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„Dokončení prvních dvou 
domů dohromady o 58 bytech 
je plánováno na druhou 
polovinu roku 2021, finalizace 
ostatních etap bude plynule 
navazovat a bude ukončena 
realizací nového parkovacího 
domu, který nabídne kom-
fortní a bezpečné parkování 
i ostatním rezidentům. Byty 
mají rozličné dispozice: 1+kk, 
2+kk a 4+kk. Na rozdíl od 
mnoha jiných developer-
ských projektů mají kupující 
na výběr, zda chtějí praktické 
kuchyňské kouty, které jsou 
součástí obývacího pokoje, 
nebo preferují kuchyni pro-
pojenou s jídelnou a obytným 
prostorem jen částečně. To 
je i případ nadstandardních, 
světlých střešních bytů, které 
mají vlastní velkou terasu 
a nádherný výhled do okolí. 
V cenách bytů, které začí-
nají na 3,8 milionu korun, 
je zahrnuté parkovací místo 

a skladovací kóje. V nabídce 
jsou varianty s parkováním 
v samostatné garáži nebo 
v podzemní společné garáži, 
případně parkování venkovní.

INTERIÉR PODLE 
VLASTNÍCH PŘEDSTAV
Všechny byty v rezidenčním 
komplexu GREENSIDE jsou 
koncipovány ve vysokém 
standardu provedení s vy-
užitím kvalitních materiá-
lů a služeb renomovaných 
dodavatelů, jako jsou na-
příklad Koupelny Ptáček či 
dveře značky Masonite. Už 
v základním provedení si 
budoucí majitelé bytů mohou 
vybrat ze tří různých řešení 
designu interiérů, včetně 
volby provedení obkladů, 
dlažby a sanitární keramiky 

koupelen, typu podlahových 
krytin či vnitřních dveří. 
Pro náročnější klienty jsou 
připraveny nadstandardní 
pakety, aby mohla být každá 
bytová jednotka přizpůsobe-
na individuálnímu vkusu jeho 
obyvatel. Pro zájemce o koupi 
bytu bylo otevřeno Klientské 
centrum CANABA, a to přímo 
v nedalekém nákupním a zá-
bavním Centru Černý Most. 
Zde získají zájemci veškeré 
informace spojené jak s no-
vým projektem GREENSIDE, 
tak o dalších developerských 
projektech, které společnost 
CANABA nabízí.

BLÍZKO NA NÁKUPY  
I NA VÝLET
Velkou předností projektu je 

umístění na metru linky B 
a veškerá občanská vyba-
venost i rozsáhlé nákupní 
a zábavní možnosti v nejbliž-
ším okolí. Tři minuty od bytu 
se nachází nejen Centrum 
Černý Most, ale i velkopro-
dejna nábytku Ikea. V dosahu 
jsou kromě metra také linky 
Pražské integrované dopravy 
a pražský okruh s napojením 
na dálnice D10, D11, D1, D8 
a D7. Lokalita rezidenčního 
areálu GREENSIDE sousedí 
s přírodním parkem Kláno-
vice–Čihadla s výhledem na 
přilehlé golfové hřiště a ma-
lebný rybníček Martiňák. 
K relaxaci a výletům mohou 
také posloužit nedaleký 
aquapark, skate park, zá-
mecký park nebo Počernický 
rybník.

MODERNÍ MĚSTSKÉ BYTY  
NA DOSAH PŘÍRODY

 Společnost CANABA 
zahájila výstavbu 
rezidenčního komplexu 
GREENSIDE na okraji 
Černého Mostu v Praze 
9, poblíž přírodního parku 
Klánovice–Čihadla. 
Projekt zahrnuje 
celkem pět bytových 
domů, každý s 26 až 32 
moderními byty. V prodeji 
jsou aktuálně jednotky 
z první etapy.
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INZERCE

Vážení čtenáři,
advent je považován za čas 
rozjímání, zklidnění a poho-
dy. Doba adventu je v naší 
městské části rovněž časem 
vánočních koncertů, vý-
stav, vánočních divadelních 
představení, rozlévání rybí 
polévky, šíření betlémského 
světla, vytváření vánočního 
aranžmá, pečení a zdobení 
cukroví… 

Když v prosinci zavítáte 
do naší Galerie 9, výstava 
Srdce v dlaních vás nejen 
potěší originálními výrobky 
z keramiky, dekoracemi 
z přírodnin, obrazy, vyší-
vanými ubrusy, tkanými 
koberci, polštáři a mnohým 
dalším, ale můžete tu také 

pořídit dárky pro své blízké. 
Výstava je totiž prodejní a už 
třetím rokem se koná v režii 
Domova Petra v Mačkově, 
který se stará o lidi s men-
tálním nebo kombinovaným 
postižením.

A možná si o Vánocích udě-
láte čas i na návštěvu kostela 
sv. Václava na Proseku, Sva-
tyně Krista Krále ve Vyso-
čanech, kostela sv. Vojtěcha 
v Libni nebo libeňského 
Farního sboru Českobratrské 
církve evangelické.

 Tipy na kulturní a spole-
čenské akce vám přinášíme 
v tomto prosincovém vydání 
měsíčníku Devítka, stejně 

jako informace z oblasti 
sociálních služeb, dopravy, 
školství a sportu.

Přeji spokojené prožití vá-
nočních svátků

Ing. Jan Jarolím

starosta MČ Praha 9
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Moje kamarádka pracuje v Kana-
dě. Divila se, proč maminka ne-
pobírá Rentu z nemovitosti, když 
má dům. Okamžitě mě napadlo: 
Důchodce si vezme půjčku, aby 
si přilepšil? A z čeho ji bude splá-
cet? To nedává smysl!

Kouzlo je v tom, že senior nic ne-
platí. Dostane peníze, ale nemo-
vitost nikomu neprodává, je stále 

jeho. A splátky? Ty přijdou na 
řadu, až když zemře nebo když 
se rozhodne dům či byt prodat.
 
Všechno jsme si důkladně pro-
klepli. Když maminka pochopila, 
že zůstane ve svém milovaném 
domě, a přesto dostane peníze, 
tak se jí Renta zalíbila.

Společnost FINEMO.CZ jí dopo-
ručila pravidelný měsíční příjem. 
Ona se ale nakonec rozhodla, že 
chce celou sumu dostat najednou. 
Nejdřív zvelebila zahradu a zre-
konstruovala koupelnu a kuchyň. 
Tím hodnotu domu ještě navýšila. 
Pokud bychom ho jednou museli 
prodat, rozhodně neproděláme, 
ale takhle teď přemýšlet nechci. 
Trochu peněz si dala bokem a zby-
tek půjčky si vyloženě užívá.

Měli jsme prostě kliku. Společnost 
FINEMO.CZ začala sjednávat Rentu 

z nemovitosti v roce 2015. V ČR je 
zatím jediná, licenci získala od Čes-
ké národní banky. Nebylo co řešit.

A maminka? Cestuje, sportuje, 
plánuje dovolenou, a teď si koupila 
elektrokolo. Své sny si plní i ve stáří.

Nízký důchod? Polepšete si s Rentou z nemovitosti!
 Když maminka odešla před dvěma lety do starobního 

důchodu, nastal obrovský zlom. Zdraví jí pořád sloužilo, ale 
ovdověla a bála se nečekaných výdajů. Škudlila každou koru-
nu, vzdala se svých zálib a nikam nechodila. Není to zvláštní? 
Bydlí ve vlastním domě, který má hodnotu několika milionů, 
ale nemůže si vyskakovat, protože myslí na zadní kolečka.

Výhody Renty z nemovitosti:

Získáte peníze na cokoli (najed-
nou či postupně).
Za života nemusíte nic splácet.
Zůstáváte bydlet doma a jste nadá-
le majitelem svého bytu či domu.
Můžete žít důstojněji a život si 
více užívat

Chcete vědět více?

Přečtěte si příběhy klientů a odpo-
vědi na nejčastější dotazy na 
www.rentaznemovitosti.cz.
Vyžádejte si orientační kalkulaci 
zdarma.
Můžete nám také zavolat na tel. 
233 321 850.
Jsme držiteli licence 
České národní banky 
na poskytování spotře-
bitelských úvěrů.
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Zemřel prof. František Pišinger
Profesor Pražské konzervatoře a zakládající člen Dvořákova kvarteta, violoncellista a také držitel ocenění Cena MČ Praha 9 

František Pišinger zemřel 19. října 2019 ve věku 88 let. 

Profesor František Pišinger 
má za sebou život naplněný 
hudbou. Jeho nástrojem, z ně-
hož dokázal vyloudit zvuky 
cituplným půvabem umoc-
ňující skladatelovu předlohu, 
bylo violoncello. Už za studií 
na Pražské konzervatoři spolu 
s violistou Jaroslavem Ruisem 
založil v roce 1950 Kvarteto 
Pražské konzervatoře, jehož 
členové se vyznačovali tím, že 
hráli veškerý repertoár zpa-
měti. Později bylo přejmeno-
vané na Dvořákovo kvarteto.

