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POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
darma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
ytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

ostavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč
 lynovou kotelnou ušetříte až 50% nákladů za vytápění

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

ajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost
SC-392113/06

www.trend-technologie.cz
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tel.: 286 857 164
info@oapraha.cz

SC-392135/02

SC-392280_01

Dny otevřených dveří 11. 1. a 5. 2.
od 8 do 18 hod. nebo dle dohody jindy
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Doprava | Výstavba
Životní prostředí

EDITORIAL

PŘEČTĚTE SI

4–7 Z radnice

Vážení čtenáři,
stojíme na prahu roku 2020,
do něhož bych vám rád popřál klid, spokojenost, štěstí
a samozřejmě hodně zdraví.

štítové, protože hrozilo jejich
zřícení. Podrobně o tom informujeme v tomto vydání
Devítky.

Pokud jste do něho vstoupili
s novoročními předsevzetími, zalistujte lednovým
vydáním Devítky, v němž
přinášíme celou řadu tipů
na nejrůznější kurzy, kroužky, jednorázové sportovní
a kulturní akce, které by
vám s jejich naplňováním
mohly pomoci.

Jestli vás zajímá dění kolem
sportovišť SK Prosek, přijďte
na veřejné jednání k této
problematice, které naše
městská část svolala
na 21. ledna.

V prosinci loňského roku
jsme při rekonstrukci budovy bývalého hostince
U Brabců museli nechat
zbourat všechny zdi kromě
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INZERCE

Jak vnuk díky Rentě z nemovitosti mohl studovat

„Hanka se rozvedla a dostala se
Manželé Knobovi chtěli samotak do ﬁnančních problémů. To
zřejmě vnukovi pomoct, ale jevšechno právě v době, kdy její syn jich důchod na zaplacení studií
měl odletět studovat do Ameriky.
A ona to najednou neměla z čeho Chcete vědět více?
zaplatit,“ vypráví paní Jarka.
Výhody Renty z nemovitosti:

̭͗Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

̭͗Další informace o Rentě
z nemovitosti najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz.

̭͗Za života nemusíte nic splácet.

̭͗Můžete zde požádat o orientační
kalkulaci a seznámit se s příběhy
klientů.

̭͗ Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.

̭͗Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.

̭͗Můžete žít důstojněji a život si
více užívat

̭͗Máme licenci České
národní banky.
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nestačil. A potom se paní Jarka
od jedné své přítelkyně dozvěděla o Rentě z nemovitosti.
Nejdříve k tomu s manželem
neměli důvěru, protože se báli,
že přijdou o dům. Ale vzhledem
k tomu, že se jednalo v podstatě
o jedinou šanci pro jejich vnuka,
domluvili si schůzku ve společnosti FINEMO.CZ, která jako
jediná v České republice Rentu
z nemovitosti poskytuje.

„Během schůzky nám zástupce společnosti FINEMO.CZ vysvětlil, že naše obavy jsou zcela
zbytečné,“ svěřuje se paní Jarka.
„O dům nepřijdeme a i nadále
zůstaneme vlastníky nemovitosti. Krom toho za života
nemusíme nic splácet a jedinou
nevýhodou je, že se pak sníží
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hodnota dědictví. S tím ale žádné z našich tří dětí nemá naštěstí problém,“ dodává pan Petr.
Manželé se domluvili na
pravidelném měsíčním vyplácení určité částky, která pokryla
vnukova studia a ještě umožnila
Petrovi a Jarce začít cestovat.

„A za pár měsíců se dokonce
chystáme za vnukem do Ameriky, aby nám to tam všechno
ukázal,“ líčí nadšeně paní Jarka.
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 Manželé Petr a Jarka Knobovi si po odchodu ze
zaměstnání užívali pokojný důchod. S penězi vystačili tak akorát a ještě jim zbylo něco pro vnoučata. Jenomže pak se jejich nejstarší dceři Haně
přestalo ﬁnančně dařit.
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V Jablonecké na Proseku bude
komunitní centrum
Začátkem prosince 2019 začala rekonstrukce a dostavba
objektu v Jablonecké ulici na Proseku, kde městská část Praha 9 otevře komunitní centrum pro výchovu a vzdělávání.
Práce přibližně za 31,7 milionu
korun bez DPH provádí ﬁrma Edikt. Zvítězila v tendru,
do kterého byly zaslány dvě
nabídky. Českobudějovická
ﬁrma převzala staveniště
4. prosince 2019, a pokud vše
půjde podle plánu, měla by

rekonstrukci ukončit v říjnu
2020. Budova byla postavena
v 70. letech minulého století,
kdy vznikalo i sídliště Prosek.
V průběhu doby se tu scházeli
členové různých společenských
a zájmových organizací, ﬁrmy
využívaly kancelářské prosto-

ry, určitý čas zde působila například služba hlídání dětí.

Co zde vznikne?
V komunitním centru pro výchovu a vzdělávání nově vzniknou dva sály, dvě malé a dvě
velké učebny a také zkušebna.
Velký sál bude moci mimo provozní dobu ostatních prostor
využívat až 80 lidí. K dispozici
tu bude projektor a promítací
plátno. Jednotlivé prostory

Sportoviště SK Prosek – jak dál?
Veřejné jednání o budoucnosti sportoviště SK Prosek na Střížkově pořádá městská část Praha
9, Praha 18, SK Prosek a FA Praha v úterý 21. ledna 2020 v 18.30 hodin v zasedací místnosti
č. 205 ve druhém patře vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9.
Provozovatelé sportovišť z klubu SK Prosek požádali v roce
2019 radnice městských částí
Praha 18 a Praha 9 o změnu

územního plánu, aby část
pozemku mohli prodat jako
stavební pozemky a za získané
peníze postavili multifunkční

halu. S tím ale nesouhlasí obyvatelé této části Prahy a v petici
požadují zamítnutí navrhované
změny územního plánu.

v centru bude MČ Praha 9 pronajímat k pořádání výchovných
a vzdělávacích programů.
Vnitřní uzpůsobení stavby
nebude určeno pro děti mladší šesti let. První nadzemní
podlaží zůstane bezbariérové.
S výstavbou výtahu, který
by handicapovaným umožnil
přístup i do dalšího patra, ale
projekt nepočítá. Střecha je
určena k pobytu a najdete na
ní i malý domek. [red

„Zastupitelstvo MČ Praha 9 se
touto situací zabývalo a se změnou územního plánu na části pozemku, který leží v katastrálním
území MČ Praha 9, nesouhlasilo,“ konstatuje místostarosta
MČ Praha 9 Adam Vážanský.
Pokud se zajímáte sportoviště SK
Prosek, kolem něhož se vyrojilo
mnoho fám, přijďte se s touto
problematikou seznámit a dostat
informace z první ruky. [red

Hrdlořezská zvonička už zase zvoní
Sloupová zvonička na betonovém soklu v Hrdlořezské ulici u čp. 35 v Praze 9-Hrdlořezích je zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a jako jedna z nejdéle sloužících zvoniček je považována za pražskou raritu. Od 5. prosince 2019
je už zase slyšet – dostala nový zvon.
Díky městské části Praha 9
byla zvonička v loňském roce
restaurována a osazena novým
zvonem, když v devadesátých
letech minulého století ten
předchozí ukradl dodnes neznámý pachatel.
„Zvonička je dílem místních
lidových řemeslníků. Podle
místní zkazky pochází z roku
1701, ale hrdlořezský učitel
Augustin Hobzík v kronice
Hrdlořez píše, že na podstavci
zvoničky je – na místě dnes už
zazděném – letopočet 1703,“
uvádí archivář MČ Praha 9
Miroslav Kuranda a pokračuje: „Ve zvoničce byl zavěšen
zvon o průměru 20 centimetrů
z doby pozdně renesanční.
Podle záznamu v kronice pocházel ze začátku 17. století.
Původně byl umístěn v kapličce v okolí Sadské a po jejím
zrušení byl získán pro tuto
zvoničku. To bylo v kronice
zapsáno před první světovou
válkou, takže se můžeme
4
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domnívat, že zvon válku nepřečkal. Buď byl zabaven pro
válečné účely jako mnoho
jiných v té době, nebo uschován, načež zmizel. Po válce
byla zvonička osazena novým
zvonem.“
Podle jiné pověsti byl zvon
na hrdlořezské zvoničce ukraden někdy kolem roku 1811.
Hrdlořezští občané zorganizovali sbírku a za sebrané peníze
koupili zvon nový.
Během let prodělala zvonička zásadní rekonstrukce i řadu
dílčích oprav, např. výměnu
zchátralých šindelů, zpevnění
zavěšení zvonu, usazení uvolněného trámu v podstavci.
Nové, současné podoby se
zvonička dočkala v roce 1997.
Bohužel devadesátá léta byla
i dobou, kdy zhruba 30 centimetrů vysoký zvon s ﬁgurálním motivem Panny Marie
s Ježíškem ukradl neznámý
zloděj. Tak snad třetí zvon
[Text a foto: mk
ve zvoničce vydrží. 
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Zdi rekonstruované budovy bývalého
hostince U Brabců hrozily zřícením
Rekonstrukci a přístavbu budovy bývalého hostince U Brabců v ulici Na Vyhlídce 21 na Proseku zahájila městská část Praha 9
v květnu 2019. Koncem listopadu musela tyto práce zastavit, protože hrozilo, že stěny budovy se vzhledem ke špatné statice zřítí.
Rekonstrukce a přístavba
budovy bývalého hostince
U Brabců dosud probíhala
podle realizační projektové
dokumentace zpracované
společností Drobný Architects architektonický ateliér
s.r.o. Nejprve bylo provedeno
statické zajištění stávajících
konstrukcí, zejména stažení
kleneb a přezdívání otvorů.
Nepůvodní zadní část budovy,
v níž se nacházel byt, skladové
prostory a toalety, byla ubourána a měla být nahrazena
novou kuchyní. Přibyly nové
přípojky vody a kanalizace.
„V průběhu prací bylo nutno řešit mnoho statických
problémů, přesto naším cílem
stále bylo zachovat co nejvíce
z původního objektu. Museli
jsme přezdít všechny otvory,
které byly při předchozích
rekonstrukcích nevhodně zaplentovány, a zesílit neckovou
klenbu nad bývalým výčepem.
Toto vše bylo realizováno
s představou úspěšné rekonstrukce historické budovy,“
konstatuje starosta MČ Praha 9
Jan Jarolím a pokračuje: „Další
problémy nastaly po odhalení
krovu. Podrobný mykologický
průzkum ukázal, že rozsah napadení trámů tesaříkem a dřevomorkou je mnohem větší,
než jsme původně předpokládali. Statik určil, že trámy nelze sanovat ani doplnit o nové
části. Po demontáži krovu
proto byl celý objekt ﬁxován
ocelovou konstrukcí, která nahrazovala chybějící věnec.“
V létě neprobíhaly stavební práce v této části starého
Proseka jen při rekonstrukci
budovy bývalého hostince.
Společnost KORNAK PRAHA
a.s. tu prováděla výměnu kabelů pro novou elektriﬁkaci.
Při výkopových pracích při
vnějším líci budovy hostince,
které nijak nesouvisely s jeho
rekonstrukcí, ale byly s postupem stavby koordinovány, se
na budově v důsledku činnosti
PRE objevily trhliny vzniklé
náhlým sesednutím objektu
a došlo ke statickému narušení
zdiva. Na stavbu byl povolán
statik a na základě jeho zjištění byly další práce na stavbě
zastaveny.
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Návrh exteriéru budovy, jehož autorem je Ing. arch. Ivan Drobný, vycházel z dobových
dokumentů a fotograﬁí a snaží se zachovat podobu fasády z roku 1837.

Chyběly základy
a hrozilo zřícení stěn
Přizvaný soudní znalec spolehlivosti pozemních a inženýrských staveb Ing. Pavel
Marek, Ph.D., zjistil, že základy pod nosnými stěnami hostince jsou málo nosné.
„Zdi jsou většinou z opuky,
která je v současnosti silně
zvětralá. Téměř žádnou pevnost nevykazuje ani hlinitá
malta a vápenná jen velmi
nízkou. Další podstatnou
vadou je nerovnoměrná a nedostatečná hloubka založení.
Hloubka základů se pohybuje
v rozmezí od 20 do 60 cm,
místy tvoří základy pouze kamenná rovnanina při terénu,“
vysvětluje znalec.
V důsledku velkého
množství stavebních úprav
v průběhu let, stáří budovy, její zanedbané údržby
a dlouhodobého vlivu vlhkosti (ve zdivu byly naměřeny
hodnoty obsahu vlhkosti až
15 %) je tuhost nosných stěn
nízká a obvodová konstrukce
objektu je na hranici své životnosti.
Co bylo možné udělat
pro zachování budovy?
„Pokud by zdi budovy bývalého hostince U Brabců
měly být zachovány, bylo by
nutné prohloubit a nahradit
základy objektu, nahradit
vlhkostí zničené nadzemní
části zdí a také nahradit části
kamenného zdiva, které jsou
vyzděny na hlinitou maltu.
K lokálnímu ztužení zdí by

musel být vložen velký počet
nerezových výztuží do ložných
spár zdiva a stávající trhliny
by musely být injektovány
cementovou směsí. Zároveň
by bylo nutné vyřešit vzlínání
vlhkosti do obvodových stěn
injektážními clonami, základy
opatřit hydroizolací a tepelnou
izolací, okolo základů provést drenáž a soklovou oblast
z vnější i vnitřní strany chránit
sanačním omítkovým souvrstvím,“ vypočítává nezbytné
práce Ing. Pavel Marek, Ph.D.
To ovšem stojí nemalé ﬁnance, které by bylo možné
akceptovat pouze v případě
historicky nebo architektonicky hodnotné budovy, což
objekt U Brabců není.
„V minulosti jsme několikrát marně žádali ministerstvo
kultury, aby území starého
Proseka kolem kostela sv.
Václava bylo vyhlášeno památkově chráněnou oblastí.
I přes tento neúspěch jsme
získáním budovy bývalého
hostince U Brabců zabránili
výstavbě bytového komplexu, který by neúměrně zatížil
tuto oblast, a zdevastovaný
objekt se rozhodli opravit,
třebaže jsme věděli, že to nebude jednoduché ani levné,“
konstatuje místostarosta MČ
Praha 9 Marek Doležal a dodává: „Fakt, že po odkopání
obvodových zdí hrozil objekt
zřícením, takže jsme ho museli zbourat, nás velmi mrzí,
na druhou stranu se včas
ukázaly problémy, které by
v budoucnu mohly vzniknout
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Po zbourání zdí, které hrozily zřícením,
zůstala z bývalého hostince U Brabců jen
štítová zeď

a vedly by k uzavření provozovny.“
Navíc případná sanace,
která by zajistila spolehlivé
chování konstrukce, by byla
i velmi technologicky náročná. A i kdyby vše klaplo,
objekt by nesplňoval požadavky na nízkou energetickou
náročnost a zajištění tepelného komfortu pro budoucí
uživatele.

