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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!
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Sokolovská

Paříkova

HLEDÁTE SALONEK
V PRAZE 9?

NABÍZÍME PROSTOR 
S PERFEKTNÍM OZVUČENÍM 

A PROMÍTACÍ TECHNIKOU 
AŽ PRO 50 OSOB

ideální místo pro rodinné oslavy 
/ svatební hostiny / firemní akce / 

třídní srazy / smuteční hostiny

Sokolovská 209, Praha 9
Tel. 266 610 578
vysocany@coloseum.cz
www.coloseum.cz

Vysočanská
Sokolovská

Paříkova

Na břehu

Rubeška

kováníkovPark níParParkoko
u restauractauest aceu re
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INZERCE

Vážení čtenáři,
věřím, že především rodiče 
budoucích školáků z Vysočan 
ocení fakt, že jsme díky pra-
vomocnému územnímu roz-
hodnutí o krok blíž výstavbě 
nové Základní a mateřské 
školy U Elektry, o níž usilu-
jeme už pět let.

Finišujeme také v kauze 
získání pozemků na Stříž-
kově mezi ulicí Jiřetínskou 
a Lovosickou od OC9 s. r. o.,
abychom mohli rozšířit sou-
sední prosecký park Přátel-
ství. Zastupitelé MČ Praha 9 
schválili 30. ledna uzavření 
kupní smlouvy. Podrobně 
o tom informujeme v tomto 
vydání Devítky.

Nově také přicházíme 
s iniciativou vytvoření ko-

munitní zahrádky Paletka 
na Krocínce. Po prvním úno-
rovém „oťukávání“ zájemců 
se budoucí zahrádkáři budou 
na konkrétní podobě a fun-
gování komunity domlouvat 
začátkem března.

Koncem března začíná veli-
konoční čas, který připomíná 
i řada akcí pořádaných v naší 
městské části. Například 
ve svatyni Krista Krále ve Vy-
sočanech zazní Foersterova 
symfonie známá jako Veliká 
noc, Velikonoce si připome-
nou i příznivci Divadla Gong 
a jeho kursů.

Prvního března také 
startuje vědomostní soutěž 
ke 100. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky s ná-

zvem Československo – země 
neznámá?, kterou vyhlásila 
Tělocvičná jednota Sokol Pro-
sek za podpory naší městské 
části. Doufáme, že osloví zá-
jemce napříč generacemi.

Ing. Jan Jarolím

starosta MČ Praha 9
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Den bez kávy? Neexistuje!

I C E  C R E A M  C A F É
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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 právě naší 

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

Pro morální ocenění svých ob-
čanů za jejich příkladné a inspi-
rativní počiny má městská část 
Praha 9 od roku 2010 nástroj 
v podobě udělování několika 
čestných cen. Vyznamenaným 
budou i letos předávány v září 
na slavnostním zasedání u pří-
ležitosti výročí, kdy císař Fran-
tišek Josef I. udělil Vysočanům 
právo používat městský znak 

v podobě, jakou známe dodnes.
Výchozí podmínkou pravidel 
deváté městské části pro udě-
lování ocenění občanům je, že 
vlastní návrhy podávají sami 
jednotliví občané, případně 
instituce prostřednictvím svých 
zastupitelů. 

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 návrhem, 
podaným do konce května 2018, 
ten rozhodující krok k tomu, 
abychom je lépe poznali i my 
ostatní. A společně získali tolik 
potřebné a motivující příklady, 
protože ani nám není lhostejná 
lokalita, ve které žijeme, a doká-
žeme si vážit všech výjimečných 
osobností. Podmínky pro udě-

lení ocenění, formulář návrhu 
na ocenění a také profi ly již oce-
něných občanů najdete na našich 
webových stránkách: www.
praha9.cz, potřebné formuláře 
jsou k dispozici rovněž v Infor-
mačním centru radnice ve Vyso-
čanech a na Proseku (tam je také 
vyplněné můžete odevzdat). 
Vaše návrhy budou projednány 
v Zastupitelstvu MČ Praha 9. red

Zastupitel MČ Praha 9 Ing. Mgr. Aleš Doležal (KDU-ČSL)

Soudržnost v sociálních službách v Praze 9
Všichni nejsou jen zdraví, mladí a bezproblémově úspěšní. Realitou každodenního života je fakt, že vedle nás či s námi žijí různě hen-

dikepovaní lidé. Jejich starost a problémy nemusí být poznat na první pohled. Jako společenství sousedů nás spojuje pocit těmto lidem 

v jejich osudu pomoci a každodenní život jim alespoň ulehčit. K tomu stát, město i obec mají nástroje, které v těchto situacích nastupují. 

V MČ Praha 9 funguje organi-
zace Sociální služby Praha 9, 
zapsaný ústav. Je dominantním 
poskytovatelem služeb v této 
oblasti. Celkem se stará až 
o 1500 klientů. Není to jen do-
mov s pečovatelskou službou, 
domov seniorů, terénní pečova-
telské služby, denní stacionář, 
ale i jesle a Kulturně aktivizační 
centrum, jehož aktivity znáte 
z nabídky každého čísla časopi-
su Devítka. V naší městské části 
dále působí zařízení následné 
péče na klinice ve Vysočanech 
a další domovy pro seniory 
v rozsahu 85 lůžek a domovy 
se zvláštním režimem v řádu 
desítek lůžek. (Domovy se 
zvláštním režimem jsou zařízení 
se zabezpečeným režimem ne-
jen pro seniory, ale také pro lidi 

vyžadující zvláštní péči, např. 
trpícími Alzheimerovou choro-
bou, lehkou demencí atp.)

Z této hrubé inventury nám 
vypadají případy převážně star-
ších i mladších lidí vyžadujících 
asistenci, kterou zabezpečují 
blízcí a rodina. 

Připravovaná významná 
novela zákona o sociálních 
službách fakticky zmizela 
stejně jako minulá Poslanec-
ká sněmovna Parlamentu 
ČR. Při zkušenosti s rychlostí 
práce vlády a parlamentu nás 
v pravidlech sociálních služeb 
hned tak něco zásadně nového 
nečeká. Bez ohledu na to život 
plyne dál a MČ Praha 9 se musí 
připravovat. Abychom pracovali 
s fakticky předpokládatelným 
vývojem, potřebujeme znát 
anonymizovaná čísla, jimiž dis-
ponuje Úřad práce Prahy 9 jako 
organizace vyplácející nárokové 
příspěvky na péči, a to lidem 
s lehkou, středně těžkou závis-
lostí až po úplnou závislost. Jen 
demografi cká data a predikce 
nám tak nestačí. Tato data po-
třebujeme pro přesnější predikci 
potřeb MČ Praha 9. Stabilní le-
gislativní prostředí je nezbytnou 
podmínkou pro plánování a dis-
kuzi na úrovni komunální poli-
tiky. V oblasti sociálních služeb, 
jejichž gestorem a odpovědným 

je sice Magistrát hlavního města 
Prahy, nicméně realisticky je 
třeba plánovat a samozřejmě 
spolupracovat na úrovni Městské 
části Praha 9, musíme uvažovat 
o demografi ckém vývoji, kdy se 
již kolem roku 2020 přiblížíme 
k 20% podílu seniorů na počtu 
obyvatel v naší městské části.

Z našeho pohledu a dostup-
ných veřejných demografi c-
kých výhledů již dnes víme, 
že v budoucnosti musíme na-
plnit tyto služby:
 • Terénní služby (vždyť většina 

lidí nechce opustit rodinné 
místo a prostředí až do chvíle, 
kdy to je opravdu nezbytné).

 • Rodinnou a domácí péči (KDU-
-ČSL ji považuje za prioritní. 
K takové nepochybně patří tzv. 
odlehčovací služba, kterou je 
pečujícím potřeba umožnit).

 • Zvýšit kapacitu lůžek v do-
movech se zvláštním reži-
mem, domovech seniorů, 
domech (bytech) s pečova-
telskou službou. (V oblasti 
množství lůžek pro dlouho-
době nemocné čekáme na le-
gislativní vyjasnění hranic 
mezi poskytováním služby 
sociální a zdravotní pomocí. 
Stejně tak čekáme na avi-
zovanou legislativní úpravu 
týkající se bytů, nebo domů 
s byty s pečovatelskou služ-

bou a sociálního bydlení).
 • Péče o důstojné poslední 

chvíle. Poskytování mo-
bilních, nebo stacionár-
ních služeb hospicových 
(paliativních) je výrazem vy-
spělosti a kulturní úrovně ka-
ždé civilizované společnosti. 

Pozici KDU-ČSL v komunální 
politice MČ Praha 9 vnímáme 
jako roli konstruktivní a kon-
trolní. Znamená to, že se plno-
hodnotně účastníme jednání 
a aktivit obce, které vnímáme 
jako důležité. Některé potřeby 
v oblasti školství a sociálních 
služeb naše městská část napl-
ňuje nad rámec své zákonné od-
povědnosti. Toto vše vnímáme 
jako naší přirozenou sousedskou 
povinnost a přirozenou součást 
naší politiky. Rád bych poděko-
val zaměstnancům Sociálních 
služeb z.ú., fi rmám společensky 
odpovědným a jejich pracovní-
kům i řadě dalších, kterým so-
ciální služba není cizí a kteří se 
snaží o její lepší úroveň . KDU-
-ČSL podle svých sil a možností 
plní a bude i nadále plnit svou 
roli při tvorbě budoucnosti, a to 
nejen v oblasti sociálních slu-
žeb v MČ Praha 9. Spolupráce 
s odpovědnou obcí – hlavním 
městem Prahou je podle nás tou 
nejefektivnější cestou. 

Aleš Doležal
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O krok blíž výstavbě nové Základní 

a mateřské školy U Elektry
Projekt nové Základní a mateřské školy U Elektry, který připravuje městská část Praha 9, získal po pěti letech konečně platné 

územní rozhodnutí. 

„Jestli se dnes říká, že reali-
zace staveb v Praze trvá příliš 
dlouho, pak ZŠ a MŠ U Elektry 
je důkazem toho, že se toto 
tvrzení netýká jen developer-
ských projektů, ale i veřejných 
staveb,“ krčí rameny mís-
tostarosta MČ Praha 9 Tomáš 
Portlík nad faktem, že pří-
prava stavby nové školy trvá 
už pět let. „Během nich jsme 
se museli vypořádat s řadou 
námitek místních obyvatel 
proti výstavbě školy. O to víc 
oceňujeme, že v územním ří-
zení další připomínky neměli, 
protože ve Vysočanech novou 
školu opravdu potřebujeme.“

Místa pro 750 žáků

Základní škola, kterou chce 
MČ Praha 9 postavit na svém 
pozemku v sousedství ulice 
Sousedíkova, bude pro 1. až 
9. ročník, zhruba tedy pro 
750 dětí. 

„Abychom pozemek co 
nejefektivněji využili, při-
klonili jsme se k projektu, 
který navrhuje jednoduchou 
skeletovou budovu ve tvaru 
„U“ otevřenou k jihu. V po-
stranních křídlech s dostat-
kem světla budou umístěny 
učebny, v severním křídle, 
které je na tom z hlediska 
norem oslunění a osvětlení 
nejhůř, bude vchod, šatny, 
zázemí školy včetně kuchyně 
a jídelny,“ konstatuje Marek 
Doležal, místostarosta Prahy 9 
pro územní rozvoj. 

Situování školy k jihu 
a vchodu do ní ze severní stra-
ny je dáno i bezpečností dětí 
při jejich cestě do školy. Sem 
budou mířit ze svých domovů 
málo dopravně zatíženými 
ulicemi. 

„Na základě připomínek 
místních občanů jsme v pů-
vodním projektu provedli 
určité dílčí změny. Týkají se 
především infrastruktury 
– přívodů elektřiny, plynu, 
vody a některých provozních 
záležitostí, jako je zásobová-
ní,“ přibližuje Marek Doležal 
cestu, která nakonec vedla 
k pravomocnému územnímu 
rozhodnutí, na jehož zákla-
dě může nechat MČ Praha 9 
zpracovat projektovou doku-

mentaci potřebnou pro vydání 
stavebního povolení.

Prioritou je bezpečnost dětí

ZŠ a MŠ U Elektry bude nej-
větší základní školou, která 
od roku 1989 od základů 
vznikne v Praze.

„Na rozdíl od základních 
škol, které vyrůstaly v sedm-
desátých letech na proseckém 
sídlišti, nebude stát škola 
U Elektry na tak velkoryse 
rozlehlém pozemku, protože 
ve Vysočanech jsme mohli 
využít jediný pozemek, kte-
rý tady byl ve vlastnictví MČ 
Praha 9. Nicméně jsem rád, že 
jsme zase o krok blíž její vý-
stavbě,“ konstatuje radní pro 
školství MČ Praha 9 Zdeněk 
Davídek a pokračuje: „ZŠ a MŠ 

U Elektry bude sloužit přede-
vším dětem z Vysočan z no-
vých rezidenčních částí. Naší 
prioritou je jejich bezpečnost, 
aby mohly chodit do školy co 
nejblíže svého domova, uli-
cemi, které nejsou stále plné 
aut.“  

Pokud by tu škola ne-
vyrostla, museli by školáci 
dojíždět do ZŠ Na Balaben-
ce, ZŠ Špitálská, popřípadě 
na Jarov, pokud by městská 
část získala od Magistrátu hl. 
m. Prahy prostory v budově 
SPŠ zeměměřičské v ulici Pod 
Táborem.

Flexibilní

Zatímco babyboom vyvolal 
před několika lety nedostatek 
míst v mateřských školkách, 

dnes už se projevuje zvýšený 
zájem o místa v základních 
školách. MČ Praha 9 se může 
pochlubit tím, že budovy 
všech jejích škol dokáží fl exi-
bilně na tyto vývojové nuance 
reagovat. Ve všech se kromě 
tříd základní školy nachází 
také přípravné třídy pro děti 
s odkladem povinné školní 
docházky nebo třídy mateřské 
školy.

„Stejně je projektována 
také Základní a mateřská 
škola U Elektry,“ dodává 
Marek Doležal. „Třídy pro 
děti z mateřské školy budeme 
moci v případě, že nebu-
dou potřeba, snadno změnit 
na družiny pro žáky základní 
školy.“ 

Budoucnost ve školách

Informaci o pravomocném 
územním rozhodnutí ve věci 
výstavby školy U Elektry 
s povděkem přijal i zastupitel 
a člen školské komise Rady 
MČ Praha 9 Aleš Doležal:

„Hurá, ale jen poloviční. 
Naše vlastní budoucnost se 
rodí ve školních a předškol-
ních zařízeních. Jejich kvalita 
a úroveň je tak částečně v na-
šich rukou. Nezbývá než si 
postesknout, že aktivita rad-
nice na Devítce je ojedinělou 
snahou v rámci celé Prahy 
a částečně supluje povinnosti 
magistrátní a obce Prahy. 
Rádi bychom věřili, že tento 
krůček v procesu stavebního 
řízení bude nadějí pokraču-
jící snahy Prahy 9 naplňovat 
povinnosti pro naše spoluob-
čany v oblasti školství. Přesto 
se nemohu zbavit pocitu, 
že těžce doháníme práce 
na naší vlastní budoucnosti.“ 
 mk

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

I N F O

Projekt nové ZŠ a MŠ U Elektry



Z  R A D N I C E

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 B Ř E Z E N  2 0 1 86

MČ Praha 9 rozšíří prosecký park 
Přátelství na pozemky na Střížkově
Když ne teď, už nikdy – těchto pět slov charakterizuje úsilí městské části Praha 9 získat pozemky na Střížkově mezi ulicí Ji-

řetínskou a Lovosickou a rozšířit na ně sousední prosecký park Přátelství. Když ne teď, už nikdy – představuje devět let syste-

matické práce a 175 milionů korun. A také STOP, které samospráva na Devítce dala zahušťování dotvořené zástavby na sídlišti. 

Když park Přátelství na pře-
lomu 70. a 80. let na Proseku 
vznikal, měl mít podle pro-
jektu architekta Otakara Kuči 
na dnešní dobu úctyhodných 
23 hektarů. Nakonec byl vy-
tvořen jen na 11 hektarech 
a zbývající část, na níž se 
plánovala např. i výstavba 
kulturního domu, nikdy rea-
lizována nebyla. Nicméně po-
zemky, třebaže stavební, zů-
staly více než třicet let zelenou 
plochou. Lidé si zvykli a chtěli 
ji zachovat.