O čtyři roky později byl při-
jat na AMU, ale nestačil ukon-
čit ani první ročník a byl ze 
studia vyhozen pro nevhodný 
„třídní původ“.

Z následující dvouleté vo-
jenské služby na Slovensku byl 
„vyreklamován“ Společností 
Antonína Dvořáka a převelen 
do Prahy, kde za nějaký čas 

nastoupil k Armádnímu umě-
leckému souboru. Do AUSu 
vzal celé kvarteto, které ně-
jaký čas poté působilo jako 
jeho civilní soubor. V letech 
1957-1982 bylo Dvořákovo 
kvarteto komorním sdruže-
ním při Moravské fi lharmonii 
v Olomouci.

Dvořákovo kvarteto mělo 
po dobu jedenácti let zákaz 
cestovat do ciziny, což se pro-
mítlo mimo jiné i do rušení 
účasti v řadě mezinárodních 
soutěžích v Lucernu, Liege, Bu-
dapešti a jinde. V roce 1963 mu 
československé úřady povolily 
účast na zahajovacím koncertě 
Wagnerova festivalu v Bay-
reuthu. Mimořádný úspěch 
na tomto festivalu kvartetu 
otevřel cestu nejen do celé Ev-
ropy, ale i do Asie, Ameriky, 
Jižní Koreje, do Hongkongu... 
Za pětačtyřicet let svého pů-

sobení vystoupilo kvarteto 
na bezmála třech tisících 
koncertech a natáčelo pro vy-
davatele Supraphon, Panton 
či Columbia nebo rozhlasové 
stanice v Praze, Mnichově, 
Hamburku, Berlíně, Stuttgartu, 
Štrasburku, Lublani, Linci, Bu-
dapešti či Stockholmu.

František Pišinger byl také 
významným pedagogem 
na Pražské konzervatoři, 
na které učil od roku 1973. 
Jeho třídou violoncella i ko-
morní hudby prošla řada vy-
nikajících hudebníků, kteří se 
později stali vyhledávanými 
sólisty i koncertními mistry 
předních českých orchestrů.

Profesor Pišinger byl nosi-
telem Ceny města Olomouc, 
roku 2001 získal cenu Senior 
Prix od výboru nadace Život 
umělce a v roce 2011 byla jeho 
jménem pojmenována Základ-

ní umělecká škola v Trhových 
Svinech, kde prožil své dětství.
Čest jeho památce. 
mk, foto: Jan Dostál 

Radnice začala s rozšiřováním 

parku Přátelství

Na přání místních obyvatel koupila v roce 2018 MČ Praha 9 

pozemky u stanice metra Střížkov s tím, že na ně rozšíří sou-

sední park Přátelství. 24. října tu vedení vysočanské radnice 

spolu s Petrem Hlubučkem, náměstkem pražského primátora, 

vysázelo první stromy. 

Radní přiložili ruku k dílu 
při výsadbě 17 platanů, které 
se staly přirozenou hradbou 
mezi rušnou Vysočanskou 
ulicí a novým parkovištěm. To 
využívají řidiči, kteří do pod-
zimu parkovali na parkovišti 
u Jiřetínské ulice, jež bude 
do konce roku zlikvidováno. 
Na jaře se pak změní na ze-
lenou plochu, která bude 
součástí nové části parku Přá-
telství. Do konce roku zároveň 
probíhají práce na terénních 
úpravách zhruba na 5000 me-
trech čtverečných a výsadba 
dalších 80 listnatých stromů 
– platanů, dubů, buků – v jižní 
části budoucího parku. Díky 
dotaci z pražského magistrátu 
přibudou i nové chodníky, 
osvětlení, lavičky…

Práce na úpravě zbylé části 
budoucího parku začnou poté, 
co budou vydána příslušná 
povolení. V současné době 

probíhá územní řízení. Text 

a foto: mk

Devítka bude mít letos 

vánočně rozsvícené ulice
Letos poprvé vnese vánoční atmosféru do některých ulic 

Vysočan, Libně,  Proseka a Střížkova stylové osvětlení.

Ve Vysočanech se 
vánočních světel do-
čká ulice Sokolovská 
od Balabenky až po ná-
městí OSN a Freyova 
ulice od náměstí OSN 
k Poděbradské.

Na Proseku bude 
vyzdobena ulice Vyso-
čanská od křižovatky 
s Proseckou po stanici 
metra Střížkov a ulice 
Prosecká od křižovatky 
s Vysočanskou k Lo-
vosické ulici. Vánoční 
strom bude ve Vyso-
čanech tradičně stát 
v Sokolovské ulici vedle 
radnice (u stanice metra 
Vysočanská). Nově bude 
ozdobený vánoční strom 
na Proseku u Knofl íku, 
v parku Přátelství a v Hr-
dlořezích u zvoničky.

Předběžné náklady 
na vánoční výzdobu 
ulic v MČ Praha 9 se 
pohybují kolem jedno-
ho milionu korun. Text 

a foto: mk

Prof. František Pišinger

Náměstek pražského primátora Petr 
Hlubuček (vpravo) a radní MČ Praha 9 
Zdeněk Davídek (vlevo) a Jan Poupě

Vánoční strom v Sokolovské ulici u vysočanské 
radnice patří k tradiční prosincové výzdobě v deváté 
městské části
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Nad návrhy výstavby 

ve Vysočanech a Hloubětíně
Dvě veřejná jednání Komise rozvoje území Rady městské části Praha 9 se konala v září. Urbanistická studie Poděbradská, jejímž 

zadavatelem je MČ Praha 9, byla představena 18. září a studie zástavby jižní části náměstí OSN při Freyově ulici 26. září 2019.

Urbanistická studie Poděbradská
Ing. arch. Matyáš Sedlák 

představil komisi upravený 
návrh zástavby – Urbanistickou 
studii na část transformačního 
území Nová Harfa v Praze-
-Hloubětíně, severně od ulice 
Poděbradské mezi ulicemi 
U Elektry, bezejmennou ulicí 
u tramvajové zastávky Na-
demlejnská a linií bytových 
domů podél cyklostezky 
na valu bývalé železniční vlečky 
v ulici Modrého. Zadavatelem 
studie je MČ Praha 9, která ji 
využije jako podklad pro koor-
dinaci změn územního plánu 
v tomto území v ploše nerušící 
výroby a služeb (VN) a následně 
také jako podklad pro dohodu 
s vlastníky dotčených pozem-
ků v k. ú. Hloubětín při ulici 
U Elektry.

Urbanistická studie byla 
zpracována na kód míry vy-
užití „H“. Zastupitelstvo MČ 
Praha  9 však 18. prosince 
loňského roku podmíněně 
odsouhlasilo změnu územního 
plánu v dané lokalitě na kód 
míry využití „G“.

„Návrh urbanistické studie 
území u Poděbradské ulice 
refl ektuje to, o co dlouhodobě 
usilujeme. Tedy, aby se v Pra-
ze 9 prioritně stavělo v brown-
fi eldech a vznikaly městské 
čtvrti s plnou občanskou vyba-
veností a zázemím. Například 
mateřská škola je navrhována 
v jihozápadní části tohoto úze-
mí,“ vysvětluje místostarosta 
MČ Praha 9 Marek Doležal 
a pokračuje: „Studie rovněž 
zajišťuje, aby nově zastavené 
území bylo prostupné v osách 
kolmých k ulici Poděbradská 
i v osách s touto ulicí rovno-
běžných, kdy mezi náspem při 
severní části a navrhovanými 
domy je projektován pás zeleně 
tak, aby od ulice U Elektry byl 
přirozený prostup až do vý-
chodní části území při říčce 
Rokytka.“

Studie zástavby jižní části náměstí 
OSN při ulici Freyova

Pozemky u náměstí OSN po-
dél ulice Freyova vlastní realitní 
skupina CPI Property Group, 
která již v minulosti přišla 

s projekty jejich zástavby. Ty se 
však nelíbily místním obyva-
telům ani vysočanské radnici. 
V prosinci 2017 se proto tento 
investor zavázal přehodnotit 
přípravné práce na developer-
ském projektu Freyova v cent-
rální části pražských Vysočan. 
„Dohodli jsme se, že budeme 
s představiteli městské části 
Praha 9 i zástupci Institutu plá-
nování a rozvoje hl. m. Prahy 
hledat nové řešení, které by pro 
danou lokalitu bylo optimální,“ 
uvedl tehdy Zdeněk Havelka, 
výkonný ředitel CPI Property 
Group.  Nyní Ing. arch. Petr 
Bouřil a Ing. arch. Filip Fišer 
představili komisi rozvoje úze-
mí upravený návrh zástavby 
jižní části náměstí OSN, který 
vycházel z podnětů občanů 
i vedení MČ Praha 9.

