
NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:

OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.PRAHA9.cz

DEVITKA
Příští číslo vyjde

ÚNOR 2018 RESTAURACE V PRAZE 9 NEBUDOU LETOS PLATIT ZA ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
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I N Z E R C E

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

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

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

ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ

PRVNÍ VÝKUPY 
ÚNOR 2018
ÚTERÝ 13.2.

STŘEDA 14.2.
ČTVRTEK 15.2.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

SC-380190/01
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Vážení čtenáři,
věřím, že v únorovém vy-
dání Devítky najdou dobré 
zprávy majitelé aut z Prose-
ka, protože stavbě parko-
vacího domu u obchodního 
centra Billa už nic nebrání, 
i obyvatelé Hrdlořez, kteří 
dlouho čekali na novou láv-
ku přes Rokytku, když tu 
původní poničila povodeň 
v roce 2013. Pokud vám není 
lhostejný osud bývalého 
hostince U Brabců, podívejte 
se na obrázky, které ukazují, 
jak by jeho budova měla vy-
padat po rekonstrukci. 

Ve spolupráci s Hospo-
dářskou komorou Prahy 9 
jsme koncem loňského roku 
připomínkovali obecně zá-
vaznou vyhlášku o místním 

poplatku za užívání veřej-
ného prostranství, kterou 
schvalovalo Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy. Podařilo se 
nám prosadit, aby provo-
zovatelé restaurací v naší 
městské části nemuseli platit 
za zábor veřejného pro-
stranství, když chtějí otevřít 
zahrádku. Od tohoto kroku, 
který jsme udělali jako jedi-
ná městská část v Praze, si 
slibujeme oživení veřejného 
prostoru na Devítce. 

Tradičně i únorové číslo 
přináší pozvánky na kul-
turní a společenské akce. 
Těšte se třeba na populární 
masopust na Střížkově nebo 
krásná divadelní představení 
v Gongu.

Úspěšné dny vám přeje

Ing. Jan Jarolím

starosta MČ Praha 9

17.–18. února 2018
13. DÍL SERIÁLU POVOLÁNÍ V GALERII HARFA

HOKEJISTA

13:00 – 18:00

• dětské utkání • hokejový trénink • rozhodčí – zkušební testy 

• střelba na branku, Stiga hokej, Xboxy • rozhovory s hráči 

HC Sparta Praha • velká hra o dres české hokejové 

reprezentace a další ceny • fotokoutek
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Rád bych se věnoval tématům, 
kterými se soustavně zabývám 
nebo k nimž mám nějakou vaz-
bu. Jde zejména o spotřebitelské 
právo v celé jeho šíři a jsem rád, 
že se po čase obnovil speciální 
podvýbor pro ochranu spo-
třebitele. Dále pak legislativu, 
která řeší život lidí se zdravot-
ním postižením. V této oblasti 
jsem už stačil předložit první 
novelu. A v neposlední řadě je 
to  mediální právo a ekonomická 
témata. Zároveň se nebudu vy-
hýbat okruhům, které mají ce-
lospolečenský přesah a na které 
se budu dívat z pohledu ro-

Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Patrik Nacher (nestraník za ANO 2011)

Pohledem rozumného liberála
K poslancům, kteří mají velmi blízko k Praze 9, patří také Ing. Patrik Nacher. Zeptali jsme se 

ho, jakým tématům se chce v Poslanecké sněmovně věnovat.

zumného liberála. Ať už půjde 
o zmírnění protikuřáckého 
zákona (i když jsem celoživotní 
nekuřák), otevření zákona za-
kazujícího prodej v době stát-
ních svátků a podobně.

Pamatujete také na pražská 
témata? 
Předně bych chtěl říci, že politici 
nejsou supermani, a ti, kteří ku-
mulují funkce, pak kazí repu-
taci všem. Nejde sedět zároveň 
ve výkonné funkci v komunální 
politice a být poslancem parla-
mentu. Proto jsem se rozhodl, 
že zůstanu pouhým řadovým 

zastupitelem ZHMP, budu tedy 
pražská témata přenášet na ce-
lostátní úroveň, aniž bych při-
tom měl dvě a více exekutivních 
pozic, a tedy kumuloval funkce. 
A tento přenos budu činit velmi 
intenzivně. Abych byl kon-
krétní, hned od počátku vidím 
několik takových témat, která 
Pražané řeší – zákon regulující 
činnost směnáren, které nám 
po celém světe dělají ostudu, 
a řešení tzv. sdílené/digitální 
ekonomiky, což se konkrétně 
v Praze týká taxislužby, a pře-
devším problematiky krátko-
dobého ubytovávání. Určitě 

by rozvoji Prahy také pomohlo 
zjednodušit a zrychlit proces 
výstavby, tedy stavební právo. 
S podněty nejen z těchto oblastí 
se na mě mohou lidé obracet 
prostřednictvím mailové adresy 
nacherp@psp.cz.
 
Jaký máte vztah k Praze 9?
Je to můj druhý domov, neboť 
zde od roku 1974 bydleli moji 
prarodiče, které jsem pravi-
delně navštěvoval. Na Proseku 
jsem v mládí strávil téměř 
všechny víkendy. �mk

Ing. Patrik Nacher

Zastupitel MČ Praha 9 Miloslav Hanuš (ČSSD)

Ani starosta si nedovolí přede mnou zavřít dveře
Miloslav Hanuš je předsedou kontrolního výboru MČ Praha 9. Pracuje také v komisích sociální a zdravotní, rozpočtové, pro 

kulturu a sport i životního prostředí a dopravy. Zároveň je předsedou šestičlenného klubu zastupitelů za sociální demokracii.

Jak moc si občané na radnici 
stěžují?
Mám radost, že počet stížností 
spíše klesá. Problémová jsou 
spíše podání podle tzv. zákona 
o poskytování informací 
č. 106/1999 Sb. Zde dochází 
poslední roky k jeho nadužívání 
a pro úředníky to přináší hodi-
ny práce navíc. Jinak ale řadu 
běžných stížností a problémů se 
daří řešit přímo. Za to patří dík 
zaměstnancům úřadu městské 
části i obcí zřízeným organiza-
cím, což jsou především školy 
a školky, Sociální služby Praha 9, 
Poliklinika Prosek, Hortus správa 
zeleně a Divadlo Gong. Radní se 
zodpovědně věnují i občasným 
peticím. Jen je těžké všem stěžo-
vatelům vysvětlit, že možnosti 
radnice jsou jen nepatrně větší, 
než má kdokoliv z obyvatel. Po-

kud ovšem řešení existuje, ani 
starosta si nedovolí přede mnou 
zavřít dveře. Musím potvrdit, že 
osobní jednání přináší výsledky.

Pracujete v mnoha komisích, 
jaký vidíte největší problém 
městské části?
Nejen v Praze 9 naprosto chybí 
byty. K dispozici jsou až tak od tří 
milionů korun a na to běžný pra-
cující nedosáhne. Nájmy stouply 
rovněž a za tržní cenu je to pro 
jednotlivce či seniory nedostup-
né. Městská část nepostavila, co 
má paměť sahá, ani jeden ná-
jemní dům. Byty městské části se 
prodávají, ale žádné nepřibývají. 
Přestože jde o problém minimál-
ně celé Prahy, je v našich silách 
řádově několik stovek menších 
obecních bytů vybudovat. A ty 
pak pronajímat – učitelům, 
mladým rodinám, seniorům. 
Regulovaný nájem by potřebným 
vyhovoval a na druhou stranu 
by městská část netratila. Navíc 
každý trvale zde hlášený obyvatel 
znamená dotaci do našeho roz-
počtu. Samozřejmě evergreenem 
posledních let je doprava, ale to je 
téma na samostatný rozhovor.

A některé další priority? A po-
dařilo se vůbec něco postavit?
Určitě musíme vybudovat no-
vou základní a mateřskou školu 
v ulici U Elektry. Záměr zřídit 

školu současné vedení radnice, 
slušně řečeno, „podcenilo“, 
zatím se ani nekoplo do země. 
Úspěchů je více. Povedlo se na-
příklad rozšířit několik školek, 
před otevřením je nový pavilon 
Základní školy Špitálská, přista-
vuje se křídlo k Poliklinice Pro-
sek a otevírá se tam nová jídelna. 
Začne se snad konečně stavět 
parkovací dům u Billy na Pro-
seku. Rovněž zdárně vyrůstá 
nový park Zahrádky kolem 
Rokytky. Těch parků vzniklo 
ovšem více. Musím přiznat, že 
současná „parta“ na radnici je 
zkušená a sehraná. Ve Vysoča-
nech a Hloubětíně je ale potřeba 
zlepšovat veřejný prostor daleko 
intenzivněji. Dovedu si před-
stavit například přírodní lázně 
v údolíčku Rokytky, jako mají 
v Radotíně. Ostatně koupaliště 
u Rokytky v Hloubětíně před 
padesáti lety už existovalo. Přál 
bych si u nás i více kultury. Plá-
novaná městská galerie či mu-
zeum na místě bývalé Pragovky 
v Kolbenově ulici zůstává ale 
spíše jen ve hvězdách – jedná se 
o soukromý prostor.

Developeři by jistě rádi za-
stavěli každý volný prostor 
– ostatně patří jim většina vol-
ných ploch ve městě a prostor 
po bývalých továrnách.
Tak samozřejmě nemůžeme 

přihlížet zahušťování zástavby 
na Proseku, Střížkově nebo 
v Libni. Těší mne, že se právě 
potvrzuje odkup pozemku 
u stanice metra Střížkov a tím 
se konečně prodlouží park 
Přátelství. Určitě se pokusíme 
zabránit likvidaci zeleného 
prostoru náměstí OSN, i když 
ke změně zde v budoucnu asi 
dojde. Ochránit životní pro-
středí ale musíme i v oblasti 
kolem libeňského nádraží 
a v Hrdlořezech. Jedná se 
v podstatě o záměr Správy že-
lezniční dopravní cesty rozšířit 
pomocí výstavby další tratě 
železniční koridor zejména pro 
nákladní dopravu a zvýšit jeho 
kapacitu. Případná výstav-
ba by značně zhoršila životní 
prostředí v oblasti Hrdlořez, 
Hloubětína a Vysočan. Stíž-
nosti na přílišnou hlukovou 
zátěž z nákladních vlaků poblíž 
nádraží Libeň a Hrdlořez při-
tom řeší radnice už nyní. S tím 
souvisí i vykácení několika 
hektarů lesoparku a úbytek 
živočichů. Nebezpečí si dobře 
uvědomují místní obyvatelé, 
zato ekologické iniciativy prak-
ticky nereagují. Plochy po bý-
valých fabrikách a nefunkční 
továrny jsou problémem. Je to 
ale běh na dlouhou trať, stejně 
tak jako vybudování vnitřního 
a vnějšího okruhu. �

Miloslav Hanuš
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Letos se začne se stavbou parkovacího 
domu na Proseku u Billy
Nemůžeme tvrdit, že nechvalně proslulé „Prosecké strkačce“, kdy auta v ulicích parkují ve dvou řadách a potřebujete-li odjet, 

musíte si auto stojící za vaším odstrčit, odzvoní výstavbou parkovacího domu na Proseku. Ale cca 400 parkovacích míst, která 

v něm vzniknou, by parkování v této části Prahy 9 měly zlepšit.

Stejně špatně jako v Jablo-
necké ulici se parkuje také 
obyvatelům v ostatních ulicích 
Proseka. „Hledali jsme proto 
místo k vytvoření parkoviš-
tě, které by alespoň částečně 
zlepšilo možnosti parkování 
pro rezidenty této části Pro-
seka, a pro výstavbu parko-
vacího domu se nám nakonec 
podařilo získat pozemek u ob-
chodního centra Billa vedle 
stanice metra Prosek,“ vrací 
se do roku 2011 místostarosta 
MČ Praha 9 Tomáš Portlík.

Téměř sedmileté jednání 
o stavbě parkovacího domu 
mezi MČ Praha 9 a majiteli 
obchodního řetězce Billa jen 
odráželo komplikovanost 
situace. Billa je totiž vlastní-
kem příjezdové komunikace 
k budoucímu parkovišti a před 
podpisem dohody, která by 
umožnila projekt realizovat, 
bylo třeba vyřešit celou řadu 
provozních, technických, ale 
i právních problémů – záso-
bování obchodů, zajištění stá-
vajícího komfortu lidí, kteří tu 
nakupují… Jednání protahoval 
také fakt, že vlastník Billy je 
v zahraničí.

„I když jsme o získání 
pozemku u Billy a vlastním 
projektu parkovacího domu, 
tak aby vyhovoval oběma 
stranám, jednali několik 
let, je třeba říci, že to byla 
jednání konstruktivní. Dnes 
máme schválený projekt 
i pravomocné stavební povo-
lení, takže na jaře by stavba 
měla začít, aby ještě letos 
byla dokončena,“ říká Tomáš 
Portlík a dodává, že projekt 

parkovacího domu respektuje 
velikost stavby obchodního 
centra Billa. Nevznikne zde 
tedy vyčnívající betonové 
monstrum. 

Jak to bude s parkováním?

Místa pro vozidla v parkova-
cím domě se nebudou prodá-
vat jednotlivým zájemcům, 
nejedná se o garáže, ale mo-
toristé je budou moci využívat 
za mírný poplatek.

„Zároveň s otevřením par-
kovacího domu počítáme 
s částečnou úpravou Jablonec-
ké ulice tak, aby tu auta mohla 
parkovat bez pověstné strkač-
ky. Nechceme přitom všechny 
plochy betonovat, ale hledáme 
způsob, jak skloubit možnosti 
parkování a zeleň. Vzhled Jab-
lonecké však budeme, stejně 
jako jiné podobné projekty, 
řešit v diskuzi s rezidenty,“ 

dodává radní pro dopravu MČ 
Praha 9 Tomáš Holeček.

Preferujeme potřeby našich 
občanů

Aby nedocházelo k situacím, 
že rezidenti z Proseka budou 
platit za místa v parkovacím 
domě, zatímco mimopražští 
řidiči nechají svá auta zdarma 
na parkovištích u jejich domů, 
připojí se i MČ Praha 9 k celo-
městskému parkovacímu 
systému, tzv. zónám placené-
ho stání (ZPS).

„Chceme, aby na Devítce 
vznikl jednotný systém ZPS 
v podobě fi alové zóny, v první 
etapě v části Libeň-Vysočany 
a později v dalších částech 
Prahy 9, s cenovou sazbou 
20 Kč za první dvě hodiny stání 
a 30 Kč za každou další započa-
tou hodinu pro nerezidenty,“ 
konstatuje Tomáš Holeček 

a vysvětluje, že MČ Praha 9 
se tak snaží nalézt rovnová-
hu mezi ochranou rezidentů 
a možností krátkodobého 
parkování (v řádech několika 
hodin) pro jejich příbuzné, 
známé a drobné živnostníky 
(opraváře, elektrikáře, komi-
níky apod.), kteří k nim přijíž-
dějí, lidi, kteří chtějí nakoupit 
v provozovnách v Praze 9. Na-
opak pro mimopražské řidiče, 
kteří ráno zaparkují v blízkosti 
stanice metra a večer Prahu 
opouští, představuje tato ce-
nová politika zhruba dvouti-
sícový náklad na parkování 
za měsíc .

I když se v posledních le-
tech podařilo postupným 
rozšiřováním vytvořit více než 
150 nových parkovacích míst 
na Proseku a Střížkově a dalších 
400 jich přibude letos, nemůže 
být současný defi cit parkova-
cích míst nikdy zcela smazán. 
V sedmdesátých letech, kdy 
prosecké sídliště vznikalo, 
se počítalo s jedním vozem 
na čtyři bytové jednotky. Dnes 
je situace zcela jiná a aut rok 
od roku stále přibývá. �mk

O granty MČ Praha 9 pro rok 2018 můžete žádat ještě pár dní
O granty městské části Praha 9 pro letošní rok pro právnické a fyzické osoby můžete žádat do 12. února. O podmínkách pro 

získání financí  jsme podrobně informovali v lednovém vydání měsíčníku Devítka.

Dnes jen připomínáme, že granty se týkají těchto programů:

I.  Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže
II.  Programy v oblasti životního prostředí a kulturní činnosti
III.  Programy humanitární a sociální
IV.  Programy protidrogové a prevence kriminality

Žádosti o granty městské části Praha 9 doručte osobně na podatelnu 
Úřadu MČ Praha 9 či poštou na adresu: Městská část Praha 9, So-
kolovská 14/324, Praha 9 nejpozději do 12. února 2018 do 18 hodin 
(konec lhůty pro podání, tzn. doručení přihlášek). Obálku je třeba 
označit jménem, příjmením a odesílací adresou uchazeče a dále 
slovy: „Granty ÚMČ Praha 9 pro rok 2018“. Podrobné znění pod-
mínek grantových programů pro rok 2018, které vyhlásila MČ 
Praha 9, včetně formulářů najdete na www.praha9.cz. �red

Takto by měl vypadat nový parkovací dům u Billy na Proseku.

U P O Z O R N Ě N Í :

Parkovací karty

Městská část Praha 9, Odbor životního 
prostředí a dopravy - oddělení dopravy 
oznamuje, že platnost parkovacích karet 
vydávaných od roku 2014 rezidentům 
a abonentům v okolí O2 areny, Areny 
Sparta a v okolí ul. Stoupající se prodlu-
žuje do odvolání. Případné změny budou 
avizovány na webových stránkách www.
praha9.cz a v časopisu Devítka.
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Hostinec U Brabců v novém kabátě
„V novém kabátě, i když zatím jen jako součást projektové 

dokumentace, představujeme hostinec U Brabců,“ konstatuje 

místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

A dodává, že jeho budova patří 
k těm, které tvoří charakter 
Starého Proseka, což byl také 
důvod, proč ji MČ Praha 9 
směnou zachránila před de-
molicí.