Nové zdivo, původní podoba
Bourací práce byly zahájeny
5. prosince 2019, aby byla stavba do Vánoc staticky zajištěna.
Bohužel musely být odstraněny
všechny zdi kromě štítové, která byla zabezpečena ocelovou
konstrukcí a bourána nebude.
Nacházejí se v ní architektonické prvky (římsy, klenby), které
by se při současně používaných
technologiích těžko nahrazovaly. Tato zeď jako jediná má
základy, protože se pod ní nachází pivní sklep.
Projektantovi byla zadána
úprava projektu, podle níž
bude odstraněné zdivo nahrazeno novým tak, že bude zachována původní podoba, tvar
i dispozice budovy. Budova
bude navíc splňovat i současné
normy pro výstavbu.
„Původní stavbu jsme pečlivě zdokumentovali,“ říká
starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím a dodává: „Na našem
záměru obnovit provoz hostince U Brabců a zachovat toto
romantické zákoutí starého
Proseka se nic nemění.“ [mk,
Vizualizace: Ing. arch. Ivan Drobný, Foto: jd
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Devítka vyhlásila programy pro
poskytování dotací pro rok 2020
Městská část Praha 9 vyhlásila dotační programy pro letošní rok v oblasti kultury a využití volného času dětí a mládeže a v oblasti humanitární a sociální. Žádosti o finanční podporu je třeba podat v termínu od 17. února do 2. března 2020.
Podmínky pro podání žádosti o dotaci z rozpočtu městské části Praha 9 na rok 2020
1. O dotaci se mohou ucházet fyzické
i právnické osoby, které působí na území městské části Praha 9 minimálně
dva roky, jsou registrovány v souladu
s právním řádem České republiky
a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.
Území městské části Praha 9 tvoří tato
katastrální území či jejich části: Střížkov, Prosek, Libeň, Vysočany, Hrdlořezy a Hloubětín. Žadatelem mohou
být zejména spolky, zájmová sdružení,
nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné
společnosti, fyzické a právnické osoby
a další organizace.
2. Jeden předkladatel může podat v daném programu za každý projekt pouze
jednu žádost o dotaci.
3. Dotace musí být využita v roce 2020
v plné výši, v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
4. Žádost o dotaci se podává na předepsaném formuláři ve dvou vyhotoveních, obsahuje všechny povinné
přílohy a je podepsaná statutárním
zástupcem.
5. Žadatel je povinen doložit doklad o registraci subjektu, který žádá o dotaci
(týká se pouze Programu pro poskytování dotací v programu Sociální služby
a Podpora klubové činnosti seniorů
a osob se zdravotním postižením).
6. Městská část Praha 9 si v případě přidělení dotace vyhrazuje právo neposkytnout peněžní prostředky v plné
výši, jelikož realizace dotací není nárokovou položkou.
7. Jednotlivé žádosti o dotaci budou řešeny v rámci rozpočtu pro rok 2020
a schváleným žadatelům budou peněžní prostředky uvolňovány na základě
veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace uzavřených mezi žadatelem
a městskou částí Praha 9.
8. Každá žádost musí být vyplněna stručně a výstižně na předepsaném formuláři a musí obsahovat tyto náležitosti:
Název programu a projektu, termín
jeho realizace a ukončení, místo realizace projektu
Identiﬁkace žadatele
Obsah a cíl projektu, odůvodnění žádosti a předpokládaný přínos pro MČ
Praha 9
Celkový rozpočet projektu, z toho
částka požadovaná od MČ Praha 9
Požadované peněžní prostředky od MČ
Praha 9 rozdělené do položek projektu
6
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Seznam případných příloh žádosti
Den vyhotovení žádosti a podpis statutárního zástupce. V případě zastoupení na základě plné moci i doložení
této plné moci
9. Žadatel je povinen provést vyúčtování
poskytnuté dotace do 11. 12. 2020 a předat je ekonomickému odboru Úřadu
městské části Praha 9. Součástí vyúčtování musí být doklady týkající se aktivit
uskutečněných a zaplacených v roce
2020 v souladu s účelem projektu.
10. Nevyčerpané prostředky je žadatel
povinen vrátit zpět na účet Úřadu
městské části Praha 9.
11. Žadatel je povinen v případě ﬁnančního krytí akce z jiných zdrojů uvést tuto
skutečnost ve své žádosti.
12. U jednotlivých programů jsou uvedeny ještě další podmínky pro podání
žádosti.
13. 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 dotace městské části Praha 9
lze doručit osobně na podatelnu Úřadu
městské části Praha 9, poštou na adresu
Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324,
190 00 Praha 9 či prostřednictvím datové
schránky v termínu od 17. února 2020
do 2. března 2020 do 17.00 hodin. Na později doručené žádosti se nebude brát
zřetel. V případě zaslání žádosti poštou je
rozhodující datum doručení do podatelny
Úřadu městské části Praha 9.
Obálku je třeba označit jménem, příjmením
a odesílací adresou uchazeče a dále slovy:
„Dotace Úřadu městské části Praha 9 pro
rok 2020“.
Příjem žádostí je průběžný, pořadí doručení nemá vliv na jejich úspěšnost.
Termín uzávěrky: pondělí 2. 3. 2020
do 17.00 hodin
Konzultační střediska:
Odbor kultury, mládeže a tělovýchovy,
tel.: 283 091 523, 536 - program I.
Odbor sociální, tel.: 283 091 435 - program II.
Posuzování a hodnocení žádostí
Každá žádost o dotaci ve výši
do 50 000 Kč maximálně bude posouzena v příslušné komisi Rady MČ Praha 9
a dále bude předložena Radě MČ Praha 9
ke schválení.
Celkový předpokládaný objem peněžních
prostředků vyčleněných v rozpočtu
na dotace pro rok 2020 činí 900 000 Kč.
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Přibližná lhůta pro rozhodnutí o jednotlivých žádostech od termínu uzávěrky činí
dva měsíce.
Výsledek řízení o poskytnutí dotace:
Úspěšní žadatelé budou po schválení Radou MČ Praha 9 informováni
e-mailem nebo telefonicky a vyzváni
ekonomickým odborem Úřadu městské
části Praha 9 k uzavření veřejnoprávní
smlouvy. Zároveň budou výsledky řízení
zveřejněny na webových stránkách
www.praha9.cz. Neúspěšní žadatelé
budou vyrozuměni písemně příslušným
odborem kultury, mládeže a tělovýchovy
nebo odborem sociálním. Až do konečného rozhodnutí o přidělení dotace nebudou
poskytovány žádné dílčí informace.

Důležitá upozornění
Žádosti nesplňující všechny podmínky řízení o poskytnutí dotace budou vyřazeny.
Zaslané projekty se žadatelům nevracejí.
V případě schválení dotace v Radě MČ
Praha 9 je žadatel povinen do 30 dnů uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace s městskou částí Praha 9. V případě nedodržení tohoto termínu nebude
schválená dotace zprocesována.
Změna účelu čerpání přidělené dotace
je možná pouze po schválení příslušnou
komisí Rady MČ Praha 9, a to na základě
písemné žádosti žadatele adresované Úřadu městské části Praha 9.
Žadatel o dotaci se zavazuje uvádět, pokud to dovolí povaha projektu, městskou
část Praha 9 a její logo na všech propagačních materiálech projektu jako poskytovatele dotace a dále zajistit důstojné
podmínky prezentace MČ Praha 9.
Příjemce dotace souhlasí se zpracováním
a zveřejněním svých osobních údajů městskou částí Praha 9 ve všech úkonech souvisejících s řízením o poskytnutí dotace. Více
na www.praha9.cz. [red
INFO

Programy v oblasti kultury a využití
volného času dětí a mládeže:
Celoroční činnost včetně materiálního vybavení subjektů
Kulturní programy, aktivity a projekty
Jednorázové akce pro neorganizované děti a mládež
Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků –
500 tisíc korun.

Programy humanitární a sociální:
Sociální služby
Podpora klubové činnosti seniorů a osob se zdravotním
postižením
Podpora organizacím poskytujících podporu sociálně
znevýhodněným občanům
Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků –
400 tisíc korun.
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Praha 9 prodá Anglickému
gymnáziu areál školy
MČ Praha 9 prodá obecně prospěšné společnosti The English College in Prague – Anglickému gymnáziu, které sídlí v Sokolovské ulici, pozemky a budovu školy za 115 milionů korun. Tento krok schválili zastupitelé devítky. Výnos z prodeje bude použit
výhradně pro výstavbu Základní a mateřské školy U Elektry ve Vysočanech.
V budově v Sokolovské ulici
působí Anglické gymnázium
od roku 1994. V současné době
platí roční nájemné ve výši
téměř 2,3 mil. Kč. Vzhledem
ke stáří budovy (pochází
z konce 19. století) provedl
nájemce v minulosti na své
náklady a se souhlasem MČ
Praha 9 stavební úpravy, jako
např. celkovou opravu střechy
včetně výměny krovu, půdní
vestavbu včetně prodloužení
schodiště a přípojek, vybudování dvou venkovních
požárních schodišť, přeměnu
ústředního vytápění a celkovou opravu vnitřních rozvodů
a sociálního zařízení v budově
čp. 139.
Účelně vynaložené náklady
na tyto stavební práce včetně
zaměření, průzkumů, projektové a inženýrské činnosti
v celkové výši 25,5 mil. Praha 9
Anglickému gymnáziu uhradila.
Poslední opravy proběhly
v areálu Anglického gymnázia
před deseti lety a v poslední
době se nájemce opakovaně obracel na městskou část
s žádostmi na zajištění dalších
nutných oprav a investic nebo
s návrhy na odkoupení školního areálu.

Prodat, nebo rekonstruovat na základní školu?
„Neměli jsme zájem jednorázově investovat velké ﬁnanční
prostředky do areálu Anglického gymnázia,“ konstatuje
místostarosta MČ Praha 9
Tomáš Portlík a vysvětluje:

názium má pro naši městskou
část velký význam mimo jiné
i proto, že patrony školy se
při jejím založení stali britský
princ Charles a český prezident Václav Havel,“ konstatuje starosta MČ Praha 9
Jan Jarolím. „Navíc poslední
nabídka na odkoupení areálu od Anglického gymnázia
přišla v době, kdy sháníme ﬁnance na stavbu nové Základní
a mateřské školy U Elektry
s kapacitou více než 700 míst.
Rádi bychom, aby první žáci
do ní přišli ve školním roce
2022/23.“

Budova Anglického gymnázia ve Vysočanech

„Prvořadým úkolem pro nás
je vytvořit dostatek míst v základních a mateřských školách
v Praze 9. A jednou z možností
se jevila případná rekonstrukce areálu Anglického gymnázia
na základní školu.“
Městská část nechala
zpracovat cenovou rozvahu
na přestavbu s tím, že by zde
bylo možné umístit maximálně 15-18 učeben s kapacitou
od 300 do 450 žáků.
„Náklady na nejnutnější
rekonstrukci tříd, tělocvičny,
vybudování školní jídelny
a bezbariérového přístupu
byly vyčísleny již před několika lety minimálně na 70 mil.
Kč. Investice by byla ekonomicky velmi náročná a škola
by se musela vejít do velmi



malého prostoru, což by nebylo optimální pro její provoz,“
říká radní Jana Nowaková
Těmínová a dodává, že ani
spádové umístění by nebylo
ideální. Požadavky na místa
v základních školách v této
části Vysočan jsou nyní pokryty, zatímco jiné části, kde
výrazně roste počet nových
rezidentů jako kolem ulice
Poděbradské, základní školu
k dispozici nemají.

Anglické gymnázium
je pro Prahu 9 důležité
Praha 9 se tedy rozhodla pro
prodej areálu Anglickému
gymnáziu. „S prodejem jsme
souhlasili i proto, že Anglické
gymnázium začalo hledat jiný
objekt pro školu. A toto gym-

Smlouva na 115 milionů korun
MČ Praha 9 zadala zpracování
znaleckého ocenění na stanovení ceny v místě a čase
obvyklé, které činí 84 mil Kč.
Část pozemku, která je využívána jako prostranství před
vchodem do školy a částečně
jako parkovací místa, přitom
není předmětem prodeje.
Obecně prospěšná společnost
The English College in Prague – Anglické gymnázium by
mělo za školní areál zaplatit
115 milionů korun s tím, že
výnos z prodeje bude použit výhradně pro výstavbu
Základní a mateřské školy
U Elektry v Praze 9. Výše
kupní ceny byla stanovena
také s ohledem na výši „neodbydlené“ části investice
z minulých let, kdy Anglické
gymnázium jako nájemce
mělo deváté městské části zaplatit ještě více než 5 milionů
korun. [Text a foto: mk

a<K>E1ZK<ϮϬϭϵͬϮϬϮϬ



1ED
<|D ^1

<hZzWK1dKs|,KsEK^d1


 
ŬƵƌǌǇƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇǀŽŵĢĚĢƚşĂŵůĄĚĞǎĞŶĂWƌŽƐĞŬƵ

WƎŝũěƚĞǌĂũşŵĂǀĢĂƚǀƽƌēşŵǌƉƽƐŽďĞŵǀǇƵǎşƚ
ǀŽůŶǉēĂƐǀŬŽůĞŬƚŝǀƵǀƌƐƚĞǀŶşŬƽƐĞƐƚĞũŶǉŵŝǌĄũŵǇ͊


:dZ<^s|D>1<|D͊:d^/Z<^D/͊

LEDE N

2020

WK1dͲWƌŽǌĂēĄƚĞēŶşŬǇŝƉŽŬƌŽēŝůĠ
&KdK'Z&/ͲĂēşŶĄŵĞƐĚŝŐŝƚĄůŶşĨŽƚŽŐƌĂĨŝş

<hZzWK,zKs|,<d/s/d

Z>yͲĚƌĂǀŽƚŶşĐǀŝēĞŶşƐƉƌǀŬǇũſŐǇ

WƎŝŚůĄƓŬǇĂŝŶĨŽ͗ǁǁǁ͘ƐĞŶŝŽƌͲƉĂƌƚŶĞƌ͘Đǌ
ŵŽďŝů͗ϳϯϭϱϮϬϱϴϱ
ĞͲŵĂŝů͗ƉƌŽƐĞŬΛƐĞŶŝŽƌͲƉĂƌƚŶĞƌ͘Đǌ
ŬĂŶĐĞůĄƎDŶĂWƌŽƐĞŬƵ

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

Ϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ
ϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ
Ϯϳ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵ
ϴ͘ϭ͘ϮϬϮϬ
ϱ͘Ϯ͘ϮϬϮϬ
ϰ͘ϯ͘ϮϬϮϬ
ϭ͘ϰ͘ϮϬϮϬ
Ϯϵ͘ϰ͘ϮϬϮϬ

P RAHA

9

7

Š K O L S T V Í

25. výročí Anglického gymnázia v Praze
Studentům se poprvé otevřely modré dveře, dnes již neodmyslitelný symbol The English College in Prague, 4. září 1994.
Dvacáté páté výročí dalo studentům, absolventům, učitelům i rodičům možnost připomenout si historii školy a hlavně principy,
které se po čtvrt století téměř nezměnily a přispívají k silné tradici gymnázia.
Krátký pohled do historie
Tradice školy sahá ale dál
než „pouhé“ čtvrtstoletí.
Předchůdcem Anglického
gymnázia v Praze bylo Reálné
gymnasium s anglickou řečí
vyučovací, založené roku
1927. Za doby nacistického
i komunistického režimu
se sem jaksi přirozeně soustředily opoziční myšlenky
a proudy. Během nacistické
okupace se z Anglického
gymnázia stala soukromá
škola, ve které našly útočiště
židovské děti. Nakonec byla
škola zrušena a po krátkém
obnovení po skončení války
přišel Vítězný únor a gymnáziu odzvonilo.
Nová britská škola
Roku 1990 tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla
na schůzce prezidenta a ministra zahraničí Spojeného
království nadnesl možné
založení nové britské školy,
která by vycházela z modelu
zaniklého Anglického gymnasia. O čtyři roky později
vítal ve škole první studenty
první ředitel, Hubert Ward.
V říjnu 2019 se vrátil do English College na oslavu jejího
dvacátého pátého výročí
a přednesl tu samou řeč, kterou slyšeli studenti v roce
1994. Oblečen ve svém akademickém taláru udělal na dnešní studenty dojem důstojností,

vážností a pravdivostí svých
slov. Jeho projev nesl jednoduché poselství. Doufal, že
Anglické gymnázium nám
poskytne excelentní vzdělání,
a hlavně nás naučí principům
a hodnotám stejným jako naše
spolužáky před dvaceti pěti
lety.