„Nový návrh studie navrhuje 
zástavbu pouze zhruba ve tře-
tině zastavitelných pozemků 
ve vlastnictví investora tak, 
aby byly v co největší míře 
zachovány parkové plochy 
s přímým prostupem k Základ-
ní škole a Gymnáziu Špitálská. 
Stavba také jednoznačně defi -
nuje uliční prostor a odstiňuje 

stávající zástavbu od ulice Frey-
ova,“ hodnotí předloženou 
studii Marek Doležal.

Stávající pěší trasy dnešní 
zelení ke gymnáziu a ZŠ Špi-
tálská jsou tedy zachovány. 
Protože navrhovaná stavba 
nebude oplocena, je zachová-
na prostupnost území. Navíc 
by okolní terén měl být upra-
ven tak, aby vznikl bezbarié-
rový přístup z ulice Freyova.

„Návrh studie řeší i příjezd 
do podzemních garáží nového 
objektu, který by byl pouze 
z ulice Freyova. A při ulici Špi-
tálská jsou navržena veřejná 
parkovací stání pro stávající 
rezidenty žijící v lokalitě,“ do-
dává Marek Doležal. 

Mluvíme zatím jen o návrzích

Obě urbanistické studie jsou jen 
návrhy, které členové Komise 
rozvoje území Rady MČ Praha 9 
vzali na vědomí. V případě 
území kolem Poděbradské ulice 
navíc situaci komplikuje fakt, že 
ho nevlastní jen jeden investor 
(pozemky jsou ve vlastnictví 
více soukromých subjektů) a za-
tím není jisté, který z nich a kdy 
začne stavět jako první. mk

V Sokolovské roste nová prodejna Lidl
Na místě bývalé prodejny Norma v Sokolovské ulici ve Vysočanech (vedle stanice metra Vysočanská) roste nová prodejna Lidl. 

Stavební povolení obdržel Lidl 
v první polovině listopadu 2019 
a hned poté začal se stavbou.

„Postavena bude prodejna, 
která nabídne zákazníkům 
příjemné nakupování, k če-

muž přispějí široké uličky, 
pokladny s velkou odkládací 
plochou nebo dřevěné prvky 
sjednocené v dekoru světlé-
ho dubu či použité barvy,“ 
konstatuje Zuzana Holá, tis-

ková mluvčí Lidl, a pokračuje: 
„Prodejna bude vybavena pe-
kárnou, v nabídce pak budou 
převažovat čerstvé potraviny. 
Součástí prodejny bude také 
parkoviště, které však bude 

mít omezenou kapacitu.“
V Sokolovské ulici na de-

vítce jde o 39. prodejnu Lidl 
v Praze a již 257. prodejnu 
v ČR. Její otevření je napláno-
váno na začátek léta 2020. mk 

Návrh urbanistické studie Poděbradská

Návrh studie zástavby jižní části náměstí OSN při ulici Freyova
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MŠ Kytlická je nejaktivnější 

školkou v ČR ve virtuálním světě
Mateřská škola Kytlická, zřizovaná MČ Praha 9, převzala Národní certifikáty kvality za česko-slovenský projekt Není den jako 

den a česko-italský projekt Paw Friends, které realizovala ve školním roce 2018/2019 v rámci aktivity e-Twining. Ocenění 

uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Dům zahraniční spolupráce.

e-Twinning je platforma, 
přes kterou mohou zaměst-
nanci škol (učitelé, ředitelé, 
knihovníci apod.) z různých 
evropských zemích vzájemně 
komunikovat, spolupracovat, 
zapojovat se do projektů a sdí-
let své nápady. Administrace 
této aktivity je jednou z náplní 
činnosti Domu zahraniční spo-
lupráce, který je příspěvkovou 
organizací Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR.

„Pod názvem e-Twining 
si představte spolupráci škol 
on-line, tedy s využitím digi-
tálních technologií. Tato spo-
lupráce je určena mateřským, 
základním a středním školám, 

kdy se učitelé a žáci mohou 
setkávat ve společném virtuál-
ním prostoru,“ vysvětluje 
vedoucí odboru školního vzdě-
lávání Domu zahraniční spolu-
práce Mgr. Pavla Šabatková.

Hravě s cizími jazyky

V Praze 9 se do aktivit e-Twi-
ning již několik let zapojuje 
Mateřská škola Kytlická. Jak si 
ve virtuálním prostoru vede?
„MŠ Kytlická je jednou z nej-
aktivnějších mateřských škol 
v ČR a my si vážíme podpory, 
kterou paní učitelky mají, aby 
mohly zapojovat děti do ak-
tivit, jež nejsou pro mateřské 
školy typické,“ pokračuje 

Pavla Šabatková a dodává: 
„Ostatně Národní certifi káty 
kvality za projekty realizované 
ve školním roce 2018/2019 
hovoří samy za sebe. Ale už 
v předchozím školním roce 
získala MŠ Kytlická certifi kát 
kvality za projekt Rozdílní, 
ale podobní – Diff erent but 
simalar. Ten byl navíc oceněn 
Evropskou jazykovou cenou 
Label, kterou uděluje minis-
terstvo školství ve spolupráci 
s Domem zahraniční spoluprá-
ce za inovativní přístup k vý-
uce cizích jazyků. MŠ Kytlická 
ji získala jako jediná školka 
v republice a je v tomto úžas-
ným příkladem toho, jak vést 

výuku cizích jazyků, konkrét-
ně angličtiny, v mateřské škole 
tak, aby to nebyla formalita, 
aby výuka děti bavila.“

Dlužno zdůraznit, že pro-
jekty spojené s prostorem 
virtuální reality stojí v MŠ Kyt-
lická nohama pevně na zemi. 
Děti při nich kreslí, modelují, 
skládají lego, chodí do přírody, 
krmí zvířátka, hrají divadlo, 
zpívají… i spolupracují se 
svými učitelkami na přípravě 
videí pro své kamarády v za-
hraničí. mk, foto: archiv MŠ Kytlická

Projekt Není den jako den
V tomto celoročním česko-slovenském 
projektu se děti každý měsíc seznámily 
s jedním světovým dnem (např. dnem 
srdce), ke kterému se tematicky 
vztahovala spolupráce s partnerskou 
slovenskou mateřskou školou Gyňov. 
Tento projekt byl rovněž oceněn Evrop-
ským certifi kátem kvality.

Projekt Paw friends
Na základě příběhu anglické knížky 
o zvířatech české a italské děti společně 
plnily různé aktivity.

Rozdílní, ale podobní – 

Different but simalar
Projektu se zúčastnilo deset tříd dětí 
od 5 do 8 let z České republiky (MŠ 
Kytlická), Itálie, Turecka, Španělska 
a Rumunska. Děti prostřednictvím 
patchworkového slona Elmera objevo-
valy, jak jsou kulturní rozdíly hodnotou, 
a nikoliv překážkou.
Více o projektech na www.mskytlicka.cz

Duší e-Twiningových aktivit v MŠ Kytlická je Bc. Kateřina Navarová, učitelka a zástupkyně ředitelky a zároveň ambasadorka eTwi-
nningu v ČR. Na snímku s dětmi v projektu Přes barvy poznáváme svět.

tel.: 286 857 164tel.: 286 857 164
info@oapraha.czinfo@oapraha.cz

Dny otevřených dveří 11. 1. a 5. 2.Dny otevřených dveří 11. 1. a 5. 2.
od 8 do 18 hod. nebo dle dohody jindyod 8 do 18 hod. nebo dle dohody jindy
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Hrdino, oblékni svůj online plášť 

a vzhůru do světa!
Smích, povzbuzování, skandování, hody na koš i skoky do dálky. V UNYP aréně v Podvinném mlýně v Praze 9 bylo 

v úterý 5. listopadu 2019 pěkně rušno. Děti ze šesti základních škol se zde zapojily do sportovního projektu ProHero.

Účastníky byli čtvrťáci a pá-
ťáci z pěti základních škol 
v Praze 9 – ZŠ Špitálská, ZŠ 
Na Balabence, ZŠ Litvínovská 
500, ZŠ Litvínovská 600 a ZŠ 
Novoborská – a jedné základní 
školy v Praze 18 – ZŠ Tupole-
vova. Celkem se tak v aréně 
za dopoledne prostřídalo ko-
lem devíti set žáků. Devět set 
dětí, které poměřily své síly 
mezi sebou navzájem i s vy-
myšleným zloduchem. Ověřily 
si svou sportovní zdatnost, 
protáhly se a potrénovaly 
třeba střely na bránu. Tento 
sportovní den byl však pouze 
začátkem něčeho většího, 
do čeho budou tito žáci v ná-
sledujících měsících zapojeni. 
Sportovním dnem začal pro-
jekt s názvem ProHero.