S budoucí podobou staro-
nového hostince U Brabců se 
8. ledna seznámili členové 
Komise pro výstavbu a územní 
rozvoj Rady MČ Praha 9. 

„Snažíme se zachovat 
podobu fasády z roku 1837 
a v interiéru sladit staré prvky 
s moderními. Součástí rekon-

strukce je i revitalizace zahra-
dy,“ říká k projektu opravy 
hostince místostarosta MČ 
Praha 9 Marek Doležal a po-
kračuje: „Projektová doku-
mentace je hotová, ale protože 
se jedná o rekonstrukci staré 
budovy, je třeba vlastní sta-
vební práce pečlivě připravit.“

U Brabců vedle restaurace 
bude k dispozici i společenský 
sál, ve kterém by se pořádaly 
plesy, výstavy a jiné kulturní 
akce a výhledově se počítá se 
zřízením minipivovaru. �mk

Po vstupu do penze jsem si 
moc vyskakovat nemohla. 
Životní standard mi prudce 
klesl především po smrti 
manžela. Byla jsem šťastná, 
že mám alespoň kde bydlet. 
Ještě s manželem jsme si 
naštěstí pořídili byt na hypo-
téku, kterou se nám podařilo 
před lety splatit. 

Byt mi pomohl podruhé
A teď mi můj byt nečeka-
ně pomohl znovu. Živoření 
skončilo a já se konečně 
rozlétla. Renta z nemovitosti 
je pro lidi, jako jsem já, skvělé 

řešení. Podobně jako při hy-
potéce jsem si půjčila peníze, 
za které ručím svým bytem, 
ale za života nic splácet ne-
musím - to je na Rentě právě 
výjimečné. Nic podobného 
u nás pro seniory neexistuje. 
Byt si do hrobu nevezmu, 
tak si peníze v něm „uložené“ 
ráda užiju. 

Seriózní jednání 
Zjistila jsem, že Rentu 
z nemovitosti v Česku 
nabízí jen jedna společnost 
– FINEMO.CZ. Jednání po 
telefonu i osobně probíhalo 
vždy velmi seriózně. Nyní mi 

tedy již rok na účet chodí 
každý měsíc 9 000 Kč. A to 
jsem si na začátku nechala 
ještě vyplatit jednorázově 
200 tisíc korun na vytoužené 
úpravy v bytě.

Víc peněz v důchodu
A proč je pro mě Renta 
z nemovitosti tak výhodná? 
Mám víc peněz na život, na 

koníčky, na lékaře, na zába-
vu. Byt navíc zůstává v mém 
vlastnictví a nemusím nic 
splácet. Vím, že až zemřu, 
vše vypořádají mé děti, aniž 
by je celá záležitost fi nančně 
zatížila. Renta z nemovitosti 
mi vrátila klid do života.

Málo peněz v důchodu? To už naštěstí neřeším!
 Káva s kamarádkou, jóga a cestování za vnoučaty. 

Jsem šťastná, že si svůj život v důchodu můžu konečně 
užívat. Prvních deset let v penzi ale bylo krušných. Nový 
směr mému životu dala Renta z nemovitosti.

Výhody Renty z nemovitosti:

získáte peníze na cokoli (najednou 
či postupně)
za života nemusíte nic splácet 
a nikdy se nesplácí více než cena 
nemovitosti
zůstáváte bydlet doma a jste nadá-
le vlastník svého bytu či domu
můžete žít důstojněji a život si 
více užívat

Chcete vědět víc?

Další informace o Rentě 
z nemovitosti najdete na webu: 
www.rentaznemovitosti.cz.
Můžete zde požádat o orientační 
kalkulaci a seznámit se s příběhy 
klientů.
Můžete také zavolat 
na tel. 233 321 850.
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Přes Rokytku v Hrdlořezech roste nová lávka
Padesátiletá voda, která se v červnu 2013 prohnala Rokytkou, 

poničila i mostek spojující oba břehy říčky v Hrdlořezech tak, 

že ho hasiči museli strhnout. A 18. prosince loňského roku se 

hrdlořezští obyvatelé konečně mohli na vlastní oči přesvědčit, 

že už na jaře budou moci používat nový most.

„Lávka přes Rokytku byla 
v Hrdlořezech od nepaměti. 
Městská část Praha 9 proto 
vyšla vstříc místním lidem, 
kteří ji chtěli obnovit. Ne-
jednalo se však o malou in-
vestici,“ říká místostarosta 
MČ Praha 9 Adam Vážanský 
a dodává, že se fi nance na ní 
nakonec podařilo najít ve spo-
lupráci s Magistrátem hl. m. 
Prahy. 

Velmi složitý byl schvalovací 
proces spojený s povolením 
stavby nové lávky, ale… po-
řekadlo, že kdo si počká, ten 
se dočká, se naplnilo i v tomto 
případě. V polovině prosince 
loňského roku byla položena 
kovová konstrukce mostku 
a na jaře by už po něm měli 
obyvatelé Hrdlořez pohodlně 
přecházet. � mk, Foto: Miloslav Hanuš

Neviděli jste zloděje hrušní z Ameriky?
Přelom roků 2017 a 2018 se nenesl jen ve znamení petard a přípitků, ale také krádeží. Zloděj nebo zloději odvezli sedm nově 

vysazených stromků hrušní včetně kůlů a úvazů z naučné stezky Amerika v Proseckých skalách. Pokud jste si všimli podezře-

lého pohybu lidí ve dnech 29. prosince 2017 až 1. ledna 2018, prosíme, ozvěte se pracovníkům odboru životního prostředí MČ 

Praha 9 na tel.: 283 091 320.

Městská část Praha 9 se snaží 
veřejnosti postupně otevřít 
výjimečnou přírodní památku 
– Prosecké skály. V první etapě 
prací v roce 2016 revitalizovala 
zanedbané a nevyužívané plo-
chy po bývalé zahrádkářské 
kolonii. To zahrnovalo vybu-
dování vyhlídkové terasy se 
zázemím, úpravu vstupního 
prostoru včetně vybudování 
komunikací a zpevněných 
ploch, 12 parkovacích stání, 
nového chodníku, chodníkové-
ho přejezdu a nového přechodu 
pro chodce při ulici Na Vyhlíd-
ce, vybudování nových přípo-
jek technické infrastruktury 
(elektřina, voda, kanalizace), 
vybudování pěší vyhlídkové 
trasy po hraně proseckých skal 
směrem k ulici Nad Kundratkou 
jako rozšíření stávající naučné 
stezky městské části (I. seve-
rozápadní vlastivědná stezka), 
parkové, sadové a zahradnické 
úpravy území.

Ale…

Už v polovině března 2017 
neznámý vandal posprejoval 
kamenné stěny vyhlídky, 
rozmlátil skleněnou výplň vý-
stavního panelu a nyní zloději 
ukradli sedm hrušní vysáze-

ných na podzim podél naučné 
stezky Amerika.
„Hrušně jsme vysázeli po do-
hodě s Magistrátem hl. m. 
Prahy, vybrali jsme staré kra-
jové odrůdy, tedy ty, které 
vznikly před druhou světovou 

válkou,“ říká radní MČ Praha 9
Zdeněk Davídek. „Hrušně 
měly růst podél naučné stezky 
a těšili jsme se, že návštěvníci 
ocení nejen jejich estetickou 
funkci, ale ochutnají i jejich 
plody.“� mk, Foto: ml

První lednový den po nich zbyly jen díry v zemiJeště 29. 12. 2017 rostly hrušně podél naučné stezky Amerika
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Provozovatelé restauračních zahrádek na Devítce 

nebudou platit za zábor veřejného prostranství
MČ Praha 9 jako jediná městská část v hlavním městě nebude v letošním roce na svém území vybírat od provozovatelů re-

stauračních zahrádek poplatek za zábor veřejného prostranství. Prosadila to do obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství, jejíž změny schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy v prosinci loňského roku. Vyhláška platí 

od ledna letošního roku.

„Tím, že umožníme provo-
zovatelům restauračních za-
hrádek, aby nemuseli platit 
za užívání veřejného prostoru, 
je chceme motivovat k ote-
vírání posezení venku. Rádi 
bychom, aby se restaurační 
zahrádky staly součástí veřej-
ného prostoru v naší městské 
části a oživily ho, podobně jako 
je tomu v centru Prahy. Tam si 
však na ně provozovatelé díky 
tisícům turistů vydělají,“ říká 
místostarosta MČ Praha 9 To-
máš Portlík a dodává: „Tímto 
krokem chceme podnikatele 
v pohostinství na Devítce pod-
pořit, reálně přispět ke snížení 
jejich nákladů tím, že nebudou 
platit další zbytečné poplatky 
a snáze tak svou provozovnu 
udrží. Myslím, že to ocení 
i naši obyvatelé, když se budou 
moci občerstvit nebo setkávat 
s přáteli v příjemném prostředí 
venkovních restaurací.“

Na Devítce jen poplatek 
za pronájem pozemku

Změna vyhlášky o místním 
poplatku za užívání veřejného 
prostranství, která jde na ruku 
provozovatelům restauračních 
zahrádek na Devítce, je spo-
lečnou iniciativou MČ Praha 9 
a Obvodní kanceláře Hospo-
dářské komory Prahy 9.

„Provozovatel restaurace 
s předzahrádkou, nebo samo-
statně umístěné restaurační 
zahrádky v Praze platí dva 
poplatky – za zábor veřejného 
prostranství a nájemné, které 
patří majiteli pozemku, s nímž 
se na pronájmu musí dohod-
nout. Cena za užívání veřejného 
prostranství je stanovena vy-
hláškou hl. m. Prahy na 15 Kč 
za metr čtvereční a den. To 
ve většině případů představuje 
výrazně vyšší cenu, než je cena 
za pronájem pozemku od jeho 
vlastníka,“ vysvětluje Erik 

Elmer, předseda Obvodní rady 
Hospodářské komory Prahy 
9. „V Praze 9 se nám společ-
ně s vedením městské části 
podařilo do nově schvalované 
magistrátní vyhlášky prosadit, 
že městská část nebude vybírat 
poplatky za zábor veřejného 
prostranství za restaurační 
provoz. Ve většině ostatních 
městských částí zůstal poplatek 
na částce 15 Kč/m²/den, v ně-
kterých byl o něco snížen. Výše 
nájemného za užívání pozemku 
závisí na dohodě mezi provozo-
vatelem restaurační zahrádky 
a majitelem pozemku.“

Povinnost ohlášení  zůstává

Fakt, že provozovatelé re-
stauračních zahrádek v Pra-
ze 9 nemusí platit za užívání 
veřejného prostranství, ale 
neznamená, že nemusí o svém 
záměru informovat úřad.
Stále platí, že záměr o záboru 

veřejného prostranství je třeba 
ohlásit na odboru životního 
prostředí a dopravy MČ Pra-
ha 9, Sokolovská 14/324, Pra-
ha 9. Formuláře o ohlášení si lze 
stáhnout na www.praha9.cz.

„Pozor, i když podnikatelé 
neplatí poplatky za užívání 
veřejného prostranství, mohli 
by zaplatit pokutu za neozná-
mení záboru. A sankce za to 
jsou poměrně vysoké,“ varuje 
Erik Elmer. 

Možnost neplatit za užívání 
veřejného prostranství, kterou 
dala MČ Praha 9 v letošním 
roce provozovatelům restau-
račních zahrádek, je pilot-
ním projektem, jak podpořit 
podnikatele a živnostníky 
v Praze 9. Pokud nevzniknou 
problémy např. s udržováním 
veřejného pořádku, uklízením 
odpadků apod., zůstane toto 
opatření v platnosti i v příštích 
letech. �

Hospodářská komora Prahy 9
Obvodní kancelář Hospodářské komory Prahy 9 najdete na adrese Freyova 12/1 

v Praze 9-Vysočanech v budově bývalého vysočanského pivovaru, tel.: 602 226 249, 

www.hkp.cz. Je lokálním zastoupením Hospodářské komory hl. m. Prahy.

Posláním Hospodářské 
komory je vytvářet 
příležitosti pro pod-
nikání, prosazovat 
a podporovat opat-
ření, která přispívají 
k rozvoji podnikání 
v ČR, a tím i k cel-
kové ekonomické 
stabilitě státu.

Komory v regionech 
poskytují podporu podnika-
telům zejména poradenskými 
a konzultačními službami 
v otázkách spojených s podni-
katelskou činností, vydáváním 
ověřených výpisů vybraných 
agend státní správy, podporou 
vzdělávání, pomocí při vstupu 
na zahraniční trhy apod.

„Poskytujeme podporu všem 
podnikatelům, živnostníkům, 
malým, středním i větším fi r-
mám bez rozdílu jejich zamě-
ření, jež mají aktivity v Praze 

9 a mají zájem tady 
být aktivnější, být 
v kontaktu s míst-
ními úřady, samo-
správou, vzájemně 
mezi sebou. Naší 
vizí je, aby hos-
podářská komora 

byla místem, kde 
se lidé aktivní v pod-

nikání setkávají a baví 
o rozvoji dané lokality. Není to 

jen o byznysu, ale také snaze 
stát se prospěšným danému 
místu,“ konstatuje předseda 
Obvodní rady Hospodářské 
komory Prahy 9 Erik Elmer 
a pokračuje: „Rádi bychom 
podnikatele v Praze 9 vyzvali 
k užší spolupráci. Pak se určitě 
podaří objevit další oblasti, 
v nichž jsme schopni přijít 
s dalšími náměty, jak usnadnit 
podnikání v Praze 9.“ �mk

Komunitní 

zahrádka Paletka

Líbí se vám myšlenka pěstová-

ní zeleniny uprostřed města? 

Chtěli byste i vy sklízet čers-
tvé bio produkty blízko svého 
domova, zlepšit si sousedské 
vztahy a odpočinout si od ka-
ždodenního shonu?

Pak neváhejte a zapojte se 
s námi do projektu „Komunit-
ní zahrádka Paletka.“ Přijďte 
v úterý 6. února 2018 v 18 hodin 
na informační schůzku do Kul-
turního a mateřského centra 
Knofl ík na adresu Jablonecká 
724, Praha 9 a podílejte se spolu 
s námi na vzniku komunitní 
zahrádky. Těšíme se na setkání 
s vámi! Více informací o projek-
tu naleznete na www.praha9.cz

Tento projekt je spolufi nan-
cován z fondů Evropské unie 
(ERDF, IPA, ENI) �

I N F O

Jak se zapojit do práce Hospodářské komory Prahy 9

• Staňte se členem Hospodářské komory a můžete aktivně připomínkovat současnou 
legislativu.

• Staňte se partnerem Hospodářské komory, prezentujte se a podílejte na našich 
aktivitách.

• Chcete zvýšit prestiž vaší akce? Požádejte o záštitu prezidenta Hospodářské komory 
České republiky.

• Pokud by vás zajímala práce pro komoru, využijte nabídky našich odborných stáží.
• Staňte se součástí XXIII. zimní olympiády v Jižní Koreji.
• Využijte speciální nabídku pro členy Hospodářské komory ČR od Vodafone.
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Pozemky za Poliklinikou Prosek by měly být 
využity pro sociální a zdravotní účely
Zastupitelé MČ Praha 9 diskutují o možnosti vybudovat za Poliklinikou Prosek zařízení poskytující sociálně-zdravotní služby. 

„Podle platného územního plánu jsou pozemky určeny pro tzv. veřejné vybavení, tedy dají se využít pouze pro zdravotní a soci-

ální účely,“ dokresluje charakter pozemků ve vlastnictví MČ Praha 9 její místostarosta Marek Doležal.

Rada MČ Praha 9 zřídila 
v červnu loňského roku komi-
si pro řešení využití pozemků 
za Poliklinikou Prosek. S je-
jími průběžnými poznatky se 
seznámili zastupitelé na svém 
zasedání v prosinci 2017.

Je zřejmé, že je poptávka 
po sociálních službách a lů-
žek v sociálních zařízeních je 
nedostatek. Jednotný postup 
státních institucí, jak tento 
problém řešit, neexistuje a vel-
ká část péče o seniory a zdra-
votně postižené se přesouvá 
do komerční sféry. Že by se si-

tuace změnila, není pravděpo-
dobné. Vládní politiku (zvýšení 
platů zaměstnanců ve veřejné 
sféře, včetně sociálních služeb) 
komplikují provozní cash-fl ow 
daných zařízení, tzn. nutnost 
zvyšování příspěvků klientů. 

Pokud by MČ Praha 9 inves-
tovala do zařízení poskytující-
ho sociálně-zdravotní služby, 
musí mít na paměti, že kromě 
investiční náročnosti by roz-
počet mohly neúměrně zatížit 
běžné výdaje zařízení. Už dnes 
vynakládá Devítka na sociální 
služby 22 milionů korun roč-

ně, což je maximum možného 
z celkových běžných výdajů 
do této oblasti. V případě in-
vestic do nemovitého majetku, 
je tedy nutné, aby příjmy zís-
kané provozem byly vyšší, než 
je zhodnocení volných fi nanč-
ních prostředků na trhu. 

Komise proto doporučuje 
realizovat tento projektový 
záměr za podmínek, že rozšíří 
nabídku  sociálně-zdravotních 
služeb v Praze 9, nově vybu-
dovaný majetek bude ve vlast-
nictví MČ Prahy 9 a rizika 
plynoucí z běžných (provoz-

ních) výdajů půjdou na vrub 
provozovatele. 

Zastupitelé se s touto pro-
blematikou blíže seznámí 
na připravovaném odborném 
semináři. � mk

Rozhodněte sami, kdo by měl být oceněn 
čestnou cenou městské části Praha 9
Žijí s typickou skromností a pokorou a většinou jen jejich nejbližší okolí ví, jakými vzácnými osobnostmi jsou, jak významný 

život, působení a dílo je s nimi spojeno a váže se ke konkrétním oblastem potřebného rozvoje, proměn a prezentace 

naší městské části. Určitě se shodneme, že právě oni si zaslouží náš zvláštní projev úcty.