„Restituce v devadesátých 
letech 20. století a následně 
prodej pozemků developerům 
v této části Prahy 9 udělaly 
z naší snahy o prodloužení 
stávajícího parku Přátel-
ství běh na dlouhou trať, ale 
po devíti letech vyjednávání 
se nám podařilo pozemky 
získat,“ konstatuje místosta-
rosta MČ Praha 9 Tomáš Port-
lík a pokračuje: „Nepatříme 
k těm, kteří chtějí vytvářet 
parky všude a za každou cenu. 
Ale jestliže by samospráva 
měla něco skutečně dělat, pak 
minimalizovat dopady snah 
o zastavování veřejného pro-
storu. A v případě Střížkova to 
znamenalo, že musíme jednat 
teď, protože podobná šance by 
už nikdy nepřišla.“

Jednomyslný souhlas zastupitel-
stva

Uzavření kupní smlouvy, kte-
rou MČ Praha 9 získá od spo-
lečnosti OC9 s. r. o. pozemky 
na Střížkově o výměře 23 641 
metrů čtverečních za 175 milio-
nů korun, schválili zastupitelé 
MČ Praha 9 na mimořádném 
zasedání 30. ledna. Jednomy-
slný souhlas všech přítomných 
tak završil devítileté úsilí 
vysočanské radnice směřující 
k tomu, aby zachovala klidné 
bydlení v této části Prahy 9. 
„Za dobu svého působení na 
Devítce jsem se podílel na 
mnoha projektech revitaliza-
ce zeleně, například vzniku 
parku Srdce, parku Pod Láv-
kou, Balabenka, nebo parku 
Zahrádky, který se právě 
buduje. Ale získání pozemků 
pro rozšíření Parku Přátelství, 

na němž vysočanská radnice 
pracovala devět let, mi udě-
lalo největší radost. Dodrželi 
jsme tak slib, který jsme dali,“ 
hodnotí radní MČ Praha 9 
Zdeněk Davídek.

Jednání zastupitelů MČ Pra-
ha 9 se zúčastnila i primátorka 
hl. m. Prahy Adriana Krnáčo-
vá, která záměr odkoupit sta-
vební pozemky na Střížkově 
a využít je pro rozšíření parku 
podpořila: „Parky v Praze tvo-
ří 9,5 procenta rozlohy města, 
čímž ji řadí mezi nejzelenější 
města v republice. Myslím, že 
toto číslo je také jedním z ur-
čujících pro vnímání kvality 
života. Park Přátelství v Praze 9
je důležitou oblastí nejen pro 
místní obyvatele, ale má po-
zitivní vliv a význam pro celé 
město. Proto jeho rozšíření 
považuji za správné a navíc 
oceňuji, že vedení MČ Praha 9 
o svém záměru s občany dis-
kutovalo a rozhodlo se v sou-
ladu s jejich názory.“

„Na projektu získat pozem-
ky na Střížkově spolupracuji 
s MČ Praha 9 už delší dobu 
a považuji ho za velmi dů-
ležitý. Jsem rád, že si zdejší 
komunální politici bez ohledu 
na stranickou příslušnost uvě-
domují, že město i městská 
část si musí své zelené plochy 
chránit a v rámci možností 
i rozvíjet,“ dodává radní hl. 
m. Prahy Karel Grabein Pro-
cházka.

Jednomyslnou podporu 
všech politických stran v Za-
stupitelstvu MČ Praha 9 pro 
získání pozemků na Střížkově 
ocenil za nejsilnější opoziční 
stranu ČSSD v Praze 9 před-
seda jejího klubu Miloslav 
Hanuš: „Znovu se ukázalo, že 
když jde o důležitou věc, jsme 
schopni se i přes různou poli-
tickou příslušnost v zastupi-
telstvu shodnout. Tím je podle 
mého názoru MČ Praha 9
výjimečná.“

Občané řekli svůj názor v anketě

Městská část Praha 9 už 
od roku 2009 usilovala o získá-
ní dnes zelených pozemků, jež 
jsou podle platného územního 
plánu stavebními, mezi ulicemi 

Jiřetínská a Lovosická, které 
by chtěla spojit se sousedním 
parkem Přátelství na Proseku 
a vytvořit zde neměnnou prů-
chodnou zelenou oázu.

„Po devíti letech jednání 
s vlastníkem pozemků spo-
lečností OC 9 s. r. o., které 
provázelo mnoho zvratů, jsme 
konečně dostali na podzim loň-
ského roku nabídku na odkou-
pení celé zelené plochy za 175 
milionů korun, nebo 2/3 plochy 
za 60 milionů korun s tím, že 
stavební pozemky u stanice 
metra Střížkov zůstanou spo-
lečnosti OC9 a ta je v maximální 
možné míře, jak jí to dovoluje 
územní plán, využije k zástav-
bě,“ říká radní MČ Praha 9 Jana 
Nowaková Těmínová.

Vzhledem k tomu, že zís-
kání všech pozemků na Stříž-
kově bylo pro městskou část 
nákladné, obrátila se na své 
občany, aby sami rozhodli, 
zda má stavební pozemky 
od soukromého investora od-
koupit. V polovině listopadu 
loňského roku vyhlásila an-
ketu, v níž přehledně předsta-
vila celý záměr řešení situace 
ve všech variantách.

„V anketě se 3787 lidí vy-
slovilo pro to, aby MČ Praha 9 
odkoupila celou nezastavěnou 
plochu mezi ulicemi Jiřetínská 
a Lovosická, 205 hlasů bylo 
pro variantu odkoupení dvou 
třetin pozemků od OC9 s. r. o. 
a 30 respondentů s odkou-
pením pozemků za účelem 
prodloužení parku Přátelství 
nesouhlasilo,“ dodává Jana 
Nowaková Těmínová.

Finančně pomůže hl. m. Praha

V prosinci loňského roku za-
stupitelé MČ Praha 9 nabídku 
společnosti OC9 s. r. o. na 
odkoupení pozemků na St-
řížkově za 175 milionů korun 
přijali s tím, že hl. m. Praha 
získá pozemky bez zatížení ja-
kýmkoliv zástavním či jiným 
právem třetích osob a že kupní 
cena pozemků nebude vyšší 
než cena v místě a čase ob-
vyklá. Na základě tohoto roz-
hodnutí nechala MČ Praha 9
vypracovat nezávislými zna-
leckými ústavy dva znalecké 
posudky. Jeden stanovil cenu 
na 223 600 000 Kč, druhý 
na 193 270 000 Kč.

„Sjednaná konečná kupní 
cena ve výši 175 milionů korun 
je tedy nižší než cena obvyklá 
stanovená oběma posudky,“ 
konstatuje starosta MČ Praha 9 
Jan Jarolím a pokračuje: „Ov-
šem vzhledem k tomu, že tato 
částka by rozpočet MČ Praha 9
příliš zatížila, požádali jsme 
o fi nanční pomoc ve výši 
85 milionů korun hlavní 
město Prahu.“

A co dál?

O podobě parkových úprav 
na nově získaných pozemcích 
povede vysočanská radnice 
diskuzi s místními obyvateli. 

„Už dnes víme, že námě-
tů existuje hodně, uvidíme, 
na čem se nakonec lidé shod-
nou a co bude realizovatelné. 
Rádi bychom, aby se ve stříž-
kovské části parku objevily 
prvky pro volnočasové aktivi-
ty, které by doplnily ty z par-
ku Přátelství. První náměty 
předložíme veřejnosti na pře-
lomu března a dubna,“ uzavírá 
Tomáš Portlík.

Autorem architektonického 
návrhu nové části parku bude 
arch. Steiner, spolupracovník 
arch. Otakara Kuči, který stojí 
za podobou parku Přátelství.
Aby se však park Přátelství 
jako souvislá zelená plocha 
rozrostl až k ulici Lovosické, je 
třeba nejdříve místo parkoviště 
u Jiřetínské vybudovat auto-
mobilová stání podél Vysočan-
ské ulice. Stane se tak podle 
projektu Metrostavu.  mk
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Dopravu na Devítce znovu 
komplikují opravy komunikací
Po znovuotevření Vysočanské estakády v prosinci loňského roku pro automobily se po krátké době doprava v Praze 9 opět 

zkomplikovala. Na vině je tentokrát především uzavření Zenklovy ulice v Praze 8.

Dopravní podnik hl. m. Pra-
hy (DPP) zahájil komplexní 
rekonstrukci tramvajové trati 
v Zenklově ulici, a to v koordi-
naci s pracemi na rekonstrukci 
vodovodu, kanalizace, dalších 
inženýrských sítí, vozovek 
a chodníků. Od 3. ledna 2018 
je proto obousměrně přeru-
šen provoz tramvají v úseku 
Palmovka–Bulovka. Všechny 
práce, které vyžadují výluku 
tramvajového provozu, budou 
provedeny do konce září 2018, 
kdy bude tramvajový provoz 
opět obnoven.

„Stav této tramvajové trati 
byl havarijní, o čemž jsme 
se přesvědčili i v letních 
měsících, kdy nezvládala 
náhlé změny teplot. Při její 
rekonstrukci dojde k nahra-
zení stávající konstrukce trati 
z velkoplošných panelů novou 
konstrukcí trati na betonové 
desce a na pražcích, s živič-

ným krytem,“ konstatuje 
Marek Doležal, místostarosta 
Prahy 9 a zároveň člen Výboru 
pro dopravu a evropské fondy 
Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Revitalizace tramvajové trati 
Kolbenova

Ke komplexní rekonstrukci 
tramvajové trati dojde také 
v MČ Praha 9. V březnu by 
měla začít dlouho plánovaná 
výměna kolejí v Kolbenově 
ulici, v první fázi od hlou-
bětínské vozovny k zastávce 
Poštovská, ve druhé fázi přes 
náměstí OSN po Sokolovské 
k ulici ke křižovatce s ulicí 
Na Břehu, kde už je tramvajo-
vá trať nová.  

„Tramvajová trať v Kolbe-
nově ulici je poslední v Praze, 
která je vedena na starých 
maďarských panelech,“ po-
pisuje Marek Doležal a dále 
vysvětluje: „Při pokládání no-

vých kolejí bude podobně jako 
před pěti lety v Poděbradské 
ulici použita technologie, 
kdy koleje nejsou zasazeny 
v panelech, ale samostat-
ně neseny. To dovoluje, aby 
tramvajová trať byla v místech 
rezidenčních čtvrtí zatravně-
na, což sníží hlučnost dopravy 
a povede k celkovému zlepšení 
situace z hlediska bezpečnost-
ního, obslužného i estetické-
ho. Navíc bude použit kolejový 
svršek na panelech drážního 
typu, které jsou delší, takže 
jejich položení je rychlejší.“

V Kolbenově ulici v době 
revitalizace tramvajové trati 
proto bude automobilový pro-
voz sice  omezen, ale nebude 
zastaven. 

Změna dopravního režimu 
v ulicích Nemocniční, Prouzova, 
Špitálská, Zákostelní a Kolbenova
Aby se zamezilo živelnému 

projíždění vozidel z ulice 
Kolbenova do ulice Ne-
mocniční směrem do ulice 
Freyova (pro zkrácení trasy 
mimo křižovatku na náměs-
tí OSN), došlo od 12. února 
2018 ke změně dopravního 
režimu v této oblasti. Změna 
spočívá zejména v otočení 
jednosměrného provozu 
v ulici Nemocniční, v úse-
ku mezi ulicemi Zákostelní 
a Kolbenova, kde byl umož-
něn pouze výjezd na ulici 
Kolbenovu. V návaznosti 
na tuto změnu došlo k oto-
čení jednosměrného provozu 
i v ulici Špitálská (možnost 
odbočení z ul. Kolbenova) 
a v ulici Prouzova (zjedno-
směrnění celé ulice v obrá-
ceném směru jízdy, výjezd 
do ul. Kolbenova). Prosíme 
všechny o důsledné dodr-
žování nového dopravního 
značení.  mk

Výsledky prezidentských 

voleb v Praze 9
Všichni už sice víme, že sta-
ronovým prezidentem České 
republiky se stal Miloš Zeman, 
který zvítězil v přímé volbě, 
jejíž první kolo se uskutečnilo 
12. a 13. ledna 2018. A protože 
žádný z devíti kandidátů ne-
získal nadpoloviční většinu 
z celkového počtu platných 
hlasů oprávněných voličů, 
konalo se druhé kolo volby ve 
dnech 26. a 27. ledna. 

Podívejte se, jak volili obyvatelé 
MČ Praha 9: 

V Praze 9 se v prvním i dru-
hém kole prezidentských 
voleb volilo ve 41 okrscích. 
V prvním kole bylo v sezna-
mu 38 422 voličů, při volební 
účasti 65,56 % bylo odevzdá-
no 25 191 obálek s 25 141 plat-
nými hlasy (99,54 %).
Ve druhém kole bylo v sezna-
mu 38 327 voličů, při volební 
účasti 69,59 % bylo odevzdá-
no 26 650 obálek s 26 584 
platnými hlasy (99,75 %).

Výsledky prvního kola 
prezidentských voleb v Praze 9:

Ing. Mirek Topolánek
 1677 hlasů (6,70 %)
Mgr. Michal Horáček Ph.D.
 2861 hlas (11,43 %)
Mgr. Pavel Fischer
 3122 hlasy (12,47 %)
RNDr. Jiří Hynek
 304 hlasy (1,21 %)
Mgr. Petr Hannig
 107 hlasů (0,42 %)
Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.h.c.
 114 hlasů (0,45 %)
Ing. Miloš Zeman
 6062 hlasy (24,22 %)
MUDr. Marek Hilšer, Bc., Ph.D
 2240 hlasů (8,95 %)
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., 
Dr.h.c. 8538 hlasů (34,11 %)

Výsledky druhého kola prezident-
ských voleb v Praze 9:

Ing. Miloš Zeman
 8773 hlasy (33,00 %)
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., 
Dr.h.c. 17 811 (66,99 %)
 red 

Máte doma staré fotografi e 
hostince U Brabců?
MČ Praha 9 připravuje rekonstrukci budovy hostince 

U Brabců na Starém Proseku. 

V únorovém čísle Devítky jsme přinesli rámcové návrhy bu-
doucí podoby objektu, které jsou součástí projektové doku-
mentace. Nyní bychom chtěli požádat pamětníky o fotografi e 
interiéru hostince U Brabců z minulých let. Mohou to být 
fotografi e vlastního hostince nebo fotografi e z divadelních 
představení a podobně, ideálně z období první republiky. 
Obrázky využije architekt a byly by k dispozici také při veřej-
ném projednávání návrhu rekonstrukce.

Fotografi e můžete zasílat na e-mail krejcovah@praha9.cz 
nebo donést přímo do sekretariát Úřadu MČ Praha 9, Soko-
lovská 324/14, Praha 9 k pořízení kopie.  red

Hostinec U Brabců 
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Komunitní zahrádka Paletka 
bude na Krocínce
Zahrádkaření máme v genech. Alespoň se tak zdálo 6. února v kulturním a mateřském centru Knoflík na Proseku, kde se sešly 

dvě desítky lidí, jimž se zalíbila myšlenka pěstování zeleniny uprostřed města.

S nápadem, jak sklízet čers-
tvé bio produkty blízko svého 
domova, zlepšit sousedské 
vztahy a odpočinout si od kaž-
dodenního shonu přišla měst-
ská část Praha 9. Přítomným 
zájemcům představila mož-
nost vytvoření komunitní 
zahrádky Paletka v rámci pro-
jektu AgriGo4Cities.

„Protože je o projekt zájem, 
vznikne komunitní zahrádka 
Paletka v horní části areálu 
Mateřské školy Pod Krocínkou 
na místě bývalé kotelny,“ na-
značuje první konkrétní kro-
ky radní MČ Praha 9 Zdeněk 
Davídek a pokračuje: „Areál 

mateřské školy jsme vybrali 
záměrně nejen proto, že je 
částečně oplocen, takže ko-
munitní zahrádka by měla být 
alespoň trochu chráněna, ale 
také proto, že děti ze školky 
budou tak říkajíc v přímém 
přenosu mít možnost sledovat, 
jak roste mrkev, dýně a další 
u nás tradičně pěstované plo-
diny. Věříme, že už pak ne-
budou říkat, že zelenina roste 
v supermarketu.“

Každý, koho myšlenka 
komunitní zahrádky Paletka 
oslovila, může přijít na další 
setkání 7. března od 17 ho-
din přímo do areálu MŠ Pod 

Krocínkou 466, kde zahrádka 
vznikne.  

„Připravujeme návrhy, jak 
by mohlo vypadat členství 
v komunitní zahrádce Paletka, 
její fungování, možnosti, zda 
budou na políčkách hospo-
dařit všichni společně, nebo 
každý bude mít svůj záhon,“ 
vypočítává Zdeněk Davídek 

a dodává, že o konečné podo-
bě komunity rozhodnou sami 
její členové.  mk

Zázemí v parku Podviní
V parku Podviní ve Vysočanech vzniká zázemí pro návštěv-

níky parku, sportovce z blízké cyklostezky a pejskaře s jejich 

čtyřnohými kamarády.

„Ve východní části pozemku 
p.č. 3075/2 v místě za stáva-
jícími betonovými plochami 
a starými základy bude posta-
ven jednoduchý objekt zapuš-
těný do terénní vlny se zelenou 
střechou. Jeho součástí bude 
bezbariérové sociální zaří-
zení s přebalovacím koutem 
a jednoduchým zahradním 
občerstvením,“ říká Adam Vá-
žanský, místostarosta 
MČ Praha 9 . 