O čem ProHero je? 

„ProHero je revoluční hra pro 
žáky základních škol, kte-
rá propojuje online a offl  ine 
svět,“ vysvětluje Pavel Pospí-
šek, jeden z autorů projektu 
a zastupitel městské části 
Praha 9. „Jsme si dobře vě-
domi faktu, že děti v dnešní 
době tráví hodně času v online 
prostoru, na smartphonech, 
používají digitální technologie 
a sociální sítě. Virtuální svět 
je pro ně naprostou samo-
zřejmostí, a offl  ine svět tak 
ustupuje do pozadí. Děti se 
tolik nevěnují sportům a vol-
nočasovým aktivitám venku, 
raději sedí u počítačů a nedají 

z ruky telefon. Touto hrou 
chceme toto spojení, které ústí 
ve zhoršování životního stylu, 
a tím i zdravotního stavu, ad-
resovat. Chceme využít prvky, 
které děti baví ve virtuálním 
světě k tomu, abychom je do-
stali do toho reálného.“

Celý projekt je fi nancován 
nadačním fondem Sport2Life, 
jehož ředitelem a zároveň ot-
cem projektu je Maroš Novák, 
který se již řadu let věnuje 
problematice dětského po-
hybu.

„Každá škola má jedno duo 
superhrdinů, kluka a holku, 
kteří se snaží porazit hlavního 
záporáka, profesora Th alberga. 
Jeho snem je zrobotizovat lid-
stvo, je to jakýsi představitel 
lenosti – má robotické nohy 
a robotickou ruku, které mu 
pomáhají a ulehčují pohyb. 
Ve hře otevírá obchod s ro-
botickými doplňky a chce 
tak děti vtáhnout do svého 
robotického světa lenosti 
a pohodlnosti,“ vysvětluje 
herní principy Maroš Novák. 
„Děti proti němu v online svě-
tě bojují, snaží se ho porazit 
pomocí hrdinů, a aby mohly 
hrdiny postupně vylepšovat, 
musí vyrazit do offl  ine světa, 
kde na ně čekají nejrůznější 
aktivity v podobě kvízů, bo-
jovek nebo zajímavých her. 
Úkoly děti mohou plnit jak 
v hodinách tělesné výchovy, 
tak ve svém volném čase. Mo-
tivuje je to také ke spolupráci, 

protože každá škola má jeden 
tým hrdinů, který děti mohou 
společně vylepšovat, a zároveň 
podporuje přirozenou soutě-
živost, jelikož jednotlivé školy 
mezi sebou navzájem soupeří 
o to, která bude mít na konci 
projektu superhrdiny nejlep-
ší.“

Velké fi nále v březnu 2020 

Děti budou hrdiny vylepšovat 
prostřednictvím webové apli-
kace www.prohero.cz, kde se 
pomocí svých přihlašovacích 
údajů dostanou do prostředí 
hry. Cílem je motivovat je 
k pohybu a zdravějšímu ži-
votnímu stylu, ale zároveň je 
nepřipravit o virtuální svět, 
který se v dnešní době stal 
běžnou součástí nejen jejich, 
ale i našich životů.

Projekt ProHero poběží pět 
měsíců a velké fi nále se usku-
teční v březnu 2020, kdy bude 
zakončen závěrečnou bitvou 

ve formě dalšího sportovního 
dne. Tam se ukáže, které škole 
se podařilo nejvíce vylepšit 
svůj superhrdinský tým, a po-
dle toho bude zvýhodněná 
nebo znevýhodněná v závě-
rečné bitvě s vymyšleným zlo-
řečeným profesorem. Veškeré 
informace jsou dostupné na již 
zmíněné webové adrese www.
prohero.cz.

Bez spolupráce by to nešlo

Spoluautoři se shodují, že bez 
pomoci ostatních by to nešlo. 
„Máme štěstí na tým skvělých 
lidí, kteří se s námi na pro-
jektu podílejí. Velké díky 
patří ředitelům, ředitelkám 
a pedagogickým pracovníkům 
základních škol, které nám 
‚půjčily své děti‘, bez nich by 
to nešlo. Projekt jsme připra-
vovali dlouho a doufáme, že 
děti bude naše hra bavit mi-
nimálně aspoň tak, jako nás 
bavila její tvorba.“ Text a foto: pp

Ředitel nadačního fondu Sport2Life 
a další z tvůrců hry Maroš Novák

Do projektu ProHero se zapojily děti ze šesti základních škol – pěti z MČ Praha 9 
a jedné z MČ Praha 18

Hry se účastnilo  na 900 žáků ze čtvrtých a pátých tříd

Pavel Pospíšek, jeden z autorů projektu 
a zastupitel MČ Praha 9
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Devítka vydává parkovací oprávnění 

do nových zón placeného stání
MČ Praha 9 začala 13. listopadu poté, co jí Magistrát hl. m. Prahy umožnil přístup do systému zón placeného stání, s výdejem 

parkovacích oprávnění do nových zón placeného stání v Libni a Vysočanech. Ty zavádí od 6. ledna 2020.

Prvotní registraci musí rezi-
denti a abonenti provést osob-
ně nebo na základě zmocnění, 
nelze ji provádět on-line.
Parkovací oprávnění budou 
potřebovat obyvatelé a podni-
katelé parkující v oblasti ko-
lem stanic metra Vysočanská 
a Českomoravská. Podrobné 
informace k vydávání parko-
vacích oprávnění včetně mapy 
ulic, jichž se zavedení celo-
pražského systému parkování 
v Praze 9 týká, jsme přinesli 
v listopadovém vydání měsíč-
níku Devítka a jsou zveřejněny 
na www.praha9.cz.

Registrace v budově staré rad-
nice
Registrační místo je v budově 
staré radnice v Sokolovské uli-
ci 14/324, Praha 9-Vysočany 
(u stanice metra Vysočanská).

Otevřeno: pondělí až čtvrtek 
od 8 do 20 hodin, pátek 
od 8 do 18 hodin

Provoz je omezen ve dnech:
2. 12. 2019 od 8 do 16 hodin
6. 1. 2020 od 8 do 18 hodin

Zavřeno: 27. prosince 2019
31. prosince 2019
Úřad MČ Praha 9 si vyhrazu-
je právo na změnu provozní 
doby.

Platba: Platbu lze provést ho-
tově nebo platební kartou.
V případě převodu peněz 
z účtu (doba převodu 5 dnů) je 
parkovací oprávnění platné až 
po připsání platby.
O povolení k parkování mohou 
žádat jen lidé, kteří mají v měst-
ské části Praha 9 trvalé bydliště 
(rezidenti) nebo zde vlastní 

nemovitost či v MČ Praha 9 sídlí 
jejich fi rma (abonenti).

Fialová zóna v Libni a Vysočanech

V MČ Praha 9 vznikne cel-
kem 3864 parkovacích stání, 
všechna v takzvané smíše-
né zóně označené fialovou 
barvou. Mohou tak na nich 
parkovat jak rezidenti či 
abonenti, tak návštěvníci. 
Zóny placeného stání budou 
v MČ Praha 9 v režimu 24 
hodin denně sedm dní v týd-
nu.
Lidé bez parkovací karty za-
platí 20 Kč za první dvě hodi-
ny, poté 30 Kč za každou další 
hodinu. 
Za první auto zaplatí rezidenti 
1200 korun, žadatelé starší 
65 let nebo držitelé průkazek 
ZTP, ZTP-P 360 korun.
Pro abonenty vyjde poplatek 

na 7000 korun za rok za první 
vozidlo.
MČ Praha 9 vyjednává s Ma-
gistrátem hl. m. Prahy úpravu 
podmínek provozu ZPS tak, 
aby v době konání velkých 
akcí v O2 areně po dohodě 
s Technickou správou ko-
munikací Praha, která může 
přenastavit platební auto-
maty, činila hodinová sazba 
za parkování 50 Kč. Týká se to 
parkování bez parkovací karty 
v oblasti kolem ulic Sokolov-
ská, Českomoravská, Na Ba-
labence a Na Břehu. Dále MČ 
Praha 9 jedná, aby rezidenti ke 
svému oprávnění získali mož-
nost přidělení 200 volných 
hodin parkování pro své blízké 
apod.

Více na stránkách Parkuj 
v klidu. mk

SC
-3

92
10

5/
01



P R O S I N E C  2 0 1 9 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 9

Z  R A D N I C E

Podzimní akce „Harfi čáků“
Šestnáct dětí ve věku 7 až 15 let s trvalým pobytem 

v Praze 9 vyjelo v pátek 11. října 2019 na tradiční víkendový 

výjezd s Harficou, tentokrát do Krkonoš .

