala. PĜi napĜimování Klímovy
(nyní Freyovy) ulice, aby jí mohly projíždČt
trolejbusy, byla zboĜena spolu s nČkolika
dalšími usedlostmi.
Nad vjezdovou bránou do dvora mlékárny
stávala socha Pieta, která je nyní umístČna
na Proseku.

Auta urþená k rozvozu mlékárenských výrobkĤ

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9

2. bĜezna 1901 pĜevzal tehdy ještČ nezletilý
syn BedĜich Frey ml. a Ĝídil ji prakticky až
do zavedení státní správy v roce 1945.
Mlékárnu rozšíĜil a zmodernizoval a pĜes
velkou konkurenci dokázal zásobovat témČĜ
celou Prahu. Každé ráno rozvážely bíle vozy
s nápisem na boþních stČnách „BedĜich rytíĜ Frey“ mléko po Praze a okolí. KonČ mČli
na krku zvoneþky, aby o jejich pĜíjezdu každý vČdČl, a vzadu na voze sedČly dvČ bíle obleþené ženy. V letních mČsících prý konČ dostávali slamČné klobouky se stuhami. Když
vĤz zastavil, sebČhly se k nČmu hospodynČ
a mlékaĜky jim odmČĜily plechovými pĤllitry mléko do pĜinesených hrncĤ a džbánkĤ.
Pak se jelo na další stanovištČ a k obchodníkĤm. Kdo chtČl, mohl si objednat rozvážku
do domu – nádoba s mlékem se nechávala stát za dveĜmi bytu. Když bylo ve mČstČ
vyprodáno, sjely se všechny vozy na PoĜíþí

Výrobky mlékárny

Auto Praga RN
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Na „Tři krále“ končí vánoční období
Štědrý den, Silvestr a vítání nového roku 2018 je za námi a 6. ledna, na den svátku Tří králů, končí pro většinu z nás vánoční doba.
V minulosti tento den chodili
malí koledníci převlečení za tři
krále dům od domu, koledovali a přitom žehnali stavení tím,
že posvěcenou křídou napsali
na dveře počáteční písmena
tří králů a letopočet - K † M
† B † (nebo latinský ekvivalent C † M † B †). Původní text
zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná,
ať Kristus požehná tomuto
příbytku po celý rok. Proto se
také za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tedy Otce,
Syna a Ducha svatého, nejsou
to tedy znaménka „plus“ mezi
iniciálami.
O tříkrálovém večeru se
předpovídala budoucnost.
Třeba ze sedmi hrnečků. Jimi
účastníci seance přiklopili různé předměty (peníze,
prsten, kousek látky, chleba,
uhlí, hřebínek, panenku).
Každý si pak jeden hrneček
vybral a podle toho, co se pod
ním skrývalo, usuzoval na to,
co ho čeká. Peníze znamenaly

Tříkrálová
Slyšíš ty rolničky radostně znít,
slyšíš ten tichý zvuk saní,
co koně v poklusu táhnou
a pod nimi ujetý sníh,
sníh sluncem ozářený,
svítící jak diamanty posázený?
Vzduch čistý a vymrzlý,
až chřípí nosu znecitliví.
Vidíš ty srnky, co u lesa v mlází choulí se,
ptáčky, co v hustém křoví mezí krčí se?
Jasný tříkrálový den, jehož krásu pozná jenom ten,
kdo pozor dá, kdo správně tichu naslouchá.

bohatství, prsten svatbu, panenka narození dítěte, chléb
dostatek, uhlí nemoc nebo
smrt, látka cestování.