Čím se Anglické gymnázium liší,
na čem si zakládá?
Vyučovací metody se zakládají
na diskuzi a kritickém myšlení, stejně jako před lety jsou
podporovány liberální a mezinárodní postoje a hodnoty.
Vzájemná komunikace mezi

žáky, rodiči a zaměstnanci je
nedílnou součástí školního
života. Anglické gymnázium
tvoří pevnou komunitu podobně smýšlejících lidí, kteří
si považují lidskosti a tolerance. Pevně doufám, že si
každý student po šesti letech
studia tento princip vštípí
a v budoucnosti se každý z nás
alespoň trochu pokusí spojit
dnešní polarizovaný svět. Ať
se můžeme za dalších dvacet
pět let vrátit do školy a říct,
že jsme pokračovali v tom, co
nám učitelé vštěpovali. Kriticky myslet. Nebát se projevit
vlastní názor, ale trpělivě vy-

slechnout i ostatní. Pomáhat
druhým. Netolerovat neférové
zacházení.
Studium na Anglickém
gymnáziu mi dalo nový pohled na vzdělání. Z jiných
škol jsem neznala učitele tak
zapálené, zkušené a ochotné
pomoci. Dvacáté páté výročí
mi připomnělo, co se nám
škola snaží dát kromě vzdělání
a jak se musím chovat, abych
ji mohla důstojně reprezentovat. Abych využila všechny
možnosti k rozvoji, které mi
nabízí. Nejen k akademickému postupu, ale i k růstu jako
člověk. [Emma Srnková Y4, foto: ECP

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří v Anglickém gymnáziu se koná 15. ledna 2020.
Program dne otevřených dveří:
13.00 až 15.00
prohlídka školy v doprovodu studentů
15.00 až 15.45
diskuse rodičů s ředitelem a zástupci školy
15.05 až 15.45
účast zájemců o studium na ukázkových vyučovacích
hodinách podle výběru:
• matematika (učebna 306) – pro zájemce do 1. a 2. ročníku
• výtvarná výchova (učebna 114) – pro zájemce do 3. ročníku
• seznámení s programem IB (učebna 109) – pro zájemce
do 4. a 5. ročníku
15.45 až 17.00
Otevřená škola: ukázka aktivit studentů v jednotlivých
předmětech
Pro více informací kontaktujte:
Barbora Němečková, koordinátorka přijímacího řízení, tel.: 283 101 206,
barbora.nemeckova@englishcollege.cz, www.englishcollege.cz [red, foto: ECP
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Jdete na „sociálku“?
„Sociálka“ je pojem, pod kterým si každý představí velkou škálu agend a úřadů. Je poměrně složité se vyznat v tom, kam vlastně má člověk zamířit, když hledá pomoc ve své situaci. Proto jsme připravili jednoduchou „mapu“ životních událostí s odkazem
na úřady, které jsou k řešení konkrétních situací příslušné a na které se můžete obrátit. Věříme, že tato mapa vám pomůže
lépe se zorientovat v systému úřadů.

PRAŽSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ODBOR SOCIÁLNÍ ÚŘADU MČ PRAHA 9

Potřebujete vyřídit starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní
důchod?
Obraťte se na Pražskou správu sociálního zabezpečení
adresa: Bohušovická 539, Praha 9 - Prosek
kontakt: Jana Chrdlová – vedoucí odd. důchodového pojištění,
tel.: 286 002 303

Potřebujete pomoc v sociální oblasti, zejména oblast seniorů,
zdravotně znevýhodněných – informace o zajištění pomoci seniorům v domácím prostředí, umístění do pobytového zařízení,
odborné sociální poradenství, vydání parkovacích karet osobám
se zdravotním postižením, ustanovení zvláštního příjemce důchodu?
Obraťte se na oddělení sociální péče a prevence odboru sociálního Úřadu MČ Praha 9
adresa: Sokolovská 14/324, Praha 9-Vysočany, 3. patro
kontakt: Petr Slavíček – pověřený vedením oddělení sociální
péče a prevence odboru sociálního,
tel.: 283 091 422

Potřebujete vyřídit platbu sociálního
pojištění (OSVČ)?
Obraťte se na Pražskou správu sociálního zabezpečení
adresa: Bohušovická 539, Praha 9 - Prosek
kontakt: Ing. Květuše Svobodová, DiS. - vedoucí odd. OSVČ,
tel.: 286 002 331
Potřebujete vyřídit nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství,
ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství?
Obraťte se na Pražskou správu sociálního zabezpečení
adresa: Bohušovická 539,
Praha 9 - Prosek
kontakt: Bc. Jana Vichrová - vedoucí odd. nemocenského pojištění, tel.: 286 002 340

Potřebujete pomoc v sociální oblasti, zejména oblast rodiny a nezletilých dětí - rozvádíte se, řešíte tíživou rodinnou situaci, rodina
neplní své funkce, děti vám přerůstají přes hlavu, vyrůstají v nestabilním prostředí, dětem je ubližováno?
Obraťte se na oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálního Úřadu MČ Praha 9
adresa: Sokolovská 14/324, Praha 9 - Vysočany, 3. patro
kontakt: Mgr. Lucie Mihaličková – vedoucí odd. SPOD,
tel.: 283 091 443 [jd

Každý pracovník PSSZ by vám měl být schopen sdělit, co se děje
s výplatou vaší nemocenské, případně vás odkázat na konkrétního pracovníka, který se zabývá vaším případem.

ÚŘAD PRÁCE PRAHA 9
Potřebujete vyřídit sociální dávky ?
Obraťte se na Úřad práce Praha 9
adresa: Sokolovská 14/324, Praha 9 - Vysočany
kontakt:
podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvaliﬁkaci
Věra Nachlingerová – vedoucí odd. zprostředkování,
tel.: 950 178 254
dávky státní sociální podpory:
porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek
na bydlení, pohřebné a dávky pěstounské péče: příspěvek
na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
Bc. Petra Zimandlová – vedoucí odd. SSP a dávek pěst. péče,
tel.: 950 178 985
dávky pomoci v hmotné nouzi:
příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc (5 situací: hrozba vážné újmy na zdraví; vážná mimořádná událost; nezbytný jednorázový výdaj; náklady spojené
s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů
dlouhodobé potřeby; náklady související se vzděláním nebo
zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a zajištění nezbytných
činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí; sociální
vyloučení)
Věra Kazdová – vedoucí odd. hmotné nouze, tel.: 950 178 677
dávky pro osoby se zdravotním postižením:
příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz
pro osoby se zdravotním postižením a dávka pro osoby závislé
na pomoci jiné fyzické osoby: příspěvek na péči
Vladimíra Baldrychová – vedoucí odd. PnP a dávek OZP,
tel.: 950 178 675
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
6. 1. 2020 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:00
– 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:15 – 10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
7. 1. 2020 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina – začátečníci 8:40 – 9:40
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:45 – 10:45
Angličtina (pokročilí) 11:00 – 12:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30 – 13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
8. 1. 2020 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 100
Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda s historičkou: Poválečné
Československo 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Závěs – kolotoč
s jeřáby 14:45– 16:00
9. 1. 2020 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé (volná
místa) 9:00 – 10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
ZPÍVÁME NA PROSEKU – nová hodina zpěvu
s hudebním doprovodem, pro všechny seniory.
Zdarma. Jste srdečně zváni! 14:30 – 15:30
10. 1. 2020 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Vycházka, komentovaná prohlídka KAISERŠTEJNSKÉHO PALÁCE NA MALÉ STRANĚ. Sraz
v 9:00 hod., Harrachovská 422/ 2. Vstupné
60 Kč. Zájemci, hlaste se prosím u vedoucí
Bc. A. Dunděrové 9:00 – 13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
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13. 1. 2020 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:00
– 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:15 – 10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
Klub seniorů – kardiaků 14:00 – 16:00
14. 1. 2020 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14:30
Angličtina – začátečníci 8:40 – 9:40
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:45 – 10:45
Angličtina (pokročilí) 11:00 – 12:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30 –
13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

20. 1. 2020 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany), 50 Kč, 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:15 – 10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
21. 1. 2020 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina – začátečníci 8:40 – 9:40
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:45 – 10:45
Angličtina (pokročilí) 11:00 – 12:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30 –
13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

15. 1. 2020 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15 – 9:15
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Cestovatelská přednáška: Spojené státy americké 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Přívěsky z korálků
a knoﬂíků 14:45 – 16:00

22. 1. 2020 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15– 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Čínská medicína 13:15
– 14:30
Dílničky šikovných rukou: Přívěsky ze šperkařského betonu 14:45– 16:00

16. 1. 2020 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé (volná
místa) 9:00 – 10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00

23. 1. 2020 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé (volná
místa) 9:00 – 10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry - Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00

17. 1. 2020 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Vycházka, komentovaná prohlídka STAVOVSKÉHO DIVADLA. Sraz v 9:00, Harrachovská 422,
60 Kč. Zájemci, hlaste se u vedoucí A. Dunděrové 9:00 – 13:00
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

24. 1. 2020 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Kosmetika – balíček 50 min./250Kč (peeling,
maska, depilace vosk, masáž) 9:00 – 15:00
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Komentovaná vycházka, návštěva OBECNÍHO
DOMU – ZDARMA. Sraz ve 13:00, Harrachovská
422/2. Zájemci, hlaste se u vedoucí A. Dunděrové 14:00 – 16:00

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RAH A

9

Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
27. 1. 2020 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:15 – 10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
28. 1. 2020 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min. i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina – začátečníci 8:40 – 9:40
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:45 – 10:45
Angličtina (pokročilí) 11:00 – 12:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30 –
13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
29. 1. 2020 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15 – 9:15
Kosmetika – balíček 50 min./250Kč (peeling,
maska, depilace vosk, masáž) 9:00 – 15:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Řešení problémů zrakově
postižených lidí 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Podložky pod skleničky 14:45 – 16:00
30. 1. 2020 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz mírně pokročilé (volná místa)
9:00 – 10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
31. 1. 2020 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Společenské hry – karty/kanasta, žolíky… 9:00
–12:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

L E DE N

2020

S O C I Á L N Í

S L U Ž B Y

Lednová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324.
16. ledna 2020 od 14 hodin
Obřadní síň vysočanské radnice: Úplně jiné představení
Pro pohodu na duši a úsměv
na rtech vystoupí divadlo
Na Klice. Neviděli jste na Vánoce
zlaté prasátko? Nevadí, protože ho uvidíte při představení
„O zlatém prasátku“. Výlet
na běžkách o Štědrém dni vypadá jako dobré dobrodružství
a člověku před večeří alespoň

vyhládne, ale špatně namazaná
skluznice a k tomu bloudění nevěstí nic dobrého. Avšak zázraky se dějí, písně zpívají a koledy
pějí nejen o Vánocích. Zdarma.

Lešovskou. Cesta povede kolem Botiče. Místo si zachovalo
starobylý ráz venkova. Trasa
je dlouhá zhruba 4 km. Pro
náročnější a podle počasí ji
můžeme prodloužit k Toulcovu dvoru. Sraz na zastávce autobusu č. 188 a 101 V Korytech
ve 13 hodin. Zdarma.

21. ledna 2020 od 13 hodin
Lednová vycházka ze Záběhlic
do osady Práče
Práče leží mezi Hostivaří a Záběhlicemi. Zájemci se tam
vypraví s průvodkyní paní

Připravujeme:
6. února 2020 od 14 hodin
Dakar
Zážitky z mezinárodní soutěže
Dakar 2020 tentokráte ze Saudské Arábie. Setkání s přímými

účastníky závodu moderuje
Honza Říha. Akce se uskuteční
ve velké zasedací místnosti vysočanské radnice. Zdarma.
11. února 2020 od 14 hodin
Divadlo Gong: Hudební odpoledne se sourozenci Eliškou
a Petrem Lüftnerovými
Přijďte si poslechnout romantické písničky či songy
doprovázené na akordeon,
kytaru, baskytaru či ukulele.
Vstupenky k prodeji v pokladně Divadla Gong za 20 korun
od 13. ledna 2020. [RPí

Senioři z Prahy 9 na zámku Žleby a v hřebčíně Slatiňany
Senioři z Prahy 9 měli možnost, díky podpoře městské části Praha 9, navštívit zámek Žleby a hřebčín Slatiňany.

První zastávkou byl doslova
pohádkový zámek Žleby. Se
sympatickými průvodci se
senioři seznámili s historií
zámku a prohlédli si bohatě
vybavené sály a sbírky. Obdivovali důmyslně zařízenou
a krásně vybavenou kuchyni,
jejíž součástí je i kašna.
Cesta pokračovala do Chrudimi do příjemné restaurace
Muzeum. Pan řidič dopřál
seniorům okružní jízdu historickým centrem Chrudimi, než
zamířil do nedalekých Slatiňan.

V hřebčíně Slatiňany se chovají starokladrubští vraníci.
Překrásní, vzácní koně, kteří
málem vyhynuli, ale díky obětavým lidem chov pokračuje.
Velkým zážitkem bylo pozorovat klisny s hříbaty vracející
se z pastvin do stájí. Hříbata
vesele běhala a skotačila, až se
všem tajil dech. Areál hřebčína
je zapsán na seznam světového
dědictví UNESCO.
Výletu se účastnilo 55 seniorů z Kulturně aktivizačního
centra v Harrachovské a nej-

staršímu účastníkovi bylo více
než devadesát let. Přidanou
hodnotou každé akce je setká-

ní, mezilidský kontakt, sdílení
zážitků mnohdy osamělých
seniorů. [Text a foto: ad

JUBILANTI

80 let
Alena Šturmová
Josef Podařil
František Hladík
Irena Winzbergerová
Karel Brožek
Božena Liayová
Antonín Eliáš
Jozef Kučera
Jaroslav Satoranský
– hodně zdravíčka
přejí všichni příznivci
Modravy

Marie Glivická
Ladislav Kocourek
Jiří Cimický
Růžena Štamberská
František Korous
85 let
Pavel Hlávka
Ludmila Vraná
Jiřina Cabicarová
Ladislav Korbel

Zdenka Čermáková
Jarmila Vladyková
Jarmila Kopřivíková
Věra Pﬁesterová

Jindřiška Hachová
Marie Petrusová
Milan Zeman
František Houdek

90 let
Barbora Kubecová
Stanislav Fanc
Marie Čermáková
Emanuel Rod
Bohuslav Landa
Miloš Marčík

91 let
Danica Fiedlerová
Marie Vrzalová
Erik Nováček
Alena Crhová
Ing. Vladimír Žvejkal
Daniela Pitulová

92 let
Miluše Žáková
Marie Nejedlá
Marie Markvartová
Eva Broukalová
93 let
Jiřina Pavlatová
Emil Bartl
Božena Marešová
Květomila Ouředníková

94 let
Jan Škoda
95 let
Irena Vobořilová
Jan Škvor
Blahopřejeme!

Upozornění:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je nutné, aby se zveřejněním svého jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka jubilant souhlasil. K životnímu jubileu 80, 85, 90 let
a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci od starosty MČ Praha 9. Součástí je i lístek, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda chtějí zveřejnit své jméno mezi jubilanty, či nikoliv. Jména jubilantů jsou
proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud má redakce souhlas jubilanta do 10. dne v měsíci, je jeho jméno zveřejněno v následujícím měsíci.
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Aby vám dluhy nepřerostly přes hlavu
Bezplatnou právní poradnu zaměřenou na problematiku exekucí pro sociálně slabší občany provozuje městská část Praha 9
ve spolupráci s Exekutorským úřadem Prahy 9. Právní pomoc v ní poskytuje soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek.
Pane magistře, vedete Exekutorský úřad Prahy 9 a bezplatně
poskytujete právní rady těm,
kteří se kvůli exekucím dostali
do problémů. Nevylučuje se to?
Může se to zdánlivě zdát, ale
nevylučuje. Dobře mířená rada
může pomoci účastníkům řízení, zrychlit exekuční proces
a naplnit tak účel exekuce
– a tedy směřovat k rychlému vymožení pohledávky
a ke spravedlivému uspořádání majetkových vztahů mezi
dlužníkem a věřitelem.
Jak jste se stal exekutorem?
Exekutorem jsem teprve
od 1. ledna 2019, ale na poli
exekučního práva se pohybuji
od roku 2007, kdy jsem se stal
koncipientem a později kandidátem u svého předchůdce
a zároveň otce. Exekutorem
jsem proto, že si myslím, že
dluhy se zkrátka mají platit.
Zároveň mě tato poměrně nová
a moderní profese interesovala
a konečně jsem chtěl přispět
k tomu, aby lidé nevnímali
exekutory – a často také věřitele – negativně, jak nám média mnohdy podsouvají.
Bezplatná právní poradna je
na Úřadě MČ Praha 9 otevřena jednou měsíčně. Kolik lidí
v průměru přichází požádat
o pomoc a čeho se problémy
týkají?
Je to průměrně kolem 5 až 10
lidí. Otázky jsou pochopitelně
různé, ale většinou se týkají

základních informací typu
jak zjistit, zda je proti někomu vedena exekuce, co dělat
v případě probíhající exekuce,
kolik činí náklady exekuce,
jaký majetek dlužníků lze postihnout apod.
Kvůli čemu si lidé, kteří vás žádají o pomoc, půjčují především
a proč nejsou schopni splácet
půjčky?
Dost často si lidé půjčují, aby
zvýšili svou životní úroveň,
i když na ni reálně nemají.
Roli může hrát také nadměrná
reklama. A tím, že si hlavně
v minulosti půjčovali často velmi nezodpovědně na vše možné
a všude možně, tedy i u nejrůznějších subjektů poskytujících
ﬁnance na mimořádně vysoké
úroky, mohli se lehce dostat
do tzv. dluhové spirály. Když
přičteme nepříznivé životní
situace, jako je rozvod, nemoc,

ztráta zaměstnání atd., je to pak
často o to složitější.
Obrací se na vás v poradně také
věřitelé?
Ano, věřitelé mají také často
svoje nemalé problémy spojené s nezaplacením dluhu.
Uvědomme si, že to mohou
být lidé, kteří půjčili peníze
s dobrým úmyslem, anebo
živnostníci či řemeslníci, kterým nezaplatili za odvedenou
práci či provedené služby. Mezi
věřiteli jsou i obce a družstva
vymáhající dlužné nájemné
a poplatky za služby. A také
třeba zoufalé matky vymáhající výživné na svoje děti.
Co považujete ve své práci
v poradně za úspěch?
Úspěch je asi silné slovo,
avšak určitě jsme zvýšili informovanost občanů a účastníků řízení, nezřídka poučili

dlužníky o jejich procesních
právech a někdy třeba jen
dodali sebevědomí, že je lepší
problém řešit než strkat hlavu
do písku. Chtěl bych ale v této
souvislosti připomenout, že
bezplatnou poradnu pravidelně a kvalitně poskytuje také
Exekutorská komora ČR.
Poradíte, jak se nedostat
do hledáčku soudního exekutora, když jsem v situaci, že si
musím půjčit peníze?
To je o té větší zodpovědnosti,
o které jsem hovořil. Důležité
však je, pokud se někdo dostane do exekuce, a to se stát
může, aby komunikoval, přebíral poštu a chtěl dluh řešit –
a to i za situace, která se může
zdát bezvýchodnou. Exekutor
a jeho zaměstnanci jsou také
jen lidi a umí nepříznivé situace pochopit a vědí také, jak
je alespoň částečně řešit. [mk

INFO

Co dělat, abych „nespadl“ do exekuce
Dluhy jsou nepříjemné, ale je důležité je platit co nejdříve. S každým dalším krokem se totiž zvyšují náklady na straně dlužníka.

na základě pověření soudu může exekuci zahájit. Když svůj
dluh uhradíte, vyhnete se nákladům exekuce.