Víkendový výjezd s Harfi cou 
navazuje na projekt Bezpečné 
prázdniny, kdy klub Harfi ca 
každoročně v srpnu organizuje 
dětský tábor za fi nanční pod-
pory MČ Praha 9 a Magistrátu 
hlavního města Prahy. 

Tyto dva slunečné víkendové 
dny strávily děti v obci Jestřabí 
v Krkonoších. Po ubytování 
prožily páteční večer plný her 
a legrace. V sobotu se probudily 
do nádherného říjnového rána. 
Hned po snídani, ke které si děti 
samy připravily palačinky, vy-
razily ven. Rozdělily se do třech 
týmů a s vervou se vrhly do růz-
ných sportovních dovedností. 
Vedoucí pro děti připravili velmi 

pestrý sportovní program. Sou-
těžilo se v číslovce, odhadech, 
hrála se vybíjená. Přestože se 
všichni do chaty vrátili uběhaní 
a vyfoukaní, museli pomoci 
s přípravou jídla. Večerní pro-
gram, který byl zaměřen na vě-
domostní soutěže, se odehrával 
již v chatě. V neděli všechny če-
kalo balení, úklid a cesta zpátky 
do Prahy. 

Z víkendu se všichni vrátili sice 
unavení, ale plni krásných zážit-
ků. Proto naše poděkování patří 
MČ Praha 9 a Magistrátu hlav-
ního města Prahy za poskytnutí 
fi nancí na projekt krátkodobý 
pobyt, který se všem moc líbil.
A předposlední listopado-

vý pátek proběhla v klubu 
Harfi ca „přespávačka“, při 
níž se i zavzpomínalo na spo-

lečné chvíle prožité na tá-
boře v Plešnici a o víkendu 
v Jestřabí. Text a foto: Harfi ca

V Jestřebí v Krkonoších bylo v říjnu krásné počasí i bezvadná zábava 

Veřejná diskuse o bezpečnosti v Praze 9
Veřejnou diskusi o bezpečnosti v Praze 9 vyvolal předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 9 Martin 

Hrubčík. Důvodem byla dlouhodobá nespokojenost, kterou obyvatelé dávali najevo prostřednictvím sociálních sítí.

„Chtěl jsem vytvořit platformu, 
na které by spoluobčané a zá-
stupci zodpovědných orgánů 
otevřeně mluvili, vyříkali si své 
požadavky a možnosti a spo-
lečně zkusili hledat přijatelné 
řešení,“ řekl Martin Hrubčík.

Panelu se zúčastnil starosta 
MČ Praha 9 Jan Jarolím, místo-
starosta Tomáš Portlík, zá-
stupci Police ČR pro Prahu 9
a pořádkové policie. Hostem 
byl Vlastimil Olič, ředitel Ob-
vodního ředitelství Městské 
policie Prahy 9.

K nejpalčivějším problémům 
v bezpečnosti v Praze 9 patří 
opakované rušení nočního 
klidu, problematické chování 
zdejší ruskojazyčné komunity, 
podnapilá a zdrogovaná mlá-
dež na sídlištích, katastrofální 
situace s parkováním vozidel 
a průjezdností místních ko-
munikací.

Továrna 70 seznam problémů vede

Ukrajinský klub Továrna 70 
v Jablonecké ulici na Střížkově 
rozhodně patří mezi nejpalči-
vější problémy Prahy 9. Před 
diskotékou dochází o víken-
dech k potyčkám většinou 
poté, co ochranka vyprovodí 
z klubu několik desítek údajně 

opilých nebo zfetovaných ná-
vštěvníků a ti pak mezi sebou 
vyvolávají šarvátky, hulákají 
v ulicích, kopou do zaparko-
vaných aut a ničí různé veřejné 
zařízení. Problémy s Továr-
nou 70 trvají podle Policie ČR 
už sedm let. Policie tu zasahuje 
velmi často. Jen za uplynulé 
čtyři roky včetně letošního ře-
šila 19 případů jako trestné činy 
a 41 případů jako přestupky. 
Jednalo se většinou o napadení 
osob a ublížení na zdraví. Po tři 
víkendy dokonce pořádková 
policie nasadila k Továrně 70 
dva mikrotýmy, tedy dvanáct 
těžkooděnců. K žádnému kon-
fl iktu tam v tu dobu nedošlo, 
ale tohle řešení je s ohledem 
na hospodaření s veřejnými 
prostředky neúnosné.

Městská část Praha 9 by se 
podle slov starosty nebránila 
zavření klubu. Určité kroky 
již v tomto směru podnikla 
– např. snaha vyvolat přímé 
jednání s majitelem objektu, 
kde Továrna 70 sídlí.

Park Přátelství 
a Prosecká vyhlídka

Park Přátelství, který by měl 
sloužit hlavně rodinám s dět-
mi, sportovcům a pejskařům, 

je přes den oblíbeným místem 
pro bezdomovce a v odpo-
ledních hodinách se zaplní 
skupinami rusky mluvící 
mládeže, která rychle vytěsní 
ostatní návštěvníky. Občané 
upozorňují policejní složky 
na pohyb podezřelých osob 
a užívání drog v těchto veřej-
ných prostorách.

Podobná situace je v blíz-
kosti Prosecké vyhlídky. Oby-
vatelé jsou tady obtěžováni 
nadměrným hlukem, mladist-
vými, kteří konzumují alkohol 
a vzápětí sedají za volant mo-
torových vozidel.

Starosta Jarolím upozornil, 
že radnice nemá dostatek 
možností situaci v rámci svých 
pravomocí řešit. Městská část 
není oprávněna vydat místní 
vyhlášku, která by chování 
ve veřejných prostorách regu-
lovala, tu má jen Magistrát hl. 
m. Prahy a ten se k takovému 
opatření nechystá.

Pomoci může zavádění ka-
merového systému chytrých 
kamer, které automaticky 
vyhodnocují situaci a signali-
zují hlídkám, kde se vyskytují 
skupiny obyvatel se závado-
vým chováním, aby mohly 
rychle dorazit na místo.

Martin Hrubčík podotkl, že 
kromě toho „potřebujeme vy-
tvořit sítě streetworkerů – lidí, 
kteří působí přímo na ulici, 
dohlížejí na bezdomovce, pra-
cují s nimi a snaží se je začle-
ňovat zpátky do společnosti.“

Výsledek debaty

Setkání občanů se zástupci 
radnice a policejních složek 
zviditelnilo priority občanů 
Prahy 9 v oblasti bezpečnos-
ti. Zastupitelstvo MČ Praha 9 
pověřilo zastupitele Adama 
Vážanského a Martina Hrub-
číka analýzou jednotlivých 
zjištění a vypracováním ná-
vrhu optimálních opatření. 
Z debaty také vyplynulo, že 
je potřeba podpořit dostatečné 
personální obsazení unifor-
movaných složek obou policií, 
zejména však městské policie. 
 Nedostatek strážníků městské 
policie už Praha začala řešit. 
Jednotlivé městské části jsou 
připraveny podpořit nábor na-
bídkou bytů, náborovým mo-
tivačním příspěvkem ve výši 
cca 100 tisíc korun a platem 
téměř čtyřicet tisíc korun mě-
síčně. Nezbývá než doufat, že 
se jí podaří nové síly přilákat 
brzy. red
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9,

www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

2. 12. 2019 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky 
8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:15 – 10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou, 
zdarma /sál Harfi ca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:30 – 
11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí, 
zdarma /sál Harfi ca/ 11:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
13:30 – 16:00

3. 12. 2019 - 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 – začátečníci 8:40 – 9:40
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 – 
10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:45 – 10:45
Angličtina (pokročilí) 10:45 – 11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00 
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30 – 
13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se 
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

4. 12. 2019 - 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 8:15 – 9:15
Kosmetika – balíček 50 min./250 Kč (peeling, 
maska, depilace vosk, masáž) 9:00 – 15:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00 
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška: Orientální kuchyně, příprava 
a ochutnávka japonského SUSHI 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Sněhové ministro-
mečky 14:45 – 16:00

5. 12. 2019 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé (volná 
místa) 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00

Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé (volná místa) 
10:00 – 11:30
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub, karty 
13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organi-
zační věci apod. 13:30 –16:00

6. 12. 2019 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Vycházka na vánoční výstavu – Betlémy v Bet-
lémské kapli, to nejzajímavější z předchozích 
ročníků výstav. 50 Kč, sraz v 9 hod. v Harra-
chovské 422/2, Praha 9 9:00 – 12:30
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné 
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

9. 12. 2019 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky 
8:10 – 9:10
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:15 – 10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou, 
zdarma /sál Harfi ca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:30 – 
11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí, 
zdarma /sál Harfi ca/ 11:00 – 12:00
Klub seniorů – kardiaků 14:00 – 16:00