Koně klusají do vsi,
na saních vezou děti,
co tři krále u jesliček v kostele spatřit musí.
Tři Králové se u jesliček poklonili,
dary velkolepé Ježíškovi nadělili.
Dva tisíce let, které dávno čas odvál,
kouzlo jejich památky neustále trvá dál.
Den tříkrálový je plný kouzel, darů,
aby mnohý člověk pochopil tří mudrců moc a slávu.
Za ty cenné dary Ježíškovi
dostali moc a sílu mezi námi.
Každým rokem rozdávají velké dary,
dávej pozor, čisté srdce měj,
den tříkrálový je velmi vzácný den,
den kouzel a velký dobroděj.
Dávej pozor, snad poznáš tříkrálová kouzla,
snad pochopíš i tato moje slova.
Den tříkrálový, to je vzácný den,
jeho moc a sílu pozná jenom ten,
kdo dobré srdce má a dobře, v klidu naslouchá.

H. Er.

Kdo byli tři králové?
Jako tři králové jsou označováni mudrci z Východu, kteří
navštívili Ježíška krátce po jeho
narození v Betlémě a přinesli
mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Podle pozdějších výkladů
to byli králové jmény Kašpar,
Melichar a Baltazar.
Ať už se zbavujete vánočního stromečku 6. ledna, nebo
si ho užíváte až do Hromnic
2. února, potěšte se Tříkrálovou
básní, kterou jsme jako tříkrálovou koledu dostali do redakce Devítky. [Text a ilustrační foto: mk

Shadow Quartet na
vysočanské radnici
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje na vysočanské radnici
25. ledna v 19 hodin vystoupením hudebníků Shadow Quartet.
Shadow Quartet tvoří Štěpán Švestka – violoncello,
Michal Franta – kontrabas,
Ondřej Plhal – housle,
Marek Švestka – akordeon.
Program: klasická hudba
v netradičních úpravách,
ale i hudba ﬁlmová,
muzikálová a populární.
Koncert se koná
v obřadní síni vysočanské
radnice, Praha 9,
Sokolovská 14/324.
Bezbariérový vstup
(2. p./výtah).
Omezená kapacita
sálu.
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Orientální břišní tanec Patchwork
pro seniorky
(pokračování kursu)
Lednovou novinkou je kurs orientálního břišního tance pro
seniorky. Kurs povede zkušená lektorka Jana Voříšková, která
absolvovala mnoho vzdělávacích programů se světovými
hvězdami orientálního tance.

Patchwork je stará anglická metoda šití přes papír (příprava papírových šablon, ručně skládané a sešívané vzory atd.). Po listopadovém workshopu zaměřeném na základy techniky patchwork
budeme v následujícím kursu dále rozvíjet znalosti této metody.

Břišní tanec viditelně pomáhá
uvolňovat tělo i mysl a odstraňuje zábrany a stres. Zlepšíte si
držení těla, koordinaci pohybů, uvolníte pánev, protáhnete záda. Břišní tanec pomáhá
i v boji s inkontinencí – posilujete spodní břicho. K tanci
nepotřebujete partnera. Kurs
vám přinese spoustu energie
a nových přátel.

Zatímco ti z vás, kteří předchozí workshop absolvovali,
mj. dokončí své výrobky, nově
příchozím účastníkům lektorka vysvětlí také základy.
Kdy: sobota 13. ledna od 10 do 16
hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech
(výtvarný ateliér), Jandova 4
Cena: 440 Kč (pracovní pomůcky
a materiál v ceně)
Pro platnou rezervaci je nutné v kanceláři kursů předem zaplatit zálohu
200 Kč, a to nejpozději čtyři dny před
zahájením kursu. [Text a ilustrační foto: dg

Kde:

Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4
Kdy: každou středu 11–12 hodin
(začínáme 17. ledna)
Cena: permanentka (12 lekcí)
1080 Kč
Co na sebe: pohodlné oblečení – legíny, sukně (ne tepláky), tričko a šátek
přes boky (ideálně s penízky), tančit lze
naboso nebo v ponožkách, případně
botkách s měkkou podrážkou. [ Text

Lektorka kursu orientálního břišního
tance Jana Voříšková
UPOZORNĚNÍ:

INFO

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

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

a foto: dg

26. 1. 2018

www.NocHotelu.cz

Nechte
si poděkovat!
...za to, že se o Prahu dělíte se sedmi miliony návštěvníků ročně.
Přijďte si užít noc v některém z pražských hotelů za speciální cenu 777 Kč, 999 Kč nebo 1111 Kč!* Navíc získáte
slevu na vstupném do Pražského hradu, Národní galerie, Muzea hlavního města Prahy a Staroměstské radnice.
Veškeré informace najdete na www.NocHotelu.cz.
Rezervovat svůj hotel si budete moci již od 1. 11. 2017.