Někdo po mně chce zaplatit dluh, přišla mi upomínka
Komunikujte. Ověřte, že částku skutečně dlužíte, a dluh co
nejrychleji uhraďte. Nemáte-li prostředky na okamžitou úhradu, domluvte si splátkový kalendář. Pokud s dluhem nesouhlasíte, co nejrychleji se pokuste svou záležitost vyřešit s tím,
kdo vám upomínku poslal (věřitelem). Když svůj dluh uhradíte, vyhnete se nákladům soudního řízení a exekuce.

Nezaplatil jsem dluh, píše mi exekutor
Nejprve vám exekutor doručí výzvu k dobrovolnému splnění
povinnosti, tedy uhrazení dluhu, spolu s dalšími dokumenty, zásadně i s exekučními příkazy, kterými je váš majetek už
zablokován. A to proto, aby nedošlo ke zmaření účelu exekuce.
To například znamená, že peníze jsou stále blokovány u vašeho
peněžního ústavu, ale dosud nebyly převedeny na účet exekutora. Vymáhanou částku (pohledávku) můžete uhradit ve lhůtě
30 dnů od doručení výzvy následujícími způsoby:
 na bankovní účet soudního exekutora
 poštovní poukázkou
 osobně na pokladně exekutorského úřadu.
Když svůj dluh uhradíte, zaplatíte jen část nákladů exekuce.
Další informace na www.justice.cz/jsem-v-exekuci [

Dostal jsem úřední dokument, který mi ukládá uhradit dluh
Uhrazení nezaplaceného dluhu vám může uložit například
rozsudek, platební rozkaz, notářský zápis nebo jiný exekuční
titul. Doručení tohoto dokumentu ještě neznamená exekuci.
Pokud ale dluh nezaplatíte, ten, komu dlužíte (oprávněný),
na vás může podat návrh k soudnímu exekutorovi, který
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Pražský žesťový soubor na radnici
Cyklus koncertů komorní hudby začíná v roce 2020 vystoupením Pražského žesťového souboru 23. ledna od 19 hodin v obřadní síni vysočanské radnice. Koncert připomene 40. výročí založení souboru a nese podtitul Od baroka k jazzu.
Počátky Pražského žesťového
souboru sahají do roku 1979,
kdy trombonista Jan Votava
a hornista Jiří Lisý založili
během svých studií Žesťové
kvinteto posluchačů pražské
konzervatoře. Navázali tak
na tradici svých otců, kteří hráli v Pražském žesťovém kvintetu. Zakladatelskou dvojici
doplnili trumpetisté František
Bílek a Jan Hasenöhrl a basový
trombonista Jiří Sušický.
Hned v prvním roce existence
(1979) získalo kvinteto první
cenu v celostátní soutěži Duškova Bertramka. V roce 1980 a 1981
na světovém festivalu v německém Bayreuthu vystupují
hudebníci již pod svým dnešním
názvem Prague Brass Ensemble
– Pražský žesťový soubor.
V roce 1982 získal soubor
třetí cenu a cenu nejlepšího
zahraničního účastníka na mezinárodní soutěži žesťových
souborů v Maďarsku. V roce
1987 přichází do souboru Arnold

Kinkal, který nahrazuje Jana
Hasenöhrla. V roce 1990 získal
Pražský žesťový soubor druhou
cenu na světové soutěži Preis der
Europa – Stadt Passau v Německu. V roce 1993 se stal novým
členem souboru Karel Kučera
a nahradil tak Jiřího Sušického.
Pražský žesťový soubor
vystupuje na prestižních festivalech doma (Prague Proms,
Smetanova Litomyšl, Czech
Brass Festival…) i v zahraničí (Festival Internazionale di
Ottoni v Itálii, Festival Mitte
Europa v Německu, Musikfesttage an der Oder v Pol-

sku…). Od roku 2000 vystupuje
soubor pravidelně na Summer
Band Festivalu na jihokorejském ostrově Jeju a koncertuje
i v mnoha dalších městech Jižní
Koreje. V roce 2005 reprezento-

val Českou republiku na světové výstavě EXPO v japonském
Aichi. Mimoto pětice hudebníků koncertuje v řadě zemí
Evropy, nejčastěji v Německu,
Rakousku, Itálii, Belgii, Polsku.
Soubor natočil sedm CD,
mezi nimiž kromě proﬁlových
projektů najdete společné nahrávky s varhaníkem Alešem
Bártou, orchestrem Virtuosi di
Praga, s korejským chlapeckým sborem Halla Boy’s choir
či dva tituly s vánoční tematikou vydané ve spolupráci
s německými umělci. [ jd, foto:
archiv souboru

KONCERT OD BAROKA K JAZZU
Pražský žesťový soubor zahraje ve složení František Bílek – trubka, Arnold Kinkal –
trubka, Jiří Lisý – lesní roh, Jan Votava – tenorový pozoun, Karel Kučera – basový pozoun.
Členové souboru, jehož repertoár zahrnuje hudbu od renesance až po jazz či slavné ﬁlmové a muzikálové melodie, jsou absolventy pražské Akademie Múzických umění a zároveň
předními hráči významných českých orchestrů.
Program:
J. S. Bach, G. F. Händel, F. X. Dušek, A. Dvořák, J. Ježek, G. Gershwin
Koncert se uskuteční v obřadní síni vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9.
Bezbariérový vstup (2. p./výtah). Omezená kapacita sálu.

INZERCE

25.-26. 1. 2020

LEDOVÉ SOCHY

SC-391086_12

S TÉMATIKOU KRÁLOVSTVÍ ČAR A KOUZEL,
NA STŘEŠE GALERIE HARFA.
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Zbraslavský salon
Výměnná výstava v rámci spolupráce MČ Praha 9 a MČ Praha-Zbraslav se uskuteční v Galerii 9 od 7. do 23. ledna 2020.

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
Valdemar Sokol, Zrcadlení

Už sedmý Zbraslavský salon
Když jsme se naposledy loučili
s některými výtvarníky, kteří
vystavovali na šestém Zbraslavském salonu ve vysočanské Galerii 9, byl už leden roku
2018. S nadsázkou jsme si tehdy říkali, že se určitě brzo zase
uvidíme, protože další výstava
bude již příští rok, tedy v roce
2019. Čas je neúprosný a před
námi je sedmý Zbraslavský
salon.

Tomík, Podpírání mraků

Na letošní Cenu starostky
MČ Praha-Zbraslav byla navržena fotografka Ivana Hamplová, která mnoho let trpělivě
dokumentuje aktivity zbraslavského loutkového divadla.
V její volné tvorbě se zase
často procházíme nenápadnou
a tichou krajinou kolem nás.
Pokud jste pravidelnými
návštěvníky Zbraslavského
salonu, jistě jste zaznamenali,
že se zde kromě prací zbraslavských výtvarníků setkáte
s autory, o nichž jste možná
slyšeli jen z doslechu a kteří
zatím na Zbraslavi ani v Galerii 9 nevystavovali.
Tak tomu samozřejmě bude
i letos. Jen namátkou vybírám a zároveň chci upozornit
na jemný humor přítomný
v nevšedních dílech textilní
výtvarnice Ivany Urbánkové.
A asi rozhodně nepřehlédnete
unikátní křehká Křídla, zavěšená v prostoru, od mladé
autorky Evy Zoubkové. Sochařka Elżbieta Grosseová nám
slíbila dopravit do galerie svá
trojrozměrná díla z kameniny.
Svou premiéru budou mít také
ohnivě barevná díla od malířky
Bohunky Waageové. A pokud

DE VÍTKA

Eva Zoubková

máte rádi jazz, tak v obrazech
Václava Frolíka ho jistě snadno
objevíte. Starší generaci pražských výtvarníků zastupuje neobvyklou technikou provedená
duchovní malba zaznamenaná
na deskových obrazech Valdemara Sokola. A zahraničním
hostem Salonu je tentokrát
polský malíř a graﬁk Zdzisław
Wiatr, který představí své kresby provedené netradiční tech-

nikou: markery, jejichž stopa
na vlnité lepence vytváří iluzi
fotograﬁe větrem čeřené noční
hladiny tajemných jezer.
Letos vystavuje nejvíce
autorů v historii Salonu a jen
tiše doufáme, že se vše podaří
do galerie úhledně poskládat
a přehlídka současného umění
vás zaujme. Protože sedmý
Zbraslavský salon 2019 prostě
musíte vidět! [František Tomík

Elzbieta Grosseová

Ivana Hamplová
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Zdeněk Janeček a host Katarína Gbúrová
Galerie 9 od 28. ledna do 13. února 2020 hostí výstavu
obrazů Ing. arch. Zdeňka Janečka a akademické malířky
Kataríny Gbúrové.

Zdeněk Janeček: Benátky

Ing. arch. Zdeněk Janeček (*1956)
Autorizovaný architekt při
České komoře architektů
a člen Bloku architektů a výtvarníků.
Vystudoval architekturu
na Fakultě architektury a urbanismu ČVUT v Praze.
V roce 1981 po ukončení
studia nastoupil do ateliéru
PÚ VHMP AA3 – Projektový
Ústav výstavby hl. města Prahy (posléze Architektonické
studio Gama a Ateliér GAMA),
vedený Ing. arch. Karlem
Pragrem, kde pracoval do roku
1999.
Mimořádné profesní zkušenosti získal při rekonstrukci
Národního divadla a na výstavbě Nové scény v letech
1981-1983. Dále také při
rekonstrukci Domu umělců Rudolﬁna v letech 1990-1992,
byl zodpovědný za úpravy
prvního nadzemního podlaží,
za technické a technologické
vybavení, dispoziční uspořádání zázemí hudebníků
a prostory pro veřejnost,
reprezentační prodejnu a pokladny. V roce 1993 byla rekonstrukce Rudolﬁna oceněna
jako stavba roku v kategorii
rekonstrukcí.
V roce 1993 byl u prvních
porevolučních projektů satelitního osídlení Prahy rodinnými domy v Kamenici.
V roce 1996 se jako spoluautor
podílel na dostavbě a rekonstrukci budovy Okresního
úřadu v Rychnově nad KněžLEDE N
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nou a v letech 1996-1999
na výstavbě obytného souboru
500 bytů U Kříže v Praze Jinonicích, který byl oceněn jako
stavba roku. Poslední práce
v Gamě v letech 1998-2000,
kterou projektoval s arch.
Pragerem, bylo nákupní centrum Park Hostivař.
V roce 2000 přestoupil
do architektonického ateliéru
Ing. arch. Petra Bílka - Bílek
Associates s.r.o, kde setrval
až do roku 2014. Pracoval
s ním a s Ing. arch. Marcelou
Bílkovou na zakázkách pro
ministerstvo zahraničních
věcí: rezidence českého velvyslance na Slovensku, úpravy rezidence a velvyslanectví
USA, Japonska a Kuvajtu
v Praze.

Dále pro zahraniční investory - od změny územních
plánů až po realizaci projektů
- jako např. obytný soubor
deseti bytových domů Dvůr
nad Rokytkou v pražských
Vysočanech v letech 20042006. V roce 2011 byl zodpovědný za projekt i provádění
stavby na Revitalizaci sídliště
Rochlice v Liberci. V roce 2013
byla tato stavba nominována
na stavbu roku Libereckého
kraje.
V roce 2006 byly u něj zjištěny první příznaky Parkinsonovy choroby. Až do roku
2014 pracoval v ateliéru bez
omezení a na plný výkon.
Dnes je v invalidním důchodu
a nové architektonické úkoly
mu schází. Začal se tedy záhy
věnovat své zálibě kreslení
a malování. Hlavním zobrazovaným námětem jsou mu
významné architektonické
stavby a mosty z různých koutů Evropy, ale i z míst mnohem vzdálenějších (Gruzie,
Uzbekistán).
Rád se s vámi podělí o radost, kterou mu tato činnost
poskytuje.
Výstavy:
2016 Komorní výstava na Úřadě městské části Praha 11
2017 Galerie pro onkologické
pacienty a podporující umělce
v Praze 1
2019 Balneo Lípa, Centrum
rehabilitace a fyzioterapie,
Praha 13

Akademická malířka Katarína
Gbúrová (*1957)
Své první obrázky vystavovala
už v dětství ve svém rodném
domě na jihu východního Slovenska. Zájem o malování ji
přivedl na střední umělecko-

Katarína Gbúrová: Eurydika

průmyslovou školu v Košicích.
Následovaly tři roky práce
v ateliérech Státního divadla v Košicích a pak studium
na VŠUP v Praze, ateliér Ilustrace a užité graﬁky prof. Jiřího
Mikuly.
Od roku 1986 je výkonným
umělcem se svým ateliérem
v Praze. Kromě výtvarné
tvorby využívá svého pedagogického vzdělání při práci
s dětmi.
Samostatně vystavovala
dvakrát na Slovensku a dvakrát v USA.
Výstavy v Galerii 9 se účastní
jako host na přání svého osobního přítele Ing. arch. Zdeňka
Janečka. [ek
POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny
věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění.
Za krátkou dobu můžete z obyčejných
věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se
odreagovat od denního shonu a ještě si
odnést vlastní umělecké dílo.
Program dílen v Galerii 9 vždy ve středu
od 17 do 19 hodin.
8. 1. – obrázek s kaligraﬁckým
písmem
15. 1. – brože z plsti
22. 1. – papírové květiny kusudama
29. 1. – ubrousková technika/obrázek

Dámský klub
od 19 do 21 hodin
22. 1. – relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte objednávat. Kapacita je ale omezena provozními
možnostmi. Kurz probíhá přímo ve výstavních prostorách.

Zdeněk Janeček: Florencie – Ponte Vecchio
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Divadlo Gong
8. 1. středa 19.00
Posezení u cimbálu
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.
9. 1. čtvrtek 19.00
Xindl X – Koncert pro Dům pro Julii
Speciální akustické vystoupení na podporu dětského hospice Dům pro Julii.

21. 1. úterý 19.00
Ondřej Havelka a Melody Makers
uvádějí Swing nylonového věku
Koncertní show, ve které Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers předvedou
nejkrásnější a nejžhavější swingové ﬂáky
vrcholné éry bigbandového swingu z let
1945–1948.

10. 1. pátek 19.00
Xindl X – Koncert pro Dům pro Julii

22. 1. středa 19.00
Robert Bellan: Normální debil

11. 1. sobota 19.30
Malá scéna
Marcela Voborská a Helena Maršálková v pořadu „Jak je neznáte“
Program znovuoživených písniček
od známých autorů v podání zpěvaček
Heleny Maršálkové a Marcely Voborské.
Hudební doprovod Ondřej Paska a Tomáš
Suchomel. Mluvené slovo Honza
Macoun.