Práce začaly v únoru a skončit 
by měly nejpozději v září. Hřiště 
pro psy se sice o něco zmenší, 
ovšem ne v tom rozsahu, jak je 
dnes provizorní oplocení pro 
stavbu. Na druhou stranu nové 
zázemí poskytne větší komfort 
páníčkům psů i návštěvníkům 
parku a cyklostezky. Věříme, 
že s dočasným omezením pro-
vozu na psím hřišti budete mít 
trpělivost a pak sem budete 
o to raději chodit. red

I N F O

Základní vybavení komunitní zahrady:

• Komunitní záhony (společné, individuální, vyvýšené), společné ovocné keře a stromy, 
travnaté plochy, společný kompost, studna, shromažďování dešťové vody

• Komunitní zahradní dům
• Komunitní hřiště – houpačky (i pro dospělé), prostor pro konání akcí
• Komunitní vybavenost – vedle zařízení komunitního domu i venkovní sprcha, ohniště, 

venkovní gril, lavičky, lehátka

Komunitní zahradní dům – venkovní krytý prostor nabídne místo, kde se komunita 
může scházet, společenská místnost uvnitř zase přijde vhod za nepříznivého počasí. 
Paletová stavba bude mít i malou kuchyňku se základním vybavením, toalety a umý-
várnu pro děti i dospělé a sklad nářadí pro skladování pomůcek pro zahradničení.

Záhony z palet

Tento projekt je spolufi nancován z fondů 
Evropské unie (ERDF, IPA, ENI)

Zajímá nás váš názor na dopravu 

v Praze 9 v příštích desetiletích
Přijďte vyjádřit svůj názor, jak má vypadat doprava na území 

Městské části Praha 9 v roce 2030. 

Setkání se zástupci MČ Praha 9 se uskuteční  7. a 15. března 
vždy od 18 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva Úřadu 
MČ Praha 9, Sokolovská 324/14, Praha 9. Hovořit se nebude 
o rozmisťování dopravních značek nebo zákazu vjezdu kami-
onů do Prahy, ale o možných scénářích rozvoje dopravy v bu-
doucích desetiletích. Například zda je v metropoli řešením 
sázka jen na městskou hromadnou dopravu, jaká by měla být 
role vozidel na elektrický pohon, jízdních kol apod.

Vítáni jsou nejen vizionáři, ale všichni, kterým budoucnost 
města, v němž žijí, není lhostejná. Protože jak známo, bez vizí 
není budoucnosti. 
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Vozovna Hloubětín se bourá, 

místo ní vznikne nová, moderní
Hloubětínská vozovna, která je paradoxně v síti pražských tramvají nejmladší, se bude vzhledem k jejímu havarijnímu stavu 

bourat. Na jejím místě by měla do konce roku 2021 vyrůst nová vozovna, která by co nejvíce vyhovovala současným potřebám. 

„Vozovna v Hloubětíně je sta-
vebně, technicky i architek-
tonicky zajímavým objektem, 
který od roku 1951, kdy byla 
otevřena, dotvářel charakter 
Prahy 9. Proto jsem dlouho 
usiloval o její zachování a také 
Dopravní podnik Praha zvažo-
val i variantu opravy stávající 
střechy. Ale podrobné studie 
ukázaly, že oprava není možná. 
Náhradu střešní konstrukce 
nelze provést bez demolice celé 
haly. Statici proto jednoznač-
ně doporučili stržení budovy 
a výstavbu nové. Ze stávajících 
budov zůstanou zachovány haly 
s myčkou tramvají a soustruhem 
pro údržbu kol,“ konstatuje 
Marek Doležal, místostarosta 
Prahy 9 a zároveň člen Výboru 
pro dopravu a evropské fondy 
Zastupitelstva hl. m. Prahy.  

Stavba se skořepinovou střechou

Vozovna v Hloubětíně byla 
otevřena v roce 1951. Stavět 
se začala v roce 1949, přes-
tože plány na její výstavbu 
existovaly již před válkou. To, 
co ji dělalo unikátní, je tzv. 
skořepinová střecha. Po druhé 
světové válce potřeboval Do-
pravní podnik Praha pro depo-
nování nových tramvajových 
vozů vozovnu v Hloubětíně. 
Jenže ocel, která měla domi-
novat její konstrukci, byla v té 
době strategickou a přede-
vším značně nedostatkovou 
surovinou. Závod Armabeton 
Československých stavebních 
závodů proto navrhl, aby byla 
použita zcela nová střešní 
konstrukce, tzv. železobe-
tonová konoidální skořápka, 

do té doby v Československu 
nepoužitá. Velmi odlehčenou 
konstrukci střechy tedy tvořilo 
celkem 65 železobetonových 
monolitických skořepin navr-
žených po sovětském vzoru. 
Tato neobvyklá konstrukce 
však dnes dosloužila mimo 
jiné i kvůli nedodržení tech-
nologií při stavbě.

Projekt je jedna věc, 
vlastní stavba druhá

V roce 2013 byla při provoz-
ních kontrolách odhalena 
deformace střechy hloubětín-
ské vozovny. Okamžitě byly 
zadány statické posudky, 
které prokázaly významné 
poruchy střešní konstrukce. 
Velká část z nich pochází již 
z doby výstavby, kdy se nepo-
dařilo střechu zrealizovat tak, 
jak ji architekti a projektanti 
navrhnuli. Tloušťka betonové 
konstrukce byla v projektu 
navržena pouze pět centi-
metrů, přičemž podle sou-
časných technických norem 
by již takováto konstrukce 
nesměla být použita. Tloušťka 
betonových vrstev byla již při 
výstavbě technologickou ne-
kázní a obtížností zhotovení 
stavby dostupnými prostředky 
proti projektu místy oslabe-
na až o 60 %, kvalita betonu 
nedosahovala předepsaných 
hodnot a výztuže jsou umís-
těny odlišně od návrhu. Tyto 
faktory významně snížily ži-
votnost střešní konstrukce.

Uzavření haly

V roce 2014 vypracoval Do-
pravní podnik Praha plán 

správy a údržby konstrukce 
vozovny v Hloubětíně, na je-
hož základě byl stanoven 
způsob a četnost provádění 
kontrol a podmínky dočasné-
ho užívání objektu. 

„Vybrané střešní skořepiny 
byly podepřeny, v části haly 
byl zakázán běžný provoz 
tramvají a byl zaveden nepře-
tržitý automatický monitoring 
části konstrukce,“ vysvětluje 
Marek Doležal.

Periodické sledování v po-
sledním čtvrtletí roku 2017 
ukázalo, že dochází k dalšímu 
zhoršení stavebního stavu 
střešní konstrukce. A protože 
nebylo nadále možné zajistit 
bezpečnost osob a tramva-
jového provozu v hale  a sou-
časnými měřicími metodami 
ani nebylo možné predikovat 
případné zřícení narušené 
konstrukce střechy, byl 
15. ledna letošního roku de-
fi nitivně vyloučen provoz 
na první až pětadvacáté koleji 
v hale vozovny.

Za stanovených bezpeč-
nostních opatření areál vo-
zovny v Hloubětíně nadále 
funguje ve výrazně omeze-
ném provozu. Počet tramvají 
ve vozovně byl snížen cca 
o 40 % na 80 vozů, jež jsou 
odstavovány pouze na dvoře 
vozovny. Zbylé tramvaje jsou 
vypravovány z jiných areá-
lů DPP. Práce zaměstnanců 
i pohyb tramvají je nadále 
umožněn pouze v těch částech 
vozovny, u kterých nehrozí 
nebezpečí v případě havárie 
střešní konstrukce haly od-
stavů.

Vozovna 21. století

Už od roku 2016 připravuje 
dopravní podnik výstavbu 
nové vozovny Hloubětín. 
V současné době má v ruce 
vyhodnocení dopadu vlivu 
její stavby na životní prostře-
dí a podal žádost o územní 
rozhodnutí. Ještě letos počítá 
s podrobnějším projektem haly 
a získáním stavebního povo-
lení. Stavět by se pak mohlo 
začít příští rok s tím, že nová 
vozovna by měla být hotova 
nejpozději do konce roku 2021.

„Když už starou vozovnu 
nejde zachránit, jsem rád, že 
na jejím místě vyroste nová 
vozovna 21. století, nejmo-
dernější v České republice, 
s inovativní technologií a niž-
ší energetickou náročností, 
které jsou šetrné k životnímu 
prostředí, “ uzavírá Marek 
Doležal.

Nutno dodat, že značné 
omezení provozu ve vozovně 
Hloubětín ani její následná 
demolice a stavba nového ob-
jektu se cestujících v tramva-
jích nedotýká.  mk Foto: Archiv DPP

Z A J Í M A V O S T I

Vozovna v Hloubětíně Tak by měla vypadat nová hloubětínská vozovna 

Vozovna je důležitou součástí toho, aby 
tramvajová doprava v metropoli fun-
govala. A přestože městská hromadná 
doprava v Praze patří ke světové špičce, 
od roku 1951 v ní nebyla nová vozovna 
postavena. Přitom kolejová doprava 
(tramvaje, metro) patří k preferovaným 
oblastem.
Hloubětínskou vozovnu z počátku 60. let 
minulého století nebudou zachycovat jen 
staré fotografi e, ale i televizní medailon, 
který díky iniciativě MČ Praha 9 točí 
režisér Ondřej Kepka. 
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J U B I L A N T I

80 let

Božena Šimonková
Zdeněk Kaštánek
Eva Podařilová
Zdeněk Polášek
Jiřina Holešovská
Libuše Hamplová
Jaroslav Ryvola
Pavel Vicány
Karel Vaněček
Jaroslav Pavlousek
Bohumil Šimůnek
Jiří Ebert
Jaroslav Pokorný
Jana Bohovičová
Božena Šimonková

85 let

Marie Piskoriková
Jaroslav Vlach
Marie Bejšovcová
Vlasta Skálová

Věra Slavíková
František Žák
Libor Bárta

90 let

Květuše Strejčková
Karel Král
Růžena Králová
Hana Fišerová
Milada Ondráčková

91 let

Jiřina Podskalská

92 let

Radomil Honsa
Jindřiška Tuhá
MUDr. Vilém Brož

93 let

Jiří Holšan

94 let

Libuše Šroubková

Jiřina Vítová
95 let

Vladimír Bazika

96 let

Jan Svoboda
Marie Černá

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.

Březnová 

Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé 

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

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

Pro milovníky čteného slova, 
přednesu a komorního pro-
středí. Vzhledem k omezené 
kapacitě salonku kavárny 
prosíme zájemce, aby se zare-
gistrovali co nejdříve na vy-
braný den a vystoupení přímo 
v kavárně Coff ee-inn u obslu-
hy kavárny. Bez registrace se 
může stát, že na vás nezbyde 
místo. Program zdarma.

15. března od 14 hodin
Pokojové trio

Odpolední koncert v obřadní 
síni staré radnice, Praha 9, 
Sokolovská 14/324. Setkáte 
se s Ivanem Hlasem (kytara, 
zpěv), Eduardem Kuhnem 
(klarinet, saxofon) a Jiřím 
Šlupkou Svěrákem (klavírista, 
zpěvák, skladatel a pedagog). 
Zdarma, omezený počet míst.

20. března od 13 a 14.30 hodin
Obecní dům

Exkurze s výkladem včetně 
návštěvy Smetanovy síně. 
Průvodkyní je Blanka Čekano-
vá. Zvýhodněné vstupné pro 
seniory MČ Praha 9. Zájemci 
se osobně přihlásí v Galerii 9 
do 16. března 2018. Nutno za-
platit 100 korun. 
 

21. března od 11 do 16 hodin
Jarní výstava

Prezentace SOŠ BEAN - oborů 
zahradník, kuchař, číšník - 
v hale budovy MČ Praha 9. 
Květiny řezané, hrnkové, kvě-
tinové aranžmá, ale i ochut-
návka dobrot. Zdarma.

Připravujeme:

10. dubna od 14 hodin
Divadlo Gong – Apollo band, revival 
Petra Spáleného

Hudební odpoledne plné pís-
ní vašeho mládí. Vstupenky 
v pokladně Divadla Gong si 
můžete zakoupit za 20 korun.

19. dubna od 14 hodin
Já, Eliška Přemyslovna – královna česká  

Autorem představení divadla 
jednoho herce je Čestmír Vid-
man, hraje Stáňa Hošková. 
Obřadní síň radnice, Sokolov-
ská 324/14, Praha 9. Omezený 
počet míst. Zdarma.

15., 17., 22. května od 6.30 do 18.30
Grabštejn, lázně Oybin, Jiřetín pod 
Jedlovou  

Celodenní výlety s průvodky-
ní Renátou Píchovou a řidičem 
autobusu Pavlem Řípou. Při-
hlášky na výlety přijímáme 
18. dubna 2018 osobně v Galerii 
9, Sokolovská 324/14, Praha 9.

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 neuskuteč-
ní a zájemci se musí obrátit 
na cestovní kanceláře. 

Náš tip:

Francie, Provance od 30. června 
do 5. července
Levandulová pole, Orange, Arles, 
Monaco

Cena 6900 Kč zahrnuje 3x u-
bytovaní, 3x snídani, dopravu, 
průvodce. Bližší informace 
CK WES, Novosady 31, 741 01 
Nový Jičín, tel.: 556 720 214, 
777 048 304, e-mail: viki@ck-
-wes.cz, www.ck-wes.cz Obecní dům Foto: mk

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.  

Z K2 do Harrachovské

Jedna z nejzajímavějších přednášek a besed pro seniory se usku-
tečnila v Aktivizačním centru v Harrachovské na Proseku 24. 
ledna. Pozvání přijala Klára Kolouchová, energická a velmi sym-
patická dáma, první Češka, která zdolala Mount Everest a další 
osmitisícovky. Tentokrát vyprávěla o cestě na K2, druhou nej-
vyšší horu světa a taky druhou nejnebezpečnější. V roce 2016 ji 
sice se skupinou nezdolala, ale co nebylo, může být třeba už letos. 
Díky za poutavou přednášku i krásné fotografi e. Foto: Petr Jan Juračka
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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. 3. 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 I. 11:30 – 12:30
Trénink paměti II. 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

2. 3. 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
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč 
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
Počítačový kurz – úplné začátečníky 14:00 – 
15:00

5. 3. 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
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harfi ca/, zdarma 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny), 50 Kč 10:00 – 11:00
Nový kurz orientálních „břišních“ tanců, s lek-
torkou - zdarma /sál Harfi ca/ 11:00 – 12:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 14:10 
– 15:10
Country tance 15:00 – 16:00

6. 3. 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
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
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. 3. 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: Nástup Lucemburků 13:15 
– 14:30
Dílničky: Jarní zajíc 14:45 – 16:00

8. 3. 2018 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 – 
10:00
Angličtina (začátečníci) 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 I. 11:30 – 12:30
Trénink paměti II. 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

9. 3. 2018 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Karty – společenské hry, Scrable … 9:00 
–12:00
Angličtina (konverzace pokročilí) 10:00–11:00
Vycházka, komentovaná prohlídka: Vyšehrad, 
sál Gorlice se sochami z Karlova mostu. Sraz 
v 9 hod. v Harrachovské, 30 Kč 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. 3. 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/, zdarma 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny), 50 Kč 10:00 – 11:00
Nový kurz orientálních „břišních“ tanců, s lek-
torkou - zdarma /sál Harfi ca/ 11:00 – 12:00
Klub seniorů, kardiaků 14:00 – 17:00

13. 3. 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. 3. 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 – 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: Zapomenutí cestovatelé – 
A. V. Novák 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Domácí modurit – 
výroba jarních motivů 14:45 – 16:00

15. 3. 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 I. 11:30 – 12:30
Trénink paměti II. 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

16. 3. 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 Českého 
rozhlasu. Zdarma. Sraz v 9:00 v centru pro se-
niory Harrachovská 422/2. Jen pro přihlášené! 
Zájemci prosím hlaste se na tel.: 724 905 785,
286 582 298, dunderova@ssspraha9.cz 9:00 
– 12:30
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

19. 3. 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/, zdarma 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny), 50 Kč 10:00 – 11:00
Nový kurz orientálních „břišních“ tanců, s lek-
torkou - zdarma /sál Harfi ca/ 11:00 – 12:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 14:10 
– 15:10
Country tance 15:00 – 16:00

20. 3. 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. 3. 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 – 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: Zapomenutí cestovatelé – 
J. L. Erben 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Velikonoční koule 
(s sebou skořápky vajíček) 14:45 – 16:00

22. 3. 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 – 11:20

23. 3. 2018 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Karty – společenské hry, Scrable … 10:00 
–11:00
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

26. 3. 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/, zdarma 10:00 – 11:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny), 50 Kč 10:00 – 11:00
Nový kurz orientálních „břišních“ tanců, s lek-
torkou - zdarma /sál Harfi ca/ 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – úplné začátečníky 14:10 – 
15:10
Country tance 15:00 – 16:00

27. 3. 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

28. 3. 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: Dějiny odívání v Číně 13:15 
– 14:30
Dílničky šikovných rukou: Velikonoční vajíčka 
(vyfouknutá vajíčka s sebou) 14:45– 16:00

29. 3. 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 I. 11:30 – 12:30
Trénink paměti II. 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

30. 3. 2018 - PÁTEK

Státní svátek – zavřeno
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R O Z H O V O R

Knihy Retro ČS, Co bylo (a nebylo) za reálného socialismu a Retro ČS 2 s podtitulem Jak jsme si to (u)žili za reálného socialis-

mu se staly českými bestsellery 2013, 2015 a získaly čestné uznání v rámci mezinárodních cen E. E. Kische za literaturu faktu. 