Pro morální ocenění svých 
občanů za jejich příklad-
né a inspirativní počiny má 
městská část Praha 9 od roku 
2010 nástroj v podobě udělo-
vání několika čestných cen. 
Vyznamenaným budou i letos 
předávány v září na slavnost-
ním zasedání u příležitosti 
výročí, kdy císař František Jo-
sef I. udělil Vysočanům právo 
používat městský znak v po-

době, jakou známe dodnes.
Výchozí podmínkou pravi-

del deváté městské části pro 
udělování ocenění občanům 
je, že vlastní návrhy podávají 
sami jednotliví občané, pří-
padně instituce prostřednic-
tvím svých zástupců. 

Žijí mezi námi. Třeba právě 
vy je dobře znáte, a proto nej-
lépe víte, že si takové ocenění 
právem zaslouží. A právě vy 

můžete iniciovat svým ná-
vrhem, podaným do konce 
května 2018, ten rozhodující 
krok k tomu, abychom je lépe 
poznali i my ostatní. A společně 
získali tolik potřebné a motivu-
jící příklady, protože ani nám 
není lhostejná lokalita, ve které 
žijeme, a dokážeme si vážit 
všech výjimečných osobností.

Podmínky pro udělení 
ocenění, formulář návrhu 

na ocenění a také profi ly již 
oceněných občanů najdete 
na našich webových strán-
kách: www.praha9.cz,
potřebné formuláře jsou k dis-
pozici rovněž v Informačním 
centru radnice ve Vysočanech 
a na Proseku (tam je také 
vyplněné můžete odevzdat). 
Vaše návrhy budou projedná-
ny na jednání Zastupitelstva 
MČ Praha 9. � red, Foto: mk

I N F O

Termíny zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha 9

Zastupitelé městské části Praha 9 budou 
v prvním pololetí letošní roku jednat 
v těchto termínech: 
6. března; 24. dubna; 26. června

Čestný občan MČ Praha 9

2011

PhDr. Zdeněk Mahler, 
Dr.h.c.

2012

David Svoboda

2015

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, 
CSc., dr. honoris causa 
mult.

2017

Jaroslava Mokrá

Cena městské části 

Praha 9

2010

Stanislav Bártl
Jiří Jonáš

Miroslav Kuranda
Rudolf Obid
Lili Šaraříková – in 
memoriam

2011

Libuše Havelková
Doc. Dr. Ing. arch. Otakar 
Kuča
MUDr. František Neradílek

2012

Mgr. Jaroslava Halamová
Božena Jíšová
RNDr. Otakar Mach
MUDr. Alena Machová

2013

Zdeněk Kopenec
Marta Landová
Ivan Kieslinger

2014

František Horký

2015

Prof. MUDr. Bohuslav 
Ošťádal, DrSc.
Eduard Krützner
Ing. František Grée – in 
memoriam
Jaroslav Satoranský
Vladimír Zedník

2016

Pavel Baudys – in me-
moriam
Prof. Josef Kolmaš
Jan Král

2017

Prof. František Pišinger
Aleš Frabša

Petr Maišaidr
Ivana Kadlečková

Cena starosty MČ Praha 9

2010

Mgr. Eliška Kasinová
Pavel Lopata
Patrik Šala

2011

Martina Drijverova
Soňa Holubová
Vlasta Křišťanová
Petr Kmenta
Jan Schütz

2012

Vlasta Houdková
Danuše Mrkvičková
Petr Poklop

2013

Jiří Krejčí
Roman Holk
Petr Hoško

2014

Jaromír Kincl
Olga Jiráková
Zdeňka Čechová
Ragbyový klub Praga Praha

2015

Ing. Aleš Vejšický
Ragbisté Praga Vysočany

2016

Růžena Dejmková
Ing. Jiří Navrátil
Miloš Kříž
MUDr. Marta Smutná
Mgr. Michaela Žáčková

2017

Ing. Eduard Juran
Matěj a Kryštof Špilarovi
Bc. Andrea Dunděrová
Aleš Jindra a Jan Grunta
MUDr. Jana Bláhová
Rugby Club Sparta Praha

K D O  U Ž  O C E N Ě N Í  Z Í S K A L ?

Čestná cena městské 
části Prahy 9
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J U B I L A N T I

80 let
Jarmila Blašková
Miloslava Janoušková
Jiří Plíšek
Karel Wejvoda
Jarmila Sedmihradská
Miluška Kulišano-
vá - hlavně pohodu 
na duši  a zdravé tělo 
do dalších let přejí 
kolegyně z oddělení 
kultury Úřadu MČ 
Praha 9 a ostatní, kdo 
jí mají rádi

85 let
Sylvestra Cempírková
Svatopluk Křivánek
Zdeněk Dosoudil
Bohumila Malečková

87 let
Zdeňka Procházková 
– vše nejlepší, hodně 
zdraví a štěstí přeje 
rodina

90 let

Ivan Dvořáček
Josef Plechatý
Jiřina Kostinová
Čestmír Červený
Marta Hnyková
Liduška Hlásná – 
devadesáté naroze-
niny oslaví 23. února 
2018. Do dalších let 
vše nejlepší přeje 
rodina

91 let

Miroslav Kuran-
da - autor Rokytky, 
vlastivědného zpravo-
daje o Praze 9. Hodně 
zdraví a spokojenosti 
přejí kolegové
Jiřina Pavlatová
René Suška

92 let

Rostislav Sochar
Marie Náchodská

Květoslava Svatošová

93 let

Irena Vobořilová

94 let

Jiřina Škvorová

95 let

Anna Kučerová

97 let

Marie Kubů 
Blahopřejeme!
Upozornění:
Na  základě zákona č. 101/2000 
Sb., o  ochraně osobní údajů, je 
nutné, aby se zveřejněním svého 
jména v  rubrice Jubilanti v  mě-
síčníku 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.

Vysočanská „V“ velmi příjemným 

způsobem zakončila rok 2017
Na pozvání Renáty Píchové 
z oddělení kultury Úřadu MČ 
Praha 9 a vynikající průvod-
kyně PIS Pavly Lešovské se 
19. prosince uskutečnila před-
vánoční procházka starou Pra-
hou. Seniorky a senioři nechali 
za dveřmi svých bytů starosti 
a vydali se prožít příjemné 
odpoledne s návštěvou kostela 
P. Marie Vítězné, patřící v roce 
1624 řádu karmelitánů. Kostel 
je proslulý soškou Pražského 
Jezulátka i obrazy P. Brandla.

Další cesta vedla přes 
Maltézské náměstí kolem 
Nostického paláce i dalších 
zrekonstruovaných domů. 
Zastavili jsme se i u lavičky 

Václava Havla. Jen kousek ces-
ty nás dělil od ostrova Kampa, 
který je oddělen od Malé Stra-
ny ramenem Vltavy, zvaným 
Čertovka. I Werichova vila 
zářila novotou.

Předvánoční vycházka spl-
nila svůj účel. Senioři získali 
nové poznatky, vzájemně se 
radovali ze setkání a popřáli si 
hodně zdraví v roce 2018. 

Ještě na 21. prosince přišla 
nabídka rybí polévky rozlé-
vaná odbornou rukou mís-
tostarostů MČ Praha 9 Adama 
Vážanského a Marka Doležala. 
A teď se těšíme, co nám přine-
se rok 2018. 
� Seniorka Jarmila Vysoudilová, Foto: mk

Vysočanská „V“ pro 

seniory v únoru 
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé 

bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.

12. února, 26. února, 12. března, 
26. března 2018 od 15 hodin 
Literárně magická odpoledne pod lam-
pou pro seniory v kavárně Coffee-inn, 
Sokolovská 264, Praha 9.

Odpoledne pro seniory pro-
bíhají každé druhé a čtvrté 
pondělí v měsíci až do konce 
března. Účastníkům doporu-
čujeme přijít a usadit se 
10 minut před začátkem akce.
Program: ½ hodiny kouzelnic-
ké vystoupení, ½ hodiny čtení 
povídek a potom volná zába-
va. Kouzelník Ondřej Pšenička 
je jeden z nejznámějších a nej-
úspěšnějších českých kou-
zelníků, který vystupuje už 
mnoho let v Las Vegas a před-
vede vystoupení, u kterého se 
vám bude tajit dech. Po vy-
stoupení kouzelníka bude 
následovat čtení povídek Karla 
Čapka a Jamese Herriota.
Vzhledem k omezené kapa-
citě salonku kavárny prosíme 
zájemce, aby se zaregistrovali 
co nejdříve na vybraný den 
a vystoupení přímo v kavárně 
Coff ee-inn u obsluhy kavárny. 
Bez registrace se může stát, že 
na vás nezbyde místo. Zdarma.

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

Vystupuje operní pěvkyně 
a učitelka zpěvu Jana Štěrbo-
vá, žena s přemírou energie.  
Nenechte si ujít nejen zpěv, 
ale i různé převleky. Budete 
překvapeni a nadšeni. Vstup 
20 korun. Vstupenky si prosím 
zakupte v pokladně Divadla 
Gong.  

22. února 2018 od 11.00, 11.30 a 13 
hodin
Návštěva Choco-Story Muzea čokolády 
s čokoládovou dílnou

V Muzeu čokolády si můžete 
i něco vyrobit a odnést s se-
bou. Prohlídky jsou určeny 
pro skupiny po 20 osobách. 
Čas prohlídek: v 11.00, 11.30 
a 13.00 hodin. Sraz v Praze 1, 
Celetná 10, deset minut před 
začátkem akce. 
Vstup pro seniory z MČ Pra-
ha 9 je za zvýhodněných 
100 Kč, které je nutno zaplatit 
do konce ledna v Galerii 9, 
přízemí staré budovy radnice, 
Sokolovská 14, Praha 9. Bližší 

informace poskytne Renáta 
Píchová na tel.: 283 091 426.

27. února 2018 ve 14 hodin
Dakar – dobrodružství s cejchem smrti

Akce nejen pro muže. Vi-
deoprojekce s vyprávěním 
reportéra Českého rozhlasu 
Jana Říhy a jednoho z přímých 
účastníků závodu. Velká zase-
dací místnost Úřadu MČ 
Praha 9, Sokolovská 14/324, 
2. patro. Zdarma.

Připravujeme:

15. března 2018 od 14 hodin
Pokojové trio

Odpolední koncert v obřadní 
síni staré radnice, Praha 9, 
Sokolovská 14/324, setkání s 
Ivanem Hlasem (kytara, zpěv), 
Eduardem Kuhnem (klari-
net, saxofon) a Jiřím Šlupkou 
Svěrákem (klavírista, zpěvák, 
skladatel a pedagog). Zdarma. 

21. března 2018
Jarní prezentační výstava Střední 
odborné školy BEAN

Budoucí zahradníci, kuchaři 
a aranžéři představí své vý-
robky v hale nové budovy 
radnice, Sokolovská 14/324, 
Praha 9. Zdarma.

Upozornění:

Velký zájem seniorů o týdenní 
poznávací a pobytové zájezdy, 
které v minulých letech orga-
nizovala MČ Praha 9, už pře-
sahuje možnosti pracovníků 
oddělení kultury. V letošním 
roce se proto neuskuteční a zá-
jemci se musí obrátit na ces-
tovní kanceláře. Na str. 12 
přinášíme tipy na jarní výlety, 
které organizuje Jiří Sommer 
ve spolupráci s CCV a Krajskou 
radou seniorů hl. m. Prahy.  �

Choco-Story Muzeum čokolády Praha

Setkání u rybí polévky tradičně  organizovala MČ Praha 9 na náměstí OSN ve Vyso-
čanech

P O D Ě K O V Á N Í
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9, www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 

286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

1. 2. 2018 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 
9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:45
Trénink paměti 11:30 – 12:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou, 
zdarma /sál Harfi ca/ 11:30 – 12:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

2. 2. 2018 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Karty – společenské hry, Scrable … 
9:00 –12:00
Počítač, internet, možno využít zdarma 
8:00 – 10:00 nebo 11:00 – 13:30
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Možnost využití internetu - zdarma 
11:00 – 13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč 
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 
14:00 – 15:00

5. 2. 2018 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy pro začátečníky a mírně 
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15 – 10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30 – 11:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harfi ca/ 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 10:00 – 11:00
Kurz orientálních „břišních“ tanců, s lektorkou - 
zdarma /sál Harfi ca/ 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – úplné začátečníky 
14:10 – 15:10
Country tance 15:00 – 16:00

6. 2. 2018 - ÚTERÝ

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

7. 2. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy 
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky 
8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 
10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: První čeští králové 
13:00 – 14:30
Dílničky: Výroba placky /odznáčku/ 
14:45 – 16:00

8. 2. 2018 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 
9:00 – 10:00

Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektor-
kou. Sál Harfi ca, 30 Kč 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 10:00 – 11:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:45
Trénink paměti 11:30 – 12:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou, 
zdarma /sál Harfi ca/ 11:30 – 12:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

9. 2. 2018 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Karty – společenské hry, Scrable … 
9:00 –12:00
Vycházka, komentovaná prohlídka divadelní bu-
dovy – Nová scéna (s výhledy na Národní třídu 
a okolí. Sraz v 9 hod. v Harrachovské. 60 Kč, 
zájemci prosím hlaste se v centru pro seniory: 
tel.: 724  905 785, 286 582 298, dunderova@
ssspraha9.cz 10:00 -12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč 
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 
14:00 – 15:00

12. 2. 2018 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15 – 10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30 – 11:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harfi ca/ 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 10:00 – 11:00
Kurz orientálních „břišních“ tanců, s lektorkou - 
zdarma /sál Harfi ca/ 11:00 – 12:00
Klub seniorů, kardiaků 14:00 – 17:00

13. 2. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 
100 Kč) 9:00 – 14.00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:00 – 10:00
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory, 
profesionální cvičitelka, 90 min./50 Kč, sál 
Harfi ca 10:00 – 11:30
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 
14:00 – 15:00
Hodina zpěvu pro seniory s hudebním doprovo-
dem /zdarma/ 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00

14. 2. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy 
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky 
8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 
10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Vymření rodu Přemyslovců 
13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Skřítek z ponožky 
(s sebou ponožku a šití) 14:45 – 16:00

15. 2. 2018 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 
9:00 – 10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektor-
kou. Sál Harfi ca, 30 Kč 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-

ny) 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:45
Trénink paměti 11:30 – 12:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou, 
zdarma /sál Harfi ca/ 11:30 – 12:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

16. 2. 2018 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Karty – společenské hry, Scrable … 
9:00 –12:00
Vycházka, komentovaná prohlídka památníku 
„Pečkárna“ v Pečkově paláci, zdarma. Sraz 
v 9:00 v centru pro seniory Harrachovská 422/2 
9:00 – 12:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč 
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 
14:00 – 15:00

19. 2. 2018 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy pro začátečníky a mírně 
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15 – 10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30 – 11:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harfi ca/ 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 10:00 – 11:00
Kurz orientálních „břišních“ tanců, s lektorkou - 
zdarma /sál Harfi ca/ 11:00 – 12:00
Country tance 15:00 – 16:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 
14:10 – 15:10
Country tance 15:00 – 16:00

20. 2. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:00 – 10:00
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory, 
profesionální cvičitelka, 90 min./50 Kč, sál 
Harfi ca 10:00 – 11:30
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00 
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 
14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00

21. 2. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – nový kurz pro úplné začáteční-
ky 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00 
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda na téma DIABETES… 
13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Přívěsek na klíče 
14:45 – 16:00

22. 2. 2018 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 
9:00 – 10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektor-
kou. Sál Harfi ca, 30 Kč 9:30 – 10:30

Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:45
Trénink paměti 11:30 – 12:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou, 
zdarma /sál Harfi ca/ 11:30 – 12:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

23. 2. 2018 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítač, internet, možno využít, zdarma
8:00 – 10:00 nebo 11:00 – 13:30
Karty – společenské hry, Scrable … 
9:00 –12:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč 
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
Počítačový kurz – úplné začátečníky 
14:00 – 15:00

26. 2. 2018 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – začátečníky a mírně pokro-
čilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15 – 10:15
Němčina s Petrou (začátečníci) 10:30 – 11:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harfi ca/ 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 10:00 – 11:00
Kurz orientálních „břišních“ tanců, s lektorkou - 
zdarma /sál Harfi ca/ 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – úplné začátečníky 
14:10 – 15:10
Country tance 15:00 – 16:00

27. 2. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 
100 Kč) 9:00 – 14.00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:00 – 10:00
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory, 
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál 
Harfi ca 10:00 – 11:30
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 
14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00

28. 2. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy 
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – nový kurz pro úplné začáteční-
ky 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 
10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda s vedoucí Pečovatelské 
služby, Hejnická, Praha 9. Téma: Co může pe-
čovatelská služba nabídnout seniorům. Dotazy 
vítány… 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Girlandy 
14:45 – 16:00 
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S O C I Á L N Í  S L U Ž B Y

Tipy na jarní výlety
Vzhledem k velkému zájmu o zájezdy, který v minulých letech projevovali senioři z Devítky, přinášíme tipy na jarní výlety, 

na které zve PhDr. Jiří Sommer, CSc., ve spolupráci s CCV a Krajskou radou seniorů hlavního města Prahy.

SENIOR FITNES vás volá do tělocvičny!
Nehleďte na počasí, přijďte mezi nás a vyzkoušejte si zdravotní cvičení v tělocvičnách i bazénech. 

Získáte kromě dobré kondice 
třeba i nové přátele, a hlavně 
pozitivní mysl. Krátké zimní 
dny budou hned jasnější. 