*Dvoulůžkový pokoj včetně snídaně a DPH
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Vánoční odysea na kostele sv. Václava
Fasáda kostela sv. Václava v Praze 9 na Proseku ožila v sobotu 9. prosince unikátní multimediální audiovizuální uměleckou projekcí
autorky PhDr., Mgr. Zdeňky Čechové. Nesla název Vánoční odysea – videomapping. Mezi videoprojekcemi zazněl v kostele varhanní koncert v podání Josefa Popelky. Akce se konala za podpory MČ Praha 9. [ Foto: mk

Advent
v Obecním
domě
Adventní akce pořádaná vysočanským Obecním domem měla opět velký úspěch. Účast byla obrovská, hrálo se divadlo, zpívaly koledy, vyráběly perníčky a dekorace. Dvoreček byl plný stánků předvánočního jarmarku, nechybělo svařené víno a domácí cukroví. Děti byly nadšené z vánoční atmosféry
a bohatého kulturního programu. Pokud jste vynechali, příští prosinec nesmíte chybět. [Text a foto: dg
INZERCE

Švadlenka
XNRćN\

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

PRODEJ NEPŘERUŠEN
SC-372008/01

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz
mob. 602 386 895
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SC-372088/01

www.cvikr.cz

Největší obchod s přízemi
Elian a galanterií
Sokolovská 240/902, Praha 9
Tel.: 777 653 145

SC-371964/02

%UìOHLQDSĢHGSLV\
YåHFKSRMLåĨRYHQ
Jablonecká 423
Tel.: 286 891 295

SC-372070/01

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

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LPS)
(LSPP)
SLUŽBA
NA ÚZEMÍ
ÚZEMÍ PRAHY
PRAHY 99
NA
LPS:
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

Kontakty na vaše zvolené zástupce:
Praha 9

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

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub
Klub zastupitelů
zastupitelů za
zaČSSD
ČSSDpřeje
přejespoluobčanům
spoluobčanům
příjemný
podzim setkání
a očekává
úspěšný
nový rok
2018. Tradiční
další
podnětyMiloslavem
a spolupráciHanušem
s vámi. Setkání
se
zastupiteli
občanů
se
zastupiteli
Miloslavem
Hanušem
a Ing. Antonínem Polanským se uskuteční
Ing. Antonínem
Polanským
koná 2018
va Jablonecké
ul. 70
v pondělí se
8. ledna
v pondělí 18. září 2017 od 16 do 17.30 hod.
od 16.00 do 17.30 hodin.

Trojkoalice

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

Mgr. Ing. Aleš Doležal
dolezala@praha9.cz
Jan Sládek
sladekj@praha9.cz
Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

Senátní kancelář
senátorka Ing. Zuzana Baudyšová

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

INZERCE V ČASOPISU

Strana svobodných občanů

Jaroslav Harviš

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz

tel.: 734 505 923
jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
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Máte doma spotřebič, který je stále funkční, ale vystřídal
ho již nový modernější model? Pak je projekt „Jsem zpět“
právě pro vás.
Projekt kolektivního systému Elektrowin a. s. dává možnost nabídnout k dalšímu použití spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit,
přitom jsou ale stále funkční a mohly by po odborném posouzení
s garancí bezpečného provozu dále sloužit potřebným. Příjemci
získají spotřebiče bezplatně. Teprve až deﬁnitivně doslouží, předají je k recyklaci.
Na webových stránkách projektu www.jsemzpet.cz je umístěn formulář pro možnost nabídnout spotřebič k opětovnému
použití. Tam také naleznete více informací o celém projektu.[
K O N T E J N E RY N A K O V O V É O D PA DY

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

26

Zapojte se do
projektu JSEM ZPĚT

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

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

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek: 8.30-17.00 hod.
sobota: 8.30–15.00 hod.