10. 12. 2019 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 – 
10:30
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se 
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

11. 12. 2019 - 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 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 100 
Kč) 9:00 – 14.00

Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00 
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Cestovatelská přednáška, beseda – Portugalsko 
13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Svíčky z včelího 
vosku 14:45 – 16:00

12. 12. 2019 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé (volná 
místa) 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé (volná místa) 
10:00 – 11:30
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organi-
zační věci apod. 13:30 –16:00

13. 12. 2019 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Vycházka na Chvalský zámek, vánoční výstava 
– Jihočeské betlémy, 40 Kč, sraz v 9 hod., 
v Harrachovské 422/2, Praha 9 9:00 – 12:30
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné 
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

16. 12. 2019 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky 
8:10 – 9:10
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:15 – 10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou, 
zdarma /sál Harfi ca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:30 – 
11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí, 
zdarma /sál Harfi ca/ 11:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
13:30 – 16:00

17. 12. 2019 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 8:30 – 9:30
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 – 
10:30

Angličtina (mírně pokročilí) 9:30 – 10:30
Angličtina (pokročilí) 10:45 – 11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00 
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30 – 
13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se 
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

18. 12. 2019 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
 Vánoční besídka s programem: vánoční pohoš-
tění, přípitek, vystoupení dětí, muzikantů, coun-
try tanečnic, orient tance, zábavné hry, poplatek 
10 Kč. Jste srdečně zváni! 13:00 – 16:00

19. 12. 2019 - ČTVRTEK

Počítačový kurz – mírně pokročilí (volná místa) 
9:00 – 10:00
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé (volná místa) 
10:00 – 11:30
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30

22. 12. 2019 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15

23.–31. 12. 2019 

Vánoční dovolená, otevřeno od 6. ledna 2020.

 
 

 

 

       

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
KURZY POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

POČÍTAČ - Pro začátečníky i pokročilé  
FOTOGRAFIE - Začínáme s digitální fotografií 

KURZY POHYBOVÝCH AKTIVIT 
RELAX - Zdravotní cvičení s prvky jógy 

Přihlášky a info: www.senior-partner.cz  
                       mobil : 731 520 585 

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

                                        
kurzy pro seniory v Domě dětí a mládeže na Proseku 

Přijďte zajímavě a tvůrčím způsobem využít 
volný čas v kolektivu vrstevníků se stejnými zájmy! 

DEJTE DÁREK SVÝM BLÍZKÝM! DEJTE SI DÁREK SAMI! 

ZAČÍNÁME 
 KAŽDÝ MĚSÍC 

2. 10. 2019 
30. 10. 2019 
27. 11. 2019 

8. 1. 2020 
5. 2. 2020 
4. 3. 2020 
1. 4. 2020 

29. 4. 2020 

I N F O

Štědrovečerní večeře 

pro osamělé seniory
Nabízíme štědrovečerní večeři pro 
osamělé seniory v úterý 24. prosince 
od 16 hodin v jídelně Domu s pečova-
telskou službou, Novovysočanská 861, 
Praha 9. 
Menu: rybí polévka, smažený řízek/kapr 
s bramborovým salátem nebo přírodní 
plátek s lehkým bramborovým salátem. 
Cena 63 Kč. Zájemci, hlaste se prosím 
nejpozději do 15. prosince 2019 
u Bc. A. Dunděrové, tel.: 724 905 785 
nebo dunderova@ssspraha9.cz.
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J U B I L A N T I

Upozornění:

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

80 let

Vlasta Petráková
Marcela Ihnátová
Karel Bednář
Milada Cellarová
Irena Kutíková
Marcela Kalendová
Anneliese Királyiová
Anna Hrčková
Luděk Jeřábek
Michal Míšek
Vlasta Kafuňková
Jarmila Koťtková
Pavel Mencl
Josef Joniak
Jiří Preininger
Marie Košťáková
Marie Chroustová

Jaroslava Štroblová
Zdeněk Huspeka
Slavomír Procházka
Jarmila Matiášová
Zdeňka Banýrová
Jiří Novák
Ivan Tyrichter

85 let

Božena Houfková
Eva Jelínková
Zdeněk Psota
Ivan Bašta
Drahomíra Pokorná
Svatopluk Stauss
Ladislav Rokyta
Lidmila Svitáková
Jan Fořt

Jiřina Štorcová
Květa Tůmová
PhDr. Jaroslava Žáková

90 let

Angela Martincová
Milan Zeman
Jindřiška Hachová
Ladislav Pellant
Věra Pechová
Milan Zeman
Miloš Marčík – Hodně 
zdraví do dalších let 
přeje manželka Lída, 
dcera Hana a vnučka 
Anna
Ing. Emanuel Rod – 
Hezké narozeniny přeje 

z Anglie dcera a celá 
rodina
 
91 let

Danuška Veselková
Eva Brodská
Eva Trýbová

92 let

Dana Hájková
Jozef Šoltész
Josef Neček
Jaroslava Havlová

93 let

Leonida Krámová
Jiřina Dvořáková
Dagmar Tesařová
Věra Kšádová

94 let

Miroslav Jírovec
Eva Hrubantová
Jiřina Jaklová – Vše 
hezké přeje Yvona

95 let

Lubomír Štrougal
Václav Šaník

96 let

Květuše Bajglová

97 let

Milada Kurcová

Společnou cestou…

21. listopadu 2019 

oslavili na vysočanské 
radnici svou zlatou 
svatbu manželé Vlasta 
a Jaroslav Stýblovi 
z Krocínky – blahopřeje 
celá rodina a zástupci 
MČ Praha 9

Malé ohlédnutí 

aneb více respektu 

k druhým neškodí

Akce se neopakují a čas neza-
stavíme. Litovat mohou všich-
ni ti, kteří nepřišli 4. listopadu 
do Divadla Gong poslouchat 
fotografa a cestovatele Jiřího 
Kolbabu při jeho neopako-
vatelné diashow osobních 
zážitků. (A nejen proto, že 
za představení zaplatili senioři 
z MČ Praha 9 jen 20 korun, 
přestože běžná vstupenka 
do divadla Gong se pohybuje 
mezi 200-650 korunami.) Měli 
jsme možnost procestovat šest 
kontinentů v pohodlí seda-
del a hltat dvě hodiny úžasný 
vypravěčský výkon 62letého 
odvážlivce, který si plní život-
ní sen. Že přenesené zážitky 
nejsou opravdové? Věřte, kdo 
přišel, nelitoval. My už oprav-
du nestihneme dohonit 25 let 
fotografi cké a cestovatelské 
vášně sympatického Brňáka.

Zároveň prosíme všechny, 
kteří se rozhodnou navštívit 
jednotlivé akce, které pro ně 
připravujeme, aby nechodi-
li pozdě, neopouštěli místa 
v průběhu programu, nerušili 
program vyzváněním svých 
telefonů a povídáním v přípa-
dě, že je nezajímá, co se právě 
děje na jevišti. Děkujeme 
za pochopení. 
Renáta Píchová, 

oddělení kultury MČ Praha 9 

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

bydliště v působnosti Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324.

4. a 5. prosince 2019 ve 14 hodin
Divadlo Gong: Sejdeme se
s Cibulkou

V programu Vánoce pro se-
niory vystoupí Aleš Cibulka 
a Sandra Pogodová, zazpívají 
hosté z Itálie. Vstupné 20 ko-
run. Vstupenky jsou k dispo-
zici v pokladně Divadla Gong.

16. prosince 2019 od 13.30 
a od 16 hodin
Originální předvánoční pochůz-
ka Starým Městem pražským 
s ponocným

Vypravte se s námi do stře-
dověké Prahy. Sraz s průvod-
cem – pražským ponocným, 
a Renátou Píchovou je u Prašné 
brány v Praze 1. Počet účast-
níků ve skupinách omezený. 
Rezervace u Renáty Píchové 
na tel.: 283 091 426 – skupina 
od 16 hodin je již naplněna. 
Vycházka je zdarma.

20. prosince 2019 od 11 hodin
Tradiční rybí polévka

Na rybí polévku, kterou bu-
dou na náměstí OSN ve Vy-
sočanech rozlévat radní 
městské části Praha 9, jste 
všichni srdečně zváni.

Připravujeme:

16. ledna 2020 ve 14 hodin
Obřadní síň vysočanské radnice: 
Úplně jiné představení.
Pro pohodu a zasmání vystou-
pí divadlo Na Klice. Neviděli 
jste na Vánoce zlaté prasátko? 
Nevadí, protože ho uvidí-
te v lednu při představení 
„O zlatém prasátku“.