Zdravotní cvičení – úterý 
13.30 - 14.30
Dana Linkeová
tel.: 605 254 977
e-mail: info@falinke.cz 
� vh

I N F O

Zdravý sport 

Kurta Konráda 17, Praha 9

Zdravotní cvičení
pondělí 13.00 -14.00
Jana Hlaďová
tel.: 604 439 928
e-mail: jana.hladova@
gmail.com

Čas odjezdu včetně konkrétního programu budou zveřejněny 
později. Zájezdy se uskuteční při minimálním počtu 35 osob. 
Nezajišťujeme žádný typ pojištění.
Při rozpisu zasedacího pořádku v autobuse bude přihlédnuto 
na pořadí přihlášení a zaplacení zájezdu. Úprava programu vy-
hrazena. Počet míst omezen.
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: milenasommerova@
gmail.com nebo na telefon 607 724 442. Neváhejte  s přihláše-
ním, místa se vždy rychle zaplňují. �

P R O G R A M

7. – 8. 4. sobota – neděle, cena 1960 Kč, 

odjezd Praha Florenc

JIŽNÍ MORAVA – HUSTOPEČE, 
posezení ve vinném sklípku

10. 4. úterý, cena 390 Kč, 

odjezd Praha Florenc

SYCHROV – HRUBÝ ROHOZEC – TURNOV 
– DOLÁNKY

14. 4. sobota, cena 340 Kč, 

odjezd Praha Florenc

PLOSKOVICE – ÚŠTĚK

19. 4. čtvrtek, cena 440 Kč, 

odjezd Praha Florenc

OPOČNO – HRADEC KRÁLOVÉ

21. – 22. 4. sobota – neděle, 

cena 1970 Kč, odjezd z Florence

JIŽNÍ MORAVA – HUSTOPEČE, posezení 
ve vinném sklípku

18. – 19. 5. pátek – sobota, cena bude 

upřesněna, odjezd z Florence

KROMĚŘÍŽ – OLOMOUC

22. 5. úterý, cena 390 Kč, 

odjezd Praha Florenc

MANĚTÍN – PLASY

24. 5. čtvrtek, cena 490 Kč, 

odjezd z Florence

ZVÍKOV – PÍSEK

26. 5. sobota, cena 320 Kč, 

odjezd Praha Florenc

HOŘOVICE – TOČNÍK – BEROUN

31. 5. čtvrtek, cena 490 Kč, 

odjezd z Florence

LITOMYŠL – NOVÉ HRADY

2. 6. sobota, cena 490 Kč, 

odjezd Praha Florenc

LITOMYŠL – NOVÉ HRADY

6. 6. středa, cena 380 Kč, 

odjezd z Florence

BLATNÁ – BŘEZNICE

9. 6. sobota, cena 460 Kč, 

odjezd z Florence

KAMENIČKY – HLINSKO

Zámek Litomyšl

Ke slavnostnímu vítání 
občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní 

vítání nových občánků, tedy nově naro-

zených 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 po-
dat přihlášku. Lze tak učinit v podatelně 
Úřadu městské části Praha 9, Sokolovská 
14/324 nebo prostřednictvím e-mailu na 
adrese: cornejovar@praha9.cz.  
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B Y D L E N Í

TOMMI holding vymění žárovku 

i zastoupí předsedu společenství
Bytový fond, kterým disponuje městská část Praha 9, spravuje TOMMI holding, spol. s r. o. Své služby poskytuje letos už šesta-

dvacet let a od loňského roku má nové vedení. 

Komplexní správa a údržba 
domovního a bytového fondu, 
za níž TOMMI holding stojí, 
zahrnuje vše od vedení pře-
depsaných evidencí o domech 
a bytech, zajištění služeb, 
které souvisí s užíváním bytu, 
od jejich sjednání po konečné 
rozúčtování (např. vodné, 
stočné, teplo, TUV, odvoz 
domovního odpadu, elek-
trická energie, plyn, úklid 
společných prostor), ale také 
provádění povinných revizí 
a kontrol (komíny, elektro, 
hromosvody, požární ochrana 
a bezpečnost v domě).

„V neposlední řadě jsme 
schopni zajišťovat opravy 
a údržbu domu podle potřeb 
vlastníka nemovitosti, při-
čemž disponujeme vlastní 
havarijní non-stop službou. 
Od ohlášení havárie jsou naši 
pracovníci na místě do 30 mi-
nut,“ říká jednatel fi rmy TO-
MMI holding Tomáš Schiff . 
Havárie se mohou týkat vody, 
odpadů, topení, plynu, přípa-
dů, k nimž je potřeba přivolat 
zámečníka nebo elektrikáře.

„Naší velkou výhodou je, že 
drtivou většinu služeb, které 
nabízíme při správě a údržbě 
domovního a bytového fondu, 
zajišťují naši zaměstnanci. Ti 
jsou nejen zruční a spolehliví, 
ale navíc objekty, které máme 
ve správě, dobře znají, což je 
především při odstraňování 
havárií další plus. Jen zhruba 
v desetině případů se obrací-
me na jiné, prověřené fi rmy,“ 
doplňuje Tomáš Schiff .

TOMMI holding tak vlast-
ními silami zajišťuje in-
stalatérské, topenářské, 
elektrikářské, zednické, ob-
kladačské, malířské, zámeč-
nické a podlahářské práce, 
opravy střech, komínových 
těles, hromosvodů, vyklizení 
půdních a společných prostor 
domu včetně odvozu a likvi-
dace odpadu, zajistí derati-
zaci, dezinsekci a dezinfekci. 
Odborníci z TOMMI provádí 
také průběžně kontroly sta-
vebně-technického stavu 
nemovitostí s tím, že při zjiš-
tění drobných závad jsou tyto 
ihned odstraněny. Po dohodě 
jsou prováděny velké opravy 

či nové investice – od projek-
tové přípravy přes vyřízení 
stavebních povolení po vlastní 
stavební práce.

Předseda společenství 
na objednání

Lavina povinností, která se valí 
na každého předsedu či výbor 
společenství vlastníků jed-
notek (SVJ), je tak obrovská, 
že vzít odpovědnost za tuto 
funkci na svá bedra mnoho 
lidí nechce. Od roku 2014, 
kdy vstoupil v platnost nový 
občanský zákoník umožňu-
jící zvolit jako statutárního 
zástupce právnickou osobu, 
nabízí TOMMI holding i funkci 
profesionálního předsedy.

„Se správou domů i vedením 
účetnictví máme bohaté zku-
šenosti, takže povinnosti vy-
plývající z této funkce pro nás 
nejsou ničím novým. Máme 
pojištění odpovědnosti z výko-
nu povolání, mnoho let sídlíme 
na stejné adrese a našim klien-
tům jsou k dispozici i střediska 
v místech jejich byd-
liště, což je důležité při osob-
ních jednáních či případných 
změnách nájemníků v předpi-
su nájmu. V TOMMI holdingu 
máme navíc vlastní právníky 
specializující se na občanské 
právo a právní poradenství 
jsme schopni poskytnout i pro 
SVJ, v nichž funkci předse-
dy nezastáváme,“ doplňuje 
vedoucí střediska TOMMI 
holdingu pro Prahu 9 Pavlína 
Kanavalová.

Privatizace bytů ve vlastnictví 
MČ Praha 9

Od chvíle, kdy MČ Praha 9 
začala prodávat své byty je-
jich oprávněným nájemcům, 
se ve schránkách nájemníků 
objevují i „lákavé“ nabídky 
fi rem, že za ně celý proces 
odkoupení bytu vyřídí, včetně 
zajištění výhodného úvěru. 
Praha 9 se od těchto nabídek 
distancuje a varuje před jejich 
přijetím. Podepsáním plné 
moci takové společnosti hrozí, 
že se nájemce, posléze maji-
tel bytu, odsoudí k tomu, že 
po pěti letech, kdy končí právo 
MČ Praha 9 na přednostní od-
koupení, o svůj byt přijde.

„O všem, co se týká priva-
tizace bytů, nájemníky infor-
mujeme písemně a zároveň 
pořádáme informativní schůz-
ky, na nichž se mohou zájemci 
zeptat na vše, co chtějí vě-
dět,“ konstatuje Tomáš Schiff . 
„A pokud by i potom měli 

pochybnosti, mohou se na nás 
obrátit individuálně. Pora-
denství k privatizaci posky-
tuje paní Andrea Hanzelínová 
v našem středisku ve Vysoča-
nech, U Svobodárny 12.“

Správa je řehole

Ve většině případů zpriva-
tizovaných domů, pokud se 
na tom členové nově vzniklé-
ho SVJ dohodnou, zůstává TO-
MMI holding nadále správcem 
jejich nemovitosti, zajišťujícím 
komplexní správu domu včet-
ně účetnictví, mzdové agen-
dy, pojištění a technického 
dozoru. Rozsah služeb, který 
poskytuje, ale vždy zaleží 
na individuální dohodě s kaž-
dým společenstvím vlastníků. 

„Snažíme se, abychom 
v domech, kde se z nájemníků 
stávají vlastníci bytů, ve své 
činnosti pokračovali. Po zku-
šenostech z první vlny priva-
tizace mohu říci, že určitá část 
nově vzniklých SVJ naše služby 
nevyužila. Po dvou třech le-
tech se k nám ale vrací od níz-
konákladových fi rem, které 
nám nejsou schopny konku-
rovat v rozsahu, kvalitě ani 
rychlosti poskytovaných slu-
žeb,“ konstatuje Tomáš Schiff  
a uzavírá: „Správa je řehole. 
Vím, o čem mluvím, spravu-
jeme už šestadvacátý rok více 
než 10 tisíc bytů v Praze, takže 
si troufám říci, že na vše, co 
se týká správy a údržby domů 
a bytového fondu, jsme odbor-
níci. Kvalitu své práce zaru-
čujeme a naši klienti pociťují 
rychlou zpětnou vazbu, ať už 
se týká ‚jen‘ výměny žárovky, 
nebo legislativního problému.“ 
�Text a ilustrační foto: mk

TOMMI holding spol. s r. o.
Pobočky v Praze 9:

U Svobodárny 12/1110, Praha 9-Vysočany 
Tel.: 284 818 631

e-mail: info@tommi.cz

Jablonecká 322/72, Praha 9-Prosek
Tel.: 283 880 837

e-mail: vedouci@p9.tommi.cz

Non stop havarijní služba pro Prahu 9:
Tel.: 603 417 679
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Děti z MŠ U Vysočanského pivovaru 
zazpívaly diplomatům a generálům
Vzpomínka na dva krásné adventní večery na pražském arcibiskupství v roce 2017.

Na Arcibiskupství pražském 
se 13. prosince loňského roku 
konalo setkání arcibiskupa 
pražského, primase českého 
a kardinála Dominika Duky 
se zahraničními diplomaty 
působícími v České republice. 
Slavnostní večer zahájily děti 
z hudebního kroužku Mateř-
ské školy U Vysočanského 
pivovaru skladbou Adama 
Michny z Otradovic „Nebeští 
kavalérové“ pod vedením paní 
učitelky Ludmily Antonyové. 

Poté, co pan kardinál přiví-
tal zahraniční hosty, zazpívaly 
děti další české koledy a navo-
dily tak radostnou předvánoč-
ní atmosféru. Pozvaní hosté 
byli velmi mile překvapeni 
pěveckým vystoupením před-
školních dětí a paní učitelky. 
Velkého uznání a poděkování 

se jim dostalo nejen od kardi-
nála Dominika Duky, ale také 
od přítomných zástupců České 
školní inspekce.

O týden později, 20. prosin-
ce, děti zazpívaly české koledy 
na Arcibiskupství pražském 
ještě jednou. Tentokrát přivítal 
kardinál Dominik Duka ge-
nerály a plukovníky Armády 
České republiky. Přítomna byla 
rovněž Karla Šlechtová, minis-
tryně obrany České republiky, 
která dětem osobně poděko-
vala. Krásné vánoční svátky 
popřál dětem také armádní 
generál Josef Bečvář, náčelník 
Generálního štábu Armády 
České republiky. I tentokrát 
byli přítomní hosté dojati do-
konale zvládnutým hudebním 
vystoupením malých zpěváčků 
a profesionalitou paní učitelky.

Děkuji kardinálovi Dukovi 
za pozvání na dva krásné ad-
ventní večery v přítomnosti 
milých a příjemných hostů, 
paní učitelce Ludmile Anto-

nyové a dětem z hudebního 
kroužku za hezké zážitky 
a rodičům dětí za důvěru.
�Marie Ledererová, ředitelka MŠ U Vysočanské-

ho pivovaru, Foto: vl

Malí zpěváčky (zleva) s armádním generálem Josefem Bečvářem, ministryní obrany 
Karlou Šlechtovou, ředitelkou MŠ U Vysočanského pivovaru Marií Ledererovou, učitel-
kou Ludmilou Antonyovou a kardinálem Dominikem Dukou .

I N V E S T I C E  D O   B U D O V  I   K V A L I T N Í  P E D A G O G O V É

Od roku 2012 do září 2016 se v MŠ U Vysočanského pivovaru, jejímž zřizovatelem 
je MČ Praha 9, vehementně stavělo a přestavovalo. V roce 2013 byly během necelého 
roku vybudovány dva zcela nové zděné pavilony, díky nimž se kapacita školy zvýšila 
o 112 nových míst, a rekonstruována byla původní zděná budova, která dostala nová 
okna a byla zateplena. Třetí nový zděný pavilon s dvěma třídami pro 56 kluků a holčiček 
byl uveden do provozu v září 2016. Nahradil starou dřevěnou nevyhovující budovu. 
„Zděným chceme nahradit i poslední dřevěný pavilon v areálu školky. V současné době 
dokončujeme projektovou přípravu, aby ještě letos mohly začít vlastní stavební práce, 
čímž by přestavba a přístavby v naší největší mateřské škole skončily,“ říká radní pro 
školství MČ Praha 9 Zdeněk Davídek a pokračuje: „V souvislosti s úspěšnými vystoupe-
ními dětí v pražském arcibiskupství jsem rád, že o úrovni našich mateřských škol nevy-
povídají jen milionové investice do budov, ale především výborná práce jejich ředitelek 
a učitelek. Ne každý pěvecký sbor ze školky se může pochlubit tím, že překvapí nejen 
dětskou roztomilostí, ale i téměř profesionálním výkonem.“ �mk

Ludmila Antonyová s dětmi ze svého hudebního kroužku.
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Prospěchové stipendium pro žáky 
Prahy 9 na Anglickém gymnáziu
Anglické gymnázium ve Vysočanech, The English College in Prague zařadilo do systému svých stipendií stipendium pro žáky 

9. tříd, kteří celou svou školní docházku absolvovali v Praze 9 a mají zájem nastoupit do třetího ročníku Anglického gymnázia 

(odpovídá prvnímu ročníku čtyřletého gymnázia).

Prospěchové stipendium pro 
Prahu 9 přináší až 50procentní 
slevu z výše školného se zvá-
žením studijního potenciálu 
uchazeče a s případným při-
hlédnutím k fi nanční situaci 
rodiny. Uděluje se zpravidla 
na dva roky, ale při soustav-
ných vynikajících studijních 
výsledcích může být prodlou-
ženo na další dva roky. 

Stidendia pro Prahu 9 jsou 
udělována při nástupu do ško-
ly. Žádost je třeba podat do 
27. dubna 2018 u koordinátor-
ky přijímacího řízení, e-mail: 
irena.smetankova@englishco-
llege.cz. Po úspěšném složení 
přijímacích zkoušek budou 
probíhat pohovory s kandi-
dáty. Uzávěrka přihlášek ke 
studiu je 1. března 2018.

Chcete studovat na Anglickém 
gymnáziu?

Th e English College in Prague je 
výběrové šestileté gymnázium 
s výukou v anglickém jazyce, 
které je registrováno v síti čes-
kých škol. U jeho zrodu stáli 
princ Charles a prezident Václav 
Havel a stali se jeho patrony. 
Škola byla založena v roce 1994, 
aby oživila tradici britského 
stylu vzdělávání v Praze, kterou 

započala v roce 1927 Prague 
English Grammar School. A jako 
první škola v České republice 
začala roku 1995 nabízet mezi-
národní maturitu International 
Baccalaureate (IB). Většina 
studentů pokračuje ve studi-
ích na univerzitách, převážně 
ve Velké Británii, ale také v ČR 
a jinde ve světě.

„Výjimečnost Anglického 
gymnázia spočívá v tom, že 
vedle toho, co učíme, se za-
měřujeme především na to, 

jak učíme,“ říká jeho ředitel 
Dr. Nigel Brown. „Od prvního 
dne studia pomáháme dětem 
rozvíjet jejich potenciál a ta-
lent. Poskytujeme vzdělání, 
které obohacuje studenty 
nejen o akademické znalosti 
potřebné k vysokoškolskému 
studiu, ale zároveň je vyba-
ví potřebnými dovednostmi 
a společenskými hodnotami 
pro úspěšný a odpovědný pro-
fesní i osobní život v dnešním 
globálním světě.“

Den otevřených dveří 20. února 
Den otevřených dveří v Ang-
lickém gymnáziu je 20. února 
2018 od 13 hodin Rodiče a po-
tenciální studenty po škole 
provedou její studenti a umož-
ní jim nahlédnout do tříd, kde 
bude probíhat vyučování.

Nebude chybět ani příleži-
tost promluvit si se členy pe-
dagogického sboru, studenty 
i s koordinátorkou přijímacího 
řízení. V 15.00 hodin si stu-
denti mohou vybrat z nabídky 
ukázkových hodin, rodiče se 
mohou zúčastnit panelové 
diskuze s ředitelem a širším 
vedením školy.

Od 15.45 do 17.00 budou 
učitelé i studenti představovat 
aktivity jednotlivých předmě-
tových oddělení.
Rodiče i potenciální studenti 
jsou srdečně zváni! �mk

I N F O

The English College 

in Prague – Anglické 

gymnázium, o.p.s.

Sokolovská 320
190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel.: 283 893 113
www.ecp.cz

Hrátky s Lego roboty
Na základní škole Litvínovská 600 pracuje po celý školní rok 

více než dvacet zájmových kroužků – od keramiky až po češti-

nu pro cizince, které pokrývají široké spektrum volnočasových 

aktivit dětí.