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

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

Vysočany, Zbuzkova 34/285
(vchod z ulice Krátkého)
tel.: 770 130 210; bezbariérová
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Výběrové řízení na pronájem obecních bytů
Městská část Praha 9 vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecních bytů za první smluvní nájemné, a to podle Zásad pro
pronajímání bytů za smluvní nájemné za první měsíc nájemního vztahu bez služeb v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřených MČ Praha 9 formou výběrového řízení.
Znění těchto Zásad je k dispozici na internetových stránkách MČ Praha 9 a samozřejmě
na oddělení bytovém Odboru
správy majetku ÚMČ Praha 9.
Na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 9 konaném dne
11. února 2014 byl schválen
prodej všech bytů MČ Praha 9
jejich oprávněným nájemcům
a určeno pořadí jednotlivých
skupin domů, tak jak budou
nabízeny k prodeji v průběhu
let 2015 až 2018. Vítěz výběrového řízení na pronájem

bytu se tedy úhradou prvního smluvního nájemného
a uzavřením nájemní smlouvy
k bytu stane oprávněným
nájemcem s právem koupit
předmětnou bytovou jednotku podle platných Zásad
prodeje bytů z majetku hlavního města Prahy svěřených
do správy městské části Praha
9 oprávněným nájemcům,
tzv. privatizace (úhrada prvního smluvního nájemného
v žádném případě nemá vliv
na jakékoli snížení zvýhodně-

né kupní ceny pro oprávněné
nájemce). Podle Zásad pro
pronajímání bytů za smluvní
nájemné za první měsíc nájemního vztahu bez služeb
v domech ve vlastnictví hl. m.
Prahy – svěřených MČ Praha 9
formou výběrového řízení je
minimální výše smluvního
nájmu za první měsíc nájemního vztahu u jednotlivých
bytů stanovena individuálně
podle stavu, velikosti bytu
a dluhu na bytě váznoucím,
roku prodeje příslušného bytu

a ceny, za kterou bude prodán
oprávněnému nájemci.
Starosta MČ Praha 9 vyhlásil
výběrové řízení na pronájem
bytů za smluvní nájemné
za první měsíc nájemního
vztahu bez služeb v domech
ve vlastnictví hl.m. Prahy –
svěřených MČ Praha 9 dne 2.
ledna 2018. Uzávěrka výběrového řízení je dne 15. února
2018 v 16.00 hodin. Otevírání
obálek je stanoveno na 22.
února 2018 v 9.00 hodin v budově Úřadu MČ Praha 9.

JEDNÁ SE O TYTO BYTY
1. Byt č. 1 o velikosti 1+1 v domě č. p. 589, Novovysočanská 7, podl. pl. 51,07 m2

4. Byt č. 13 o velikosti 2+0 v domě č. p. 546, Vysočanská 85, podl. pl. 46,63 m 2

Výše jistiny 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného za první měsíc nájmu: 900 000 Kč
Každé další nájemné ve výši: 80,00 Kč/m²/měsíc

Výše jistiny 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného za první měsíc nájmu
(včetně dluhu na bytě váznoucím): 1 400 000 Kč
Každé další nájemné ve výši: 80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu na bytě váznoucím, uhradí budoucí vítěz formou dohody o přistoupení k dluhu)
K závazné nabídce na prodej bytové jednotky výherci výběrového řízení dojde v červenci 2018.