Výlet na běžky o Štědrém 
dni vypadá jako dobré dobro-
družství a člověku před večeří 
alespoň vyhládne, ale špatně 
namazaná skluznice a k tomu 
zabloudit nevěstí nic dobrého. 
Avšak zázraky se dějí, písně 
zpívají a koledy pějí nejen 
o Vánocích. Zdarma 

21. ledna 2020
Lednová vycházka

Tentokrát se vydáme ze Záběh-
lic do osady Práče (místo mezi 
Hostivaří a Záběhlicemi) s oblí-
benou průvodkyní Lešovskou. 
Cesta povede kolem Botiče, 
místo si zachovalo starobylý ráz 
venkova. Trasa je dlouhá cca 
4 km. Pro náročnější dle počasí 
můžeme prodloužit k Toulcovu 
dvoru. Sraz na zastávce auto-
busu 188 a 101 V Korytech ve 13 
hodin. Zdarma.

Náš tip:

Soukromá pečovatelka s pra-
xí nabízí seniorům služby, 
které mohou zahrnovat péči 
o domácnost, péči o tělesnou 
hygienu, pomoc s mobilitou 
(doprovod k lékaři apod.), 
pomoc s komunikací, stravo-
váním, při osobních aktivi-
tách, rehabilitaci. Více na tel.: 
603 302 954. RPí 

P O Z V Á N K A

Sousedské setkání 

s Mikulášem

Nenechte si ujít sousedské setkání 
s Mikulášem pod vánočním stromem 
u zvoničky v ulici Hrdlořezská v Hrdlo-
řezích 5. prosince v 16 hodin.
Těšte se na první zvonění obnove-
né zvoničky, rozsvícení vánočního 
stromu, setkání s Mikulášem, čertem 
a andělem i dobrou baštu a něco 
na zahřátí.
Na setkání s vámi se těší zástupci 
MČ Praha 9, Spartaku Hrdlořezy, z. s. 
a Hrdlořezské zvoničky, o.s.
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Příchod do Prahy 9 mi usnadnila 

řada aktivních věřících
Advent, doba do Vánoc, které jsou spjaty s biblickým příběhem o zrození Spasitele Ježíše Krista a oslavou této události, vybízí 

víc než kterýkoliv jiný čas v roce k návštěvě kostela. Pokud zamíříte na Prosek do kostela sv. Václava, poznáte nového adminis-

trátora prosecké farnosti Mgr. Jaromíra Odrobiňáka. A právě jeho jsme požádali o rozhovor, nejen vánočně laděný.

Pane magistře, jste administ-
rátorem farnosti Prosek, a tedy 
dočasně pověřený vedením 
farnosti. Znamená to, že v kos-
tele sv. Václava na Proseku 
dlouho nepobydete, nebo čekáte 
na formality spojené s defi ni-
tivním jmenováním?
Administrátor farnosti má 
stejné povinnosti a stejná 
práva jako farář. Je to rozli-
šení spíše dovnitř církve, pro 
veřejnost z něho obvykle nic 
nevyplývá. Můj předchůdce, 
Th Dr. Stanislav Prokop, byl 
rovněž administrátorem far-
nosti, a to v ní pobyl 40 let, 
přesto na něj věřící vzpomínají 
jako na faráře nebo na pana 
děkana, což je dáno tím, že 
duchovní správce, který slouží 
v kostele sv. Václava na Pro-
seku, obývá faru, v minulosti 
to byl dokonce děkanský úřad, 
a podle toho jej lidé oslovují 
bez ohledu na to, jaké je jeho 
ofi ciální jmenování. 

Jak na vás prosecká farnost 
a kostel sv. Václava zapůsobi-
ly? Znal jste to tu předtím, než 
jste do farnosti přišel?
Neznal. A mám-li se přiznat, 
Praha 9 je jediný z deseti praž-
ských obvodů, se kterým jsem 
se celý svůj dosavadní život, 
trvající už 53 let, zcela míjel. 
V některých městských čás-
tech Prahy jsem bydlel, jinde 
pracoval, některé rád vyhle-
dával, v jiných aspoň navštívil 
nějaké místo, ale Prahou 9 
jsem dosud jen projížděl. Nutí 
mne to k přemyšlení, co tu 
mám pro sebe objevit, co se 
tu mám ještě naučit? Sídlištní 
prostředí je pro mne neznámý 
svět, ačkoliv ne úplně nový. 
Obdobná situace je v Bohni-
cích, kde farní kostel sv. Petra 
a Pavla, který byl postaven 
přibližně ve stejné době jako 
ten na Proseku, je rovněž 
spolu s malým historickým já-
drem původní osady obklopen 
velkým sídlištěm. Proseckou 
farnost totiž netvoří jen sku-
pinka těch, kteří přicházejí 
na bohoslužby do krásné 
románské baziliky sv. Vác-
lava, ale vlastně všichni, kdo 
na jejím území bydlí. Zahrnuje 

tak kromě samotného Pro-
seka a Střížkova také Ďáblice 
a Dolní Chabry, protože k pro-
secké farnosti přináleží i his-
toricky cenný kostel Stětí sv. 
Jana Křtitele. Jsem zde tedy 
rád, navíc mi příchod usnad-
nila řada aktivních věřících, 
kteří se o kostel i farní zahradu 
obětavě starají, pomohli mi 
při zabydlování se na faře i při 
přípravě bohoslužeb. 

Můžete se představit? 
Byl jsem vysvěcen na kněze 
teprve v únoru tohoto roku 
a neměl jsem ještě za sebou 
ani svou první mši, když mne 
generální vikář požádal, abych 
nastoupil do prosecké far-
nosti, ve které týden předtím 
zemřel pater Stanislav Prokop. 
Bylo to pro mne dvojnásob-
ným překvapením, protože až 
do té doby jsem se připravoval 
ke kněžství pro takzvanou 
kategoriální pastoraci. To zna-
mená, že duchovní nepůsobí 
mezi věřícími v nějaké územní 
farnosti, ale věnuje se určité 
skupině, chcete-li, specifi cké 
kategorii lidí, například vo-
jákům, vězňům, nemocným 
anebo studentům. Aktuálně 
je však taková nouze o kněze, 
že v případě mého odmítnutí 
by prosecká farnost zůstala 
neobsazená a byla spravována 
pouze dojížděním několika 
kněží z okolí, jak se tomu 
po přechodnou dobu do léta 
i dělo. 

Odkud pocházíte a co vás při-
vedlo k duchovní službě?
Už 35 let žiji na jednom místě 
a tím jsou Královské Vinohra-
dy. Tam jsem v čase nesvo-
body, kdy jsem nebyl přijat 
ke studiu na vysoké škole, 
nastoupil v osmnácti letech 
do svého prvního zaměstnání 
jako kulisák v Divadle na Vi-
nohradech a vydržel v něm 
čtyři sezony až do roku 1989. 
Jen o pár desítek metrů vedle 
divadla, v kostele sv. Lud-
mily, jsem o deset let později 
a pochopitelně po předchozím 
studiu na Katolické teologic-
ké fakultě UK byl vysvěcen 
na jáhna. Po získání psy-
choterapeutického vzdělání 
a výcviku jsem od roku 1999 
působil coby terapeut, po-
radce, lektor a supervizor 
v různých institucích, jako 
jsou Krizové centrum RIAPS 
na Žižkově nebo Bílý kruh 
bezpečí pro oběti trestných 
činů a domácího násilí. Po ab-
solvování kurzu pro nemoc-
niční kaplany na Evangelické 
teologické fakultě UK jsem 
se od roku 2009 spolupo-
dílel na vzniku nemocniční 
duchovní péče ve fakultních 
nemocnicích v Motole, Na Bu-
lovce a v Psychiatrické ne-
mocnici Bohnice.

Jste koordinátorem týmu spi-
rituální péče v Psychiatrické 
nemocnici v Bohnicích. Co 
za činnost si můžeme pod tímto 

představit?
Nemocniční duchovní péče 
v jejím širším slova smyslu 
není určena pouze věřícím, 
kteří se hlásí k nějaké církvi 
nebo vyznávají konkrétní 
náboženství, ale všem, kteří 
si v době hospitalizace kladou 
existenciální otázky po smyslu 
nemoci a jejího místa v lid-
ském životě, řeší strach ze 
smrti, trápí se pocitem viny 
anebo neschopnosti odpustit 
apod. Spirituální péči po-
skytují členové ekumenicky 
složeného multidisciplinár-
ního týmu. Ten v bohnické 
nemocnici tvoří duchovní 
církve evangelické, husitské, 
katolické, ale také lékař nebo 
psychoterapeutka. K dispo-
zici mají nemocniční kostel 
sv. Václava, kde kromě bo-
hoslužeb organizují rovněž 
kulturní programy (koncerty, 
výstavy, přednášky, ko-
mentované prohlídky) nebo 
skupiny hagioterapie. Paci-
enty navštěvují samozřejmě 
i na pavilonech, kde spolupra-
cují se zdravotníky jako jejich 
bezpeční partneři, kteří jsou 
zárukou, že pacienti a jejich 
blízcí nebudou nábožensky 
manipulování v době své zvý-
šené zranitelnosti. Aby se tato 
služba dostala ke všem, kdo ji 
potřebují, a dozvěděla se o ní 
odborná i laická veřejnost, to 
má na starosti právě koordiná-
tor. Za Asociaci nemocnic ČR 
jsem byl navržen a ministrem 
zdravotnictví jmenován čle-
nem Rady pro duchovní péči 
ve zdravotnictví.