Loni spatřilo světlo světa Retro ČS 3, Jak jsme (ne)cestovali za reálného socialismu. Autorem knih je Michal Petrov. 

Nápad alespoň částečně zma-
povat socialistický konzum 
u nás jste poprvé realizoval při 
vzniku zpravodajského progra-
mu ČT24, na němž jste se jako 
novinář podílel. Je pravdou, že 
pořad Retro vznikl jako „z nou-
ze ctnost“?
Na začátku to určitě prav-
da byla, protože jako základ 
posloužily zbytky z pořadu 
„Před 25 lety“, což byl sestřih 
z archivu Televizních novin 
Československé televize vy-
sílaný denně před Událostmi 
na ČT24. Ve výsledku ale šlo 
o neuvěřitelně přínosnou práci 
rešeršistů, kteří objevovali 
netušené bohatství archivu 
na Kavčích horách. Docela 
by mě zajímalo, jestli v jejich 
práci někdo pokračuje poté, 
co se televizní Retro přestalo 
vyrábět. To je podle mě mi-
mochodem škoda, jakkoli 
200 vyrobených dílů není 
vůbec špatné skóre. Když se 
ale na vaši otázku podívám 
– abych tak řekl – osudově, 
tak televizní Retro určitě ne-
vzniklo z nouze, ale proto, že 
muselo. Protože nebýt tohohle 
programu, nebyly by ani ty 
knížky. Ty jsou mimochodem 
na konzum orientované mno-
hem víc a systematičtěji, pro-
tože knížka si žádá určitý řád.
 
Jak složité bylo získat fotky 
a obrázky do knih?
Nebylo to zase tak složité, ale 
spíš pracné. Chtěl jsem text 
doprovodit dobovými ilustra-
cemi – fotografi emi a starými 
reklamami, nechtěl jsem mít 
nic stylizovaného, nějaké no-
vodobé quasiretro, které ztrácí 
na autentičnosti. A připadalo 
mi logické, že se opřu o archi-
vy časopisů, které vycházely 
před lety a vycházejí dodnes. 
Digitalizace na úrovni Národní 
knihovny byla tristní, a tak 
jsem se obrátil na redakce 
periodik přímo. Jenže spousta 
změn vlastníků a stěhování 
zapříčinily to, že redakce žád-
né archivy nemají – s jedinou 
výjimkou, kterou předsta-
vovalo vydavatelství Sanoma 
s docela bohatým archivem 
Květů, což je nejdéle vycháze-
jící časopis u nás. Tehdy sídlily 
na Pankráci a já tam čtvrtrok 
chodil po práci do sklepa 
s počítačem a skenerem a po-

řizoval si kopie všeho, o čem 
jsem usoudil, že by mohlo 
být použitelné. Tak vznikl 
základ archivních vizuálů, 
něco přes tisíc ilustrací. Musel 
jsem je získávat na několikrát 
– jednou mi odešel harddisk, 
podruhé jsem o všechno při-
šel, když nám vykradli dům. 
Naštěstí jsem měl ještě pů-
vodně použité fl ashdisky, sice 
smazané, ale nezformátované, 
takže šlo soubory zachránit. 
Ale znova bylo potřeba je 
vyčistit, pojmenovat, aby šly 
třídit. Jak si v tom neuděláte 
pořádek, nepořídíte s tím nic.
 
Vaše knihy probouzejí vzpo-
mínky. Vytanula vám při jejich 
tvorbě také nějaká příhoda 
z minulosti, na niž jste už dáv-
no zapomněl?
To je ta lepší varianta – když 
si na věci vzpomenete bě-
hem psaní. Zvlášť třetí díl je 
hodně osobní, a tak spoustu 
mých vzpomínek najde čtenář 
uvnitř. Horší je, jestliže člo-
věku vytane něco v paměti, 
když už je knížka v tiskárně 
a na nějaké dopisování už je 
pozdě. Ve třetím díle se hodně 
věnuju cestování do ciziny, 
což tehdy znamenalo pře-
devším jet k Černému moři 
a obvykle lehátkovým vlakem. 
Já si jako student přivydělá-
val jako průvodce u cestovní 
kanceláře Sport Turist a pár 
zájezdů jsem měl takříkajíc 
na triku. Tenkrát byly ob-
jektivní důvody, proč úroveň 
komfortu nebyla s tou dnešní 

srovnatelná – vlaky samozřej-
mě neměly klimatizaci a stav 
tratí neumožňoval bůhvíjak 
rychlé přesuny. A pak tu byly 
subjektivní faktory, jako třeba 
absolutní svéhlavost a ne-
vyzpytatelnost rumunských 
ajznboňáků, kteří se mohli 
o své vůli rozhodnout, že 
vagon je technicky nezpůso-
bilý pokračovat v další jízdě. 
Obvykle to spravil bakšiš 
ve formě basy plzeňského, 
která byla netknutá v kupé 
průvodčího a schovaná právě 
pro tenhle účel. Jenže tu naši 
tenkrát někdo ukradl a Ru-
munům nebylo co dát. A tak 
náš vagon nechali odstavit. 
Vypadalo to vážně, cestující si 
museli zabalit, v tom vedru je 
vysadili na perón – urychleně 
pro ně bylo nutné zajistit jiná 
místa ve vlaku. Ve vozech se 
vždycky jedno ze šesti lehátek 
v kupé rezervovalo pro zava-
zadla. Takže tahle bagáž mu-
sela dolů do uliček, rodiny se 
rozstrkaly, kam to šlo. Niko-
mu to nebylo příjemné, emoce 
na pochodu. Pěkný začátek 
dovolené, říkali si všichni. 
Nakonec se ale v jídelním voze 
našla zázrakem ještě jedna 
basa piva, absolutně poslední 
v celém vlaku. Vítězoslavně 
jsme ji s konduktérem odnesli 
Rumunům. Ti usoudili, že je 
náš původní vagon v pořád-
ku – asi se po jeho odpojení 
udál nějaký zázrak, celé to 
stěhování národa proběhlo 
znovu opačným směrem a jelo 
se dál. Tuhle historku jsem si 

připomněl, když jsem jel právě 
takovým lehátkovým vlakem 
loni v září do Bělehradu, ale 
už bylo pozdě na to, abych ji 
dostal do knížky.
 
Je ve vašich knihách něco, co 
připomíná Prosek vašeho dět-
ství?
Je tam spousta vzpomínek 
kluka ze sídliště a jedna – 
podle mého soudu poměrně 
unikátní – fotografi e mladého 
proseckého sídliště. Dodnes 
si myslím, že Prosek patřil 
k tomu lepšímu, k čemu se 
tehdejší masová bytová vý-
stavba zmohla. Je to fotka 
pořízená z pátého patra dlou-
hého paneláku v Prosecké 
ulici, ve kterém jsme bydleli. 
Byl to dům na konci světa, pár 
desítek metrů za ním už aspoň 
podle cedule končila Praha. 
Letňany sice byly její sou-
částí od osmašedesátého, ale 
ceduli nikdo nesundal, to až 
v průběhu sedmdesátých let. 
Opravdu nelžu, když říkám, 
že jsem se na Prosek těšil, 
i když jsme se sem přistěhovali 
z Letné. Zbrusu nové sídliště 
bylo mnohem dobrodružnější 
prostor. S kamarády jsme vy-
baveni klíčem „boschákem“, 
startovali bagry, prolézali jsme 
jámy vyhloubené pro potrubí, 
krajina kolem nás se pořád 
měnila, každý den to byl jiný 
prostor s příležitostí k novým 
hrám. Když se bourala pro-
secká kolonka, v opuštěných 
barácích se nám otevřely 
Aladinovy jeskyně. Na tohle 
ve své knížce vzpomínám, 
i když se samozřejmě na ty 
demolice dneska už dívám 
kriticky. Jenže lidi někde 
bydlet potřebovali, a pokud 
to ve výsledku dopadlo jako 
Prosek, nebylo to nejhorší. 
A mně se jako děcku zdál náš 
byt krásný – když mi ho táta 
poprvé ukázal a řekl, že tam 
budeme bydlet, myslel jsem si, 
že je to kouzelník. A tekla tam 
pořád teplá voda a nemuselo 
se díky ústřednímu topení 
do sklepa pro uhlí. Bylo to 
fantastické.
 
Vaše třetí kniha Retro, která 
vyšla loni, se zaměřuje na trá-
vení volného času a cestování. 
Co děláte vy, když nepracujete, 
a kam jezdíte nejraději?

Autor bestsellerů Retro ČS Michal 

Ze křtu knihy Retro ČS 3
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Jsem ze smíšeného česko-bul-
harského manželství, takže 
mě to logicky táhne na Balkán. 
Snažím se aspoň jednou za rok 
o osobní kontakt s druhou 
částí rodiny. Moje paní pro to 
naštěstí má nejen porozumě-
ní, ale časem pro tu končinu 
v sobě našla vášeň rovněž. 
Jezdíme autem, a protože jsou 
děti už velké, tak ve dvou. 
Velmi si to užíváme, postupně 
jsme zahrnuli do svého akč-
ního rádia i ostatní přilehlé 
kouty – Srbsko, Makedonii, 
Řecko, tureckou Trákii i Ana-
tolii. Svět je bohužel velmi 
rozlehlé místo. Vždycky máme 
pocit, že bychom dokázali pro-

cestovat celé léto, což zatím 
nejde. Ve srovnání se západní 
Evropou, kde jsme toho taky 
procestovali dost, mám pocit, 
že Balkán je pořád ještě au-
tentický. A stejně jako i jinde 
na jihu tam v sobě lidé mají 
velkou dávku vřelosti.
 
Co děláte dnes? A připravujete 
Retro 4?
Pracuju jako šéf komunikace 
u lékárenské sítě Dr.Max. Je 
to skvělá práce se skvělými 
kolegy a myslím to přesně tak, 
jak to říkám. Neberte to jako 
fl oskuli. Je to práce na plný 
úvazek, a tak na psaní můžu 
pomýšlet večer, v noci a o ví-

kendu. Čím jsem starší, tím 
hůř se sice potýkám s nedo-
statkem spánku, ale pořád to 
jde. Na čtyřku nepomýšlím, 
ale mám v hlavě velmi dob-
ře navazující projekt. Čistou 
čtyřku už jsem psát nechtěl, 
je to divné číslo. No řekněte 
– už jste slyšela, že by někdo 
napsal kvadrilogii? V každém 
případě mám ale teď něco roz-
pracovaného, a pokud se mi 
to podaří dotáhnout do konce, 
připomenu tím zase kousek 
někdejší reality nejen u nás, 
ale i ve srovnatelné cizině. Víc 
bych ale v tuhle chvíli nechtěl 
prozrazovat. mk, Foto: archiv Mi-

chala Petrova

 Petrov vyrůstal na Proseku

M I C H A L  P E T R O V

Coby čerstvý 
absolvent Obchodní 
fakulty Vysoké 
školy ekonomické 
nastoupil v roce 
1989 do zahraniční 
rubriky Českoslo-
venské televize 
jako její zpravodaj 
v Německu.
Poté působil v dalších redakcích, např. 
Českém rozhlasu, české redakci BBC, 
časopisu Týden, aby se vrátil na Kavčí 
hory a podílel se na vzniku zpravodaj-
ského programu ČT24.
Je autorem cyklu Vzpomínáte?, který 
v roce 2016 vysílal Český rozhlas 2-
Praha.
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S O U T Ě Ž

Studenti gymnázia Českolipská cestují po Evropě 
Pražské gymnázium Českolipská 373 pokračuje v mezinárodních programech Evropské unie. V minulých letech se zúčastnilo 

projektu Erasmus+, do kterého bylo letos vybráno znovu. Tento ročník bude trvat až do roku 2019.

V minulém ročníku měli naši 
spolužáci možnost vycestovat 
do pěti zemí, postupně navští-
vili Itálii, Španělsko, Portu-
galsko, Polsko a Turecko. My 
se tentokrát vydáme na Sicílii, 
do Lotyšska, Portugalska a Tu-
recka, kde budeme ubytováni 
v rodinách ostatních studentů 
zapojených do tohoto projek-
tu. Seznámíme se s místními 
zvyky, poznáme zdejší život na 
vlastní kůži a určitě potkáme 
i nové zajímavé lidi.

Klíčovým jazykem je angličti-
na, kterou si díky komunikaci 
s ostatními účastníky projektu 
procvičíme a zdokonalíme, je 
však rovněž možné a také dost 
pravděpodobné, že se přiučíme 
i něco z jiných jazyků.

Ve světě literatury

Tématem tohoto ročníku je 
„Poetry, drama and classics are 
on stage”. V průběhu projektu 
pronikneme do zákoutí klasické 
literatury světové i naší. Každá 

země si připraví program na 
blíže specifi kované téma, které 
bude následně prezentovat před 
ostatními středoškoláky. Větši-
nou se jedná o různé přednášky 

a workshopy, budeme hrát mu-
zikál. Cílem je přiblížit různé 
sféry knižního světa, a to nejen 
v oblasti literárních stálic, ale 
i poukázat na méně známé lo-
kální autory, kteří jsou mnohdy 
celosvětově nedoceněni.

 V únoru se první skupina 
studentů 
z Českolipské 
vydala na Si-
cílii.  
Eliška Malá, Eliška 

Krátká, septima A

Československo – země neznámá?
Vědomostní soutěž ke 100. výročí vzniku Československé republiky s názvem Československo – země neznámá? vyhlašuje 

Tělocvičná jednota Sokol Prosek za podpory městské části Praha 9. Zúčastnit se jí mohou všechny generace – od dětí v zá-

kladních školách po pamětníky, a měli by v ní prokázat vědomosti o Československu v letech 1918 až 1939.

Soutěž využívá českosloven-
ské známky vydané v letech 
1918 až 1939. Známky jako 
dokument doby zahrnují 
významné osobnosti, města 
a hrady tehdejšího Českoslo-
venska, připomínají výročí 
významných událostí, napří-
klad bitvu u Zborova, všeso-
kolské slety.

Jak bude soutěž probíhat? 

Každá známka má v sobě 
skrytý příběh a úkolem sou-
těžícího bude tento příběh 

písemně zpracovat. Každý 
soutěžící si vybere známku 
s tématem, které ho bude 
zajímat, a to buď z předlože-
ného souboru známek, nebo 
také může zapátrat v albech 
československých známek 
(např. na www.tomfi jala.cz/
csrI1918-1939/znamky/). 
Příběh v rozsahu maximál-
ně 250 slov psaný na listu 
velikosti A4 je třeba doplnit 
obrázkem známky, k níž se 
text vztahuje. Text může být 
napsaný na počítači, ale i ru-

kou. Nezapomeňte připojit 
své jméno a příjmení, adresu, 
telefonní číslo, věkovou kate-
gorii (soutěžící ze základních 
škol uvedou i název ZŠ, kterou 
navštěvují). 

Soutěží se ve třech věkových 
kategoriích:

• soutěžící do 20 let
• soutěžící od 21 do 60 let
• soutěžící nad 60 let
Soutěžní práce zasílejte na ad-
resu: Městská část Praha 9, 
oddělení kultury, Sokolovská 

324/14, 180 49 Praha 9, 
na obálku připojte heslo Sou-
těž: Československo. Nebo je 
osobně odevzdejte v infor-
mačních centrech MČ Praha 
9 na vysočanské radnici nebo 
Poliklinice Prosek. Soutěž 
probíhá od 1. března do 
15. května 2018.

Vítěze každé kategorie od-
mění Tělocvičná jednota Prosek 
týdenním pobytem na sokolské 
chatě v Krkonoších.

Více informací na e-mailu: 
sokolprosek@seznam.cz 
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Š K O L S T V Í

Zápisy do prvních tříd pro školní 

rok 2018/2019 budou v dubnu
Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 proběhnou ve všech pěti základních školách, jejichž zřizovatelem 

je MČ Praha 9, ve dnech 4.-5. dubna 2018. Podrobnosti o organizaci zápisů budou zveřejněny na webových stránkách

jednotlivých škol: ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská.

Co je to spádová škola?
Jedná se o tradiční označení 
pro základní školu, kam vaše 
dítě „patří“ podle obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2018 
Sb. hl. m. Prahy, o školských 
obvodech základních škol. 
Každá škola má svůj školský 
obvod, který je výčtem spá-
dových ulic (u delších ulic 
i výčtem čísel popisných nebo 
orientačních). Která škola je 
pro vaše dítě spádovou, nalez-
nete v příloze obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2018 Sb. hl. m. 
Prahy, o školských obvodech 
základních škol, na adre-
se: http://www.praha.eu/
fi le/2618812/vyhlaska. Spádo-
vé ulice základních škol Pra-
hy 9 jsou uvedeny na stranách 
51–53 této vyhlášky. 