V letošním školním roce ote-
vřela škola  pro žáky prvního 
a druhého stupně dva bez-
platné kluby zábavné logiky, 
které vede Mgr. et Mgr. Šimon 
Kokoška. Každý klub garantu-
je místo dvěma dětem ohrože-
ným školním neúspěchem.

Děti pracují se stavebnicí 
„Lego robotika“ a počítačo-
vým programem, zabývají se 
problematikou síly a pohybu. 
Vytvoří si a naprogramují ro-
bota pro tahání a ověří si tři 

pohybové zákony Sira Isaaca 
Newtona. Na konci kurzu bu-
dou umět používat fyzikální 
pojmy, grafi cky znázornit 
působení síly, vysvětlit svými 
slovy problematiku rovno-
vážného působení sil a popsat 
příklady působení sil v běž-
ném životě.

Kroužek hravé robotiky je 
spolufi nancován v rámci pro-
jektu operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání Ev-
ropské unie. �Text a foto: Lia Ruthová

Devitka_02_2018.indd   15 25.01.2018   11:39:35



D E V Í T K A  /  M A G A Z Í N  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  9 Ú N O R  2 0 1 816

K U L T U R A

Dana Nováková a její absolventi
Únorová výstava, která se koná v Galerie 9 od 13. února do 8. března 2018, je poctou a poděkováním keramičce a pedagožce 

Daně Novákové. Ta během své více než třicetileté práce v Základní umělecké škole Prosek otvírala dveře do čarodějného světa 

výtvarného umění několika generacím dětí.

Keramička a pedagožka Dana 
Nováková řadě studentů pře-
dávala své zkušenosti, nadšení 
a energii až do dob dospělosti. 
Její žáci na ni dodnes vzpomínají 
s láskou a někteří z nich, pro něž 
nezůstalo výtvarné umění jen 
koníčkem a stalo se posláním, ji 
svými díly provázejí při její vý-
stavě k neuvěřitelným šedesáti-
nám. Veliké díky a přání zdraví, 
štěstí, radosti a stále stejného 
mladistvého elánu, Dano! 

DANA NOVÁKOVÁ 

… absolvovala na Pedagogické 
fakultě UK. V roce 1984 na-
stoupila na výtvarný obor li-
dové školy umění, kam chodila 
jako žačka k ak. mal. Haně Ur-
banové. Po mateřské dovolené 
se vrátila do Základní umělec-
ké školy na Proseku. Od ukon-
čení studia na pedagogické 
fakultě se věnuje keramické 

tvorbě. Seznamovat se s kera-
mikou začala na Keramických 
sympoziích pod vedením 
ak. soch. Marie Adamcové. 
Účastnila se společných vý-
stav z těchto sympozií v Praze 
a Kostelci nad Labem. Po-

sledních třináct let se účastní 
letních keramických škol pod 
vedením zkušené keramičky 
Květy Vondráčkové. Do své ke-
ramické tvorby přináší inspi-
raci ze svých cestovatelských 
zážitků. Keramickou hlínu 
vnímá jako nádhernou hmotu, 
která jí nabízí spoustu možnos-
tí k tvorbě. Často se inspiruje 
přírodou, ráda experimentuje 
s engobami a oxidy. Všechny 
získané zkušenosti již přes 
30 let předává svým žákům 
v ZUŠ Prosek. �

P O Z V Á N K A

Kreativní dílna 

Zastav se a tvoř

Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny 
věkové kategorie, tvoříme zde pro 
radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidně-
ní. Program dílen vždy ve středu od 17 
do 19 hodin.

  7. 2. – výtvarná technika zentangle
14. 2. – malování na kameny
21. 2. – výroba loutky z papíru
28. 2. –  malování voskovkami 

a enkaustika

Dámský klub

Od 19 do 21 hodin.
28. 2. – relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte objedná-
vat. Kapacita je ale omezena provozními 
možnostmi. Kurs probíhá přímo ve 
výstavních prostorách.  

Na střeše světa
Do 8. února je v Galerii 9 

k vidění výstava s názvem 

Na střeše světa. Nastíní vám 

zážitky ze sedmi významných 

horolezeckých expedic, které 

absolvoval Pavel Bém, zku-

šený horolezec, který dokázal 

úspěšně zdolat Mount Eve-

rest, K2 a další osmitisícovky.

Díky nádherným fotografi ím 
můžete nahlédnout na svět 
z nejvyšších horských vrcho-
lů. Atmosféru a celkový záži-
tek z výstavy dokreslují také 
nejrůznější tematické exponá-
ty. � Foto: Pavel Bém

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

D A N A  N O V Á K O V Á  A   J E J Í  A B S O LV E N T I :

STANISLAVA ČECHOVÁ
MARIE ČERNÁ
ONDŘEJ EHLEN
ANDREA HONEJSKOVÁ
TOMÁŠ HONZ - absolvent AVU, ateliér 
malby M. Rittsteina
TEREZA HRUŠKOVÁ - absolventka Střední 
uměleckoprůmyslové školy Praha 3 - Užitá 
malba, studentka VŠUP Praha, ateliér 
Keramika a porcelán M. Velčovského
VÁCLAV JAROŠ - absolvent Střední umě-

leckoprůmyslové školy v Turnově, obor 
umělecké kovářství, a Střední umělec-
koprůmyslové školy sklářské v Železném 
Brodě, obor hutní tvarování skla
JAKUB KUČERA
ONDŘEJ NÁPRAVNÍK 
MONIKA NOVÁKOVÁ
MARCELA SCHNEIBERKOVÁ 
JIŘÍ SPURNÝ
KATEŘINA ŠIMÁNKOVÁ 
TEREZA TOMŠŮ 

Dana Nováková: Lampa

Dana Nováková: Slepice

Tereza Hrušková: Vázy

Tomáš Honz: Za nádražím

Václav Jaroš: Tučňáci
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Collbenka 1704 – výdejna umění
Kolbenova ulice ve Vysočanech se v poslední době stává centrem zrodu nového města. Na plochách kolem ní v bývalých průmy-

slových zónách vyrůstají bytové domy a v halách zaniklých závodů ČKD nachází zázemí umělci. V hale číslo 19 v Kolbenově 42

najdete Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704. Bývalou výdejnu nářadí tady přetvořili na tzv. výdejnu umění – prostor pro 

zkoušení uměleckých souborů a pořádání kulturních akcí.

„Tuto krásnou halu jsme ob-
jevili na konci roku 2016, kdy 
jsme zoufale hledali dostateč-
ně velký prostor pro nastudo-
vání Vivaldiho opery Arsilda,“ 
vrací se do nedávné minulosti 
Veronika Hyksová, general 
manager Collegium 1704 a Co-
llegium Vocale 1704. Soubor ji 
v novodobé světové premiéře 
uvedl po 301 letech 9. března 
2017 ve Slovenském národním 
divadle. 
„Provedli jsme bleskovou zá-
kladní rekonstrukci – od ná-
těrů přes položení měkčené 
podlahy kvůli zkouškám ta-
nečníků po vybudování sociál-
ního zařízení a zázemí včetně 
kuchyňky, a začali zkoušet. 
A třebaže zkoušky zpočátku 
probíhaly v polních podmín-
kách, protože jsme bojovali 
s mnoha technickými problé-
my, např. topením, prostor, 
jsme si zamilovali. Všichni se 
tu okamžitě cítili dobře,“ pro-
zrazuje Veronika Hyksová.

Vysněné místo 

Je těžké popsat kouzlo, které 
spojuje ducha minulé průmy-
slové doby s uměním dneška. 
To je třeba zažít. Jenže pak se 

vám dostane pod kůži a vy už 
místo, kde je taková energie, 
nechcete opustit. A tak dříve, 
než Arsilda stačila oslnit pub-
likum také ve Velkém divadle 
v Lucemburku, ve francouz-
ském Cannes, Lille a králov-
ském divadle ve Versailles, 
rozhodlo se Collegium 1704 
vytvořit si z haly č. 19 v Kol-
benově ulici své zázemí. 
„Byl to pro nás ideální prostor, 
o jakém jsme snili od roku 
2005, kdy Collegium 1704 
vzniklo. Už jsme se dál ne-
chtěli stěhovat po zkušebnách, 
kterých pro nás v Praze není 
mnoho. Potřebujeme velké 
prostory, protože na našich 
projektech se běžně podílí 
25-35 lidí v orchestru a kolem 

dvacítky vokalistů,“ usmívá 
se Veronika.

Arsilda a Emil je tu i pro vás

Celková rekonstrukce prostor 
v hale 19, která následovala, 
vytvořila vhodné podmínky 
pro orchestr, sbor i produkci. 
Umožnila také otevřít dveře 
Collbenky 1704 dalším umě-
leckým souborům – ke zkouš-
kám i vystoupením. Zkoušela 
tu například Pražská komorní 
fi lharmonie, Filmharmonie, 
divadlo Vosto5, uskutečnil se 
zde festival kapel gymnázia 
Porg a další. Ale sály mohou 
využít pro pořádání akcí i fi r-
my a v budoucnu se počítá 
s kulturními vystoupeními pro 
veřejnost.

„V Collbence 1704 jsme zre-
konstruovali dvě zkušební 
místnosti – Arsildu a Emila. 
Arsilda se jmenuje podle 
oné Vivaldiho opery, Emil 
na počest Emila Kolbena – 
zakladatele závodů ČKD. Sál 
Arsilda je rozměrově větší a je 
vhodný pro zkoušky orches-
trů a hudebních ansámblů. 
Sál Emil mohou využít umělci 
také pro taneční a cirkusové 
zkoušení,“ dodává Veronika 
Hyksová.

A proč zrovna 1704? 

„Letopočet 1704 je symbolem 
našeho erbovního skladatele 
Jana Dismase Zelenky,“ vy-
světluje Veronika Hyksová. 
„Roku 1704 byla provedena 
v Praze v kostele sv. Mikuláše 
Zelenkova jezuitská alegorická 
hra Via Laureata. A protože 
nevíme nic o předchozích 
Zelenkových osudech a téměř 
nic o dalším desetiletí jeho 
života, je pro nás tento rok 
symbolem okamžiku, kdy se 
na hudební scéně objevil nej-
větší génius českého baroka 
a jeden z nejoriginálnějších 
skladatelů dějin hudby vů-
bec.“ �Marie Kurková , Foto: Collegium 1704

Pražský barokní orchestr a vokální soubor
Soubory Collegium 1704 a Co-
llegium Vocale 1704 byly zalo-
ženy cembalistou a dirigentem 
Václavem Luksem v roce 2005 
u příležitosti projektu Bach – 
Praha – 2005, jenž stál na po-
čátku spolupráce s festivalem 
Pražské jaro. Od roku 2007, 
kdy se ve Francii proslavily 
se Zelenkovou Missa votiva, 
jsou pravidelnými hosty festi-
valů a prestižních pořadatelů 
po celé Evropě, kde vedle 
stěžejních děl 17. a 18. století 
představují mezinárodnímu 
publiku díla českých mistrů, 
především Jana Dismase Ze-
lenky a Josefa Myslivečka. 

Rok 2008 dal vzniknout 
jejich koncertnímu cyklu 
Hudební most Praha — Dráž-
ďany. Spolupráce se světově 
proslulými sólisty Magdalenou 
Koženou, Vivicou Genaux, 
Bejunem Mehtou plynule 

vyústila v roce 2012 v druhý 
koncertní cyklus Colle-
gium 1704 (dříve Hvězdy ba-
rokní opery) pořádaný v praž-
ském Rudolfi nu. Od podzimu 

2015 jsou tyto dva cykly slou-
čeny do jedné koncertní 
sezony probíhající i nadále 
paralelně v Praze a v Drážďa-
nech. 

V pražském Rudolfi nu 
vystoupí ještě 20. února – Mad-
dalena ai piedi di Cristo, 
27. března a 3. dubna – Mesiáš, 
Velikonoční koncert a 19. dub-
na – Pane, slyš mé prosby. Více 
na www.collegium1704.com. �

Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 v jednom ze svých projektů 

Sál Arsilda Sál Emil v hale č. 19 t

Z   P R A H Y  9  D O   S V Ě T A

„Pražský barokní orchestr Collegium 
1704 patří dnes už mohu říci, že 
k poměrně velké skupině umělců, kteří 
objevili Vysočany a v bývalých průmy-
slových halách našli inspirující zázemí. 
Jako vysočanský patriot jsem tomu 
rád,“ říká Adam Vážanský, místostarosta 
odpovědný za kulturu MČ Praha 9 a do-
dává: „V minulosti byla Česká republika 
ve světě známá díky tramvajím, lokomo-
tivám, letadlům, zařízení pro elektrárny 
apod., které se vyráběly v závodech 
ve Vysočanech. Dnes se ve Vysočanech 
rodí umění, které – jak dokazuje příklad 
Collegia 1704 – dokáže oslovit lidi 
v mnoha zemích Evropy.“
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Vzpomínka na Františka Horkého
Tichá vzpomínka na hudebníka, skladatele a pedagoga Františka Horkého, který nás opustil 18. prosince 2017.

František Horký působil 
na Základní umělecké škole 
na Proseku dvacet pět let jako 
pedagog a řadu let byl zástup-
cem ředitele. Stál u založení 
populárního oddělení, které 
díky jeho výborné pedagogické 
práci reprezentuje školu do sou-
časnosti. Jeho velkým přínosem 
byla práce skladatelská a aran-
žérská. Založil velké množství 
hudebních seskupení, pro která 
upravoval a skládal hudbu. 
Jednalo se převážně o kapely. 
Velmi úzce též spolupracoval 
s pěveckým sborem. Některé 
kapely pokračují po absolvová-
ní docházky do ZUŠ jako profe-
sionální tělesa. 

Řadu svých žáků připravil 
ke studiu na vyšších stupních 
uměleckých škol a podnítil 
jejich zájem o hudbu a její 
aktivní provozování. Mnozí 
z nich úspěšně působí na sou-
časné hudební scéně.  

Za svou pedagogickou čin-
nost obdržel v roce 2014 Cenu 
městské části Praha 9.

František Horký se narodil 14. 
července 1943 v Praze. Od svých 
pěti let hrál na klavír a kytaru 

a jeho snem bylo dělat hudbu. 
Na přání rodičů v roce 1961 do-
končil hornickou průmyslovku 
a odešel na Ostravsko, kde 
pracoval v dolech. Denně však 
utíkal k hudbě. Po večerech 

hrával se svými studentskými 
kapelami na večírcích rock and 
roll a už tehdy začal skládat. 
Jako aranžér a skladatel spolu-
pracoval s Ostravským rozhla-
sovým orchestrem a s předními 
populárními zpěváky ostravské 
provenience. Po jedenácti letech 
v dolech, ve svých 38 letech, se 
rozhodl pro studium skladby 
na Ostravské konzervatoři. 

Z Františka Horkého se stal 
úspěšný skladatel a v osm-
desátých letech vyšel také 
jeho největší hit – duet Marie 
Rottrové a Karla Gotta s ná-
zvem Najednou. 

V roce 1987 se František Hor-
ký vrací i se svou ženou a dce-
rou do Prahy. V padesáti letech 
se stává otcem druhé dcery. 
Obě dcery vystudovaly hudbu. 

Od roku 1990 vyučoval 
František Horký v Základ-
ní umělecké škole v Praze 9 
na Proseku. �red, foto: jd

Pražské 
dechové trio 
na radnici
Cyklus koncertů komorní hud-

by pokračuje na vysočanské 

radnici 22. února od 19 hodin 

koncertem Pražského decho-

vého tria.

Perly hudebního klasicismu 
je název koncertu Pražského 
dechového tria. Hrají Z. Rys – 
hoboj, M. Polák – klarinet, 
L. Kořínek – fagot. Zazní 
skladby Fr. X. Duška, A. Sali-
eriho, W. A. Mozarta. Koncert 
se koná v obřadní síni vyso-
čanské radnice, Praha 9, So-
kolovská 14/324. Bezbariérový 
vstup, 2. p./výtah, omezená 
kapacita sálu. �

Cenu městské části Praha 9 předal v roce 2014 Františku Horkému (vpravo) starosta 
Devítky Jan Jarolím  

Pražské dechové trio

Hudební zážitky z kostelů a parků
Devětkrát s devítkou – hudební jaro a podzim v Praze 9, Prosecká zastaveníčka, Prosecká 

nokturna… nejen tato koncertní vystoupení, která si získala přízeň obyvatel Prahy 9, spojuje 

hudebník Miloš Wichterle.

Festival orchestrální a komorní 
tvorby Devětkrát s devítkou 
s podtituly Hudební jaro v Praze 9 
a Hudební podzim v Praze 9 má 
za sebou již sedmnáct úspěšných 
ročníků. Tradičně se koncertuje 
v kostele sv. Václava na Proseku, 
ve Svatyni Krista Krále ve Vyso-
čanech, obřadní síni vysočanské 
radnice, ale také v Parku Přátel-
ství na Proseku nebo parku Pod-
viní ve Vysočanech. 

Posledních osm let patři-
ly úterky v Parku Přátelství 
od května do září komorním 
koncertům pod názvem Pro-
secká zastaveníčka. Každý rok 
21 až 22 představení.

„V Parku Přátelství koncer-
tujeme přes letní prázdniny. 
Zpočátku jsme měli strach, 
zda v létě budeme mít poslu-
chače, ale koncerty v přírodě 
se od samého začátku těší vel-
kému zájmu posluchačů,“ říká 
Miloš Wichterle, který hu-
dební zastaveníčka připravuje 
od A do Z – vybírá umělce, 
program i místa koncertů.