23. 1. čtvrtek 19.00
Asonance
Koncert skupiny zaměřující se na skotské a irské lidové balady.

12. 1. neděle 16.00
Novoroční taneční show Institutu
regenerace
Večírek taneční školy Jany Voříškové,
na kterém vystoupí studentky a lektorky
Institutu regenerace a jejich hosté.
13. 1. pondělí 19.00
Pavel Fiala, Josef Dvořák: S Pydlou
v zádech
Prostý lidový chytrák se zaplétá v šachové partii mocných. V hlavní roli J. Dvořák.
14. 1. úterý 19.00
Brej den, pane doktor
Divadelní spolek Post Scriptum
Hra plná ﬁgurek z okraje lidské společnosti inspirovaná novelami Johna
Steinbecka.
15. 1. středa 19.00
Jazz Club Gong
Classic Jazz Collegium Boba Zajíčka
Nestárnoucí legenda českého tradičního
jazzu, která nahrála hudbu také k televiznímu seriálu Prima sezóna podle
románu Josefa Škvoreckého.
16. 1. čtvrtek 19.00
Co vy na to, pane Šmoldasi?
ZADÁNO
Večer plný humoru s oblíbeným moderátorem, básníkem a překladatelem Ivem
Šmoldasem. Hudební doprovod Barbora
Mottlová a Accoustic.
17. 1. pátek 19.00
PREMIÉRA
Robert Bellan: Normální debil
Příhody notorického průšviháře z dětství
prožitého v socialistickém Československu v retrokomedii na motivy stejnojmenné knihy. V hlavní roli L. Noha.

27. 1. pondělí 19.00
Neil Simon: Bosé nohy v parku
Jak žít ve dvou, když zrovna platí, že se
protiklady přitahují? V hlavních rolích
V. Freimanová a R. Hrušínský.
28. 1. úterý 18.30
Vystoupení žáků ZUŠ Učňovská, Praha 9
30. 1. čtvrtek 19.00
Zdeněk Izer na plný coole!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.
31. 1. pátek 19.00
Marc Camoletti: A do pyžam!
Aby zatajil milenku před vlastní ženou,
vydává ji za milenku svého přítele.
Netuší však, že jeho přítel je zároveň
milencem jeho ženy. V hlavních rolích
L. Noha, L. Zedníčková a L. Langmajer.

GONG DĚTEM
4. 1. sobota 15.00
O. Preussler, P. Johansson: MALÁ
ČARODĚJNICE
4+
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně
patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.
9. 1. čtvrtek 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: ZÁHADA
HLAVOLAMU
6+
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní
prkna.

19. 1. neděle 9.00, 11.30, 14.30
a 17.00
Koncert žáků Hudební školy Yamaha
Pořad Kulturního a rodinného centra
Knoﬂík.

10. 1. pátek 10.00
Malá scéna
B. Němcová, J. Bílek: O STATEČNÉM
KOVÁŘI MIKEŠOVI
3+
Loutková pohádka o klukovi, který si
vyrazí do světa a zvítězí nad drakem
i hloupostí. Má sílu za tři, ﬁštrón za pět
a srdce velké za deset bohatýrů!

20. 1. pondělí 19.00
Edward Taylor: Co takhle ke zpovědi.../
„Pardon me, Prime Minister“
Sídlo premiéra zasáhla bomba! Vláda Jejího
Veličenstva se chystá splnit svůj slib zatočit
se zábavním průmyslem a hazardem.
V hlavních rolích P. Nárožný a J. Čenský.

11. 1. sobota 15.00
J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI
A KOČIČCE
3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.

18. 1. sobota 19.00
Robert Bellan: Normální debil

16

26. 1. neděle 16.00
Eduardo De Filippo: Filumena Marturano
Vztahová komedie plná italského temperamentu. V hlavních rolích S. Stašová
a S. Skopal.
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Z představení Elektrický Emil. Foto: dg

13. 1. pondělí 10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
3+
Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu
potoka.
14. 1. úterý 10.00
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ
KOCOURKA MODROOČKA
3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.
15. 1. středa 10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI
A KOČIČCE
3+

úpravě pro dva herce. Shakespeare v próze. Shakespeare is dead! Prostě o lásce.
24. 1. pátek 10.00
O. Lážnovský: MASARYK ANEB Z C.K.
SKRZ T. G. M. DO ČSR
11+
Představení na pomezí divadelního
dokumentu a únikové hry, jež pomocí
divadelní interakce přibližuje dětem
základních škol život T. G. Masaryka
a vznik první Československé republiky.
25. 1. sobota 15.00
O. Lážnovský: MASARYK ANEB Z C.K.
SKRZ T. G. M. DO ČSR
11+

6+

27. 1. pondělí 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: STÍNADLA SE
BOUŘÍ
6+
Pokračování kultovní klukovské románové trilogie navazující na již úspěšně uváděnou první část – Záhadu hlavolamu.

17. 1. pátek 10.00
O. Lážnovský: JAK JULES ŽIL VERNE
8+
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.

28. 1. úterý 10.00
E. Petiška, M. Mazal, R. Klučka: BIRLIBÁNOVA PODIVUHODNÁ CESTA
4+
Divotvorná a poučná cesta jednoho zlobivého a rozmazleného kluka za záchranou jeho robotického kamaráda.

18. 1. sobota 15.00
M. Twain, V. Štěpánek: DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA 8+
Škola? Pche! To je přece ztráta času,
když venku se zatím dají zažít velká
dobrodružství.

29. 1. středa 10.00
M. Twain, V. Štěpánek: DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
8+

16. 1. čtvrtek 10.00 a 14.15
J. Foglar, O. Lážnovský: ZÁHADA
HLAVOLAMU

20. 1. pondělí 9.00
Malá scéna
J. Menzel, M. Pokorný: MÍŠA KULIČKA
3+
Příběhy malého nezbedného medvídka
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice
Barbory a klauna Vasila.
20. 1. pondělí 10.15
J. Werich, M. Pokorný: LAKOMÁ
BARKA
5+
Veselá i poučná pohádková klasika
o špatných lidských vlastnostech pro
děti i dospělé.
21. 1. úterý 10.00
O. Preussler, P. Johansson: MALÁ
ČARODĚJNICE

4+

22. 1. středa 10.00
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL
9+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
23. 1. čtvrtek 10.00
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
ROMEO & JULIE
12+
Největší příběh všech dob, který není
nutné představovat. Tentokrát v unikátní

30. 1. čtvrtek 10.00
R. Kipling, V. Štěpánek: KNIHA DŽUNGLÍ – MAUGLÍHO POSLEDNÍ BOJ
5+
Z lidského mláděte vychovaného vlky
vyrostl silný mladý a inteligentní muž.
Jeho úhlavní nepřítel zlý tygr Šér Chán
se však nevzdává.

KLUB KOCOUR
21. 1. úterý 19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
23. 1. čtvrtek 19.30
BLŮZA TRIO
Hudební uskupení hrající svoji tvorbu i převzaté songy ve stylu jazz, blues a funky.
30. 1. čtvrtek 19.30
USB BAND
Poetický folk-rock.
INFO

Možnost nákupu dárkových poukazů.
Více informací v pokladně Divadla
Gong.

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9, tel.: 266 311 629,
777 865 885, e-mail: gong@divadlogong.cz
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Největší umění je zbavit se svých nápadů
První letošní premiérou ve vysočanském Divadle Gong je retro komedie Normální debil. Hru na motivy vlastní stejnojmenné
vzpomínkové knihy napsal a režíroval Robert Bellan (1966), kterému jsme při té příležitosti položili několik otázek.
dlaždici nebo pálit kvas. Dokážu taky chytat ryby, hrát
golf, vázat uzly, číst morseovku a tančit a imitovat hlasy.
Maminka mi kdysi jako dítěti
na otázku, čím budu, až budu
velký, odpověděla, že jsem tak
šikovný, že můžu být čímkoliv. A já jí věřím. Jsem zářný
příklad, že není podstatný
talent, ale míra přesvědčení,
že ho mám. Živit se potom dá
fakt čímkoliv. Ale já přece jen
doufám, že zůstanu u divadla,
to mě baví nejvíc. Ostatním
věcem se věnuji jen v pondělí,
kdy se v divadle nezkouší.

Mohl bys neznalému divákovi
trochu přiblížit, o čem je hra
Normální debil, která bude mít
v lednu v Gongu premiéru?
Jedná se o retro komedii, jejímž
základem jsou příhody z mého
dětství prožitého v socialistickém Československu. Snažil
jsem se o propojení humoru,
nadsázky i nostalgie. Divák se
ocitne spolu s hlavním hrdinou například v socialistické
domácnosti, ve škole, na fotbalovém hřišti, v nemocnici
nebo třeba i na překvapivě
hřbitovním sexuálním večírku. Nedílnou součástí inscenace je dobová „pop music“,
vysílání Československé televize a odborný pohled na psychický vulkanismus.
Kdy a proč tě napadlo zveřejnit
vzpomínky na své dětství?
Na prvotní impulz, proč jsem
začal sepisovat své vzpomínky, si už nevzpomínám, ale
pravděpodobně to jednoduše
souviselo s chutí zaznamenat
originalitu situací, které mě
v dětství potkaly. A také se
zřejmě pokusit jakousi psací
„autoterapií“ vyrovnat s následky tradiční rodičovské
výchovy. Příhody z dětství
jsem psal ve volných chvílích
jen tak do šuplíku, bez nějakých literárních ambicí. To,
že nakonec vyšla knížka, je
spíš zásluha kamarádů než
moje. Nicméně už při psaní
této „šuplíkové“ literatury mě
stále častěji napadalo, že většina situací by mohla fungovat
i na jevišti. Deﬁnitivní rozhodnutí napsat divadelní hru
pak přišlo po sérii autorských
čtení knihy, při kterých diváci
napříč republikou reagovali
na vybrané kapitoly pro mě až
překvapivě hlasitým smíchem.
V české literatuře a dramatu
existuje už celá řada děl zabývajících se tématem vnímání
minulého režimu očima dítěte.
Nebál ses při psaní a režírování
„Debila“, že bude srovnáván
třeba s Hrdým Budžesem či
s Báječnými léty pod psa?
Nebál. Je to svou formou i obsahem natolik jiné, že není
důvod tato díla srovnávat. Spíš
než sondu do dobových souvislostí vyprávím pouze historky ze svého dětství, nijak
tu dobu politicky nehodnotím.
Jsou to mé osobní vzpomínky
LEDE N
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Robert Bellan

na různé pubescentní průšvihy týkající se především sexu
a dospívání. Jednoduše řečeno
jde spíš o deník puberťáka
v socialistických reáliích než
o cokoliv jiného. Jestli by to
mohlo někomu něco připomínat, tak spíš knihu Mládí
v hajzlu. Což by mě potěšilo,
protože tuhle klasiku jsem měl
jako předobraz a inspiraci svého vyprávění.
Je nějaká tvoje oblíbená pasáž
z knihy, která se do divadelní hry už nevešla, nebo se
do adaptace nehodila?
Například jedna docela oblíbená knižní historka z dětství
se tam nevešla, protože už mi
pro jevištní zpracování přišla
trochu přes čáru. Je to situace,
kdy s tělocvičným granátem
provádíme s kamarádem
na chodbě základní školy
vtipnou rekonstrukci atentátu
na Heydricha. Z pohledu divadelního diváka už mi to tak
vtipné nepřišlo.
Když se člověk podívá na tvoje
dosavadní režijní působení,
tak se skládá takřka výhradně
z komedií. Je to tím, že je ti
komedie bližší, nebo tím, že je
prostě tak výrazná poptávka
po veselohrách?
Myslím, že komedie jsou mým
osudem. I v civilu musím pořád vymýšlet nějaké vtipné
situace, případně vylepšovat
ostatním věty, aby zněly vtip-

ně. Je to trošku prokletí, ale co
nadělám, nemohu si pomoci.
Každá věta nebo situace se dá
říct nebo vyložit třeba deseti
způsoby a jen jeden je ten nejlepší. Je to dřina, která je založená z velké části na timingu.
Já mám takovou úchylku, že
dokonce při zkoušení upozorňuji herce na přesná místa,
kdy bude smích: „Tady si dej
menší pauzu na krátký smích,
velký smích přijde až po té
druhé větě…“ No a když něco
nefunguje, jak má, klidně to
třeba na třetí repríze zruším.
Nekompromisně! Někdy říkám, že dobrého režiséra nedělá množství nápadů, ale spíš
umění se svých nápadů zbavit.
Máš vyhlédnutý nějaký dramatický kus, který bys rád v budoucnu režíroval?
Romeo a Julie. Například by
mě bavila verze ze současnosti
s bílou Julií a Romem Romeem.
Kdyby se stalo, že bys nemohl
působit v divadle, čím by ses
živil? Umíš něco rukama?
Umím. Někteří přátelé mi
dokonce říkají Forreste. Jsem
nejenom úspěšný dramatik
a režisér a píšu knihy, které si
sám ilustruji, ale jsem i manuálně zručný. Sice klouby
už trochu vykazují známky
artrózy, ale i tak zvládnu třeba
vymalovat pokoj, očalounit
křesílko, udělat betonovou
D EV Í T K A
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Nedávno jsme oslavili Nový rok.
Utkvěl ti nějaký silvestr v paměti?
Ano. Je to, jak jinak, veselá
historka. Měl jsem režijně na starosti celý program
„Silvestr 2000“ na náměstí
v Uherském Hradišti, včetně
projekce a zkoordinování pyrotechnických efektů. Nechal
jsem umístit do přístřešku
před promítací plochou videoprojektor a odešel si pro
svařák. Než jsem se vrátil,
projektor zmizel. Nejenže tak
krachl připravený program
založený na promítání a diskotéce, ale ještě ukradli mnou
půjčenou věc za sto tisíc! Když
potom bouchaly rachejtle
a všichni se radovali, já bez
ducha nešťastně seděl sám
ve stanu s prázdnou krabicí
od projektoru. A aby toho
nebylo dost, někdo bez mého
vědomí předčasně odpálil
ohnivý nápis 2000 na balkoně
radnice zrovna při projevu
starosty! Tož, pěkné to bylo.
Nakonec všechno dobře dopadlo. Projektor se našel v divadle, kam ho odnesli zvukaři
– kvůli opravě kabelu. A starosta neuhořel. V dýmu a prskání světel zmizel bez úhony
z balkonu za velkého aplausu
diváků jak Copperﬁeld. Jen já
mám doteď trauma, když slyším ohňostroj… No tak úplně
veselá v tu chvíli ta historka
nebyla… ale v paměti mi to
utkvělo, ne že ne! [Text a foto: dg
INFO
Premiéra komedie Normální debil se
uskuteční v Divadle Gong v pátek
17. ledna od 19 hodin. Hned v sobotu
18. ledna od 19 hodin máte možnost
vidět první reprízu.
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Kurzy kreslení se blíží
Divadlo Gong neustále rozšiřuje nabídku uměleckých kurzů pro veřejnost, které probíhají v Obecním domě v Jandově ulici.
V jarním semestru na vás tentokrát čekají kurzy kresby a malby, které povede prosecká výtvarnice, ilustrátorka a spisovatelka
knih pro děti Zora Sládková.
Co může případný zájemce
o tebou vedený Kurz kresby
a malby očekávat?
Každý ví, co se mu líbí, i když
třeba neumí danou techniku
přesně pojmenovat, vidí, jak
někdo maluje, a chtěl by to
umět taky tak. Od toho se
odrážíme. Může se chtít třeba zdokonalit ve stínování,
nakreslit věrohodně něco realistického nebo si vyzkoušet
abstrakci. Úplný začátečník
si osvojí základy kresby, což
není vůbec těžké. Až je vstřebá, může se pustit dál.
Ve tvém repertoáru je i technika
pravou mozkovou hemisférou.
Můžeš ji potenciálním zájemcům přiblížit?
Tuto metodu vyvinula už asi
před půl stoletím Betty Edwardsová, která zkoumala
kreslení z pohledu neurologa a ptala se, co se při něm
v mozku děje. Mně kdysi tahle
metoda hodně pomohla, protože když mi něco nešlo, tak
mi vyučující většinou ukázali,
jak to má vypadat správně,
ale už mi nedokázali vysvětlit, jak se to má dělat. A tahle
metoda to dokáže překonat.
U nás byla hojně propagována,
ale málokdo ji dokázal správně učit. Problém byl v tom,
že na většině těchto kurzů se
učilo kreslení portrétu, a to

důležitější u kreslení mi přijde
neznechutit studenty špatně
zvoleným tématem. Kdysi jsem
absolvovala kurz, na němž se
mělo dělat takové odporné
zátiší složené z ošklivých bot.
Když jsem se to pokoušela počtvrté namalovat, došlo mi, že
něco tak odporného vůbec nechci dělat. Přijde mi mnohem
lepší, když člověk kreslí, co se
mu vizuálně líbí, co má rád.
z fotograﬁe, což už je z logiky
věci chyba. Je to, jako kdybyste začínali výuku gymnastiky
saltem. Portrét je jedna z nejtěžších disciplín a je nutné se
ho učit podle živého modelu.
Co když se někdo bojí, že mu
malování nepůjde, za kurz zbytečně utratí peníze?
Vedla jsem už celou řadu kurzů, jak dlouhodobějších, tak
intenzivních víkendových,
a pokrok udělal každý. Dokonce jsem měla na starosti
chlapce, který byl dysgraﬁk
a měl problém sledovat linku.
Ten kupodivu udělal vůbec
největší progres ze všech studentů, které jsem kdy měla.
Každý, kdo se na takové kurzy
hlásí, sleduje nějaké své zájmy.
Někdo chce pro někoho vytvořit pěkný dárek, jiný by rád
maloval květiny, další se chystá na výtvarnou školu. Nej-