Zákonný zástupce dítěte 
má právo zvolit si pro své dítě 
i jinou školu než spádovou, 
ředitel školy je však ze zákona 
povinen přednostně přijmout 
žáky ze svého školského ob-
vodu. Z důvodu neustále se 
zvyšujícího počtu dětí, které se 
v posledních letech hlásí do zá-
kladních škol v Praze 9, jsou 
kapacity našich škol téměř na-
plněné, a je tedy velice neprav-
děpodobné, že by si základní 
školy v Praze 9 mohly dovolit 
přijmout děti, které nemají tr-
valé bydliště v MČ Praha 9.
 
Pro koho je zápis povinný?
Pro děti, které k 31. srpnu 2018 
dovrší šest let věku (tedy pro 
děti narozené v období od 
1. září 2011 do 31. srpna 2012)
a pro děti, které mají odklad 
povinné školní docházky 
z loňského roku.

Co je potřeba k samotnému 
zápisu? 
Dostavte se i se svým dítětem 
dne 4. nebo 5. dubna 2018 
do příslušné základní školy.

Vezměte s sebou svůj občan-
ský průkaz nebo jiný doklad 
totožnosti a rodný list dítěte.

Cizí státní příslušníci před-
loží: svůj průkaz totožnosti 
(pas), průkaz totožnosti dítěte 
(pas), popř. jiné dokumenty 
ověřené v ČR, povolení k po-
bytu, doklad o bydlišti v ČR.

Pokud budete žádat o odklad 
povinné školní docházky pro své 
dítě, je třeba s sebou již k zápisu 
přinést doporučující posouzení 
příslušného poradenského za-
řízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa.

Jak lze získat odklad plnění po-
vinné školní docházky? 
Odklad je třeba vyřídit již při 
zápisu! Pokud tedy rodič bude 
chtít pro své dítě odklad po-
vinné školní docházky, musí 
již při zápisu o odklad písemně 
požádat a zároveň předložit 
doporučující posouzení pří-
slušného poradenského zaří-
zení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. 

Je možné přijít k zápisu s dítě-
tem mladším?
Ano, ovšem jen za podmínek 
stanovených v §36 odst. 3 zá-
kona č. 561/2004 Sb. (školský 
zákon). Plnění povinnosti škol-
ní docházky: Povinná školní 
docházka začíná počátkem 
školního roku, který násle-
duje po dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku, pokud mu 
není povolen odklad. Dítě, 
které dosáhne šestého roku 
věku v době od září do konce 
června příslušného školního 
roku, může být přijato k pl-
nění povinné školní docházky 
již v tomto školním roce, je-li 
přiměřeně tělesně i duševně 

vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce. Podmín-
kou přijetí dítěte narozeného 
v období od září do konce pro-
since k plnění povinné školní 
docházky podle věty druhé je 
také doporučující vyjádření 
školského poradenského zaří-
zení, podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od ledna do konce 
června doporučující vyjád-
ření školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře, 
která k žádosti přiloží zákonný 
zástupce. 

Co je zápisový lístek? 
Vzhledem k tomu, že kapacita 
prvních tříd není neomezená, 
je nutné předejít situacím, kdy 
část rodičů mění po skončení 
zápisů do ZŠ svá rozhodnutí. 
Umístí své dítě do jiné školy, 
aniž informují ředitelku své 
spádové školy, a blokují tak 
místa ostatním dětem. Ale ne-
jen to. Ve výsledku pak dochází 
k situacím, kdy do 1. září škola 
nezná přesný počet dětí ve tří-
dách, a často ani počet prvních 
tříd, které bude muset otevřít, 
a tedy zda bude muset urych-
leně přijmout další pedagogy, 
zajistit další vybavení apod.

„Rozhodli jsme se této si-
tuaci zamezit a preferovat 
zodpovědné rodiče. Z pozice 
zřizovatele proto po dohodě se 
všemi ředitelkami ZŠ v Praze 9
podporujeme zavedení zápiso-

vých lístků, které budou roz-
dávány rodičům (zákonným 
zástupcům) během zápisů 
do prvních tříd ve spádové 
škole. Tyto lístky budou mít 
registrační čísla a obdrží je 
pouze rodiče dětí s trvalým 
pobytem ve spádovém obvodu 
příslušné základní školy,“ říká 
radní MČ Praha 9 pro školství 
Zdeněk Davídek.

Je tedy nutné do své spádo-
vé školy v době zápisu přijít, 
vyzvednout si zápisový lístek, 
vyplnit jej a následně včas 
odevzdat. Vyplněním a ode-
vzdáním zápisového lístku 
v termínu do 12. dubna 2018 
stvrzuje rodič (zákonný zá-
stupce) svůj záměr umístit své 
dítě ve spádové škole, případně 
jiné základní škole v obvodu 
MČ Praha 9. Ve druhém případě 
odevzdá zápisový lístek v té 
škole, kam půjde k zápisu. Se 
zavedením zápisových lístků je 
spojeno vydání závazných kri-
térií pro přijímání dětí do 1. tříd. 
Těm je přiřazen určitý počet 
bodů. Nebude tedy rozhodovat 
pořadí, kdy se rodič/zákon-
ný zástupce dostaví k zápisu, 
nýbrž výhradně součet bodů. 
Cílem tohoto opatření je zame-
zit zbytečným a nedůstojným 
frontám rodičů před školou 
ve dnech zápisů do 1. tříd, a zá-
roveň poskytnout vedení škol 
jasné a transparentní podklady 
pro komunikaci s Magistrátem 
hl. m. Prahy v případě odvolání 
rodičů proti nepřijetí k základ-
nímu vzdělávání v rámci správ-
ního řízení. mf, ilustrační foto: mk

I N F O

Kritéria pro přijímání do 

1. tříd a jim přiřazený počet 

bodů jsou následující:

• Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ 
 20 bodů

• Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 
mimo spádový obvod ZŠ  8 bodů

• Odevzdání vyplněného zápisového 
lístku  6 bodů

• Sourozenec, který již navštěvuje 
školu  5 bodů

• Ostatní (např. uchazeči s trvalým 
pobytem mimo MČ Praha 9, cizinci 
s nejasným pobytovým statusem 
apod.)  2 body
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Jiří Vaněk: Poezie barev a tvarů
V Galerii 9 se od 20. března do 5. dubna koná výstava děl Jiřího Vaňka pod názvem Poezie barev a tvarů.

O autorovi

Jiří Vaněk, sochař, malíř 
a umělecký restaurátor, pů-
sobí na české výtvarné scéně 
už více než čtyři desítky let. 
A už čtyři desítky let dokáže 
překvapovat a okouzlovat stá-
le se rozšiřující okruh zájemců 
o jeho dílo. V prvé řadě silou 
vnitřního magnetismu ma-
lířských a sochařských prací 
a vytříbenosti výtvarného ru-
kopisu. Ale také přemýšlivým 
dotahováním jednotlivých děl 
pomocí dalších výrazových 
prostředků, které umocňují 
jejich působivost. Počítá s tím, 
že jeho skulptury dotvoří pro-
středí, v němž jsou umístěny 
a že jejich účinek podtrhne 
malba. A jeho obrazy jsou zase 
často cizelovány něčím tak 
nehmotným a současně kon-
krétním, jako je verš.

Jiří Vaněk ve své tvorbě pro-
gramově využívá elementární 
jazyk archetypů, znaků a ba-

rev, jejichž pomocí se snaží 
o oživení těch často zapome-
nutých vazeb, které spojují 
dnešního člověka s přírodou 
a s jejichž pomocí může nalézt 
cestu k sobě samému. To v pří-
padě jeho sochařské tvorby 
mimo jiné znamená, že svou 
pozornost obrací především 
ke dřevu, stromům a kame-
nům, pradávným symbolům 
rezonujícím v hlubokých vrst-
vách lidské psychiky.

Co se týče malby, klade dů-
raz na tvarosloví a působivost 
barev: mistrovsky pracuje 
s jejich sugestivní a emoční 
hodnotou a významovostí. 
Prostřednictvím barevných 
valérů, podobajících se hudeb-
ním stupnicím, přitom ani tak 
nezachycuje skutečnost jako 
její obsah – už proto, že vnější 
rysy ji defi nují jen přibližně, 
zatímco vnitřní významy ji 
vystihují přesněji. Abstraktní 

jazyk jeho barev je tak ve své 
účinnosti velmi konkrétní: je 
to jazyk lidských emocí, jazyk, 
který přímo oslovuje jednotlivé 
roviny lidské psychiky. Jeho 
obrazy tak nejsou nepodobny 
mikro- i makrosnímkům stavu 
lidské duše, snímkům zachy-
cujícím její radost, melancholii, 
ctnosti i hříchy, vědomí a pod-
vědomí, včetně prvků reality, 
které se do nich promítly. 
Proto může být Jiří Vaněk jed-
nou mystik a podruhé skeptik. 
Proto může někdy soucítit, 
jindy ironizovat a pohrávat si. 
Implicitně přitom usiluje o na-
plňování dvou fenoménů: řádu 
a krásy. Ty ztotožňuje s pojmy 
rovnováha, harmonie, míra.

Zbývá dodat, že výtvarné 
postoje Jiřího Vaňka se for-
movaly v šedesátých letech 
pod vlivem sochaře Valeriána 
Karouška. Ten Jiřímu Vaňkovi 
předal, kromě jiného, přede-

vším lásku a respekt k přírodě 
nejen ve smyslu krajiny, ale 
i jako proudu tvůrčí energie. 
Studia v restaurátorském ate-
liéru Výtvarných řemesel pak 
naučila Jiřího Vaňka v tom 
nejlepším slova smyslu rovněž 
řemeslu a preciznosti.

Dnes tu stojí vyzrálý autor, 
který má za sebou více než 
padesátku výstav, řadu veřej-
ných realizací a je zastoupen 
v četných sbírkách. Umělec, 
který mnohokrát prokázal 
své schopnosti a který má své 
pevné místo v souřadnicích 
současné výtvarné scény.
Tuto výstavu pořádá Jiří Vaněk 
ke svým 70. narozeninám. 
PhDr. František Malina

K U L T U R A

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 ra-
dost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění. 
Program dílen v březnu probíhá vždy ve 
středu od 17 do 19 hodin.

  7. 3. – malování zlatou barvou a tuší
14. 3. – květiny z drátků
21. 3.  – jarní věnečky
28. 3. – velikonoční výzdoba

Dámský klub

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

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

Dana Nováková 
a její absolventi
Ještě do 8. března se v Galerii 9 koná výstava 

k šedesátinám Dany Novákové.

Prezentuje nejen práce této ke-
ramičky a pedagožky, ale také 
díla jejích čtrnácti bývalých 

žáků, jimž se výtvarné umění 
v různých podobách stalo povo-
láním. Kdo tu tedy vystavuje? 

Dana Nováková: Lampa

V Y S T A V U J Í C Í

Dana Nováková, Stanislava Čechová, Marie ČernÁ, Ondřej 

Ehlen, Andrea Honejsková, Tomáš Honz, Tereza Hrušková, 

Václav Jaroš, Jakub Kučera, Ondřej NápravníK, Monika Nová-

ková, Marcela Schneiberková, Jiří Spurný, Kateřina Šimán-

ková, Tereza Tomšů.

Ararat

Zázračná planeta Můj dům je ve větvích
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P R O G R A M  K O N C E R T U

C. Debussy: Faunovo pozdní odpoledne
W. A. Mozart: Koncertantní symfonie pro 
housle a violu

J. B. Foerster: Čtvrtá symfonie op. 54 
s podtitulem Veliká noc. Skladatel ji 
začal psát v Hamburku na Velký pátek 
v roce 1904, v Praze byla poprvé prove-
dena roce 1905.

Malující železničáři
Společná zemská výstava s názvem Malující železničáři se 

koná ve dnech 13. až 15. března v Galerii 9 ve Vysočanech. 

Vernisáž se uskuteční v pondělí 12. března v 15.30 hodin.

Sekce výtvarného umění 
Českého zemského svazu FI-
SAIC je skupina amatérských 
výtvarníků, sdružených 
v rámci organizace FISAIC, 
což je Mezinárodní federace 
pro kulturu a volný čas želez-
ničářů. Aktivně v ní pracuje 
asi 25 výtvarníků.

Členy skupiny jsou 
železničáři, kteří 
se věnují výtvarné 
tvorbě a pravidelně 
se zúčastňují výtvar-
ných výstav a soutěží 
jak na národní, tak 
na mezinárodní úrov-
ni. Ta se koná každé 
dva roky v některém 
městě Evropy.

Výstava v Gale-
rii 9 je nominační 

a bude na ní odbornou komisí 
vybráno 30 výtvarných děl, 
které budou reprezentovat ČZS 
FISAIC na 32. Mezinárodním 
salonu výtvarného umění. Ten 
se uskuteční ve dnech 
11. - 14. 8. 2018 v belgickém 
městě Gent. Ing. Jarmila Šmerhová, 

výkonná tajemnice ČZS FISAIC

Musica Dolce Vita: 
Jarní koncert
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje na vysočanské 

radnici Jarním koncertem v podání hudební skupiny Musica 

Dolce Vita 15. března od 19 hodin.

Musica Dolce 
Vita: Daniela 
Demuthová – 
mezzosoprán, 
Žofi e Vokálková 
– fl étna, Zbyňka 
Šolcová – harfa. 

Program Jar-
ního koncertu: 
A. Vivaldi, G. 
F. Händel, J. S. 
Bach, W. A. Mo-
zart, A. Dvořák, 
G. B. Pergolesi, 
jarní lidové písně 
v úpravě J. Krčka. Koncert se koná v obřadní síni vysočanské 
radnice Praha 9, Sokolovská 324/14, bezbariérový vstup (2. p./
výtah). Omezená kapacita sálu. 

Veliká noc ve svatyni Krista Krále
Mimořádný koncert vás čeká o Květné neděli 25. března v 18 hodin ve svatyni Krista Krále v Kolbenově ulici 658/14 ve Vyso-

čanech. Zazní kromě jiného Foersterova symfonie Veliká noc v podání Symfonického orchestru Prahy 8.

Ve své čtrnáctileté historii 
odehrál Symfonický orche-
str Prahy 8 již dlouhou řadu 
zajímavých skladeb různých 
období, žánrů i skladatelů. 
Poprvé však odehraje čtvr-
tou symfonii J. B. Foerstera 
nazvanou Veliká noc. A zcela 
příznačně svému názvu bude 
uvedena v období předveliko-
nočním. 

Symfonický orchestr Prahy 8 
je orchestr mladý, složený ze-
jména ze studentů a mladých 
pracujících, najdete v něm 
hráče nejrůznějších profesí, 
ale jedno je spojuje – láska 
k hudbě a ochota věnovat svůj 
čas koníčku, který může při-
nést radost i ostatním. Není to 
vždycky věc úplně jednoduchá 
a uvedení právě Foersterovy 
symfonie je toho živým důka-
zem. Když dirigent orchestru 
přišel s myšlenkou nastudovat 
právě tuto skladbu, ukázalo se, 
že je téměř nemožné sehnat 
notový materiál.

Detektivní práce s překvapivým 
závěrem

Nejprve byly osloveny nejrůz-
nější profesionální orchestry, 
ale ukázalo se, že lze sehnat 

maximálně partituru. Samot-
né party pak i ty orchestry, 
které naposledy toto velké dílo 
uvedly (a nebylo jich mnoho), 
měly pouze zapůjčené. Ces-
tičky za notami vedly dále, 
a to až do Vídně. V rekordně 
krátkém čase byl z Rakouska 
zapůjčen kompletní notový 
materiál.

Balík s notami doputo-
val do Prahy během týdne 
a k velkému překvapení ce-
lého orchestru se ukázalo, že 
se jedná o původní notový 
materiál, ručně psaný, s do-
pisovanými a škrtanými pa-
sážemi, prostě o noty, v nichž 
každý pult, každý hráč, který 
ho hrál, zanechal svůj otisk. 

V některých partech se do-
konce dají najít i podpisy 
muzikantů, kteří toto dílo 
hráli úplně poprvé. A tak 
na hráče dýchla trocha his-
torie a zároveň se jim vytvo-
řila hluboká vráska na čele, 
protože věřte nebo ne, takové 
party číst je vážně dřina. Ale 
vzhledem k tomu, že se s tiš-
těným vydáním not vůbec 
nepočítá, nezbylo  než tuto 
druhou část výzvy přijmout. 
A vy, pokud přijdete na kon-
cert, budete mít možnost 
posoudit, jak se to hráčům 
povedlo.

Další informace o Sym-
fonickém orchestru Prahy 8 
naleznete na stránkách http://
sop8.neco.cz. 

Přijďte si poslechnout symfonii Veliká noc do svatyně Krista Krále

Stanislav Čapka: Beskydy

Musica Dolce Vita
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Každý správný divadelní soubor pro děti musí mít ve svých řadách typickou blonďatou princeznu. Ani u Divadla AHA!, půso-

bícího ve vysočanském Divadle Gong, tomu není jinak. Kateřina Jačková, kterou jsme pro vás tentokrát vyzpovídali, má však 

mnohem širší záběr.

Vzpomeneš si na svou první 
zkušenost s divadlem?
Bylo mi asi deset let, když 
jsem viděla Kočku na rozpá-
lené plechové střeše v Divadle 
pod Palmovkou. Ta hra se mi 
moc líbila a herci v ní mě na-
prosto fascinovali. To jsem ješ-
tě herečkou nechtěla být. Ráda 
jsem psala a doufala jsem, že 
budu spisovatelkou. V rodině 
neměl nikdo herecké sklony. 
Když jsem jim řekla, že se chci 
dát na uměleckou dráhu, sko-
ro mi to zakazovali. 