A co je pro hudebníky zají-
mavé na tom, když hrají v par-

ku? „Příroda má svou krásnou 
akustiku. Jen si vzpomeňte 
na antické přírodní amfi teátry, 
kdy se hrálo pod širým nebem. 
Tím, že jako muzikanti jdeme 
do parků, jdeme za krásou 
i za publikem. A navíc se nám 
daří přitáhnout i ke klasické, 
vážné hudbě mladé posluchače. 
Jedinou nevýhodou je, že jsme 
závislí na počasí. I když spolu-
pracuji se širokým okruhem vý-
borných hudebníků, kteří jsou 
fenomenálními hráči do nepo-
hody, přece jen mají hudební 
nástroje, jež zmoknout nesmí,“ 
dodává s úsměvem hudebník.

Těší nás, že lidé poslouchají

Loni k již rozjetým cyklům 
hudebních vystoupení přibyla 
Prosecká nokturna – čtvrteč-
ní hudební podvečery, které 
v měsících květnu, červnu, 
červenci, srpnu, září a ještě 
počátkem října oživily i některé 
restaurační zahrádky v Praze 9.

„Na začátku jsme stáli před 
otázkou, co hrát. Nechtěli jsme 
zůstat jen u klasiky jako v pří-
padě Proseckých zastaveníček, 

ale ani hrát jen ´hospodské´ 
odrhovačky,“ říká Miloš Wich-
terle a nastiňuje fi lozofi i, s níž 
přistoupil k obsahu Proseckých 
nokturn: „Zastávám názor, že 
ke kráse musíte lidi vychovávat, 
takže jsme hráli např. Mozarta, 
Straussovky, fi lmové melodie, 
ale i Hašlera. Zkrátka všechno, 
co má hodnotu a co lidé rádi 
poslouchají. A na hudebnících 
nechávám, aby pro zahrání té 
které skladby při nokturnech 
vycítili ten správný moment.“

Tak už se těšme na jaro 
a další hudební zážitky v kos-
telích a parcích v Praze 9, které 
se konají díky fi nanční podpo-
ře MČ Praha 9. �Text a foto: mk

Prosecká zastaveníčka v Parku Přátelství 
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Jazzoví rozpouštěči splínu
O jazzové hudbě, která vznikla v americkém New Orleansu, se říká, že je nejveselejší muzikou na světě. Je k tomu ostatně 

dost dobrý důvod. V tradičním jazzu a dixielandu se totiž klade důraz na dechové nástroje, které mají tu moc zlepšovat náladu 

a rozpouštět nahromaděný splín. Vždyť sama jejich hnací síla, tedy dech, je téměř synonymem pro sám život. 

Jednou z dlouhodobě nej-
úspěšnějších a nejlepších 
českých kapel holdujících ne-
worleanskému stylu je 
J. J. Jazzmen, která oslaví 
čtvrtstoletí společného hraní 
21. února v Jazz Clubu Gong. 

Název skupiny je odvozen 
od jména zakladatele ban-
du, trombonisty a kapelníka 
Jana Jiruchy. Ten formaci 
vedl od jejího počátku v roce 
1993 až do svého skonu v roce 
2005. Zvuk kapely se for-
moval v programu „Remem-
brance of Louis Armstrong“, 
věnovanému bezesporu nej-
významnější postavě new-
orleanské scény. Po mnoha 
koncertních šňůrách doma 
i v zahraničí byla první etapa 
působení kapely završena 
v roce 2000, kdy s ní odehrál 
několik koncertů v Praze 
a Berlíně někdejší Armstron-
gův spoluhráč, fenomenální 
klarinetista a skladatel Joe 
Muranyi. O rok později do-
sáhli J. J. Jazzmen další vý-
znamné hudební mety, když 
obdrželi pozvánku do samot-
né kolébky jazzu na tradiční 
New Orleans Jazz & Heri-
tage Festival. Vedoucí úlohu 
ve skupině převzal po Jiru-
chovi bubeník Miloš Kejř. 

Do nové éry vstoupila ka-
pela s projektem Contem-
porary New Orleans Sound, 
se kterým slavila úspěchy 
na českých a evropských 
jazzových festivalech. Díky 
skvělému renomé se podařilo 
J. J. Jazzmen uskutečnit kon-
certy s dalšími významnými 
hvězdami současného jazzu, 
ať už to byla vynikající britská 
zpěvačka s karibskými kořeny 
Denise Gordon, nebo vyslanci 
současného neworleanské-

ho zvuku: klarinetista Evan 
Christopher, pianista Tom 
McDermott či nejnověji trum-
petista a zpěvák Mike Fulton.

Ačkoli se to může zdát ně-
komu divné, s příchodem jara 
se ještě nemusí hned vracet 
dobrá nálada. Zásoby seroto-
ninu, který je za ni zodpověd-
ný, jsou totiž po zimě v našich 
tělech téměř vyčerpány, a tak 
budeme potřebovat ještě ně-
jaký povolený doping. Třeba 
ten, který nám 21. března 

v Divadle Gong naservíruje 
energický dixielandový sextet 
Jazz Bluff ers, tentokrát dopl-
něný zpěvákem Yo Yo Bandu 
Richardem Tesaříkem. Pokud 
Jazz Bluff ers dokážou zahrát 
pořádně od podlahy, tak až 
v Gongu rozbalí svůj divoký 
harlemský swing a hot jazz 
Harlemania!, budou se zákla-
dy vysočanského kulturního 
domu otřásat v základech.

Jen poslouchat tenhle divoký 
big band by byla velká škoda - 
mnohem lépe udělají ti, kteří se 
18. dubna obují do tanečního. 
Opravdovou lahůdku si pak 
Jazz Club Gong připraví na 16. 
května. Se svým Classic Jazz 
Collegiem zde vystoupí jedna 
z největších osobností české 
jazzové scény a neúnavný pro-
pagátor tradičního jazzu, kor-
netista Luboš „Bob“ Zajíček. 
Špatné nálady se tak rozhodně 
bát nemusíme. �  Text a foto: dg

N E Z A P O M E Ň T E !

Žena Vlčí mák: Herecký koncert 

Hany Maciuchové
I „starý“ člověk ještě žije a možná vás překvapí jak, pokud 

zajdete na hru Žena Vlčí mák do vysočanského 

Divadla Gong 15. února od 19.30 hodin.

Monodrama francouzské au-
torky Noelle Chateletové je 
hereckým koncertem Hany 
Maciuchové. Starší dáma 
prožívá ve věku, kdy se vět-
šina jejích vrstevnic už dávno 
smířila s šedí, jednotvárností 
a osamělostí zbytku života, 
nečekané citové vzplanutí, 
neuvěřitelnou, ostýchavou, 
dychtivou a stejně intenzivně 
opětovanou lásku k muži ještě 

o deset let staršímu, než je ona 
sama.

Monodrama Žena Vlčí mák se 
vysmívá dnešnímu kultu mlá-
dí a povrchní krásy, kdy stáří 
a zkušenost jsou často brány 
jenom jako handicap. Je mono-
logem ženy na prahu sedmde-
sátky, která žije vzpomínkami 
a má pocit, že to nejhezčí už 
má dávno za sebou. Pak ale 
potká muže a prožije cit, jaký 

ji dosud nepotkal. „Je to o ob-
dobí života, kdy moje hrdinka 
sama říká, že smrt už neděsí. 
V té době potká lásku - a jak se 
zbystří smysl, jak se najednou 
naplní život!“ podotkla k in-
scenaci Hana Maciuchová.

Hra Žena Vlčí mák je dra-
matizací stejnojmenného 

románu francouzské spiso-
vatelky Noelle Chateletové. 
Monodrama proslavila pře-
devším úspěšná divadelní 
premiéra v pařížském Th éatre 
Mouff etard v roce 2007. Na 
českém jevišti se objevuje 
v překladu a režii Jaromíra Ja-
nečka.�red

J. J. Jazzmen

J. J. Jazzmen – 21. února v Jazz Clubu 
Gong
Jazz Bluffers – 21. března v Divadle 
Gong
Harlemania! – 18. dubna
Classic Jazz Collegium – 16. května 
v Jazz Clubu Gong
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Divadlo Gong

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

DIVADLO GONG

 DIVADLO GONG

1. 2. čtvrtek  19.30
Eve Ensler: Monology vagíny
Kultovní kontroverzní představení Intim-
ního divadla Dáši Bláhové.

4. 2. neděle  19.30
Robert Anderson: Víš přece, že nesly-
ším, když teče voda
Tři velice směšné, avšak lidské příběhy 
ze života s Petrem Nárožným v hlavní roli.

6. 2. úterý  14.00
Číše plná operety a muzikálu
Program pro seniory – pořádá MČ 
Praha 9
Vystoupení operní pěvkyně a učitelky 
zpěvu Jany Štěrbové

8. 2. čtvrtek  19.00
DS Nové divadlo Mělník
Libushe
Autorský muzikál.

13. 2. úterý  19.30
Donald Churchill: Natěrač
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho 
neúspěšného herce s Leošem Nohou 
v hlavní roli.

14. 2. středa  19.00
Posezení u cimbálu
Pořádá Slovácký krúžek v Praze

15. 2. čtvrtek  19.30
Noele Chatelet: Žena Vlčí mák
Monolog starší dámy, která prožívá v po-
kročilém věku nečekané citové vzplanutí. 
V hlavní roli Hana Maciuchová.

16. 2. pátek  19.30
Co vy na to, pane Šmoldasi?
Večer plný humoru s oblíbeným moderá-
torem, básníkem a překladatelem Ivem 
Šmoldasem.

18. 2. neděle  16.00 a 19.00
Zdeněk Izer a autokolektiv
Populární komik Zdeněk Izer v zábavné 
show, která nenechá vaše bránice ani 
na chvíli v klidu.

21. 2. středa  19.30
Jazz Klub Gong
J. J. JAZZMEN
Tradiční jazz, dixieland, swing a latin 
tinged jazz v neworleanském stylu.

22. 2. čtvrtek  19.30
Burton Lane, J. Voskovec, J. Werich: 
Čochtan vypravuje
Nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec 
v osobité úpravě Josefa Dvořáka.

23. 2. pátek  19.30
Malina Brothers – TOUR 2018
Kapela vyznávající trampskou píseň oko-
řeněnou bluegrassem, jejíž prapůvod leží 
v pravidelném hospodském jamování.

26. 2. pondělí  19.30
Nezmaři

Legenda folkové scény a sdružení 
symfoniků ČR Praha k oslavě 40. výročí 
skupiny.

27. 2. úterý  19.30
Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba
Koncertní vystoupení nezaměnitelného 
a nezařaditelného klasika české folkové 
scény. Na kytaru doprovází Tomáš 
Kotrba.

28. 2. středa  19.30
Vladimír Mišík & ETC
Koncert jedné z nejvýraznějších postav 
české rockové a bluesové scény.

GONG DĚTEM

1. 2. čtvrtek  10.00
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný: 
Mauglí (pro děti od 5 let)
Na poradní skále uprostřed indické 
džungle se ve vlčí smečce rozhoduje 
o životě či smrti ztraceného lidského 
mláděte Mauglího.

3. 2. sobota  15.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se 
bouří (pro děti od 6 let)
Druhý díl kultovní klukovské románové 
trilogie navazující na s úspěchem uvádě-
nou první část - Záhadu hlavolamu.
13.30-14.30 Doprovodný program - krea-
tivní dílna na Malé scéně (ke vstupence 
na pohádku zdarma)

5. 2. pondělí  10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se 
bouří (pro děti od 6 let)
Druhý díl kultovní klukovské románové 
trilogie navazující na s úspěchem uvádě-
nou první část - Záhadu hlavolamu.

6. 2. úterý  10.00 - Malá scéna
K. Čapek, V. Hutařová: Dášeňka čili 
život štěněte (pro děti od 3 let)
Pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se 
malá Dášeňka učí všem psím dovednos-
tem, aby se pak jako psí slečna mohla 
sama vydat do světa.

7. 2. středa  10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne (pro 
děti od 8 let)
Doba, život a dílo francouzského snílka, 
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného 
vizionáře.

8. 2. čtvrtek  10.00
J. Lesák: Elektrický Emil (pro děti 
od 8 let)
Pohádka podle skutečného příběhu vy-
sočanské superhvězdy – Emila Kolbena.

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

10. 2. sobota  15.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství 

kocoura Modroočka (pro děti od 3 let)
Poetická hudební pohádka o tom, jak 
jeden kočičí kluk poznával svět.

13. 2. úterý  10.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá 
čarodějnice (pro děti od 4 let)
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice 
malé čarodějnice, která už chce konečně 
patřit mezi velké, a jejího věrného druha 
a rádce havrana Abraxase.

16. 2. pátek  10.00 – Malá scéna
J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička 
(pro děti od 3 let)
Příběhy malého nezbedného medvídka 
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice 
Barbory a klauna Vasila.

17. 2. sobota  15.00 - Malá scéna
K. Čapek, V. Hutařová: Dášeňka čili 
život štěněte (pro děti od 3 let)
Pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se 
malá Dášeňka učí všem psím dovednos-
tem, aby se pak jako psí slečna mohla 
sama vydat do světa.

19. 2. pondělí  10.00
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný: 
Devatero pohádek (pro děti od 5 let)
Pan Kolbaba na dobrodružné poštovní 
pochůzce světem.

20. 2. úterý  10.00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média 
(pro děti od 9 let)
Mediální výchova pro děti a mládež 
v kyberkostce.

21. 2. středa  10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Přího-
dy Ferdy Mravence (pro děti od 3 let)
Napínavá dramata i humorné taškařice 
broučků, motýlů, housenek, červíků 
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších 
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu 
potoka.

22. 2. čtvrtek  10.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství 
Toma Sawyera (pro děti od 8 let)
Škola? Pche! To je přece ztráta času, 
když se venku zatím dají zažít velká 
dobrodružství.

24. 2. sobota  15.00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka 
(pro děti od 5 let)

Veselá i poučná pohádková klasika 
o špatných lidských vlastnostech pro 
děti i dospělé.

26. 2. pondělí  10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavo-
lamu (pro děti od 6 let)
Kultovní klukovský napínavý román s ho-
rorovými prvky převedený na divadelní 
prkna.

27. 2. úterý  10.00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka 
(pro děti od 5 let)
Veselá i poučná pohádková klasika 
o špatných lidských vlastnostech pro 
děti i dospělé.

28. 2. středa  10.00
W. Shakespeare, J. Lesák a kol.: 
Romeo a Julie (pro mládež od 9 let)
Největší příběh všech dob, který není 
nutné představovat. Tentokrát v unikátní 
úpravě pro dva herce. Shakespeare 
v próze. Shakespeare is dead! Prostě 
o lásce.

KLUB KOCOUR

6. 2. úterý  19.30
DUO TORNÁDO + GLADLY S.W.
Dvě kytary, dva energické ženské hlasy 
a poctivé trampské písně a oceňova-
né kladenské country kvarteto. Více: 
gladlysw.cz

8. 2. čtvrtek  19.30
BRADWA
Koncert bratří Jaroslava „Sitára“ a Mi-
lana Prodělalových, kteří hrají převážně 
původní folkové skladby. Více: bradwa.
webnode.cz

15. 2. čtvrtek  19.30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující hrani-
ce žánru směrem k folku, country a dalším 
hudebním stylům. Více: portrait.cz

22. 2. čtvrtek  19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových 
hudebníků. Více: zasitipisnickari.
klanweb.cz
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Zasn
žený Prosek. Stodola usedlosti U

 M
alých. O

hrada vym
ezuje prostor, kam

 až sm
í pasoucí se krávy, 

aby nevznikly škody.

m
stnání 

i ú
ast na školení, m

anifestacích, 
pr

vodech a patronátních akcích. A
 praco-

vat na sm
ny. A

 p
es

asy.
D

nešní generace si neum
í p

edstavit ty 
asy, 

kdy všichni byli zam
stnaní, všechny továr-

ny a dílny pracovaly a p
ekra

ovaly plán 
a stále byl n

eho nedostatek. Stálým
 nebo 

p
íležitostným

 „úzkopro� lovým
“ 

i nedo-
statkovým

 zbožím
 bylo nap

. ko
ení, 

o
ka, 

játra, kom
poty, ovocné š

ávy, pom
eran

e, 
m

andarinky, 
banány, 

pudinkové 
prášky, 

šam
pony, 

abajky, ocet, zápalky, toaletní 
papír, zubní pasty a kartá

ky, porcelánové 
hrnky, textilní výrobky, nábytek, autodíly...  
N

a 
knihy 

se 
stály 

fronty, 
podobn

 
jako 

na zahrani
ní zájezdy, t

eba jen pod stany 
do N

D
R

. V
šeobecným

 zaklínadlem
 bylo ne-

jsou lidi.... 
Studovat, bez ohledu na talent, m

ohli jen 
ti, kdo se neznelíbili lidem

 v sousedství 
a na pracovišti, jejichž vyjád

ení o kladném
 

vztahu pot
ebovali. V

 kinech se prom
ítaly 

sov
tské � lm

y, ve kterých se pracovalo, m
ís-

to dnešních am
erických, ve kterých se st

ílí. 

P
ro

 p
sát o t

ch
to všed

n
ích

 
každ

od
en

n
ích

 tram
p

otách
 v

erejška? 
Proto, že t

m
 p

íštím
 generacím

 pom
ohou 

dokreslit podobu 
as

, ve kterých jsm
e žili. 