2. Byt č. 5 o velikosti 1+1 v domě č. p. 699, Na Břehu 31, podl. pl. 50,53 m2
Výše jistiny 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného za první měsíc nájmu
(včetně dluhu na bytě váznoucím): 1 500 000 Kč
Každé další nájemné ve výši: 80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu na bytě váznoucím, uhradí budoucí vítěz formou dohody o přistoupení k dluhu).
Prohlídku těchto bytů lze dohodnout ve ﬁrmě TOMMI – holding, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12 v Praze 9, telefon: 284 815 049

3. Byt č. 4 o velikosti 1+0 v domě č. p. 549, Vysočanská 79, podl. pl. 39,02 m2
Výše jistiny 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného za první měsíc nájmu
(včetně dluhu na bytě váznoucím): 1 000 000 Kč
Každé další nájemné ve výši: 80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu na bytě váznoucím, uhradí budoucí vítěz formou dohody o přistoupení k dluhu).
K závazné nabídce na prodej bytové jednotky výherci výběrového řízení dojde v červenci 2018.

5. Byt č. 28 o velikosti 2+0 v domě č. p. 552, Vysočanská 73, podl. pl. 46,63 m 2
Výše jistiny 10 000 Kč
Stanovená minimální výše nájemného za první měsíc nájmu
(včetně dluhu na bytě váznoucím): 1 400 000 Kč
Každé další nájemné ve výši: 80,00 Kč/m²/měsíc
(Část celkového nájemného za první měsíc nájmu, odpovídající výši dluhu na bytě váznoucím, uhradí budoucí vítěz formou dohody o přistoupení k dluhu)
K závazné nabídce na prodej bytové jednotky výherci výběrového řízení dojde v červenci 2018.
Prohlídku těchto bytů lze dohodnout ve ﬁrmě TOMMI – holding, spol. s r.o., Jablonecká 322/72 v Praze 9, telefon: 283 880 792.
Podrobné informace podá Odbor správy majetku Úřadu MČ Praha 9,
Alice Člupková,
telefon: 283 091 291.

INZERCE

NOVÁ ORDINACE

+420 720 987 730
SC-372007/02

KOUPÍM BYT v Praze 9
přímo od majitele.
Peníze mám připravené
z prodeje svého bytu.
Děkuji za nabídky.
Tel.: 608 056 307

SC-372068/03

Tel.: 722 292 004

PŘIVÝDĚLEK VE VAŠEM BYDLIŠTI

SC-372128/01

praktického lékaře
v Praze 10 - Petrovicích
PŘÍJÍMÁ NOVÉ PACIENTY
možnost domluvit
se i na závodní péči.

Inzerce v Devítce telefon: 734 505 923 , e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
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Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v roce 2018
Hlavní město Praha zajišťuje pro své obyvatele zdarma sběr těchto druhů nebezpečných odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.
27. 3. – Út
15. 5. – Út

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

15.00 - 15.20

12. 6. – Út

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

15.30 - 15.50

14. 8. – Út
11. 9. – Út

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

16.00 - 16.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

17. 11. – So

11. 4. – St
25. 7. – St

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

15.00 - 15.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

15.40 - 16.00

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

16.10 - 16.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

16.40 - 17.00

16.40 - 17.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

17.10 - 17.30

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

17.10 - 17.30

ul. Vysočanská 243

17.40 - 18.00

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

17.50 - 18.10

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská

18.10 - 18.30

U Smetanky (u potravin Lidl)

18.30 - 18.50

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

18.40 - 19.00

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

8.00 - 8.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

8.40 - 9.00

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

8.00 - 8.20

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

8.30 - 8.50

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

9.00 - 9.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

9.40 - 10.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

10.10 - 10.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

10.50 - 11.10

U Smetanky (u potravin Lidl)

11.30 - 11.50

Kapalné nebezpečné odpady
musí být předány v pevně uzavřených nádobách! Mobilní sběr
nebezpečných odpadů na území
hl. m. Prahy je služba určená
pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města).
Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla před-

ložení občanského průkazu při
odevzdání odpadů. Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným
odpadem, obraťte se prosím na
adresu: Magistrát hl. m. Prahy,
Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1,
tel.: 236 004 457

1. 9.– So

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

9.10 - 9.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

9.40 - 10.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

10.10 - 10.30

ul. Vysočanská 243

10.40 - 11.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská

11.10 - 11.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

11.40 - 12.00

Velkoobjemové kontejnery
Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) je
v lednu a únoru 2018, stejně jako v předchozích letech, přerušena.