Co tedy bylo tím hlavním im-
pulzem?
Bývala jsem spíš introvertnější 
typ. Pak jsem začala chodit 
do dramatického kroužku, 
abych se trochu rozmluvila 
a zbavila ostychu z projevu 
před lidmi. Paní učitelka mi 
říkala, že mám talent a abych 
zkusila jít na DAMU. Rodiče 
mě nakonec nechali jít 
svou cestou.

Takže ses hlásila 
na DAMU…
Ano. Dvakrát jsem 
postoupila do třetí-
ho kola přijímaček, 
a tak jsem si řekla, 
že mě tam asi chtějí. 
Potřetí jsem para-
doxně skončila už 
v kole druhém. 
Vadily jim 
moje sy-

kavky. Ale to už jsem věděla, 
že nechci dělat nic jiného než 
herectví, proto jsem vzala za-
vděk Vyšší odbornou školou.
 
Jak vypadal tvůj přechod 
do praxe?
Měla jsem štěstí. V posledním 
ročníku si mě vybrali do an-
gažmá v Horáckém divadle 
v Jihlavě, kde zrovna sháněli 
herečku pro roli Ani ve Viš-
ňovém sadu a já jsem se jim 
typově hodila. Takže jsem vů-
bec nepocítila to, co se všude 
říkalo, že absolventi herectví 
mají nouzi o práci. Vydržela 
jsem tam dva a půl roku.

Proč ses vrátila do Prahy?
Hodně jsem se v Jihlavě nauči-
la, hlavně mluvit na velké scé-

ně. Působila tam 
skvělá herečka 

Hana Břeš-
ťanská, 

která se 
stala 
ja-

kousi mojí mentorkou. Pak 
ale odešla do Brna a já ztratila 
oporu. Navíc jsem začala mít 
dojem, že se z divadla stala 
tovární výroba, ve které hraje-
me všichni ve všem od pondělí 
do soboty. Plat tam pochopi-
telně nebyl slavný, ale horší byl 
nedostatek volnosti. Dostala 
jsem třeba lukrativní nabídku 
na třídenní natáčení reklamy 
v Japonsku, ale divadlo mě od-
mítlo uvolnit. Proto jsem se roz-
hodla vrátit se do Prahy. Trochu 
s bláhovým pocitem, že se o mě 
tady divadla poperou. Pak jsem 
ale poznala tvrdou realitu
a o hereckou práci dlouho ne-
zavadila.

Co tě přivedlo k Divadlu AHA! 
a do Gongu?
Nejdřív mě oslovil režisér Ahá-
ků Mirek Pokorný, jestli nechci 
hrát v pohádce, ale to předsta-
vení se nakonec nerealizovalo. 
Pak jsem byla nucená dokonce 
dělat prodavačku a později 
realitní makléřku. V té práci se 
mi docela dařilo, ale pak jsem 
dostala další nabídku od Mir-
ka, který mě učil na škole - 
hrát Zlatovlásku. Chvíli jsem 
zkoušela dělat obě zaměstnání 
paralelně, ale to nešlo. Když 
se k tomu přidala další před-
stavení, rozhodla jsem se zase 
naplno věnovat divadlu.
 
Momentálně hraješ v před-

stavení Jak Jules žil Verne, 
která je o spisovateli, jenž 
předpověděl celou řadu 
nových, v jeho době ne-
myslitelných technologií 
a vynálezů. Jaký je tvůj 
vztah k moderním tech-
nologiím?
Nejsem technický typ. 
Pracovat s počítačem 
jsem se třeba naučila po-
řádně až v realitce. Jsem 
docela šikovná a leccos 
se naučím, ale technika 
mě nebaví, a když můžu, 
tak práci s ní přenechám 
někomu jinému. Docela 
dlouho jsem třeba měla 
tlačítkový mobil.

Skoro každý nějakou tu knihu 
od Verna zná, ale o jeho životě 

toho lidi asi moc neví. Měla jsi 
nějaké ponětí o jeho osudech 
předtím, než jste začali hru 
zkoušet?

Znala jsem jeho stěžejní díla, 
ale život vůbec. Až během 
přípravy hry mi došlo, že život 
s takovým člověkem, který 
tráví většinu času ve svém 
vlastním světě, musel být dost 
náročný.

Ty máš ve hře hned několik rolí. 
Můžeš je čtenářům trochu při-
blížit?
Režisér Ondra Lážnovský se 
rozhodl Vernův život poskládat 
jako mozaiku z fragmentů jeho 
života, děl a postav, jež stvo-
řil, ale které zároveň neustále 
do jeho života vstupují. Líbí se 
mi, že to není jednoduchý pří-
běh založený na několika jeho 
nejslavnějších dílech, ale po-
kus ukázat mladým divákům, 
co se mohlo odehrávat v hlavě 
geniálního spisovatele. Já hraji 
jednak Vernovu sudičku, která 
mu dá do vínku fantazii, Ver-
novu maminku a také celou 
řadu doplňkových postav.
 
Jak je to náročné zvládat tolik 
rolí naráz?
Člověk se nenudí. Při zkou-
šení se ukázalo, že je docela 
problém stíhat se převlékat 
do nových a nových kostýmů. 
Ve větších divadlech s tím po-
máhá inspicient, ale u nás to 
vyžaduje naprosté soustředění. 
Musíte si vytvořit systém a ne-
zapomenout, na kterou stranu 
se běžet převléknout.

Ptát se na chyby během před-
stavení je takřka povinností…
Přebrepty jsou úplně běžné. 
Zrovna ve Vernovi jsem řekla 
místo „děti kapitána Granta“ 
„děti kapitána Igla“. Horší 
bylo, když nás ještě s jednou 
kolegyní v Jihlavě během 
představení postihl nekontro-
lovatelný záchvat smíchu. My 
se tam prosmály skoro celým 
představením. Nebo se můžu 
vrátit k těm výměnám kostý-
mů. To se mi přihodilo, když 
jsem zaskakovala v Záhadě 
hlavolamu. Zapomněla jsem se 
převléct a na scénu, ve které 
jsem měla hrát Jindru Hojera, 
jsem přišla jako Vont. Došlo mi 
to až po chvíli, když na mě ko-
legové tak nějak divně koukali.

Máš nějakou pohádkovou po-
stavu, kterou by sis ráda za-
hrála?

Kateřina Jačková: Chtěla bych  

Kateřina Jačková
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Mám, ale zatím není zdrama-
tizovaná. Ráda bych si zahrála 
Večerníčka. Ta postavička se 
mi odmala líbila často víc než 
samotná večerníčková pohád-
ka. Myslím, že by stálo za to 
udělat pohádku o tom, kdo 
vlastně Večerníček je.

Co nového se v Gongu chystá 
pro děti?
Připravujeme Brundibára 
a snad vyjde i Tatíček Masaryk 
k výročí založení republiky. 
Nechceme Masarykovi stavět 
další pomník, ale ukázat ho 
jako zajímavého člověka. Moc 
bych si přála, abychom mohli 
dělat víc vzdělávacích her 
typu (Ne)bezpečná 
ko)média, která děti zábavně 
seznamuje s nástrahami in-
ternetu a sociálních sítí. Tuhle 
hru mám obzvlášť ráda, i když 

v ní nehraju, protože ten pr-
votní nápad na ni přišel ode 
mě a čerpá z mých zkušeností 
z mediálních studií.

Hollywoodem nedávno otřásly 
výpovědi hereček o sexuálním 
zneužívání a následná kampaň 
Me Too. Existuje stejný problém 
i na české scéně? 
Ta kauza je důležitá, protože 
ukazuje na závažný problém, 
který se dlouho neřešil, bo-
hužel ale někdy dost nešťast-
ným způsobem. Je zajímavé 
sledovat, jak ji u nás dost lidí 
i novinářů dehonestuje. Je 
to ale dost závažné téma a já 
bych v této souvislosti nejra-
ději používala slovo „osvěta“. 
Jde o to, aby se oběti nebály 
o svých zkušenostech mluvit 
a aby nebyla část viny svalo-
vána na ně, např. otázkami, 

jestli svým oblečením nebo 
chováním nedávaly k sexuál-
nímu násilí podnět. Výtku, že 
by se tohle nemělo řešit přes 
média, moc neberu, protože 
bez nich by se nic nestalo, 
nerozpoutala by se ta tolik po-
třebná diskuze.

Setkala ses ty osobně nebo tvoje 
kolegyně s nějakým nátlakem 
od mužů, kteří se snažili zneu-
žít svého postavení?
S nějakými drobnými kon-
flikty jsem se dokázala rychle 
vyrovnat. Jednou mi bylo při 
castingu v rádiu naznačeno, 
že když se budu „snažit“, 
tak tam budu moci pracovat. 
Já jsem si to nejdřív vyložila 
tak, že se mám soustředit 
na výslovnost. Když jsem 
byla uvedena na pravou míru, 
tak jsem řekla rezolutní ne 

a víckrát jsem se tam neuká-
zala. Spousta mých kolegyň 
se ale s podobnou praxí se-
tkala. Jeden divadelní reži-
sér, kterého já sama nemůžu 
jmenovat, prý takhle běžně 
obsazuje herečky do svých 
her.
 
Nechtěla by sis v divadle vy-
zkoušet nějaké představení 
ve stylu nového cirkusu s arti-
stickými prvky a pohybovými 
kreacemi?
Teď jsem si náš soubor před-
stavila, jak skáče na jevišti a… 
asi by to musela být komedie. 
Ale já bych do toho šla. Mys-
lím, že třeba Vendulku Svobo-
dovou nebo Radovana Klučku 
by tohle dost lákalo. Zkusím 
to navrhnout… uvidíme. 

P Ř I J Ď T E  N A   K A T E Ř I N U

Kateřinu Jačkovou můžete mimo jiné 
vidět ve hře Jak Jules žil Verne v sobotu 
24. března, tentokrát již od 11 hodin.

Za (STO) ZVÍŘATY do GONGU
Jan Kalina, frontman a zakládající člen nezdolné ska formace Sto zvířat, zve do Divadla Gong na další skvělý mejdan 27. břez-

na od 19.30 hodin.  

Můžeš představit současné tur-
né Elephantour 2018? Na co se 
mohou diváci těšit?
Turné Elephantour 2018 je 
program sestavený z našich 
třiceti nejsvižnějších a možná 
i pro naši tvorbu nejtypičtěj-
ších písniček. Jsou vesměs 
umíchány z koktejlu mno-
ha hudebních stylů, jako je 
ska, reggae, rocksteady nebo 
swing, navíc ozdobeny tragi-
komickými texty Tomáše Bel-
ka, bez kterých si naše songy 
neumíme představit. Reper-
toár složený ze všech našich 
dvanácti alb nám pomáhali 
v anketě dotvořit naši fanouš-
ci, a tudíž snad jsou všichni 
spokojeni.

Za těch skoro 30 let, co s ka-
pelou hrajete, se musí některé 
písničky nutně ohrát, na jiné 
se dávno zapomnělo. Máš mo-
mentálně nějaký váš song, kte-
rý ti takzvaně leze krkem, nebo 
naopak takový, který po letech 
zase rád hraješ?
Já mám rád všechny ty písně, 
které jsme za tu dlouhou dobu 
poskládali, samozřejmě jsou 
mezi nimi ty, bez kterých se 
žádný koncert neobejde, no 
a pak ty, které občas upad-
nou na dno naší kapelní nůše, 

aby se po nějaké době opět 
prodraly na hladinu. Program 
Elephantour je ale tak radost-
ně řešen, že mi ty dvě hodinky 

utečou jako voda…Ty vole, 
na základní škole přece víme 
všichni, že Alice není žádná 
Dáma s čápem a že se dala 

na pití, ale to ještě nezname-
ná, že Nejkratší cesta do srdce 
chlapa vede mezi žebrama! 

Vzpomeneš si na nejdivnější 
místo, kde jste s kapelou hráli?
Samozřejmě se stalo, že jsme 
se ocitli na roztodivných šta-
cích, ale to se týkalo především 
našich desítek koncertů, které 
jsme odehráli v devadesátých 
letech ve Francii, Německu 
nebo Spojených státech. Tam 
jsme mnohdy netušili, co nás 
čeká, a tak koncert ve fran-
couzském univerzitním městě 
Grenoble pro mnoho set diváků 
vystřídal po mnoha hodinách 
přejezdu koncert v cukrárně 
v Montpellier pro možná tři-
cet lidí a dortů. Anebo El Paso 
v USA a jen tři usínající indiáni 
v publiku. A vzápětí koncert 
v narvaném klubu v New Yorku.

Máte s kapelou nějaký nový 
materiál?
Jelikož jsme loni vydali naší 
zpěvačce Janě Jelínkové její 
sólové album Dáma s čápem, 
které obsahuje patnáct zcela 
nových písniček, letos by-
chom rádi jen hráli a hráli, 
ale šuplíky s nápady na další 
album se už začínají plnit. 
Text a foto: dg

si zahrát Večerníčka 

Jan Kalina a Jana Jelínková ze Sto zvířat 
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6. 3. úterý  19.30
Divadelní spolek Post Scriptum
ŠKALOUD
Premiéra
Když maloměstská škola místo ohlá-
šeného europoslance omylem přivítá 
vychytralého podvodníka, začnou se dít 
věci.

7. 3. středa  19.30 
Neil Simon: Poslední ze žhavých 
milenců
Nesmělý Barney by se rád vymanil ze 
stereotypu manželství tím, že si aspoň 
jednou za život povyrazí s milenkou. 
V hlavních rolích S. Stašová a P. Nárožný.

8. 3. čtvrtek  18.00
Pořad MČ Praha 9 k oslavě Dne 
učitelů
Donald Churchill: Natěrač
(zadáno)
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho 
neúspěšného herce s L. Nohou v hlavní 
roli. Dále hrají B. Mottlová a E. Decastelo.

9. 3. pátek  19.30
Eve Ensler: Monology vagíny
Kultovní kontroverzní představení Intim-
ního divadla Dáši Bláhové.

12. 3. pondělí  19.30
SPIRITUÁL KVINTET
Koncert jedné z prvních českých folko-
vých kapel.

13. 3. úterý  19.30
Donald Churchill: Natěrač
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho 
neúspěšného herce s L. Nohou v hlavní 
roli. Dále hrají B. Mottlová a E. Decastelo.

14. 3. středa  19.00
Posezení u cimbálu
Slovácký krúžek v Praze

15. 3. čtvrtek  19.30
Halina Pawlowská: Chuť do života
One woman show o vzrušení, lásce, 
katastrofách a spoustě pitomců, kteří 
zasluhují, abychom se jim společně 
smáli. A taky, pochopitelně, o jídle!

16. 3. pátek  19.30
COP
Koncertní vystoupení bluegrassové sku-
piny. Protagonistou večera Míša Leicht.

18. 3. neděle  15.00
Zahájení šermířské sezony
Vystoupení dětí i dospělých z kroužků 
historického šermu IRIS z DDM Praha 7.

19. 3. pondělí  19.30
František Nedvěd a Tie Break
Koncert čelního představitele českého 
country, folku a trampské písně.

20. 3. úterý  19.30
HOP TROP
Koncertní vystoupení stálice české folko-

vé scény v čele s J. S. Lenkem.

21. 3. středa  19.30
Jazz Club Gong
Jazz Bluffers 
Energický dixielandový nářez. Speciální 
host Richard Tesařík.

23. 3. pátek  17.00
Přednáška PhDr. Marty Foučkové

24. 3. sobota  19.30
Malá scéna
Černá hodinka velikonoční - Šporkovo 
trio a hosté
Příběhy, koledy a zvyky v doprovodu svá-
teční klasické hudby. Účinkují: V. Vartová 
- housle, K. Novotný - kytara, J. Krupička 
- violoncello. Hosté: I. Krausová, 
M. Puldová, F. Sychra a D. Kraus.

25. 3. neděle  16.00
Zdeněk Izer a autokolektiv
Zábavná show populárního komika.

26. 3. pondělí  19.30
Pavel Fiala, Josef Dvořák: S Pydlou 
v zádech
Legendární inscenace s Josefem Dvořá-
kem v hlavní roli.

27. 3. úterý  19.30
STO ZVÍŘAT – Elephantour 2018
Kapela se po kratší odmlce vrací 
ke klubovému programu sestavenému 
ze svých největších skáčkových pecek. 
Pouze na stání.

28. 3. středa  19.30
Zdeněk Izer a autokolektiv
Derniéra
Zábavná show populárního komika.

29. 3. čtvrtek  19.30
Malá scéna
Marcela Voborská a Helena Maršálko-
vá: Jak je neznáte
Posezení u dobrého vína a písniček, 
které jinde neuslyšíte. Na kytaru hraje 
O. Paska.

GONG DĚTEM

1. 3. čtvrtek  10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi 
a kočičce
(pro děti od 3 let)
Poetické a veselé vyprávění o trochu 
nemotorném pejskovi a způsobně vycho-
vané kočičce.