V
 o� ciálních dokum

entech se vždy dovídá-
m

e o život
 jen v hlavních rysech, ale detaily, 

se kterým
i se 

lov
k denn

 setkával, nejsou 
nikde zaznam

enány. Ty jsou jen v pam
tech 

lidí. Proto nás zaujm
e každá i nepatrná po-

znám
ka o m

inulosti, získaná z jiných než 
o� ciálních pram

en
. K

do dnes ví, jakou bar-
vou byly ozna

eny r
zné linky prvních voz

 
pražských tram

vají, jak se vstupovalo na po-
jízdný chodník na Letnou, jak se vysypával 
popel z dom

ácností na otev
ené vozy, pro

 
se za R

akouska 
íkalo policajt

m
 chlupatí, 

jak se na nádražích u východu odevzdávaly 
použité jízdenky, jak vypadaly d

tské hra
ky 

ká
a a bi

, špa
ek a pálka, pro

 se 
íkalo ta-

bulkám
 s abecedou pro prv

á
ky kohoutek, 

jak 
vypadaly 

dvoukoláky 
pro 

pracovníky 
na tzv. nouzovkách, jak vypadala uniform

a 

akcízák
, 

etník
 a � nan

ní stráže, jaké bar-
vy m

ly výložky jednotlivých druh
 vojsk, 

od kdy nenosili dopravní strážníci šavle, 
do kdy vozily m

odré vozy s ko
ským

 pota-
hem

 poštu, kdy bylo m
ožno naposled spat

it 
v našich ulicích v

z tažený kon
m

, v tram
-

vajích pr
vod

ího, kdy byl zaveden p
tiden-

ní pracovní týden, atd. atd... 
Zeptejte se d

tí, co byl telegram
, krystalka, 

šum
ák, štucel, brusle na kli

ku, rádiovka, 
kalam

á
, násadka, dráteník, akcíz, devízový 

p
íslib, Tuzex, bony, pracovní knížka, lo-

garitm
ické pravítko, snop, pov

íslo, jak se 
skládalo obilí do panák

 nebo do m
andel

, 
jak vypadal žeb

i
ák, do kdy se ve škole vy-

u
ovalo i v sobotu odpoledne...

Ti ješt
 starší pam

atují na zatem
n

ní v 
a-

sech tem
na za nacistické okupace, kdy se 

ulice utáp
ly ve tm

. A
uta svítila jen 2 x 8 cm

 
velikou škvírou v re� ektorech, potraviny, 
textil a cigarety se prodávaly jen na p

íd
-

lové lístky (to vydrželo až do 
ervna 1953), 

pracovní doba byla 58 hodin týdn
 a projevy 

vlastenectví se krut
 trestaly.

M
inulost m

usím
e poznávat i m

ezi 
ádky 

v dílech historických i lidových autor
, ale 

i nap
. v 

ervené knihovn
 

i bulvárních 
a-

sopisech m
inulého a p

edm
inulého století. 

V
ždy se tam

 najde n
jaká perli

ka, n
jaký 

kam
ínek k dopln

ní m
ozaiky dosud nepo-

znaných fakt
. Proto zaznam

enání a popis 
i úpln

 docela všedních a b
žných p

ed-
m

t
, událostí a jev

, které nebyly nikde 
pro svou v sou

asné dob
 bezvýznam

nost 
zapsány, m

ohou m
ít v daleké budoucnosti 

nedozírnou cenu. U
snadním

e tak 
innost 

p
íštím

 historik
m

.
M

iroslav K
u

ran
d

a

„N
evzp

om
ín

ám
 si, že b

y v m
in

u
losti v p

rosin
ci n

eb
ylo všu

d
e v P

raze 9
 b

ílo. 
N

kd
y za

ín
al p

ad
at sn

íh
 u

ž v listop
ad

u
,“ vzp

om
ín

á p
am

tn
ík M

iroslav K
u

-
ran

d
a a svá slova d

oklád
á fotogra� em

i ze svéh
o arch

ivu
. 

„Zajím
avé bylo, že když se na Proseku už 

stav
li sn

huláci, ve V
yso

anech ješt
 nebý-

valo po sn
hové nadílce ani pam

átky. Snad 
to bylo tím

, že V
yso

any byly od severních 
v

tr
 chrán

ny svahem
 Proseka. K

de to 
bylo jen trochu m

ožné, polévaly d
ti na noc 

rovné p
šiny, aby m

ly na ráno p
ipravené 

klouza
ky. To ale jejich rodi

e neschvalova-
li a bývaly z toho r

znice. I proto, že klou-

záním
 si ni

ily podrážky bot. K
 sá

kování 
nebylo na Proseku tolik p

íležitostí. N
evy-

skytovaly se tu žádné p
íhodné svahy. Ty na 

svahu k R
okytce m

ly obsazené vyso
anské 

d
ti a ty tam

 Prose
áky rády nevídaly. 

V
e V

yso
anech využívali kluci a dívky zam

rz-
lou R

okytku na bruslení. Proklouzat se dalo 
až do H

rdlo
ez nebo do Libn

, jen n
kolikrát 

se m
usel obejít jez nebo pe

ej bez ledu.“
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Ž I V O T  K O L E M  N Á S

Únor ve znamení sportu 
Nechystáš se s rodiči na lyže, ale přesto by sis o jarňácích 

rád zasportoval a zasoutěžil? Přihlas se v pořadí na IV. jarní 

příměstský tábor, kde se můžeš těšit na curling a lední brus-

lení na zimáku. 

Mimo zimní sporty si také 
zahrajeme badminton, ringo 
nebo soft tenis. Zkusit můžete 
také známé i neznámé pohy-
bové hry, ale hlavně si užijete 
spoustu zábavy a poznat hod-
ně kamarádů. 

Nové kroužky v DDM:
PC Programátor her

Nově pro vás otvíráme kroužek 
PC programátor her, který je 
k dispozici ve třech úrovních. 
Vhodný je pro děti 10–16 let. 
V tomto kroužku se seznámíte 
s programem GameMaker, 
v němž lze vytvářet jednodu-
ché i složitější hry. Také si vy-
zkoušíte jednoduchou tvorbu 
webových stránek k propagaci 
své vytvořené hry.

Stolní tenis

Trošku se rozhýbat i pro-
běhnout můžete v kroužku 
stolní tenis, který je opět roz-
dělen na věkové úrovně. Nau-

čít e se hrát smeč, kraťase, čop 
nebo spin. Vyzkoušíte si různé 
tréninkové kombinace, které 
se uplatňují na zápase. 

Keramika pro rodiče s dětmi

Pro příznivce tvoření máme 
nový kroužek keramika pro 
rodiče s dětmi. Naučíte se zá-
kladům zpracovávání hlíny, 
výroby okrasných či užitných 
předmětů, zdobení, dekorace, 
glazování … Přijďte tvořit spo-
lu se svými dětmi. 

Informace o všech krouž-
cích naleznete na webu http://
ddmpraha9.cz/krouzky/#k:-
novinky. �mba

I N F O

Dům dětí a mládeže 

Praha 9-Prosek 

Měšická 720, Praha 9 
Tel.: 286 884 456
www.ddmpraha9.cz 
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Ž I V O T  K O L E M  N Á S

Hooping
V únoru vás letos opět rádi přivítáme na kursu hoopingu 

vedeném certifikovanou lektorkou, která vás naučí správně 

manipulovat se speciálně navrženým kruhem a ukáže vám, 

jak spojit hravé cvičení se žhavými tanečními prvky. 

Hooping je efektivní a zábavné 
kardio cvičení, při němž spálíte 
až 600 kalorií. Vytvaruje a posílí 
vám postavu, pozitivně působí 
na správné držení těla, zlepšuje 
činnost kardiovaskulárního 
systému, zrychluje metaboli-
smus a pomáhá od bolesti zad. 
Dále trénuje vytrvalost, krea-
tivitu, uvolňuje stres a relaxuje 
mysl. Jeho velkou předností je, 
že velmi málo zatěžuje klouby. 
Cvičení je vhodné pro všechny 
věkové kategorie i těhotné ženy.

Kapacita kursu je omezena, 
místa si můžete zarezer-

vovat na telefonním čísle 
777 853 883, na e-mailové ad-
rese kursy@divadlogong.cz
nebo pomocí elektronické při-
hlášky na našem webu www.
divadlogong.cz. �Text a ilustrační foto: dg

I N F O

Kdy: od února každé úterý 19-20 hodin 
začátečníci, 20–21 hodin pokročílí
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jan-
dova 4, Praha 9 (zajištěn bezbariérový 
přístup)
Cena permanentky (10 lekcí): 1500 Kč 
(zapůjčení speciální obruče hoop v ceně)

Háčkujte s šikovností 

našich babiček
V dalším sobotním kursu šití vás lektorka provede technikou 

našich babiček a naučí vás pracovat s háčkem a bavlnkou. 

Budete umět háčkovat řetíz-
ková a pevná očka, sloupky 
a polosloupky. Výsledkem 
workshopu bude krásný kou-
sek krajky pro radost a ozdo-
bu.

Kapacita kursu je omezena, 
místa si můžete zarezer-
vovat na telefonním čísle 
777 853 883, na e-mailové 
adrese kursy@divadlogong.cz 
nebo pomocí elektronické při-
hlášky na našem webu www.
divadlogong.cz. Pro platnou 
rezervaci je nutné v kanceláři 
kursů předem zaplatit zálohu 
200 Kč, a to nejpozději čtyři 
dny před zahájením vybrané 
akce. 
�Text a ilustrační foto: dg

Mezinárodní den průvodců – 

bezplatné prohlídky Prahy

Asociace průvodců ČR zve širokou veřejnost na tradiční 

bezplatné prohlídky Prahy u příležitosti Mezinárodního dne 

průvodců v sobotu 24. února 2018 od 14 hodin. 

Sraz účastníků je u Jungma-
nnova pomníku na stejno-
jmenném náměstí v Praze 1. 
Na prohlídky se není třeba 
předem hlásit. Letošní trasy 
povedou z Jungmannova ná-
městí na Újezd. Je jich několik 
včetně jedné prohlídky pro 
rodiny s dětmi. 

Více informací: Asociace 
průvodců České republiky, 
z.s., Vinohradská 46, Praha 2, 
www.asociacepruvodcu.cz. 
�Text a ilustrační foto: ap

Jezero Bajkal – cesta za perlou Sibiře
 Městská knihovna v Praze ve své pobočce – knihovně Prosek, Měšická 806/3, Praha 9 pořádá 22. února od 17 hodin cesto-

pisnou přednášku s projekcí s názvem Jezero Bajkal – cesta za perlou Sibiře.

Jakub Šolc promluví o výpravě 
čtyř cestovatelů do Ruska, 
do země, kde se neplánuje, ale 
vše nějak dopadne, do země, 

která je v Česku prezento-
vána zcela odlišně, než jaká 
ve skutečnosti je. Přednáška 
o 16denním putování sibiř-

skou tajgou kolem nejhlubšího 
a nejstaršího jezera na Zemi, 
o bourání stereotypů a před-
sudků, o cestě transsibiřskou 

magistrálou a nocích u ohně 
uprostřed divočiny se snahou 
se vyhnout medvědům.Vstup 
zdarma.�ml

K D Y  A  K D E

V sobotu 10. února od 10 do 16 hodin 
V Obecním domě ve Vysočanech, Jando-
va 4, Praha 9 (bezbariérový přístup)
Cena: 450 Kč (pracovní pomůcky a ma-
teriál v ceně) 
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Švadlenka 
PRODEJ   NEPŘERUŠEN

Největší obchod s přízemi 
Elian a galanterií

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

ZEDNICKÉ, 
OBKLADAČSKÉ 

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz

mob. 602 386 895

Odpoledne s kouzelníkem a zvěrolékařem

Literárně magické odpoledne 
pod lampou pro seniory v ka-
várně Coff ee-inn, Sokolovská 
264, Praha 9, se poprvé usku-
tečnilo 8. ledna. O skvělou 
zábavu se nejprve postaral 
charismatický kouzelník On-
dřej Pšenička, který se věnuje 
moderní magii od ledna roku 
1996. Zkušenosti získával 
také pod taktovkou česko-

-švédského kouzelníka Eve´n 
Alana a v roce 2005 vymě-
nil studium na ekonomické 
škole za kouzelnickou dráhu. 
Chuť zlepšovat se ho přivedla 
na pražskou hereckou školu 
a dále až na Lee Strasberg 
Th eater&Film Institute v Los 
Angeles, kde studoval he-
rectví více než dva roky. 
Zároveň se vzdělával v kou-

zelnickém umění na Academy 
of Magical Arts v Hollywoo-
du. Nyní jako první český 
kouzelník od roku 2001 
pravidelně vystupuje ve slav-
ném hollywoodském Magic 
Castlu.

Druhou polovinu odpo-
ledního posezení zpříjemnila 
seniorům četba povídky  brit-
ského veterináře a spisovatele 

Jamese Herriota, který proslul 
sérií knih o svém životě zvě-
rolékaře.

Další literárně magické od-
poledne proběhlo 22. ledna. 
A kdo se do kavárny v Soko-
lovské ještě nedostal, má šanci 
každé druhé a čtvrté pondělí 
v měsíci až do konce března. 
Sledujte program Vysočan-
ských V. � Text a foto: mk
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PRONAJMU
venkovní kryté 
parkovací stání 

V5 - Valečovská 847/8. P9. 
Stání je zajištěné proti 

neoprávněnému výjezdu 
bezpečnostním zajíždějícím 

sloupkem a kamerami. 
Bezpečnostní služba 
od 23:00 - 6:00 hod. 

Cena 800 Kč/měsíčně. 

Bližší info: 
+420 731 085 595.www.ceskydomov.cz
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I N F O R M A C E

Pobočky Městské knihovny Praha na Devítce

 Prosek, Měšická 3/806

tel.: 286 881 064; 
bezbariérová

Vysočany, Zbuzkova 34/285

(vchod z ulice Krátkého)
tel.: 770 130 210; bezbariérová

Dětská pohotovost
v Nemocnici Na Bulovce

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

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LSPP)
NA ÚZEMÍ PRAHY 9

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

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Klub zastupitelů za ČSSD přeje 
spoluobčanům příjemný podzim a očekává 
další podněty a spolupráci s vámi. Setkání 
občanů se zastupiteli Miloslavem Hanušem 
a Ing. Antonínem Polanským se koná 
v pondělí 18. září 2017 od 16 do 17.30 hod.

Hnutí
Pro Prahu

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

Regionální kancelář TOP 09

Praha 9

www.facebook.com/
Marek Doležal – Praha 9 /TOP 09

Možnost objednání
na tel.: 602 262 686

Praha 9

Oblastní kancelář ODS Praha 9

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

Mgr. Ing. Aleš Doležal
dolezala@praha9.cz

Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

Trojkoalice

Strana svobodných občanů

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz
www.facebook.com/Svobodni.P9

INZERCE V ČASOPISU

Jaroslav Harviš
tel.: 734 505 923

jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

Senátní kancelář
senátorka Ing. Zuzana Baudyšová Business Center Rokytka (4. patro)

Sokolovská 270/201
Praha 9 – Vysočany
kontakt: jandobes01@seznam.cz
Jednání s paní senátorkou
po předchozí domluvě.

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

PROVOZNÍ DOBA: 

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

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

Klub zastupitelů za ČSSD děkuje občanům 
za zájem a podněty. Tradiční setkání se za-
stupiteli Milanem Apeltauerem a JUDr. Janem 
Dufkem se uskuteční v Jablonecké ul. 70 
v pondělí 12. února 2018 od 16 do 17.30 .

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ 

SLUŽBA (LPS) 

NA ÚZEMÍ PRAHY 9
Provozovatel LPS:

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

V Praze 9 je v současné době čtyřicet stanovišť se sběrnými nádobami na 
kovové obaly. V souvislosti s tím byl od 1. dubna 2017 zrušen kontejner na 
hliníkový odpad na vysočanské radnici.

Přehled stanovišť tříděného odpadu, kde jsou umístěny kontejnery 
na kovové obaly:

Drahobejlova 1215/28

Drahobejlova 956/51

Habartická 500/48

Hrdlořezská 366/14a

Jablonecká 708/30

Jablonecká 714/40

Jablonecká 718/3

Klíčovská 293/20

Kovanecká 2295/9

Kovářská 1414/9

Kovářská 978/25

Kytlická 764/33

Lihovarská 1093/10

Litvínovská 286/15

Litvínovská 518/40

Lovosická 661/1

Na Harfě 935/5d

Na Rozcestí 1328/8

Na Vysočanských vinicích 824/8

nám. Na Balabence 1433/8

Novoborská 371/10

Novoborská 620/27

Novoborská 649/9

Odlehlá 321/67

Paříkova 354/5

Pešlova 341/3

Pešlova 356/12

Pod Strojírnami 707/13

Poděbradská 777/9

Podvinný mlýn 2126/1

Podvinný mlýn 2281/12

Prosecká 681/119

Rubeška 383/4

Skloněná 551/12

Střížkovská 550/33

Vysočanská 233/93

Vysočanská 554/69

Vysočanská 572/41

Vysočanské nám. 218/4

Zakšínská 571/8

Kontakty na vaše zvolené zástupce:

 Zapojte se do 
projektu JSEM ZPĚT
Máte doma spotřebič, který je stále funkční, ale vystřídal 

ho již nový modernější model? Pak je projekt „Jsem zpět“ 

právě pro vás.

Projekt kolektivního systému Elektrowin a. s. dává možnost na-
bídnout k dalšímu použití spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, 
přitom jsou ale stále funkční a mohly by po odborném posouzení 
s garancí bezpečného provozu dále sloužit potřebným. Příjemci 
získají spotřebiče bezplatně. Teprve až defi nitivně doslouží, pře-
dají je k recyklaci.

Na webových stránkách projektu www.jsemzpet.cz je umís-
těn formulář pro možnost nabídnout spotřebič k opětovnému 
použití. Tam také naleznete více informací o celém projektu.�

(ANO 2011)
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Bezplatná právní poradna 
– exekuce
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří 

nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území 

MČ Praha 9.

Termíny: 14. 2., 14. 3., 11. 4., 
9. 5., 13. 6. 2018

V hale nové radnice 
u infocentra se v den 
termínu konání bez-
platné 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 tře-
ba 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 provozo-
vání právní poradny a o mož-
nosti o tuto službu požádat 
vám poskytnou pracovníci 
v infocentru. �

Bezplatná právní poradna
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří 

nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území 

MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové problema-

tiky a problematiky mezilidských vztahů.

Právní poradenství se posky-
tuje v budově Úřadu MČ Pra-
ha 9, Sokolovská ulice 14/324, 
v 1. patře, místnost 106, začá-
tek v 15 hodin (vždy středa).