INZERCE

Když peníze z důchodu nestačí, pomůže
Renta z nemovitosti
V České republice zpětnou hypotéku nabízí společnost FINEMO.
CZ pod názvem Renta z nemovitosti. V mnoha zemích, například
ve Švédsku, Anglii či USA, je tento
produkt již etablován a přispívá
k vyššímu blahobytu seniorů.
Renta z nemovitosti pomohla
i manželům Fridrichovým. Manželé žijí v pěkném třípokojovém
bytě v Praze v Libni. Do bytu se
nastěhovali jako jedni z prvních
a v domě se znají s většinou
sousedů. Během posledních let
prošel dům celkovou rekonstrukcí. Došlo k výměně výtahu, oken,
zateplení domu a k výměně stuVýhody Renty z nemovitosti:

̭͗půjčíme Vám větší sumu peněz
na cokoli (najednou či postupně)
̭͗za Vašeho života nemusíte nic
splácet a nikdy se nesplácí více,
než je cena Vaší nemovitosti
̭͗ zůstáváte bydlet doma a jste nadále
vlastník svého bytu či domu
̭͗můžete žít důstojněji a svůj život
si více užívat
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paček. Paní Janě je 66 let a její
manžel je o 6 let starší.
Manželé měli při odchodu do
důchodu našetřeno přes 200
tisíc korun. Ale vzhledem k výši
jejich důchodů, dohromady měli
něco přes 19 tisíc korun měsíčně, se jim úspory rychle snižovaly. To přitom nemají žádné velké
výdaje. Nejvíce utrácejí za provoz
domácnosti, auto a za náklady
spojené s autem. Jejich jediným
nešvarem, za který dávají více
peněz, je kouření, za cigarety
utratí téměř 2 000 Kč měsíčně.
Když ve schránce našli dopis s nabídkou Renty z nemovitosti, tak
se o tuto možnost začali zajímat.
Chcete vědět víc?

̭͗Více informací o Rentě
z nemovitosti naleznete na
www.rentaznemovitosti.cz.
Můžete zde také požádat o vlastní orientační kalkulaci a seznámit
se s příběhy klientů. Pro další
informace můžete také zavolat
na 233 321 850.
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SC-372067/01

 Většina seniorů v České republice je relativně bohatá,
vlastní totiž nemovitost a peníze v ní mají „zmrazené”.
Na českém trhu dnes již existuje řešení, jak se k části
peněz z nemovitosti dostat formou zpětné neboli reverzní hypotéky. Ta pomohla i manželům Fridrichovým.

Zvažovali také možnost prodeje
bytu a přestěhování se do menšího bytu. Ačkoli by prodejem
mohli získat větší sumu peněz
najednou, přišli by o své známé
prostředí a navíc - stěhovat se na
stará kolena opravdu nechtěli.
Proto se nakonec rozhodli pro
Rentu z nemovitosti.
„Jsme nadšeni, že jsme se
o Rentě z nemovitosti dozvěděli. Perfektně vyřešila náš
problém,” říká pan Fridrich.
Fridrichovi zvolili variantu měsíčních plateb. Po dobu 10 let
budou dostávat téměř 9 000
korun měsíčně.
Záměr pořídit si Rentu z nemovitosti probrali se svou dcerou. „Chtěli jsme, aby o našem
rozhodnutí věděla. Utrácíme
sice naše peníze, ale přeci jen
tím ukrajujeme z jejího dě-