2. 3. pátek  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.

3. 3. sobota  15.00
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.
13.30–14.30 Doprovodný program – 
kreativní dílna na Malé scéně (ke vstu-
pence na pohádku zdarma)

5. 3. pondělí  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 pavou-
ků odehrávající se v nejtajnějších úkrytech 
v trávě, pod kameny i na břehu potoka.

6. 3. úterý  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.

7. 3. středa  10.00 a 14.15
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
(pro děti od 5 let)
Veselá i poučná pohádková klasika 
o špatných lidských vlastnostech pro 
děti i dospělé.

8. 3. čtvrtek  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.

9. 3. pátek  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.

10. 3. sobota  15.00
Derniéra
J. Lada, M. Pokorný: Trampoty kmotry 
lišky
(pro děti od 3 let)
Když se uprostřed lesa ve staré hájovně 
strhne mela mezi kmotrou liškou a dvě-
ma psy Sultánem a Hektorem, zůstává 
kdekomu rozum stát.

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

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

17. 3. sobota  15.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula 
a Kuba Kubikula
(pro děti od 4 let)
Pohádka o potulném medvědáři a jeho 
malém mlsném medvídkovi, který se 
ukrutně bál strašidel.

19. 3. pondělí  10.00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
(pro děti od 9 let)
Mediální výchova pro děti a mládež 
v kyberkostce.

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

22. 3. čtvrtek  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.

23. 3. pátek  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.

24. 3. sobota  11.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne
(pro děti od 8 let)
Doba, život a dílo francouzského snílka, 
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného 
vizionáře.

26. 3. pondělí  9.00 a 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.

27. 3. úterý  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.

31. 3. sobota  15.00
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.

KLUB KOCOUR

1. 3. čtvrtek  19.30
BACKDOORMAN
Rock ve folkartovém hávu.

15. 3. čtvrtek  19.30
JIRKA ŘEHULKA A MALÝ BEAT
Originální folkový kytarista a písničkář.

16. 3. pátek  19.30
NAPLECH + ALFIK&KRUPPESSEN
Staří harcovníci hospodského country 
a akustický folk z Prahy.

20. 3. úterý  19.30
ŠUPLÍK
Multižánrová a multigenerační formace 
navazující na odkaz skupiny Třetí dech.

22. 3. čtvrtek  19.30
ZDENEK BARTÁK – VÍTÁNÍ JARA
Koncert pražského folkového barda.

27. 3. úterý  19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových 
hudebníků.
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atum
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ipadá na ned
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 jarním

 úpl
ku. Letos tedy B

oží hod veli-
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e 1. dubna. P
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tzv. pašijový týden, nebo také svatý 
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V
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Podle staré tradice se svíce zapaluje od po-
sv

ceného ohn
 na po

átku liturgie konající 
se v noci z B

ílé soboty na ned
li, v níž K

ris-
tus vstal z m
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íšení 
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a-

vého, zhasnutého kostela. Tak si k
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ané 
p

ipom
ínají, jakým

 zásadním
 obratem

 je 
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ristovo vzk
íšení –

 noc, která se prom
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je v den. 
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hem
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K
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byl 

odsouzen 
k 

sm
rti 
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ižováním

. 
Tento 

trest 
pat
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k nejvíce krutým

 a ponižujícím
.
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Vysočanský 

(BA)BINEC
Jarní Vysočanský (ba)binec, 

bazarová akce s oblečením 

pro dospělé i děti, hračkami 

a sportovním vybavením, pro-

běhne v březnu v prostorách 

Obecního domu v Praze 9. 

Přijďte si levně nakoupit, 
prodat, vyměnit nebo jen tak 
popovídat. Nabírat se bude ma-
ximálně 30 ks hlavně jarních 
a letních věcí (na webových 
stránkách www.divadlogong.
cz si můžete stáhnout formulář 
pro vyplnění seznamu).

Doprovodnou charitativní 
akcí Vysočanského (ba)bince 
je Šátek s příběhem – pokud se 
u vás najde šátek nebo šála, kte-
ré už nenosíte, věnujte je na náš 
bazar. My utržené peníze věnu-
jeme organizaci Obědy pro děti 
(www.obedyprodeti.cz).  Text dg

Kurs šití: Velikonoční inspirace
V březnovém kursu se nechte inspirovat tematikou Velikonoc a vyrobte z froté látky ovečku, 

kterou posléze ozdobíte jarními motivy. 

Lektorka tohoto workshopu 
pro vás má spoustu nápadů, 
jak ozdobit svůj byt a vnést 
do něj trochu jarního slunce. 
Beránek, jakožto symbol Ježí-
še Krista, je součástí např. ži-
dovských náboženských 
rituálů. Pečený beránek se 
jídával na svátek nekvaše-
ných chlebů jako připomínka 
vysvobození Židů z Egypta. 
Beránka při této příležitosti 
jedl také Ježíš Kristus se svými 
apoštoly při poslední večeři 
před svým ukřižováním. Podle 
křesťanské víry je Kristus jako 
beránek, obětovaný za spásu 
světa.

Kapacita kursu je omeze-
na, místa si můžete zarez-
ervovat na telefonním čísle 

777 853 883, na e-mailové ad-
rese kursy@divadlogong.cz,
nebo pomocí elektronické 
přihlášky na webu www.
divadlogong.cz. Pro platnou 
rezervaci je nutné v kanceláři 
kursů předem zaplatit zálohu 
200 Kč, a to nejpozději čtyři 
dny před zahájením akce. Text 

a ilustrační foto: dg

Samurajské kempy 
pro děti i teenagery
Life Center představuje již 12. kemp – pro děti tentokrát s ná-

zvem The good Samurai a pro teenagery s názvem Samurai.

The good Samurai

Přidejte se na dobrodružnou 
anglickou výpravu! Vydáte se 
do Japonska a budete hledat 
dobrého samuraje, aby vám 
pomohl najít samurajský kód. 
Budete objevovat s těmi nej-
lepšími učiteli a s týmem si 
užijete speciální Fujiyama hry 
na zámku Fujiyama. A samo-
zřejmě dobrý samuraj také 
děti naučí, jak připravit sushi 
nebo jak dělat origami.
Zkušený tým rodilých mluv-
čích z Ameriky společně se 
skvělými dobrovolníky z Čech 

už tento dobrodružný anglický 
kemp připravují. Vaše děti si 
to určitě užijí!

Samurai

Dobrodružství - hledání sa-
murajského kódu, speciální 
Fujiyama hry na zámku Fujiy-
ama, workshopy angličtiny, 
příprava japonských jídel 
a kreativní vyrábění čeká 
i na teenagery.

Registrace do obou kempů 
je otevřena, kapacita tábora je 
limitována, registrujte se proto 
co nejdříve! 

Do knihovny 

nejen 

za knížkami
Městská knihovna v Praze 

ve své pobočce knihovně 

Prosek, Měšická 806/3, 

Praha 9 připravuje i v březnu 

zajímavé akce – trénování 

paměti, cestopisnou před-

nášku, posezení se šálkem 

čaje a pletení velikonočních 

pomlázek.

14. března od 17.00

O knížkách nad šálkem čaje

Zveme vás na posezení nad knižními 
novinkami. Přijďte si s námi vypít šálek 
čaje a poslechnout si, na jaké přírůstky se 
můžete v knihovně těšit! Vstup zdarma.

15. března od 17.00

Trénování paměti na Proseku

Seznamte se s různými paměťovými 
technikami a procvičíte si je na konkrétních 
příkladech a cvičeních. Přednáší RNDr. Bo-
huslava Trnková. Vstup zdarma.

21. března od 17.00

Omán

Zveme vás na cestopisnou přednášku s pro-
jekcí. RNDr. Bohuslava Trnková vás tentokrát 
provede po Ománu. Vstup zdarma.

28. března od 17.00

Velikonoční pletení 

pomlázek

Proutky, hbité prsty 
a trpělivost s sebou. 
Vstup zdarma.
Více na www.mlp.cz/
akce ml

Ilustrační foto: mk 

I N F O  O  K U R S U

Kdy: sobota 10. března, 10–16 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech 
(výtvarný ateliér), Jandova 4
Cena: 500 Kč (pracovní pomůcky 
a materiál v ceně)

K D Y  N A   ( B A ) B I N E C ?

Nabírání zboží: 12. a 13. března, 
14–20 hodin
Konání akce: 21. a 22. března, 
14–21 hodin
Výdej neprodaného: 26. a 27. března, 
14–20 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, 
Jandova 4
Kontakt: 777 853 883, 
kursy@divadlogong.cz

I N F O

Termín konání obou kempů: 
9.–13. července 2018 (8:30–17:00), 
Praha - Horní Počernice
Cena každého kempu : 2500 Kč 
(zahrnuje obědy, svačiny, pití), zvýhodně-
ná cena 2200 Kč při registraci a platbě 
do 31. března 2018.
Kontakt: info@lifecenter.cz,
tel.: 737 837 291, registrace 
na webu www.lifecenter.cz

Kroužky DDM 
V březnu ještě máte možnost 

přihlásit se na nové kroužky 

v Domě dětí a mládeže Praha 9, 

Měšická 720/2. 

Jsou to PC programátor her pro 
začátečníky, Stolní tenis pro 
začátečníky nebo Keramika pro 
rodiče s dětmi.  

Víkendový discgolfový tábor

Kromě discgolfu na zá-
jemce čeká i parta kamarádů 
a spousta her. Neváhej a při-
hlas se na tábor v informační 
kanceláři DDM.

Letní tábory

Kam poslat děti v létě? Třeba 
na tábor Putování po Jizerských 
horách (táboráky, snídaně v trá-
vě, spaní pod stanem a spousty 
výletů) nebo na Sportovní 
pobyťák na Homoli (sporty, 
výlety). Další pobytové tábory 
na www.ddmpraha9.cz mba
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Prague Patchwork Meeting: Přehlídka 

umělecké textilní tvorby opět v Praze!
Už 12. ročník mezinárodní výstavy Prague Patchwork Meeting proběhne 6. až 8. dubna v Praze, tradičně ve vysočanském Well-

ness Hotel Step a jeho sportcentru a tradičně pod záštitou starosty MČ Praha 9 Ing. Jana Jarolíma.

Mezinárodní výstava Prague 
Patchwork Meeting je největší 
přehlídkou kombinovaných tex-
tilních technik nejen u nás, ale 
i ve střední a východní Evropě. 
Hlavní kolekce zahrnuje více než 
900 kusů převážně nástěnných 
quiltů (moderní tapisérie) z celé-
ho světa a výběr autorských pra-
cí z České republiky. Obchody 
v prodejní části nabídnou široký 
výběr látek, pomůcek, textilních 
doplňků, šicích strojů, osvětlení, 
korálků, dekorací a barev na tex-
til, sortiment pletacích přízí 
a autorské oděvy.

Do Prahy se sjedou přední autoři 
a autorky uměleckého quiltu

Sdružení SAQA nabídne výběr 
Kanady v kolekci Můj kou-
tek světa a nám geografi cky 
vzdálené země dále přinesou 
mezinárodní galerie Crossing 
Oceans, ve které své quilty 
sdružily autorky žijící kolem 
všech světových moří. 

Poprvé v Praze nabídneme 
španělské autorky – sestry 
Desedamas, z Itálie přije-
de skupina Fiber4. Prague 
Patchwork Meeting průběžně 
představuje německé textilní 
výtvarnice. Letos jsme připra-
vili kompletní průřez textilní 
tvorby SRN ve výběrové ko-
lekci Od tradice k moderně.

Orientální nádech má galerie 
Gröbenzeller Quiltgruppe se 
souborem quiltů na téma Brá-
na Orientu a několika kaftany. 
Spojení literatury a textilní 
tvorby najdou návštěvníci 
v nástěnných obrazech podle 
básní E. M. Rilkeho. 

Po loňském velkém úspě-
chu quiltů z Dálného východu 
zopakuje Susan Briscoe své 
kurzy sashika včetně kolekce 
vlastních prací, quiltů jejích 
studentů i ukázek tradičních 
japonských textilií. Asii repre-
zentuje i galerie Kazachstánu. 
Mezinárodní kolekce EPM 
na téma Na konci světa bude 
po své podzimní premiéře vy-
stavena i na Prague Patchwork 
Meetingu, stejně tak jako ga-
lerie Krajina v art quiltu české 
autorky Romany Černé.

Menší kolekce nabídne Rumun-
sko, Rakousko a Kazachstán.

České uskupení Art Quilt 
Harbour přináší Vlny ve dvou 
na sebe navazujících quiltech 
každé členky, skupina TTT 
pak novou kolekci textilních 
a krajkových vzorníků zpra-
covaných do quiltu. Několik 
tuzemských autorek opět 
osloví návštěvníky vlastními 
galeriemi.

Soutěžní kolekce 2018 
na téma Roční období a klasic-
ká Bouře na moři jsou dotovány 
hodnotnými cenami a posu-
zovány zahraniční odbornou 
porotou. Pokročilé autorky jistě 
zaujmou i galerie aplikovaných 
mandal a geometrických vzorů 
La Passacaglia. 

Speciální téma Můj rodný 
kraj tvoří zhruba 50 malofor-
mátových quiltů.

Doprovodné kurzy jsou vhodné pro 
pokročilé i začínající amatérky

Na mnoha stáncích proběh-
nou ukázky různých technik 
a mini kurzy pro začátečníky, 
workshopy povedou renomo-
vané tuzemské i zahraniční 
textilní autorky. Pro zájemce 
bude připravena i dílna ebru.
Tradičně jsou prezentovány 
i charitativní, klubové a vý-
měnné práce. Mimořádné po-
zornosti se těší výzva Prague 
Patchwork Meetingu s názvem 
Deky přes inkubátory. 

Očekávanou premiéru bude 
mít nová kolekce s povinným 
základním materiálem roku 
2018: TVÍD. Program doplní 
i módní přehlídky včetně ori-
ginálních šperků a bazar zbyt-
ků látek a starších odborných 
knih a časopisů.  jš , Foto: Jana 

Feuereiselová, Petr Nikodem

 
 

 

 

       

 

 

 DEJTE DÁREK SVÝM BLÍZKÝM! DEJTE SI DÁREK SAMI!  

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

KURZY DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE 
FOTOGRAFIE 1 - Začínáme s digitální fotografií 

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

DALŠÍ BĚH ZAČNE AŽ 3. 10. 2018 

Jarní kurzy pro seniory začínají 28. 3. 2018 
v Domě dětí a mládeže na Proseku 
Přijďte zajímavě a tvůrčím způsobem využít 

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

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

Prague Patchwork Meeting patří mezi 
světově nejnavštěvovanější textilní 
výstavy. Dnes se díky počtu exponátů 
a návštěvnosti téměř 7 tisíc lidí řadí 
na 4.–5. místo v Evropě, přičemž její 
úroveň rok od roku stoupá.
Vstupenky na výstavu budou k dispozici 
na místě, a to buď jednodenní za 180 Kč, 
nebo třídenní permanentka za 350 Kč.
Termín konání: 6.-8. dubna 2018 
(6. 4. od 12.00 do 19.00, 7. 4. od 9.30 
do 18.00, 8. 4. od 9.30 do 16.30)
Místo konání: Wellness Hotel STEP, 
Malletova 1141, Praha 9
Výstavní plocha: 5900 m², z toho 1950 m2 
obchody (více než 70 fi rem)
Více na 
www.praguepatchworkmeeting.com

I N F O
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INZERCE

OPTIK CVIKR
 

Jablonecká 423
Tel.: 286 891 295

www.cvikr.cz
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ZEDNICKÉ, 
OBKLADAČSKÉ 

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz

mob. 602 386 895 www.ceskydomov.cz
 

domácností

doručujeme do
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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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Zprávy z Pragovky
Pragovka Gallery pokračuje a potvrzuje umělecké směřování 

celého továrního komplexu Pragovka Art District.

K již delší dobu existující 
Th e White Room, určené pro 
prezentaci uměleckých děl 
rezidentů Pragovky a jejich 
hostů, přibyla galerie, smě-
rovaná mimo rezidenty Pra-
govky na současnou mladou 
nastupující generaci – studenty 
a absolventy uměleckých škol 
s limitem do sedmi let po škole. 

Prvními výstavami je blok 
výstav s názvem Beyond Reali-
ty: výstava Jana Boháče a Joná-
še Richtera, která trvá do 
8. března, již skončená výstava 
Basic Instinct Special Feat Ad-
riana Altmana a Olgy Krykun 
a právě probíhající výstava An-

dreje Ševčíka a Andrey Uváči-
kové s názvem Reality Testing. 
V Th e White Room se koná 
výstava Martina Vlčka také si 
pohrávající s různými formami 
vzpomínek a vnímání reality 
s názvem Memoarium Loci. 
Jeho projekt je tvořen dvěma 
rovnocennými částmi výstavy 
a tedy i dvěma vernisážemi, 
z nichž druhá proběhne 11. 
března v 18 hodin.