Naučila ses při kurzech, které
jsi sama vedla, něco i ty?
Být pozornější k lidem. Třeba
to, že někdo ze studentů nic
neříká, může znamenat, že si
neví rady. Nebo se mi stalo, že
jsme na kurzu kreslení pravou
mozkovou hemisférou dělali
základní cvičení, které vždycky každý zvládnul. Najednou
jsem měla jednu paní, která se
zasekla hned na začátku a nebylo jasné, čím to je. Pak jsem
si všimla, že sedí se zkříženýma nohama, a tak shrbená, že
to musí nutně její mozek tak
zaměstnávat, že už nemůže
uvolnit kapacitu na něco jiného. Jakmile změnila způsob
sezení, přestala mít problémy
cvičení dokončit.
Nakonec prozraď, na čem právě
pracuješ?
Dělám na dvou knihách, které
zároveň píši i ilustruji. První

kniha je pokračováním mé
předchozí knížky Oto hmyzí
detektiv a druhá se bude jmenovat Co nám poví chameleon. Všechno jsou to knížky
pro děti zhruba od osmi let.
Příběhy o Otovi jsou plánovány jako trilogie a sledují
hlavního hrdinu a jeho kamarády, kteří se zajímají o přírodu, přesněji o hmyz, rostliny
a houby. Z napínavého děje
se malí čtenáři navíc dozvědí
zajímavé informace o přírodě. „Chameleon“ je bohatě
ilustrovaná naučná knížka
o zvířatech a jejich nevšedních
fyzických schopnostech. Náš
vypravěč chameleon si o sobě
na začátku myslí, kdovíjaký
není frajer, když se třeba umí
dívat každým okem jinam,
měnit barvu a vystřelovat
jazyk, ale jak potkává další
zvířata, zjišťuje, kterak jsou
úžasně uzpůsobena k přežití.
[dg

INFO
Kurzy kresby a malby startují v lednu
a únoru 2020. Přihlašujte se v kanceláři kurzů, telefonicky nebo e-mailem.
Elektronickou přihlášku najdete na webu
Divadla Gong.
Kontakty: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz
www.divadlogong.cz
Adresa: Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4, Praha 9

Přání z Edu Bubo Klubu Kurz šití: Háčkovaný kulich
Děkujeme za přízeň v roce 2019 a do roku 2020 vám přejeme spoustu pohody a spokojenosti.
A co nás v novém roce čeká?
Po tradičních prosincových
setkáních s Mikulášem, ﬂoristkami při pletení adventních
věnců nebo s maminkami
u zdobení perníků si za nedlouho užijeme masopustní

zábavu, která odstartuje další
kolečko našich každoročních
akcí. Moc se na všechny těšíme. Aby vám nic neuniklo,
nezapomeňte sledovat naše
webové stránky www.edububoklub.cz. [mv

V lednovém workshopu budete pracovat s háčkem a bavlnkou.
Naučíte se háčkovat řetízková
očka, pevná očka, sloupky
a polosloupky a během sobotního dne vykouzlíte parádní
kulich na zimu.
Kdy: sobota 18. ledna 10–16
hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, 4. patro (výtvarný ateliér)
Cena: 320 Kč (pracovní pomůcky v ceně)
S sebou: klubíčka vlny vámi vybrané barvy střední síly (200 g)
Kapacita kurzu omezena. Rezervace míst: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz,
elektronická přihláška
na www.divadlogong.cz. [Text
a ilustrační foto: dg
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Je tu nový rok s číslovkou 2020. Opět se můžete těšit na nejrůznější akce, aktivity, tábory,
soutěže a kroužky v Domě dětí a mládeže Praha 9.
Pololetky 30. ledna jsme pro
vás připravili více než aktivní.
Ve čtvrtek máme večerní program – Noc domečků. Užijeme
si noční orienťák v parku Přátelství, dekové hry, promítání
ﬁlmu a zájemci mohou přespat. V pátek zažijete několik
aktivit v podobě geocachingu,
výtvarného tvoření nebo poznáte naše Ozoboty.

V dalších měsících vás čeká
Pohádkový karneval, mnoho
sportovních soutěží a činností,
či uměleckých aktivit jako
kreslení na stojanech nebo
různé tvoření.
Sledujte naše webové a facebookové stránky a buďte v obraze. Už nyní se můžete hlásit
na letní tábory. V únoru vám
představíme nové kroužky. [mb

INFO

/0$07,"03*&/«b,%&4,07,:0;0#05*7¾57"3,"

7]¿  спсп

Dům dětí a mládeže Praha 9
Měšická 720/2
www.ddmpraha9.cz

Tvoření a zábava pro děti i dospěláky
Košík nápadů je dětský zájmový klub podporovaný městskou částí Praha 9, který najdete na adrese Špitálská 885/2A.
Děti, které rády tvoří, hrají
divadlo, mají rády pohyb,
výlety, přírodu a zvířátka, si
s námi užijí spoustu zábavy.
Využijte možnosti připravit
svým dětem příjemný vstup
do mateřské školy návštěvou
kroužků a prostřednictvím
krátkých nebo dlouhých
vstupů v našem klubu. Děti
si zvyknou na kolektiv ka-

proběhne hladce, bez zbytečného stresu. Domluvte si
návštěvu i mimo dobu uvedenou pro konkrétní kroužky. Přijďte si pohrát s novými
kamarády.
marádů, naučí se základní
sociální návyky a doladí
případné nedokonalosti.
Vstup do mateřské školy pak

Rezervace příměstských táborů
Od ledna probíhá rezervace
příměstských táborů. Nezapomeňte včas dětem rezervovat

příměstské tábory v období
jarních a letních prázdnin.
Čeká je pestrý program, výlety
a zajímavé zážitky.
Bližší informace o táborech
a kroužcích i možnosti návštěvy v Košíku nápadů podá
Jitka Obermajerová na tel.:
605 406 758 nebo e-mailu:
Jitkaobermajerova@seznam.cz
[jo

Akce a přednášky v Obecním domě v roce 2020
Obecní dům, Jandova 4, Praha 9–Vysočany. Na co se tu můžete těšit v letošním roce?
18. a 19. března 14.00–20.00
Vysočanský (ba)binec
(nabírání zboží 9. a 10. března)
26. března 17.00–18.30
Houbařská přednáška II – Jarní houby
16. dubna 17.00–18.30
Houbařská přednáška I – Nejsou to jen hřiby aneb rozšiřujeme si svůj houbařský repertoár
23. dubna 18.00–19.30
Přednáška kineziologie I
28. května 18.00–19.30
Přednáška kineziologie II

DLOUHODOBÉ KURZY
(zahájení leden/únor 2020)
Kreslení pro různé věkové kategorie:
Kurzy kresby a malby a s nimi
spojených technik výtvarného umění (frotáž, monotipy,
akvarel atd.), vhodné i jako přípravka na střední školy a školy
s výtvarným zaměřením.
Každé úterý: děti 1. stupeň
14.00–15.30, děti 2. stupeň
15.45–17.45, dospělí 18.00–
20.00, senioři 18.00–20.00
nebo 11.00–13.00.
LEDE N

2020

Cena za 10 lekcí: děti 1. stupeň 1500 Kč, děti 2. stupeň
2000 Kč, dospělí 2000 Kč, senioři 1800 Kč.
Rozvrh je pouze orientační,
podrobnější informace v kanceláři kurzů.

Kurz orientálního břišního tance
pro seniory
Břišní tanec zlepšuje držení
těla, koordinaci pohybů, uvolňuje pánev, protahuje záda
a odstraňuje zábrany.
Každou středu 11.00-12.00
Cena za 12 lekcí: 1200 Kč
Cvičení proti bolestem zad
a kloubů
Pravidelné systematické cvičení podle systému Jóga v
denním životě vhodné pro
řešení chronických i akutních
potíží. Individuální přístup
Každé úterý 9.30-11.00
Cena bude upřesněna
Cvičení pro seniory
Relaxační cvičení podle systému Jóga v denním životě.

Každé úterý 11.15-12.30
Cena bude upřesněna

Cena: 120 Kč/1 lekce (senioři
100 Kč)

Kurz tvůrčího psaní
Kurz pro začínající i pokročilé autory i pro adepty studia
žurnalistiky. Vhodné pro pokračující studenty i pro nově
příchozí.
Každou středu 17.00–18.30
Cena za 10 lekcí: 3000 Kč

Kurz masírování (pro seniory)
Základy masírování pomocí
metody vycházející z japonské
techniky shiatsu.
Každý čtvrtek 9.30–11.00
Cena: 250 Kč/1 lekce

Akrojóga pro začátečníky
Párová akrobacie, základní
balanční pozice, spolupráce
v pohybu.
Každé pondělí 17.00–19.00
Cena: 250 Kč/1 lekce
Jóga
Cvičení podle systému Jóga
v denním životě pod vedením
zkušeného lektora. Možnost
získání lekcí v elektronické podobě pro domácí procvičování.
Každé úterý 16.30–17.45
(otevřené cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé),
17.45–19.00 (dlouhodobý kurz
pro pokročilé)
D EV Í T K A
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Kurz Jsem tanec (pro seniory)
Taneční kurz vycházející
z pohybové praxe „Tanec
5 rytmů“.
Každý čtvrtek 11.15–12.45
Cena: 230 Kč/1 lekce
Hudební kurzy na míru
V případě zájmu volejte
777 853 883.
Podrobnější informace, novinky a případné změny sledujte
v aktualitách na našem webu
a na facebooku.
Bližší informace, kontakty
a rezervace: kurzy@divadlogong.cz, 777 853 883
www.divadlogong.cz
Facebook: Divadlo Gong
Změna podmínek vyhrazena.[dg
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Andílci od Vysočanského pivovaru
S Mateřskou školou U Vysočanského pivovaru je neodmyslitelně spojen pěvecký sbor pod vedením učitelky Ludmily Antonyové.
Jeho malí členové měli koncem roku opět – řečeno mluvou profesionálních zpěváků – plný diář. 3. prosince zpívali na pražském
arcibiskupství, 6. prosince olympionikům, 9. prosince na vysočanské radnici a 12. prosince v Domově seniorů v Novovysočanské.

Advent s kardinálem Dominikem Dukou se pro děti z hudebního kroužku pomalu stává
pěknou tradicí
Děti z pěveckého souboru s policejním prezidentem Janem Švejdarem (uprostřed)

Pěvecký sbor, do něhož s neúprosnou pravidelností vstupují
noví a noví členové a ti starší ho
s odchodem z mateřské školy
opouštějí, vede učitelka Ludmila Antonyová už více než dvacet
let. Sama vyrostla v proslaveném pěveckém sboru jihočeských učitelek a později jedenáct
let zpívala po boku věhlasného
pěvce opery Národního divadla
Eduarda Hakena. Dnes s nadšením učí zpívat ty nejmenší. Je to
nikdy nekončící práce, protože
každý rok s novými dětmi začíná od samých začátků. A stalo
se tradicí, že její malí zpěváčci se koncem každého roku
v době adventu mění v malé
andílky rozdávající minimálně
stejnou radost jako profesionální pěvecké hvězdy.

Arcibiskupství pražské
Svá adventní vystoupení zahájily děti z MŠ U Vysočanského
pivovaru koledami na Arcibiskupství pražském, kde
vystoupily pro generalitu bezpečnostních sborů ČR. Jejich
originální představení přítomné tak nadchlo, že už 7. února
letošního roku budou zpívat
v Muzeu Policie ČR v Praze.
S nadsázkou lze říci, že
„předskokanem“ při koncertu
malých andílků od Vysočanského pivovaru byl sólista z katedrálního sboru od Sv. Víta
s adventními písněmi od skladatele Luboše Sluky. Na camballo ho doprovázel regenschori
z Chrámu sv. Víta Josef Kšica
a na hoboj profesor Pražské
konzervatoře Jan Thuri.

S paní učitelkou Ludmilou Antonyovou na vysočanské radnici

Zpívání pro olympioniky
Už potřinácté zpívaly děti
6. prosince na předvánočním
setkání olympioniků – medailistů, které se konalo na Masarykově koleji v Praze 6.

Ostatně s vrcholovými sportovci mají už léta úzké kontakty. Olympionici – ti dříve
narození i současní – totiž
nikdy nechybí na olympiádě
mateřských škol, kterou každý červen pořádá právě Mateřská škola U Vysočanského
pivovaru i pro ostatní školky
v deváté městské části.

Adventní koncert
pro rodiče i seniory
Před rodiči se děti z pěveckého
souboru pochlubily svým uměním v obřadní síni vysočanské
radnice v Praze 9 v pondělí 9.
prosince 2019. A o tři dny později rozdávaly radost v Domově
seniorů v Novovysočanské.
Díky jejich bezprostřednosti
a opravdu pěkným výkonům
roztálo srdce nejednoho seniora. Tak zase za rok, andílci.
Za mnohaletou precizní práci
s malými zpěváky poděkovala
Ludmile Antonyové ředitelka
MŠ U Vysočanského pivovaru
Marie Ledererová. [mk, foto: archiv
V Domově seniorů Novovysočanská děti svým vystoupením vykouzlily vánoční atmosféru
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a kniha Abychom se nezbláznili

Doba mezi Palachem a Chartou 77 je v naší novodobé historii etapou svým zpĤsobem pĜelomovou, protože se v ní rodil autentický vzdor vĤþi
totalitnímu režimu. Ve vysoþanském gymnáziu
to byly undergroundové umČlecké a spoleþenské
poþiny. Mnohé z tČchto studentských podzemních
aktivit se následnČ rozvinuly v dílech význaþných
osobností porevoluþního umČleckého a kulturního života, neboĢ z tehdejších studentĤ se vyklubali znamenití režiséĜi, hudebníci, herci, literáti…
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Kniha o zapomenuté generaci
– Abysme se nezbláznili
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tin Schulz, hudebníci Michal Ditrich ze skupiny Abraxas, Karel Babuljak z Babaletu a další.
O dobČ vypovídají i pĜílohy knihy, které jsou
plné vzácných dokumentĤ a originálních fotograí.

Kniha Abysme se nezbláznili je k dostání v nakladatelství Galén, www.galen.cz, nebo Avatar,
www.avatar.cz

Gymnázium Vysoþany mezi Palachem a Chartou je podtitul knihy „Abysme se
nezbláznili“, která byla pokĜtČna zaþátkem Ĝíjna 2019 v Divadle Gong v Praze 9. Publikace pojednává o neznámé stránce života jedné generace studentĤ,
kteĜí byli vrženi do doby politických zmČn v þase 1968-1977. ýas to byl sice
mnohdy morbidní, ale zároveĖ i pĤvabný.

Nastupující generace se musela vyrovnat
s normalizací v pookupaþním ýeskoslovensku. A právČ ve vysoþanském gymnáziu se
sešly desítky studentských osobností, aby
pomocí rĤzných strategií odolávaly totalitní
moci. V nich hrálo nejvČtší roli umČní spolu
s recesí.