dictví. Dcera naše rozhodnutí
respektuje. Chápe, že pokud
nemáte našetřen větší obnos
a chcete prožít důchod důstojně, je Renta z nemovitosti
výbornou volbou.“ Vysvětluje
pan Fridrich a dodává, že chvíli
trvalo, než se rozhodl.
„Ze začátku jsem měl trochu
obavy, zda peníze opravdu na
účet přijdou. Všechno ale proběhlo hladce a nyní jsem už úplně
klidný. Peníze chodí na účet pravidelně a my si můžeme dovolit
mnohem víc než dřív, dokonce
můžeme občas přilepšit i dceři
a vnoučatům. Navíc je byt nadále
náš a tak s ním můžeme nakládat
po svém.” Uzavírá pan Fridrich.
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Široká paleta sportů pomáhala na
14. beneﬁčním turnaji ve Vysočanech
Hra na vozíku – pro mnoho účastníků nová zkušenost. Už čtrnáctý ročník tradičního benefičního turnaje pro Sportovní klub
vozíčkářů Praha se uskutečnil v sobotu 25. listopadu 2017 ve Vysočanech.
Opět se zde sešlo více než sto
účastníků z řad ﬁremních
týmů, vozíčkářů i široké veřejnosti. Těžištěm beneﬁce
byl opět ﬂorbalový turnaj, ale
účastníci se mohli seznámit
s mnoha dalšími sporty, a to
v podobě, kde mizí rozdíly
mezi případnými hendikepy.
Turnaj ve stolním tenise dal
prostor výkonnostním hráčům
i amatérům, kteří si vyzkoušeli hru proti vozíčkářům
i na vozíku. Dalším soutěžním
sportem byl orientační závod,
který se stal lákadlem pro dospělé, děti i smíšené skupinky.
Sportovní klub vozíčkářů
Praha představil i další sporty,
kterým se jeho členové věnují:
potápění, jízdu na handbiku,
lyžování a tanec – všechny
tyto sporty v interaktivní podobě, takže si účastníci mohli
vyzkoušet a osahat všechny

se aktivně zúčastnil a exhibiční zápas na vozíčku si vyzkoušel například i mladý herec
Matyáš Valenta (např. seriál
Ulice) – letos už podruhé.
Děkujeme za skvělé zázemí
MČ Praha 9 a Areně Sparta,
partnerům a sponzorům turnaje, všem, kteří nám s realizací dne pomohli, i těm, kteří
se sportovního dne zúčastnili
a užili si ho s námi! [Bohuslav Hůlka,
předseda Sportovního klubu vozíčkářů Praha

speciální pomůcky a popovídat si přímo se sportovci
na vozíku.
Čerstvý dvojnásobný medailista ze Světového poháru
Lukáš Práchenský nabídl uni-

kátní měření sil v páce a tohoto vozíčkáře se „překvapivě“
nepodařilo nikomu překonat.
Beneﬁční akce si získala zasloužený ohlas i u dětí. Kromě
těchto aktivit byla připravena
také zábava ve formě malování a tvoření ve výtvarných
dílničkách a skákací hrad.
Celým dnem moderátorsky
provázeli sportovní moderátor
Pavel Petr a aktivní sportovec
na vozíku Václav Uher, mj. autor knihy Zalitý kaktus. Akce
VÝSLEDKY FLORBALOVÉHO TURNAJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. ČPP, a. s.
8. Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
9. Avast Software, a. s.
10. Europ Assistance, a. s.
11. TEVA Pharmaceuticals CR, a.s.
Více na www.skvpraha.org