Blíží se Kolben Open

Na Pragovce se také blíží již 
tradiční akce Kolben Open. 
Sedmého dubna se můžete těšit 
na otevření ateliérů Pragovky, 

komentované prohlídky a v ne-
poslední řadě také na každo-
roční prohlídku areálu za účasti 
pamětníků. Celá akce je pří-
stupná široké veřejnosti, pouze 
na prohlídku se registrujte 
na mailu kolbenopen@gmail.
com. Prohlídka má omezenou 
kapacitu cca 70 lidí, registrujte 
se prosím včas!

Kafe Pragovka

V únoru se na Pragovce 
otevřela také nová kavárna 

s názvem Kafe Pragovka, kde 
se můžete setkat se zdejšími 
umělci. Text a foto. Ln

 Ochrana osobních údajů nájemníků a vlastníků bytů
Soukromí nájemníků a vlastníků bytů nekončí bezpečnostním zámkem na dveřích.

 V dnešní elektronické době 
je možné soukromé informa-
ce nalézt téměř na každém 
kroku. Dne 25. května 2018 
nabývá účinnosti Nařízení EU 
o ochraně osobních údajů č. 
2016/679/EU GDPR (General 
Data Protection Regulation). 
Toto nařízení stanoví pravidla 
pro nakládání s osobními údaji 
fyzických osob a ochranou je-
jich soukromí před zneužitím 
a neoprávněným zacházením. 

Každý nájemník nebo 
vlastník bytové jednotky je 
povinen poskytnout bytovému 
družstvu nebo společenství 
vlastníků své osobní údaje 
k plnění zákonem stanovených 
povinností. Družstvo/Spole-
čenství obvykle předá osobní 

údaje své správní fi rmě, která 
zabezpečuje správu a řádný 
chod bytového domu. Druž-
stvo/Společenství vlastníků se 
v souladu s GDPR stává správ-
cem osobních údajů a správní 
fi rma je tzv. zpracovatelem 
osobních údajů a vztahují se 
na ně povinnosti vyplývající 
z příslušných právních předpi-
sů, zejména pak GDPR. 

S osobními údaji 
je třeba nakládat odpovědně

Pro zachování soukromí osob 
je nezbytné, aby družstvo/
společenství vlastníků a správ-
ní fi rma zaujaly odpovědný 
přístup k nakládání a zpra-
cování osobních údajů, které 
mají k dispozici od nájemníků/

vlastníků bytů. Jsou povinni 
zejména zajistit bezpečnost 
dat, oprávněné nakládání, 
nesmí bez zákonného důvodu 
předat osobní údaje dalším 
subjektům a přijmout ne-
zbytná opatření, které zabrání 
zneužití osobních údajů. Čle-
nové představenstva družstva/
výboru společenství vlastníků 
by měli být náležitě proškoleni 
o tom, jak s osobními údaji na-
kládat a jak je zabezpečit. 

Odborné poradenství 
v březnu a dubnu

TOMMI-holding, spol. s r.o. 
doporučuje nenechávat ochra-
nu soukromí až na poslední 
chvíli. Je vhodné, aby ve spo-
lupráci se správní fi rmou pro-

šly odpovědné osoby školením 
a přijaly takovou vnitřní úpra-
vu, která zajistí dostatečnou 
ochranu soukromí. 

TOMMI-holding, spol. s r.o. 
ve spolupráci se svou advo-
kátní kanceláří poskytne 
v březnu a dubnu odborné po-
radenství a zabezpečí školení 
členů předsednictva/výborů, 
včetně vyhotovení veškerých 
vnitřních předpisů.

Zájemci mohou kontaktovat 
TOMMI-holding, spol. s r.o. 
na jeho pobočkách v Praze 9 – 
U Svobodárny 12/1110, Praha 
9-Vysočany, tel.: 284 818 631, 
e-mail: info@tommi.cz a Jablo-
necká 322/72, Praha 9-Prosek, 
tel.: 283 880 837, e-mail: ve-
douci@p9.tommi.cz. red

I N F O

Z výstavy v nové Pragovka Gallery Jan Boháč, Jonáš Richter: Silné a slabé karty

Pragovka Gallery, 

Kolbenova 923/34a, Praha 9, 
www.pragovka.com. 

Vernisáže všech galerií Pragovky jsou 
přístupné široké veřejnosti.

Otevírací doba nové galerie: 
úterý až čtvrtek od 16 do 20 hodin, 
v pátek a sobotu od 14 do 18 hodin.
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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 zastupi-
teli Bc. Jaroslavem Čermákem a Miloslavem 
Hanušem se uskuteční v Jablonecké ul. 70 
v pondělí 19. 3. 2018 od 16 do 17.30 hodin.

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:

(ANO 2011)

S B Ě R  B I O O D P A D U

Sběr bioodpadu do přistavených velkoobjemových kontejnerů na jaře 2018.

18. března 9.00-12.00 hod.

Pokorného x Jahodnická
K Lipám x Chrastavská

18. března 13.00-16.00 hod.

Nad Krocínkou x Obvodová
Pod Krocínkou proti č. 55

25. března 9.00-12.00 hod.

Nad Kundratkou - konec slepého úseku
Miškovická x Poleradská

25. března 13.00-16.00 hod.

Před Mosty x Za Mosty

8. dubna 9.00-12.00 hod.

Pod Krocínkou proti č. 55
Kopečná x Nad Šestikopy

8. dubna 13.00-16.00 hod.

Hrdlořezská 43

15. dubna 9.00-12.00 hod.

Obvodová (u výjezdu do ul. Ke Klíčovu)
K Lipám x Chrastavská
Pokorného x Jahodnická

22. dubna 9.00-12.00 hod.

Nad Kundratkou - konec slepého úseku 
Nad Krocínkou x Obvodová

29. dubna 9.00-12.00 hod.

Pod Krocínkou proti č. 55 
Miškovická x Poleradská

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

policie Praha 9 - Prosek

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

Okrsková služebna 

Městské policie Praha 9 -

- Hrdlořezy

V Třešňovce 232/2 (Kaufl and)
Tel.: 283 840 832
Okrskové služebny nejsou v provozu 
24 hodin denně. V případě, že se 
nemůžete dovolat na okrskovou služeb-
nu, kontaktujte přímo obvodní ředitelství 
na tel.: 222 025 588
Přestupky: 222 025 604 
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Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v roce 2018
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. 

Nové semináře Akademie pro bytové domy 
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. 

Semináře se konají v Nadaci 
ABF na Václavském náměstí, 
poslední setkání se uskuteční 
již tradičně na radnici městské 
části Prahy 9. Semináře 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.

Hospodaření v bytovém domě
15. března 2018; 16.00–19.00 hod., 
Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, 
Praha 1 (v průchodu)

Účastníci tohoto semináře 
získají informace o tom, jak 
správně hospodařit s roz-
počtem, co pro bytový dům 
znamená vzít si úvěr a jakých 
chyb se vyvarovat v účetnic-
tví.

SVJ pro začátečníky
5. dubna 2018; 16.00–19.00 hod., 
Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, 
Praha 1 (v průchodu)

Seminář vás provede krok 
po kroku od zvolení do vý-
boru přes správné vedení SVJ 
až k základním problémům, 
které mohou ve vašem domě 
nastat.

GDPR (ochrana osobních údajů) 
v bytovém domě
26. dubna 2018; 16.00–19.00 hod., 
Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, 
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 byto-
vých družstev. 

Technologie bytového domu
17. května 2018; 16.00–19.00 hod., 

Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, 
Praha 1 (v průchodu)

Přijďte se inspirovat, jak 
pokračovat v modernizaci 
bytových domů tak, abyste 
získali ty správné technologie 
s rychlou návratností a dlou-
hou životností.

Legislativa bydlení

7. června 2018; 16.00–19.00 hod., 
MČ Praha 9, Sokolovská 324/14,  Praha 9

Účastníkům semináře budou 
podány aktuální informace 
k legislativě bydlení doplněné 
o nová výkladová stanoviska. 
Obsah bude soustředěn na oblast 
bytového spoluvlastnictví a by-
tová družstva z pohledu členů 
statutárních orgánů SVJ a BD. 
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Když se pustila do rekonstrukce 
svého bytu, vůbec nepochybo-
vala, že by to fi nančně nezvládla. 
Práci měla dobrou a sil dostatek. 
Nová kuchyň s myčkou a zděná 
moderní koupelna namísto ne-
vzhledného umakartového jádra 
byly jejím velkým snem.

Rekonstrukci odhadla na 300 až 
400 tisíc korun. Nebyla to malá 
investice, ale Marii stála zato. 
Těšila se, jak bude žít v novém, 
bude mít pěknou kuchyň a díky 
myčce ušetří spoustu času. Marie 
tehdy požádala o překlenova-
cí úvěr ze stavebního spoření. 
Celková měsíční splátka pod 4 
000 Kč jí přišla jako rozumná 
a snesitelná.

Po odchodu do důchodu však 
Marii splátky začaly velice zatě-
žovat. Najednou neměla příjem 
jako před několika lety, kdy ještě 
pracovala. Každý měsíc vycházela 
jen tak tak a její úspory na důchod 
se jí krátily. Začala hledat řešení. 

Na internetu narazila na nový 
fi nanční produkt pro seniory 
Rentu z nemovitosti. Když se 
dočetla, že je určen pro lidi nad 
60, kteří vlastní nemovitost, ale 
potýkají se s nedostatkem peněz, 
chtěla vědět víc. Zavolala do spo-
lečnosti FINEMO. CZ, která Rentu 
z nemovitosti nabízí. Marie se 
rychle dozvěděla výhody a nevý-
hody produktu, a protože výhody 
převážily, rozhodla se Rentu z ne-
movitosti uzavřít. Líbilo se jí, že se 

nejen zbaví zatěžujících splátek 
starého dluhu, ale navíc získá 
další peníze k důchodu. 

Zajímala se o podrobnosti, 
chtěla vědět, jak to celé funguje. 
Pochopila, že se jedná o hypo-
téku, která je jedinečná tím, že ji 
za svého života nemusí splácet. 
Jednoduše řečeno, Marie část 
hodnoty svého bytu promění 
v peníze. Během svého života ji 
splácení Renty nijak fi nančně za-
těžovat nebude, protože ke spla-
cení dojde teprve po její smrti po 
ukončení dědického řízení.

A jak celý proces uzavření 
Renty probíhal? Po zajištění 

odhadu ceny bytu zástupce 
společnosti připravil Marii 
nabídku. Marie splatila svoji 
starou půjčku a ještě si necha-
la vyplatit peníze navíc. Za část 
z nich si dovybavila svůj byt 
a zbytek si ponechala na účtu 
jako rezervu na horší časy. 

Marie je teď spokojená. Dál vlast-
ní svůj krásný byt, splatila starou 
půjčku a nemusí každý měsíc 
myslet na to, zda vyjde s důcho-
dem. Renta z nemovitosti Marii 
vrátila klid do života.

Nemáte v důchodu na splácení půjčky?
 Paní Marie si ve svých 55 letech vzala půjčku. Chtěla si 

splnit sen o rekonstrukci bytu. Dnes o 10 let později a po 
odchodu do důchodu ji zatěžují splátky. Naštěstí objevi-
la Rentu z nemovitosti, která Marii vrátila klid do života.

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.

FFAFV
Fotbalová Akademie Františka Veselého

Kontakt:
M 724 659 404, E vesely@fafv.cz  www.fafv.cz

Místo konání prázdninového programu:
ARENA SPARTA, Sportovní areál Podvinný Mlýn, Praha 9

NABÍZÍME PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM PRO DĚTI

SE ZAMĚŘENÍM  
NA VŠESPORTOVNÍ 
AKTIVITY, FOTBAL,  

PLAVÁNÍ A ZÁBAVU.TÝDENNÍ CYKLUS:  
nástup vždy v 9.00 a ukončení dne  
v 17.hodin u hlavního vchodu Arény. 

Stravování a pitný režim zajištěn 
po celý týden v rámci programu. CENA ZA TÝDEN:

  
, 

TERMÍNY:

     

Raketovým startem nabírají síly 
jak po loňském Mistrovství 
ČR, kde úspěšně zabo-
jovaly o medaile, tak 
po dětské lize, která za-
čátkem roku probíhala 
nedaleko Prahy. O tom, 
že naši malí karatisté jsou 
při plné síle a nadšení, jsme se 

mohli přesvědčit v sobotu 
3. února v Městské sportovní 

hale v Říčanech, kde se 
konalo další kolo Dětské 
ligy karate. I přes chřip-
kové období na turnaji 
soutěžilo velké množství 

dětí, a to jak z našeho klu-
bu, tak i z klubů celé ČR.

Karatisté úspěšně vstoupili do nové sezony
I našim dětem ze sportovního klubu SK KAMIWAZA KARATE 

začala nová sezona 2018. 

Tento turnaj je určen přede-
vším mladším dětem, resp. za-
čínajícím karatistům. Na všech 
našich závodnících bylo vidět 
odhodláni bojovat do posled-
ních sil o medaile. Pro každého 
soutěžícího byl také připraven 
tradičně malý dárek v podobě 
časopisu JUNIOR a tak i ti, 
kteří nevystoupali na stupínek 
vítězů, si odnesli zážitek z tur-
naje i časopis.

Gratulujeme oceněným 
i ostatním dětem, které si – 
leckdy poprvé v životě – vy-
zkoušely turnaj karate. Stále 
je co zlepšovat a o tom, jak 

se našim karatistům daří, se 
můžeme již brzy přesvědčit 
na největším pražském tur-
naji karate KAMIWAZA CUPU 
2018, který se koná 21. dubna 
2018 v Praze. 

 V nejbližších dnech a mě-
sících čekají naše pokro-
čilejší závodníky již další 
republikové a mezinárodní 
soutěže, prostřednictvím 
kterých se budou nominovat 
na Mistrovství ČR 2018 a také 
na Mistrovství Evropy a světa. 
Přejeme všem členům našeho 
klubu úspěšnou sezonu 2018. 
SK KAMIWAZA KARATE 
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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

Sobota-neděle 3.-4. března:
European Judo Open Men Pra-
gue 2018

Pátek 9. března 20.00-21.30:

Futsalový zápas AC Sparta 
Praha x Svarog FC Teplice

Pátek-sobota 30.-31. března:
 Prague Handball Cup 2018  rk

Seniorfi tnes: 
Fit v každém věku
Pojďte přivítat jaro s radostí a ve skvělé kondici spolu se 

SENIORFITNES. Cvičíme v tělocvičnách a bazénech po celé 

Praze, každý si může najít cvičení poblíž svého bydliště. Nevá-

hejte, těšíme se na vás! Více na www.seniorfitnes.cz.

Kde můžete cvičit v Praze 9:
Zdravý sport, Kurta Konráda 17, Praha 9

Zdravotní cvičení
Pondělí 13.00-14.00 (50 Kč)
Jana Hlaďová
tel.: 604 439 928
e-mail: jana.hladova@gmail.
com

Zdravotní cvičení
Úterý 13.30-14.30 (50 Kč)
Dana Linkeová
tel.: 605 254 977
e-mail: info@falinke.cz

SŠ Jarov, Učňovská 1

Zdravotní cvičení 
Pondělí 17:00-18:00 (50 Kč)  
Středa 15:30-16:30 (50 Kč)
Jitka Šebková
tel.: 607 115 220
e-mail: j.sebk@seznam.cz

Cvičení v bazénu
Středa 17:00-18:00 (60 Kč)
Jitka Šebková
tel.: 607 115 220
e-mail: j.sebk@seznam.cz v h

Zimní soustředění 

proseckých taekwondistů 

z Litoměřické 
Letos v lednu už po jednadvacáté vyrazili prosečtí taekwon-

disté z Litoměřické na zimní soustředění. 

Útočištěm pro týdenní pobyt 
v lázeňském městě Janských 
Lázní se jim stala horská chata 
Lovrana umístěná přímo na sva-
hu Černé hory. Někteří členové 
toto soustředění měli jako od-
dychové, jiní ho pojali jako pří-
pravu na nadcházející sportovní 
sezonu či přípravu na zkoušky 
na vyšší technické stupně, které 
bude mít oddíl v březnu. 

Letošní účast na zimním 
soustředění byla co do počtu 
rekordní, protože mnoho členů 
prosecké školy Taekwon-do 
Dan-Gun vyrazilo na hory 
s celou rodinou. Oddíl taek-
wondo z Litoměřické existuje 
už 26 let a je druhým největším 

v ČR. Ve svých řadách má členy 
od 6 let věku, takže na zimním 
soustředění nechyběly ani děti 
z prvních tříd základních škol. 
Škola totiž spolupracuje se zá-
kladními školami, kde v rámci 
povinné školní výuky tělo-
cviku vyučuje taekwon-do. 
Součástí soustředění nebyl jen 
trénink taekwonda v překrásné 
tělocvičně Obchodní akademie 
pro tělesně postižené, ale i ly-
žování na svazích Černé hory. 

Bližší informace o Škole 
Taekwon-do Dan-Gun nebo 
náboru, který probíhá v březnu 
a v dubnu, naleznete na http://
dangun.taekwondo.cz nebo 
na tel.: 603 246 433.  Text a foto: pp

Ze zimního soustředění proseckých taekwondistů v Krkonoších
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Prodej

III. etapy

zahájen

733 622 922
www.rezidenceveselska.cz

Úspěšný projekt 

Rezidence Veselská 

pokračuje!



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

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)
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