Mozaika událostí jako obraz doby
SvČdectví studentĤ vysoþanského gymnázia
je vybudované jako koláž literárních forem
a zpĤsobĤ vyprávČní, kdy každý z autorĤ
vstupuje na stránky se svou verzí událostí
tak, jak mu to dovolí pamČĢ a nČkdy i svČdomí. PĜed þtenáĜem tak vyvstává mozaika
tehdejších událostí – malých, obyþejnČ lidských, jež se odehrávají za všudypĜítomného dozoru strany a vlády, jak se tehdy Ĝíkalo,
i sonda do vnitĜního života dospívajících lidí
v období doznívajícího étosu 60. let a poþínající komunistické normalizace.
Na knize se autorsky podílely i známé osobnosti kulturního a umČleckého života, které
v þase normalizace navštČvovaly vysoþanské
gymnázium, napĜ. režisér Václav KĜístek, kameraman a režisér Martin Duba, herci OndĜej Havelka, Miroslav Vladyka, básník OndĜej
Fibich, televizní a rozhlasový publicista Mar-
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pod dohledem sovČtských tankĤ – byl zákaz
oslavit Mezinárodní den studentĤ 17. listopadu. Ke stávce 60 000 vysokoškolákĤ se
pĜipojily i školy stĜední.
Podle vzpomínek Václava Jelínka to probČhlo ve Vysoþanech takto: „My jako studenti prvního roþníku jsme byli víceménČ
ve vleku starších spolužákĤ, mezi nimiž byl
aktivní zejména Richard ŠkvaĜil, tehdejší
intelektuální legenda. NČkteĜí z nás po celé
tĜi dny zĤstali ve škole, spali jsme ve spacácích ve tĜídách. Konaly se rĤzné akce a vše
mČlo podobu dlouhého happeningu. VČtšina
profesorĤ s námi byla solidární a pan Ĝeditel
MynáĜ byl opravdu velmi aktivní. Po nČkolika dnech se všechno vrátilo do normálu,
nevím, zda plánovanČ þi to prostČ chcíplo.“
Krátce o editorech knihy
OndĜej Fibich:
Samizdatový vydavatel a pozdČji i nakladatel a antikváĜ. Dobrodruh, badatel a léþitel,
poslední johanita na strakonickém hradČ.
ýlen þeské sekce Mezinárodního PEN klubu a úþastník III. odboje. Žije u hory Antýgl
na ŠumavČ.
Martin PaĜík:
Nakladatel a knihkupec. Podílí se na vydávání díla manželĤ Tomášových, ale i jiných
mystikĤ a lozofĤ minulosti a souþasnosti.
Spoleþnost Nakladatelství a knihkupectví
Avatar, již spoluzakládal, je ve svém oboru
pojem. Žije v Praze.

Rokytka

Foto: Miroslav Kuranda

Z knihy Abychom se nezbláznili

Martin Schulz:
Nejprve pracoval ve vysílání rádi Svobodná Evropa v MnichovČ. Po návratu se svým
otcem Milanem vedl v ýT publicistický poĜad SnČží. Jako komentátor dodnes vystupuje v televizi i v ýeském rozhlase a vede
svĤj web. Jeho þlánky mĤžete þíst v rubrice
ýtvrtletník Martina Schulze. Jeden þas byl
starostou obce Doubice, kde také žije.
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Rokytka

ýas
Je tĜeba Ĝíci, že þas se ze zpČtného pohledu
seniora jeví jinak než þas teenagera. Že þas
lidský a þas dČjinný se obþas potkávají a jindy
kolidují. Také jsou jiné þasy „in“ a „out“. Je
jiný þas rodinný a úplnČ jiný þas individuální.
Je þas nutností i þas lásky, inspirace a poznávání. Bylo by to jistČ na pČknou báseĖ.
Ale musíme zaþít popoĜadČ, jak to s mladými lidmi našich let bylo. V roce 1968 vyšlo
vládní naĜízení, že tĜíletá studia na stĜedních všeobecnČ vzdČlávacích školách (SVVŠ)
vystĜídá postupnČ systém gymnázií se þtyĜletým studiem. Byl to jakýsi rozpaþitý návrat k prvorepublikovým þasĤm a odvrat
od školství zglajchšaltovaného rudým ZdeĖkem Nejedlým. VytvoĜil se tak vČtší prostor
pro postupné zrání studentĤ a vČtší þas pro
pĜípadné Ĝešení, co bude s vojnou. Po sovČtské okupaci houfnČ uskuteþĖované pomocí
„modré knížky“, k níž vedla þasto cesta trnitá, plná drobné vynalézavosti a rĤzných
strategií. Mezi nČ patĜila korupce, známosti na správných místech, rĤzné oddalování
nástupu do „pĜijímaþe“ a simulování nepĜeberných fyzických i duševních nemocí. Mladíci neváhali trávit mČsíce v léþebnách a blázincích, jen vysokoškoláci mČli vojnu kratší
coby takzvaní absíci – absolventi vojenské
pĜípravy na vysoké škole.
Gymnáziu zĤstal mystický punc jakéhosi
elitního vzdČlávání, avšak s omezeným pedagogickým personálem. Kvalitní, avšak
povČtšinou reakþní profesoĜi dávno dosluhovali v manuálních zamČstnáních nebo
v pozici marginalizovaných úĜedníþkĤ.
Po roce 1969 k tzv. profesorĤm gymnázií
pĜibývali vysokoškolští profesoĜi vyhození
ze svých pĤvodních míst pĜi husákových
þistkách. Ve Vysoþanech byl podobným pĜíkladem syn reakþního katolického spisovatele Jaroslava Durycha, který ve stĜedoškolském prostĜedí viditelnČ trpČl.

Zalistujte s námi knihou…

Budova gymnázia (1931)
Dnešní budova gymnázia ve Vysoþanech
je pozoruhodnou konstruktivistickou prací, která se kdysi obzvláštČ vyjímala svou
bČlobou mezi uþazenými továrními objekty dČlnické þtvrti. Deset let po vzniku ýeskoslovenska se školské úĜady rozhoupaly
a rozhodly postavit na volném placu za vysoþanskou radnicí nový komplex chybČjících stĜedních škol. TvĤrcem návrhu celého školního areálu byl architekt Vladimír
Frýda (1898–1962). Objekt Špitálská 700
(prvotní název U nové školy) byl navržen
na pĤdorysu písmene T o pČti patrech. Jeho
zĜejmý funkcionalistický ráz v roce 1937 do-

ýas studií byl strukturován zevnitĜ pomocí
pedagogického kalendáĜe. ýtvrtletní, pololetní a roþní výkazy prospČchu studentĤ byly
celkem jasným rámcem…
Pro nás þas jistého uvolnČní a krátkodeché
svobody skonþil po 21. srpnu 1968 represáliemi ve všech strukturách obyvatelstva.
Nastalo bezþasí projasĖované drobnými
vítČzstvími a uzavíráním se do individuální
umČlecké bohémy, postupnou defenzivou
a nČkdy i pozdČjší emigrací. Když si prohlédnu skupinovou fotku naší 1. C, vidím
v podstatČ ještČ dČti, trochu vykulené, trochu napjaté, trochu snící. A na tČchto dČtech
soudruzi zaþali vykonávat svou „tĜídní spravedlivost“ a rozhodli se Ĝídit a v pĜípadČ odporu i niþit jejich životy. Jak jen jsme mohli
þelit takovému molochu?!
Proto jsme využívali mimoškolní þas do maxima. Tam jsme se cítili v rámci možností
svobodnČ. SvobodnČ si vybírat, s kým budu
kamarádit, pĜátelit þi chodit. SvobodnČ
poslouchat hudbu, která nás táhla, þíst postupnČ zakazované autory, dČlat vylomeniny
a recese. Vzpomínáte, jak jsme pĜišli do školy bosí? Bylo to k nepĜeþkání jet jako hipísáci
pražskou tramvají plnou pochmurné atmosféry. To vše prodlužovalo þas a vytČsĖovalo
trapné zážitky s politikou, která se energicky
drala mezi naše lavice…
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Studentská stávka (1968)
Když poþátkem záĜí 1968 pĜicházeli studenti
k budovČ gymnázia, byla na ní ještČ vystĜílená okna. A právČ v souvislosti se srpnovou
okupací ýeskoslovenska (21. srpna) vojsky
Varšavské smlouvy, které vedl SovČtský
svaz, byla 18. listopadu 1968 vyhlášena tĜídenní okupaþní stávka na vysokých školách
v celé ýSSR. Jedním z dĤvodĤ – jinak to
byla reakce na pokraþující ubývání svobody
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Vysoþany – Údolí umČní
Parta okolo þasopisu K a pozdČji Hokkaido News (vydávali studenti vysoþanského
gymnázia) nazývala ve svém specickém
místopisu oblast okolo námČstí Lidových
milicí (dnes námČstí OSN) Údolím umČní.
Ohraniþovaly ho rudé transparenty na železniþních mostech. Jejím stĜedobodem
byla malá, patrnČ bronzová deska tvrdící, že
z tČchto míst volalo 99 pragovákĤ na pomoc
spĜátelená okupaþní vojska. A mezi výtvar-

nými poþiny dominovala socha nČjakého
ranČného revolucionáĜe, jejíž podoba ovšem
asociovala spíše partyzána probouzejícího
se po prohýĜené noci.
Topograckou královnou této oblasti ovšem
byla a je Rokytka, potok, který roky tká svou
cestu z polí za Tehovem až k ústí u LibeĖského ostrova. Alphavillská topogracká
spoleþnost zmapovala celý tok tohoto vedle
Botiþe nejvýznamnČjšího levobĜežního pĜítoku Vltavy a obsáhlou þást cestopisu vČnovala právČ VysoþanĤm, území, na nČmž docházelo svého þasu k nejrĤznČjším setkáním
a prolínáním se studenty tamního gymnázia
v þasech tak dávných, že vody, které tehdy
korytem potoka tekly, se už stokrát pĜemČnily v páru, deštČ þi vlny oceánu.

Vysoþanské gymnázium ve Špitálské (dĜíve Lidových milicí) v 70. letech

plnilo bílé obložení a dokonþení kĜídla pro
dívþí mČšĢanskou školu. Železobetonová
kostra, hladká plocha stĜídání pásĤ oken,
kulatá okénka, to vše dohromady tvoĜilo pocit þistoty, svČtla a elegance. Touto budovou
procházel þas v podobČ rĤzných školních zaĜízení a jejich názvĤ.
Od poþátku se v þásti dnešního gymnázia
vystĜídaly: MČšĢanská škola Praha IX, MČšĢanská škola chlapecká ýs. legií, Hlavní výbČrová škola chlapecká, MČšĢanská škola
chlapecká, I. stĜední škola Praha IX-Vysoþany, StĜední škola Dukelských bojovníkĤ,
StĜední všeobecnČ vzdČlávací škola, Gymnasium námČstí Lidových milicí a koneþnČ
Gymnázium Praha 9-Špitálská 700/2.



Ž I V O T

Harﬁca: Den
otevřených dveří

N Á S

Zapojte se do tvorby
nového Plánu rozvoje
sportu v Praze

Pracovníci volnočasového klubu Harfica zvou ve středu
5. února 2020 od 15 do 19 hodin rodiče a jejich děti na den
otevřených dveří.
Kontaktní pracovníci rádi
všem zájemcům představí
sportovní, výtvarné, vzdělávací a jiné aktivity, které
dětem klub nabízí. Rodiče se
budou moci seznámit nejen
s prostředím a vybavením
klubu, ale také s dalšími projekty, které klub pořádá (letní
tábor – Bezpečné prázdniny
a podzimní víkendový výjezd).
Vstup do klubu Harﬁca,
který působí pod záštitou
MČ Praha 9, je zdarma a je to
bezpečný prostor pro všechny
holky a kluky od 8 do 17 let,
kteří hledají místo, kde se
scházet, popovídat si nebo se
něco nového naučit. Do klubu
může každý bez rozdílu barvy
pleti, náboženského vyznání

K O L E M

či přesvědčení. Pracovníci
klubu děti a mladé lidi podporují v jejich zájmech a nápadech, které mohou v klubu
s jejich pomocí realizovat. [
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Chybí Vám hřiště? Sportovní aktivita?
Dejte nám o tom vědět!

+2/(â29,&(±52',11é./8%
.$5/Ë1%$5%È5(.

/(.&(352'ċ7,

INFO

2'0ċ6Ë&ģ'2/(7

Volnočasový klub Harﬁca
Harrachovská 422/2
Praha 9 – Střížkov
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Dotazník
www.survio.com/survey/d/sportvpraze
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INZERCE

 E M E S L N É  P R Á C E

METABOLIC
BALANCE

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

SC-392261/01

Tel.: 732 756 379

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ
SC-392234/01

Program pro úpravu hmotnosti
a látkové výměny
Mgr. Lada Kuběnková
Lihovarská 14, Praha - Libeň

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

SC-392075/02

PR O DE J N A KAME N Y PR O
Spojo vací 17, Praha 9, www.kamenypro.cz

SC-392124/02

kontaktnímístopropíjemobjednávek

SC-392214/01

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

(opravy,rekonstrukce,montáž,lepeníkamennédýhy)

bydlimenaproseku.cz

Byty na Proseku

prodává

KONZULTACE ZDARMA

SC-392217/01

774
4 849 270

SC-392206/01

Albina Kashkarova
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Inzerce v Devítce Mgr. Jaroslav Harviš

LEDE N

2020

SC-392083/11

telefon: 734 505 923;
e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
D EV Í T K A

/
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I N F O R M A C E

Upozornění: Akce pořádané
Sběrný dvůr pro Prahu 9
MČ Praha 9 jsou monitorovány
Pod Šancemi 44/1, Praha 9
Tel.: +420 284 098 581

V souvislosti
s nařízením EU
2016/679 (GDPR)
upozorňuje MČ
Praha 9, že v místě kulturních,
společenských,
sportovních
a dalších akcí,
které pořádá,
probíhá fotografování a natáčení
videí z jejich

průběhu pro účely
prezentace a archivace.
GDPR představuje právní rámec
ochrany osobních
údajů platný na celém území Evropské
unie a hájí práva
jejích občanů proti
neoprávněnému zacházení s jejich daty
a osobními údaji. [

Lékařská pohotovost v Nemocnici Na Bulovce
Lékařská služba první pomoci (LSPP) pro děti i dospělé se nachází ve zrekonstruovaných prostorech přízemí budovy č. 2. Jde o zařízení Magistrátu hl. m. Prahy
(MHMP), kde služby ošetřujícího personálu zajišťuje Nemocnice Na Bulovce.
Dětská pohotovost je v provozu každý všední den 16-6 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích pak nepřetržitě.
Kontakt: +420 283 842 224
Pohotovost pro dospělé funguje v pracovní dny od 19-6 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích rovněž nonstop.
Kontakt: +420 283 842 222, +420 266 08 3301

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).

Parkování
Platnost stávajících parkovacích karet pro oblast Vysočany a Libeň skončila k 5. lednu
2020. Jejich držitelé si mohou požádat o vydání nového parkovacího oprávnění z důvodu
zavedení zón placeného stání, které jsou spuštěny od 6. ledna 2020.
Platnost parkovacích karet vydávaných od roku 2014 rezidentům a abonentům v okolí ul.
Stoupající, Čakovická, Okřínecká, Klíčovská a Kojetická se prodlužuje do odvolání.
Úřad městské části Praha 9 - Odbor dopravy

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A – E X E K U C E
Tuto službu poskytuje MČ Praha 9 ve spolupráci s Exekutorským úřadem Prahy 9 (soudní
exekutor Mgr. Michal Suchánek - www.exekucepraha.cz) sociálně slabším občanům, kteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 8. 1., 12. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5., 17. 6. 2020
V hale nové radnice Sokolovská 14/324, Praha 9 u infocentra se v den termínu konání
bezplatné právní poradny budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní poradna
se koná od 14 do 15 hodin v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území
MČ Praha 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz
vydán Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu požádat vám
poskytnou pracovníci v infocentru.

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby
platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové
problematiky a otázkou mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská ulice 14/324,
v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).