OKsystem, a. s.
Poštovní spořitelna
ČSOB, a. s.
Generali Pojišťovna a. s.
SKV Praha
Sport Art Team
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MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ,
PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
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Novoroční předsevzetí „začnu
cvičit“ splňte s KB5 Gym Praha 9
Jedním z nejčastějších novoročních předsevzetí je začít cvičit.
Pokud jste si ho dali i vy, vyzkoušejte tři hodiny kondičního
tréninku v KB5 Gym Praha 9 v Ocelářské ulici 17 ve Vysočanech (u stanice metra Českomoravská) zdarma. Třeba vás to
nasměruje mezi sportovce z „Devítky v pohybu“.
KB5 je renomovaná škola silového a kondičního tréninku.
„Síla je jednou ze základních
schopností zdravého těla
a rozhodně není podstatná
pouze pro vzpěrače nebo kulturisty,“ říká šéﬁnstruktor
KB5 Gymu Praha 9 Ing. Ondřej Houžvička a vysvětluje:
„Na pravidelných lekcích
učíme zájemce, aby se dobře
hýbali, zapracovali na své síle,
zlepšili svou kondici, obrnili
tělo před zraněním, zlepšili jeho držení a zapracovali

na mobilitě a stabilitě kloubů.
Naše cvičení je vhodné pro
všechny věkové kategorie,
počínaje dětmi od šesti let,
a zároveň pro sportovce všech
úrovní, tedy i pro naprosté začátečníky.“
Zkušební lekce v lednu:
Pondělí a středa od 7, 8, 17, 18 a 19
hodin
Úterý a čtvrtek od 7, 17, 18 a 19 hodin.
Zaregistruje se na ně na www.KB5.cz/
Praha 9 nebo mailem: Praha 9@KB5.cz,
popř. tel.: 739 787 690
Lekce v KB5 jsou určeny pro každého – muže i ženy bez věkového omezení.

[mk, Foto: KB5

Pohárová soutěž v páce Přijďte na Spartu
je otevřena všem
do Podvinného mlýna
Česká asociace armwrestlingu ve spolupráci s tělocvičnou KB5
Gym Praha 9 pořádá v sobotu 13. ledna 2018 Pohárovou soutěž v páce. Koná se v Ocelářské 17 v Praze 9 – Vysočanech.
Soutěž je určena i pro začátečníky, kteří budou mít samostatnou
kategorii; není nutné hlásit účast
předem. Čas registrace a vážení
závodníků: od 10 do 12 hodin, start soutěže od 13 hodin.
Kromě vysvětlení pravidel
proběhne také přednáška
o technice přetláčení rukou

a o silovém a kondičním tréninku obecně. Pro nejlepší
účastníky jsou připraveny
medaile, diplomy a další
ceny. Vstup zdarma. Sledujte
událost na Facebooku: https://www.facebook.com/
events/246831735846802/.
[Text a ilustrační foto: oh

Sportovní areál Sparta Praha - Podvinný mlýn, Kovanecká
2405/27, Praha 9, e-mail: rezervace@acsparta.eu
6. 1. sobota 14.30-22.00
7. 1. neděle 7.00-17.00
7. 1. neděle 18.00-20.30

Florbalový turnaj Black Angels
Turnaj Prague Floorball Cup 2018
Florbalový zápas ACEMA Sparta Praha x FBC ČPP
Bystroň Group Ostrava
12. 1. pátek 20.30-22.30
Futsalový zápas AC Sparta Praha x SKP Ocel Třinec
19. 1. – 21. 1.
Mistrovství Evropy žen v pozemním hokeji
22. 1. pondělí 19.00-21.30 Florbalový zápas ACEMA Sparta Praha x Sokol
Pardubice
26. 1. pátek 20.30-22.30
Futsalový zápas AC Sparta Praha x Helas Brno
28. 1. neděle 17.00-19.30 Florbalový zápas ACEMA Sparta Praha UNYP x FbŠ
Bohemians DDM Praha 7
INZERCE

GYNEKOLOGIE
možnost registrace pacientek z ordinací
MUDr. Patočkové a MUDr. Fořta

na tel.: 266 010 322

SC-372042/01

Út až Pá 8 –12 hodin
Poliklinika Prosek l Lovosická 440/40 l Praha 9
VICTORIA LGH s.r.o.
Soutěž v páce mohou absolvovat muži i ženy.
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