Termín: 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 7. 3., 
14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 
4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 6. 
6., 13. 6., 20. 6., 27. 6. 2018
Vždy první a třetí středu v měsíci: 
JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: 
JUDr. Věnceslava Holubová

V hale nové radnice u infocen-
tra se v den termínu konání 
bezplatné právní poradny bu-
dou rozdávat od 14.30 do 16.30 
hodin pořadová čísla. K po-
skytnutí služby je třeba doložit 
doklad totožnosti s trvalým 
pobytem na území Prahy 9-
-Vysočany, Libeň, Střížkov, 
Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy 
(občanský průkaz vydán Úřa-
dem MČ Praha 9).

Další informace získáte v info-
centru. �

V E L K O O B J E M O V É  K O N T E J N E R Y

Březen

2. 3. 13.00-17.00 K Lipám x Chrastavská
 14.00-18.00 Měšická x Novoborská
 15.00-19.00 Jablonecká x Šluknovská

5. 3. 15.00-19.00 Lihovarská u č. 11

6. 3. 13.00-17.00 Bílinská x Litvínovská
 14.00-18.00 Skloněná
 15.00-19.00 Hrdlořezská 64/43

9. 3. 13.00-17.00 Kopečná x Nad Šestikopy
 14.00-18.00 Prouzova
 15.00-19.00 Prosecká 119

10. 3. 8.00-12.00 Teplická x Litoměřická - roh proti domům
 9.00-13.00 Kovanecká x Podvinný mlýn

12. 3. 15.00-19.00 Nad Krocínkou x Obvodová

13. 3. 13.00-17.00 Celniční x Pokorného
 14.00-18.00 Veltruská x Litvínovská
 15.00-19.00 nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)

17. 3. 8.00-12.00 Kytlická (proti zdravodnímu středisku)
 9.00-13.00 Vysočanská 113/243

19. 3. 15.00-19.00 Pod Krocínkou proti č. 55

20. 3. 13.00-17.00 Před Mosty x Za Mosty
 14.00-18.00 K Moravině (v úseku U Školičky-Sokolovská)
 15.00-19.00 Vysočanské nám. x Prokopka

24. 3. 8.00-12.00 Stoupající - parkoviště u hřbitova
 9.00-13.00 Pešlova x Paříkova

26. 3. 15.00-19.00 Ctěnická x Měšická

27. 3. 13.00-17.00 Matějkova x Čihákova - u bývalé KB
 14.00-18.00 Na Břehu x Mlékárenská
 15.00-19.00 Jablonecká u č.p. 715/9

Duben

3. 4. 13.00-17.00 Rumburská x Litvínovská
 14.00-18.00 Poděbradská x Podkovářská
 15.00-19.00 Vysočanská 39/576

7. 4. 8.00-12.00 Jetřichovická proti č. 10
 9.00-13.00 Kovářská x U Školičky

9. 4. 15.00-19.00 K Moravině x Drahobejlova

10. 4. 13.00-17.00 Zubrnická x Trmická
 14.00-18.00 Děčínská - horní parkoviště
 15.00-19.00 Vysočanská 85/546

14. 4. 8.00-12.00 Jablonecká x Šluknovská 
 9.00-13.00 Pod Strojírnami

16. 4. 15.00-19.00 Měšická x Novoborská

17. 4. 13.00-17.00 Pískovcová
 14.00-18.00 Novoborská x Českolipská
 15.00-19.00 Skloněná u č. 8

21. 4. 8.00-12.00 Habartická - parkoviště u objektu 496-503
 9.00-13.00 Novoborská x Varnsdorfská

23. 4. 15.00-19.00 Teplická x Litoměřická - roh proti domům

24. 4. 13.00-17.00 K Lipám x Chrastavská
 14.00-18.00 Drahobejlova - u st. m. Českomoravská
 15.00-19.00 Zakšínská x Zásadská

28. 4. 8.00-12.00 Bílinská x Litvínovská
 9.00-13.00 Nad Krocínkou x Obvodová

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje fi rma AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o. VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) 
odpadu podnikatelskými subjekty!

Podobně jako v předchozích letech ani letos v únoru nebudou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny.

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

Do VOK nepatří: • lednice • televizory a počítačové monitory • zářivky a výbojky 
• autobaterie • jiné nebezpečné odpady

VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny (časy jsou 
uvedeny v harmonogramu)

U přistavených VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů. 

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

Policie ČR, Místní oddělení 

Prosek

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

Policie ČR, Místní oddělení 

Vysočany

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

Obvodní ředitelství Měst-

ské policie Praha 9-Prosek

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

Okrsková služebna 

Městské policie Praha 9 - 

Hrdlořezy

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

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v roce 2018
Hlavní město Praha zajišťuje pro své obyvatele zdarma sběr těchto druhů nebezpečných odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zá-

sady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, 

pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.

27. 3. – Út
15. 5. – Út křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji 15.00 - 15.20

12. 6. – Út křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou) 15.30 - 15.50

14. 8. – Út
11. 9. – Út křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská 16.00 - 16.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova 16.40 - 17.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská) 17.10 - 17.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy 17.50 - 18.10

U Smetanky (u potravin Lidl) 18.30 - 18.50

11. 4. – St křižovatka ul. Jahodnická x Smrková 15.00 - 15.20

25. 7. – St křižovatka ul. Paříkova x Pešlova 15.40 - 16.00

    křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn 16.10 - 16.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná 16.40 - 17.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská 17.10 - 17.30

ul. Vysočanská 243 17.40 - 18.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská 18.10 - 18.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická 18.40 - 19.00

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

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

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská 9.00 - 9.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova 9.40 - 10.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská) 10.10 - 10.30

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

U Smetanky (u potravin Lidl) 11.30 - 11.50

1. 9.– So křižovatka ul. Jahodnická x Smrková 8.00 - 8.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova 8.40 - 9.00

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn 9.10 - 9.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná 9.40 - 10.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská 10.10 - 10.30

ul. Vysočanská 243 10.40 - 11.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská 11.10 - 11.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická 11.40 - 12.00

Kapalné nebezpečné odpady 
musí být předány v pevně uza-
vřených nádobách! Mobilní sběr 
nebezpečných odpadů na území 
hl. m. Prahy je služba určená 
pro občany Prahy (osoby s trva-

lým pobytem na území města). 
Z tohoto důvodu vyžaduje ob-
sluha svozového vozidla před-
ložení občanského průkazu při 
odevzdání odpadů. Pokud zjis-
títe jakékoli nedostatky v ob-

lasti nakládání s nebezpečným 
odpadem, obraťte se prosím na 
adresu: Magistrát hl. m. Prahy, 
Odbor ochrany prostředí, Jung-
mannova 35/29, 110 00 Praha 1, 
tel.: 236 004 457. �
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PROFESSIONALS LIKE YOU

FIAT PROFESSIONAL NABÍZÍ ZIMNÍ 
PNEUMATIKY K VYBRANÝM 
VOZŮM ZDARMA.

Kombinovaná spotřeba 3,9 – 8,9 l/100 km, emise CO : 100 – 234 g/km.
 Obrázky mají ilustrační charakter. Akce platí do 31.12.2017 nebo do vyprodání zásob.

Autocentrum Dojáček s.r.o  |  Kolbenova 809/31, Praha 9 
tel. 775 385 138  |  www.dojacek.cz

FIATPROFESSIONAL.CZ

2
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-3

80
04

6/
10

GYNEKOLOGIE
možnost registrace pacientek z Prahy 9

na tel.: 266 010 322
Út až Pá 8 –12 hodin

Poliklinika Prosek l Lovosická 440/40 l Praha 9

VICTORIA  LGH s.r.o.
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Nové semináře Akademie pro bytové domy 

pomáhají řešit řadu aktuálních témat
Projekt Akademie pro bytové domy odstartoval v roce 2018 již pátý ročník vzdělávacích seminářů, na nichž se podílí také MČ 

Praha 9. Na seminářích přednáší vysoce kvalifikovaní odborníci z oblasti práva a bydlení a pro všechny registrované účastníky 

jsou zdarma. Přijďte zjistit, jak řešit problémy, se kterými se ve vašem bytovém domě setkáváte téměř denně. 

Prvních šest seminářů se koná 
v Nadaci ABF v horní části 
Václavského náměstí (Václav-
ské náměstí 833/31). Sedmé 
setkání se uskuteční již tra-
dičně na radnici městské části 
Prahy 9 (Sokolovská 14/324). 
Semináře začínají od 16 hodin 
a prezence se návštěvníkům 
otevírá od 15.45 hodin. Se-
mináře jsou pro registrované 
účastníky zdarma.
Registrovat se můžete 
na www.AkademieBD.cz. In-
formace o seminářích můžete 
získat také e-mailem na aka-
demie@dumplnyuspor.cz 
nebo telefonicky na bezplatné 
lince 800 821 831.

Modernizace bytového domu 

8. února 2018; 16.00–19.00 
hod., Nadace ABF, Václavské 
náměstí 833/31, 110 00, 
Praha 1 (v průchodu) 
Váš dům již dávno není v té 
správné kondici a chystáte 
se kvůli tomu na jeho mo-
dernizaci? Modernizace dnes 
již není jen zateplení obálky, 
ale měla by řešit i úsporné 
technologie pro vytápění, 
přípravu teplé vody, odpady 
větrání a další součásti by-
tového domu. Od odborníků 
z různých oblastí stavebnictví 
a technického zařízení budov 
se účastníci semináře dozví 
mnoho zajímavých informací, 
jak postupovat při moderniza-
ci bytového domu od samot-
né přípravy přes realizaci až 
po úspěšné dokončení včetně 
rad a tipů, jak využít dotace 
Nová zelená úsporám nebo 
IROP. Seminář pomůže účast-
níkům, aby se při modernizaci 
vyvarovali chyb, které už před 
nimi udělal někdo jiný.

Rizika v bytovém domě

21. února 2018; 16.00–19.00 
hod., Nadace ABF, Václavské 
náměstí 833/31, 110 00, 
Praha 1 (v průchodu)
Z odpovědnosti za vedení 
správy bytového domu vy-
plývá řada rizik. Požár, pád 
stromu, ale i vandalové a zlo-
ději mohou ohrozit poklidný 
život ve vašem domě. Jak 
těmto rizikům předcházet? 
Ze statistik České asociace 

pojišťoven vyplývá, že obyva-
telé bytových domů se nejvíce 
obávají požáru. Patříte mezi ně 
i vy? Přijďte si ověřit správný 
chod vašeho domu z pohledu 
odborníků z oblasti pojištění, 
požární prevence, kamero-
vých systémů a dalších oblastí 
spojených s riziky v bytových 
domech. 

Hospodaření v bytovém domě

15. března 2018; 16.00–19.00 
hod., Nadace ABF, Václavské 
náměstí 833/31, 110 00, 
Praha 1 (v průchodu)
Stejně jako ve fi rmě i za SVJ 
stojí správné hospodaření 
a bezchybné účetnictví. I zde 
totiž hrozí kontroly a případ-
né pokuty. Účastníci tohoto 
semináře získají informace 
o tom, jak správně hospodařit 
s rozpočtem, co pro bytový 
dům znamená vzít si úvěr 
a jakých chyb se vyvarovat 
v účetnictví. Přednášející z ob-
lasti správy bytových domů se 
také dotknou témat jako pod-
nikání v bytovém domě či od-
měny předsedy a členů výboru 
za jejich činnost.

SVJ pro začátečníky

5. dubna 2018; 16.00–19.00 
hod., Nadace ABF, Václavské 
náměstí 833/31, 110 00, 
Praha 1 (v průchodu)
Jste nováčky v řízení SVJ? 
Ocitáte se v roli, která vás 
přivádí do celé řady nových 
situací. Víte, v jakém stavu je 
váš dům a jak se o něj a jeho 

správný chod staralo předcho-
zí vedení, co všechno musíte 
mít pod kontrolou? Přijďte 
na seminář, který vás prove-
de krok po kroku od zvolení 
do výboru přes správné vedení 
SVJ až k základním problé-
mům, které mohou ve vašem 
domě nastat. Seminář bude 
veden formou přednášky se 
zkušenými odborníky z ob-
lasti řízení chodu bytových 
domů. 

GDPR (ochrana osobních údajů) 
v bytovém domě

26. dubna 2018; 16.00–19.00 
hod., Nadace ABF, Václavské 
náměstí 833/31, 110 00, 
Praha 1 (v průchodu)
V květnu letošního roku 
vstoupí v platnost nová vy-
hláška Evropské unie týkající 
se ochrany osobních údajů. Ta 
se dotkne i oblasti SVJ a by-
tových družstev. Stačí totiž, 
že evidujete osobní údaje jako 
jsou jména, adresy, e-maily 
nebo telefonní čísla obyva-
tel ve vašem domě. Jak být 
správně připraveni a vyhnout 
se případným vysokým po-
kutám, které mohou být až 
do 20 000 000 eur? Nepod-
ceňte nové nařízení Evropské 
unie a přijďte na přednáškový 
seminář pod vedením zkuše-
ných právníků zabývajících se 
oblastí bytových domů. 

Technologie bytového domu

17. května 2018; 16.00–19.00 
hod., Nadace ABF, Václavské 

náměstí 833/31, 110 00, 
Praha 1 (v průchodu)
Mnoho zrevitalizovaných by-
tových domů stále zbytečně 
utrácí za teplo, přípravu teplé 
vody i elektrickou energii. 
Například zateplená obálka 
budovy sice pomáhá, aby tep-
lo neunikalo z domu ven, ale 
neřeší, jak dodávat do domu 
tepla méně. A to nehovoříme 
o tom, v jakém stavu jsou 
výtahy, odpady, elektroin-
stalace, vzduchotechnika 
a další technologie potřebné 
pro bezproblémové užívání 
domu. Přijďte se inspirovat, 
jak pokračovat v modernizaci 
bytových domů tak abyste 
získali ty správné technologie 
s rychlou návratností a dlou-
hou životností.  Seminář bude 
veden formou moderované 
diskuze s odborníky na tech-
nologické novinky z oblasti 
bytových domů. 

Legislativa bydlení

7. června 2018; 16.00–19.00 
hod., MČ Praha 9, Sokolovská 
324/14, 190 00 Praha 9
Účastníkům semináře budou 
podány aktuální informace 
k legislativě bydlení doplněné 
o nová výkladová stanoviska. 
Obsah bude soustředěn na ob-
last bytového spoluvlastnictví 
a bytová družstva z pohledu 
členů statutárních orgánů SVJ 
a BD. Součástí semináře bude 
i přehled základních právních 
předpisů pro oblast působení 
SVJ a BD. �
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Přijďte na Spartu 

do Podvinného mlýna
Sportovní areál Sparta Praha - Podvinný mlýn, Kovanecká 

2405/27, Praha 9, e-mail: rezervace@acsparta.eu

23. 2. pátek 20.00–22.00 

Futsalový zápas AC Sparta Praha 
x SK Olympik Mělník

25. 2. neděle 14.00–16.00 

Florbalový zápas ACEMA Sparta Praha 
UNYP x FBC Liberec

25. 2. neděle 17.00–19.30 
Florbalový zápas ACEMA Sparta Praha
 x 1. SC TEMPISH Vítkovice � rk 

Vyběhněte a ukažte, že jste nejrychlejší
Letos opět vypukne soutěž 

o nejrychlejší střední školu 

v České republice. 

22. ročník Juniorského marato-
nu startuje 9. dubna 2018 a po-
stupně rozběhá středoškoláky 
ve třinácti českých a morav-
ských městech včetně Prahy. 
Registrace na semifi nálová kola 
jsou již v plném proudu, pokud 
zaregistrujete svůj tým do 15. 
února, získáte body do věrnost-
ního programu.

Novinka pro aktivní učitele

Každý učitel, který přihlásí 
dva a více startujících týmů, 

získá běžeckou vestu jako 
dárek.

Divoká karta

Je tady velká šance pro kaž-
dý přihlášený tým! Tato karta 
bude udělena škole, která je 
již přihlášena nebo se přihlásí 
do 6. března 2018. Její tým bude 
zařazený do losování o divokou 
kartu, které proběhne na tiskové 
konferenci Juniorského marato-
nu. Vylosovaný tým získává pří-
mý postup do fi nálového kola, 
které se bude konat 6. května 
2018 v rámci prestižního Volks-
wagenu Maratonu Praha. Více 
na www.runczech.com/cs/. 
� red, ilustrační foto: runczech.com
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Albina Kashkarova

ZDARMA 
774 849 270
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PLYNAŘ 
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
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Gynekologická ordinace 
na Proseku poskytující 
komplexní ambulantní péči 
dívkám a ženám v oborech 
gynekologie a porodnictví 

www.gyned.cz

MUDr. Eva Dědicová 
Kytlická 779/19 Praha 9 – Prosek 
tel.: 727 988 858

více informací (smluvní pojišťovny, 
ordinační hodiny, ceník) 
na www.gyned.cz

Přĳímáme nové dospělé
i dětské pacientky!

NOVÁ ORDINACE
praktického lékaře

v Praze 10 - Petrovicích
PŘÍJÍMÁ NOVÉ PACIENTY

možnost domluvit 
se i na závodní péči.
Tel.: 722 292 004

Devitka_02_2018.indd   30 25.01.2018   11:39:43



Ú N O R  2 0 1 8 D E V Í T K A  /  M A G A Z Í N  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  9 31

I N Z E R C E

Podrobné informace najdete na:
www.happydovolena.cz, tel.: 603 513 723

Do objednávky napište prosím tento kód: PH009

Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!

od 2.599 Kč

SKVĚLÁ DOVOLENÁ ZA SUPER CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.

Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •

• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou • 

• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •

• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!
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www.ceskydomov.cz
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Pro radost, pro známé

JSME
Velkoobchod a malobchod
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