K O N TA K T Y K O S T E L Ů
K O S T E L S V. V Á C L A V A

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

Termín: 15. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 26. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 8. 4., 15. 4.,
22. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. 2020
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny budou
rozdávat od 14.30 hodin pořadová čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území Prahy 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9). Další informace získáte v infocentru.
Římskokatolická farnost při kostelu
sv. Václava, U Proseckého kostela 3/5,
Praha 9 - Prosek, tel.: 605 570 012
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 18.00; neděle 10.00, 18.00
Mimořádné bohoslužby naleznou zájemci
spolu s dalšími informacemi na webu
farnosti: http://farnostprosek.cz/

Římskokatolická farnost při kostele sv.
Vojtěcha, U Meteoru 599, Praha 8 - Libeň,
tel.: 283 892 404
Pravidelné bohoslužby:
úterý, sobota 17.00, neděle 10.00

S VAT Y N Ě K R I S TA K R Á L E

EVANGELICKÁ CÍRKEV

POLICIE ČR 158

Policie ČR, Místní oddělení
Prosek

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

Bohušovická 485/10
190 00 Praha 9
Stálá služba
tel.: 974 859 800
fax: 974 858 228
e-mail: orp3.mop.prosek.podatelna@
pcr.cz

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

Policie ČR, Místní oddělení
Vysočany

Farní sbor Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8 - Libeň,
tel.: 777 823 540
Pravidelné bohoslužby: neděle 9.30
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Římskokatolická farnost při Svatyni Krista
Krále, Kolbenova 658/14,
Praha 9 - Vysočany, tel.: 283 892 404
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 17.00, neděle 8.30
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MP PRAHA 156

Ocelářská 1360/33
190 00 Praha 9
Stálá služba
tel.: 974 859 700
fax: 974 858 228
e-mail: orp3.mop.vysocany.podatelna@
pcr.cz

Okrsková služebna
Městské policie Praha 9 - Hrdlořezy
V Třešňovce 232/2 (Kauﬂand)
tel.: 283 840 832
Okrskové služebny nejsou v provozu
24 hodin denně. V případě, že se
nemůžete dovolat na okrskovou služebnu, kontaktujte přímo obvodní ředitelství
na tel.: 222 025 588
Přestupky: 222 025 604
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Pozor na to, čím topíte!
Vánoční stromky
do popelnice nepatří

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje spalování
vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích
na území hl. m. Prahy, schválilo Zastupitelstvo hlavního města
Prahy 19. září 2019.

V případě, že máte veřejně
přístupnou popelnici nebo
kontejner na směsný odpad,
lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech
(činžovní a rodinná zástavba
nebo nádoby v kleci) prosíme
o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům
na tříděný odpad.
Vyhozené vánoční stromky
rozhodně nepatří do nádob
na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před

odvozem komunálního
odpadu, aby nedocházelo
k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně
dlouhou dobu. Stromky jsou
do vozů na komunální odpad
nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz
bude probíhat po celý leden
a únor.
Výjimka platí pro umělé
stromky. Pokud už stromek
dosloužil, rozhodně nepatří
do kontejneru na tříděný či
směsný odpad, ale do sběrného dvora. [

K O N T E J N E RY N A K O V O V É O D PA DY

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

Ve Sbírce právních předpisů
hlavního města Prahy byla
tato obecně závazná vyhláška
publikována pod č. 11/2019 Sb.
hl. m. Prahy.
S účinností od 1. října 2020
je touto vyhláškou zakázáno
na celém území hlavního města Prahy spalovat uhlí, uhelné
brikety a koks ve spalovacích
stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu
300 kW a nižším s výjimkou
zdrojů, které slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, nejsou-li navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace
a dosahují-li alespoň emisních
parametrů 3. emisní třídy.
S účinností od 8. října 2019
je dále touto vyhláškou zakázáno po dobu vyhlášení smogové situace na celém území
hlavního města Prahy spalovat
všechny druhy pevných paliv
v krbech, kamnech a jiných
spalovacích zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu
300 kW a nižším, které nemají sloužit jako hlavní zdroj
vytápění objektu. Tento zákaz
tedy dopadá jen na doplňkové
spalovací zdroje, které jsou
určeny pouze pro příležitostné

vytápění. Informaci o vyhlášení smogové situace společně
s informací o tomto zákazu
přitom hlavní město Praha
zveřejní po vzniku smogové
situace na své úřední desce
a webových stránkách.
K dozoru nad plněním výše
uvedených povinností jsou
v souladu se Statutem hlavního města Prahy příslušné
úřady městských částí Praha
1-22.
K případnému sankcionování neplnění výše uvedených
povinností jako přestupku
proti pořádku v územní samosprávě jsou pak v souladu
se Statutem hlavního města
Prahy příslušné úřady všech
městských částí.
Pro výměnu emisně nevyhovujících kotlů mohou lidé
využívat kotlíkové dotace,
o které šlo žádat od 21. října
2019. Podrobné informace
ke kotlíkovým dotacím jsou
k dispozici na Portálu životního prostředí hlavního města
Prahy. Další možností podpory výměny nevyhovujících
zařízení bude dotační program
Čistá energie Praha, který
hlavní město vyhlásí na začátku roku 2020. [

PRO RODIČE

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.

Velkoobjemové kontejnery
Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) je v lednu a únoru 2020, stejně jako v předchozích letech, přerušena.
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H E A V E N

C A N

W A I T

T R I B U T E L I V E S H OW

SE SYMFONICKÝM ORCHESTREM

HURRICANE
SYMPHONY

20.4. PRAHA

SC-392207_78
SC-392280_02

Komplexní realizace hasících systémů
www.sprinklergroup.cz

SC-392281_02

Divadlo HYBERNIA
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Mistrovství Evropy v Taekwondu poprvé v Praze
Poprvé v České republice se ve dnech 19.–26. dubna 2020 uskuteční mistrovství Evropy v Taekwondu ITF.
Dějištěm mistrovské soutěže tohoto korejského bojového umění
bude hala Tipsport Arény v Praze. Celkem na osmi ryncích se
bude soutěžit v disciplínách sestav, sportovního boje, silového
přerážení, speciálních technik
ve výskoku a v sebeobraně.
Ve dnech mistrovství můžete soutěžící potkávat v Praze 9.
Na 1200 jich bude ubytováno
v hotelu Duo na Proseku.
Vzhledem k tomu, že soutěž probíhá v Praze, bude mít
Česká republika na tomto
mistrovství rekordní účast
90 soutěžících, kteří se budou připravovat v prostorách

proseckého oddílu Školy
Taekwon-do Dan-Gun na
Gymnáziu Litoměřická 726.
Vstup na mistrovství Evropy
je pro návštěvníky zdarma,
jak pro děti, tak pro dospělé.
Bližší informace o mistrovství
naleznete na webových stránkách proseckého oddílu Školy
Taekwon-do Dan-Gun http://
dangun.taekwondo.cz. [Text
a ilustrační foto: pp

TA E K W O N D O

V průběhu doby se taekwondo rozštěpilo do třech největších celosvětových
organizací:
International Taekwon-Do Federation (ITF), založena roku 1966
World Taekwondo Federation (WTF), založena roku 1973
Global Taekwon-Do Federation (GTF), založena roku 1990
Stupeň pokročilosti studenta taekwondo ITF ukazuje jeho pás – žákovské
stupně od 10. do 1. a devět mistrovských stupňů od I. do IX. danu.

Je to korejské bojové umění sebeobrany. Vzniklo v druhé polovině minulého
století, ale jeho kořeny sahají hluboko do minulosti. Vychází mimo jiné ze
starých bojových umění Tae-Kyon (starověké umění boje nohama), Soobak-Gi (starověký zápas) a dalších.
Taekwondo ITF, které se učí také v prosecké škole Taekwondo Dan-Gun,
založil 11. dubna 1955 generál Choi Hong-hi (nositel IX. danu, zemřel
15. června 2002).
INZERCE

31. 1. 2020
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Praha 9 ocenila ragbisty Sparty Praha
Městská část Praha 9 ocenila 29. listopadu úspěšné ragbisty Sparta Praha, kteří získali titul mistra ČR 2019.
V obřadní síni vysočanské
radnice převzali ragbisté
Sparty Praha, jejichž domovskou scénou je UNYP arena
Podvinný mlýn, pamětní listy
jako poděkování za skvělé
sportovní výsledky, když se
stali nejlepším týmem ragby
v České republice. Předal jim
je místostarosta MČ Praha 9
Adam Vážanský.
„Ragbisté Sparta Praha vyhráli nejvyšší soutěž ČR v ragby, takže jako klub z Prahy 9
si ocenění zaslouží. Ve ﬁnále
ligové soutěže zdolali obhájce
prvenství Tatru Smíchov poměrem 40:3 a tím prošli celou ligou
bez porážky. Blahopřejeme,“

Ragbisté Sparta Praha, mistři ČR 2019

konstatoval Adam Vážanský.
Spolupráci s devátou městskou
částí ocenil Petr Okleštěk,

manažer RC Sparta Praha:
„Spolupráce s MČ Praha 9
funguje nadmíru dobře. Tento

rok jsme dostavěli umělou
plochu, na které můžeme trénovat celoročně, a v současné
době ještě pracujeme na novém zázemí u hřiště. Vítaná je
i pomoc s mládeží, především
formou dotací.“
Začít s ragby je možné kdykoliv. „Stačí se jen přihlásit
do nejbližšího klubu podle
bydliště,“ radí Miloš Sluše,
prezident RC Sparta Praha, a dodává: „Pak už záleží
na poctivosti v tréninku, aby
se výsledky dostavily. Ve světě se ragby těší velké oblibě.
U nás si pozvolna, ale jistě své
fanoušky získává.“ [red, foto: Marie
Kurková

AC Sparta arena Podvinný mlýn nese název UNYP Arena
University of New York in Prague dlouhodobě podporuje studenty ve zdravém a aktivním životním stylu. Nyní UNYP podniká
v tomto směru další krok díky spolupráci s AC Sparta Praha, když propůjčuje své jméno názvu jednomu z největších a nejmodernějších pražských multisportovních zařízení.
Na začátku září sportovní
aréna v Praze 9 - Podvinný
mlýn (známá dosud jako Aréna Sparta), začala s rebrandingem hlavní haly a okolních
hřišť na UNYP Arenu. Ta se
rovněž stane oﬁciálním domovem ﬂorbalového, fotbalového
a basketbalového týmu UNYP
Blazers. Všechny změny měly
být provedeny do konce roku.
UNYP Arena je domovem
více než šesti klubů Sparty
od ﬂorbalu a futsalu po ragby
a atletiku. Hala hostuje více než
2000 pražských členů těchto
klubů včetně dalších klubů, škol

a týmů. Aréna je vhodným místem, kde mladí lidé mohou trávit volný čas, růst a rozvíjet své
tělo a mysl skrz sportovní aktivity. Aréna je známá i díky dalším akcím včetně Heroes Gate,
tanečních soutěží a podobně.
Aréna se dostala do světového
povědomí i hostováním mistrovství světa ve ﬂorbalu v roce
2018 a ve futsalu v roce 2019.
„University of New York in
Prague vždy věřila, že zdravé
tělo a zdravá duše tvoří ty nejlepší studenty a budoucí absolventy. Právě proto jsme rádi,
že jsme ve spolupráci s Asocia-

cí Sparty pojmenovali arénu
v Praze 9, která je domovem
mnoha jejích týmů. Doufáme,
že využijeme tuto příležitost
k tomu, abychom studenty
přiblížili ke sportovním aktivitám, a zároveň podpoříme komunitu a mládež, která v aréně
trénuje,“ říká generální ředitel
UNYP Sotiris Foutsis.
Vytváření bližšího spojení
mezi University of New York
in Prague a sportovními aktivitami je dnes důležitější než
kdy dříve, zvláště v době, kdy
UNYP nově nabídne unikátní
bakalářský program Business

Administration se zaměřením
sportovní management, a to
od září 2020. [
INFO
University of New York in Prague je
přední soukromá univerzita v České republice nabízející bakalářské,
magisterské, MBA a Ph.D. programy
v anglickém jazyce. Univerzita má trojí
akreditaci z UK, USA a České republiky
a díky partnerství s ostatními univerzitami nabízí britské, americké a české
tituly. Nejvýznamnější dlouhodobé
partnerství je se State University of New
York, Empire State College, díky kterému
může univerzita nabízet jediný dvojí titul
v České republice.
Unyp Arena

SK PRAGA Vysočany hledá správce hřiště
Fotbalový oddíl SK Praga Vysočany hledá správce fotbalového
hřiště a jeho okolí.
Práce je v objektu TJ Praga Praha v ulici Sokolovská
986/304a v období od března
do konce června a od půlky
srpna do konce listopadu. Jedná se o práci na 10-15 hodin
týdně, většinou ve dnech ke
konci týdne (čtvrtek-pátek).
Práce zahrnuje sekání hřiště, lajnování, jednoduchou
a fyzicky nenáročnou údržbu hřiště. Správce dále musí
zhruba třikrát za rok upravit
28
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okolí hřiště křovinořezem a na
podzim má na starosti úklid
listí. Zvládnout by měl menší
údržbářské práce typu něco
opravit, přivrtat apod.
Podmínkami přijetí je aspoň
částečná manuální zručnost,
samostatnost a časová ﬂexibilita při nepřízni počasí.
Jedná se o práci na dohodu
o provedení práce. Vhodná je
pro aktivního důchodce, příp.
studenta.
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Zájemcům rád všechno vysvětlím a odpovím na všechny
otázky.

Petr Končický,
tel.: 737 255 538, mail:
petr.koncicky@centrum.cz [
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SC-392207/46

SC-391954/02
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uvádí
Hudba a texty

Příběh a libreto

Překlad a české texty

QUEEN

BEN ELTON

ADAM NOVÁK

SVĚTOVÝ MUZIKÁL

POPRVÉ V ČEŠTINĚ

18.4. a 16.5.2020
Tipsport arena

PRAHA

25.4.2020 OSTRAVA
23.5.2020 BRNO
25 HITŮ QUEEN ‒ HVĚZDNÉ OBSAZENÍ
ŽIVÁ KAPELA ‒ 30 ÚČINKUJÍCÍCH

Hlavní mediální
partner
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Vstupenky v prodeji
v síti TICKET ART

www.TICKET‒ART.cz
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

SC-392279_01

MUZIKÁL S HITY

9

29

O H L É D N U T Í

Když chodí Mikuláš, čert a anděl…
… mají malí nezbedníci trochu
nahnáno. A to i v případě, že
se v maskách 5. prosince 2019
skrývali místostarostové MČ
Praha 9 – Adam Vážanský
(Mikuláš) a Tomáš Portlík
(čert), a vedoucí oddělení
kultury Úřadu MČ Praha 9 Daniela Vlachová (anděl). Trojice
s mnoha dárečky postupně
navštívila děti v zájmovém
klubu Košík nápadů, Mateřské
škole Kovářská, integrační
školičce Smíšek pro zdravotně
nebo sociálně handicapované
děti, seniory, které čekalo
představení v Divadle Gong,
a děti v Hrdlořezích. [Text a foto:
mk

Starým Městem s pražským ponocným
Seniory z Vysočanských „V“
provedli 16. prosince 2019
adventní starou Prahou nefalšovaní pražští ponocní.
Zájemci cestovali časem zpět
do 17. století a jejich průvodci se v nich snažili vzbudit
dojem, že prochází temnými
ulicemi bez osvětlení, plnými
nepořádku, bahna a všudypřítomného nebezpečí. Tak, jak
to tenkrát bylo. Zkrátka Praha
nebyla v minulosti jen velkolepým středověkým městem,
ale také válkou a morem zmítaná metropole. Vyprávění
průvodců bylo poutavé a i ti,
kteří se v Praze běžně pohybují, viděli Staré Město jinýma
očima. Více na www.ponocny.com. [Text a foto: mk

Radní Prahy 9 rozlévali rybí polévku
Původně byla rybí polévka podle tradice určena pro potřebné a bezdomovce. V posledních letech se ale akt jejího rozlévání
stále více stává sousedským setkáváním. Již posedmé ho v roce 2019 organizovala i městská část Praha 9.
V pátek 20. prosince ve Vysočanech na náměstí OSN
rozlili 150 litrů rybí polévky
a 70 litrů slepičího vývaru
místostarostové MČ Praha 9
Marek Doležal a Adam Vážanský. Zájem o tradiční
vánoční pokrm z kuchyně
vysočanské restaurace U Šebestiána byl velký. K dobré
náladě přispělo i hudební
vystoupení pod taktovkou
Miloše Wichterleho a 60 litrů
svařáku. [Text a foto: mk
30

DE VÍTKA

/

MAGA ZÍ N

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RAH A

9

L E DE N

2020

SC-392281_01

SC-392207/76

SC-392207_77

I N Z E R C E

LEDE N

2020

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

31

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

PRVNÍ VÝKUPY
LEDEN 2020
ÚTERÝ 14. 1.
STŘEDA 15. 1.
ČTVRTEK 16. 1.

Otevřeno: KAŽDÝ TÝDEN - út, st, čt 10:00 až 17:00

Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

SC-392263/01

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

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