Působil jste také jako advokát 
Metropolitního církevního sou-
du Arcidiecéze pražské. Co jste 
měl v popisu práce?
Jako církevní advokát jsem 
od roku 2004, kdy jsem ab-
solvoval studium určené pro 
advokáty církevních soudů, až 
do letošního roku, kdy jsem 
musel tuto činnost ukončit pro 
zaneprázdnění spojené právě 
s převzetím prosecké farnosti, 
zastupoval věřící po civilním 
rozvodu v kauzách neplatnosti 
jejich církevně uzavřených 
manželství. Mám před léty 

Jaromír Odrobiňák (vlevo) s psychologem Petrem Goldmannem
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i osobní zkušenost s prohlá-
šením kanonické neplatnosti 
vlastního manželství, ze kte-
rého se narodila má dnes již 
dospělá dcera; mimochodem 
v současnosti studentka Práv-
nické fakulty UK.

Jaké máte plány s proseckou 
farností? 
Farnost otevřít a vést ji v ko-
lektivním duchu. Prvním 
krokem na této cestě bylo 
zvolení historicky první pas-
torační rady prosecké farnosti, 
tedy skupiny farníků, kteří 
jsou ochotni mi pomáhat. 
Druhým krokem bylo jme-
nování opět historicky první 
ekonomické rady prosecké 
farnosti, která bude dohlížet 
a radit při hospodaření, proto 
jsou v ní farníci, kteří pracují 
na Ministerstvu fi nancí, v Nej-
vyšším kontrolním úřadu, 

anebo právník. Třetím kro-
kem je ustanovení ke kostelu 
sv. Václava trvalého jáhna 
Ing. Martina Lejsala, který 
může místo mne samostatně 
vést některé liturgické úkony 
(svatby, křtiny, pohřby), ale 
rovněž setkávání nad Biblí 
nebo modlitební skupinu. 
Dalším spolupracovníkem 
s teologickým vzděláním je 
Mgr. Tomáš Král, který při-
pravil historicky první webové 
stránky farnosti a časem se 
zapojí do výuky náboženství. 
Mým staronovým spolupra-
covníkem je historik Mgr. Li-
bor Gottfried, známý svými 
přednáškami i mimo farnost, 
který připravuje zpřístupnění 
farní knihovny. Od léta, kdy 
jsem byl do farnosti jmenován, 
uklízíme s farníky budovu 
fary a rozhodujeme se o jejím 
dalším využití. Farnost potře-

buje omladit, což je vidět jak 
okolo oltáře, kde scházejí mi-
nistranti, tak i na varhanním 
kůru kostela, kde hledají nové 
zájemce o sborový zpěv (ti se 
mohou hlásit přímo sbormis-
trovi Ing. Eduardovi Juranovi 
721 949 820). Mým nejdůleži-
tějším plánem však je nestát 
v cestě těm, kteří mají nápady 
a chuť je realizovat.

Jaký máte osobní vztah k Vá-
nocům? 
O Vánocích oslavuji narození 
někoho, jehož příchod na svět 
byl nejen pro mne osobně, ale 
jak věřím pro celý kosmos tou 
nejdůležitější událostí. K sla-
vení ovšem patří setkávání, 
a tak bych rád čtenáře Devítky 
pozval do kostela sv. Václava 
na setkání s Oslavencem nejen 
na začátku vánočních svátků, 
kdy při bohoslužbě zazní Čes-

ká mše vánoční Jana Jakuba 
Ryby (25. 12. od 10 hodin), ale 
i na závěr vánoční doby, kdy 
mši svatou doprovodí skladby 
F. X. Brixiho (12. 1. 2020 od 10 
hodin). Letos kostel sv. Václa-
va ve vánočním období mimo-
řádně navštíví i biskup Václava 
Malý, aby při bohoslužbě 
na svátek Svaté rodiny (29. 
12. od 10 hodin) byl přítomen 
obnově manželských slibů 
našich farníků. Marie Kurková, foto: 

Jana Podhorská

Bohoslužby od Vánoc do Tří králů v kostelích, do nichž míří obyvatelé městské části Praha 9.
Kostel sv. Václava

Římskokatolická farnost při kostelu 

sv. Václava, U Proseckého kostela 3/5, 

Praha 9-Prosek

Mše svaté:
24. prosince od 16 a 22 hodin
25. prosince od 10 a 22 hodin
27. prosince od 18 hodin
29. prosince od 10 a 18 hodin
31. prosince od 16 hodin
1. ledna od 10 a 18 hodin
3. ledna od 18 hodin
5. ledna od 10 a 18 hodin
Více informací o možnosti prohlédnout si 
betlém se nachází na webu Křesťanské 
Vánoce: https://www.krestanskevanoce.cz/
kostel/2214/

Svatyně Krista Krále

Římskokatolická farnost při Svatyni 

Krista Krále, Kolbenova 658/14, 

Praha 9-Vysočany

Bohoslužby:
22. prosince od 8.30 hodin, mši bude 
celebrovat biskup Václav Malý
24. prosince od 16 hodin
25. prosince od 8.30 hodin
26. prosince od 8.30 hodin
29. prosince od 8.30 hodin
1. ledna od 8.30 hodin
5. ledna od 8.30 hodin

Kostel sv. Vojtěcha

Římskokatolická farnost při kostelu sv. 

Vojtěcha, U Meteoru 599, Praha 8 - Libeň

Bohoslužby:
24. prosince od 22 hodin
25. prosince od 10 hodin
26. prosince od 10 hodin
29. prosince od 10 hodin

31. prosince od 16 hodin
1. ledna od 10 hodin
5. ledna od 10 hodin

Kaple Panny Marie

Domov seniorů, Novovysočanská 505/8, 

Praha 9 - Vysočany

Bohoslužba:
26. prosince od 14 hodin

Evangelická církev

Farní sbor Českobratrské církve evange-

lické, U Pošty 1098/6, Praha 8 - Libeň

zve své členy, přátele i širokou veřejnost 
na adventní a vánoční program:
8. prosince v 9.30 hodin – Adventní 
bohoslužby s Fusion Libeň, pop-rockovým 
mládežnickým pěveckým sborem
22. prosince v 9.30 hodin – Bohoslužby 
s adventně-vánočním divadlem dětí 
a mládeže
24. prosince v 9.30 hodin – Štědrodenní 
bohoslužby
24. prosince v 16 hodin – Štědrovečerní 
bohoslužby
25. prosince v 9.30 hodin – Vánoční 
bohoslužby m k

K D Y  N A   V Á N O Č N Í  B O H O S L U Ž B Y ?

Skauti z Proseka vám přiváží betlémské světlo
Skauti z Proseka vám opět přiváží betlémské světlo. Přijďte si se svíčkou 23. prosince pro plamínek.

I letos se bude rozdávat před 
obchodním domem Billa 
na Proseku (stanice metra 
Prosek). Pro příchozí bude 
přichystán nový a větší 
stánek, kde na vás kromě 
světýlka budou čekat horké 
nápoje a perníčky. Na stánku 
budou připraveny také vlast-
noručně vyráběné lucerny, 
pohlednice s razítky, záložky 
či kapesní kalendáře. Celá 
akce začne odpoledne v 15 
hodin a bude probíhat do 18 
hodin. Světlo pak bude ulo-
ženo v kostele sv. Václava 
na Proseku.

Cesta za světlem

Letošní cesta skautů pro bet-
lémské světlo do Vídně se 
uskuteční v sobotu 14. pro-
since a následující sobotu, 

21. prosince, bude betlémské 
světlo rozvezeno skautskými 
kurýry vlaky po republice. 
Na mnoha lokálních akcích si 
pak až do Štědrého dne budou 
moci lidé od skautů připá-
lit svíčky nebo lucerničky 
a betlémské světlo si odnést 
do svých domovů.

Betlémské světlo je pla-
mínek, který putuje napříč 
Evropou. Světýlko zažehnuté 
v místě narození Ježíše Kris-
ta – Betlémě – k nám letos 
dorazí již po devětadvacáté. 
Myšlenka šíření předvánoč-
ního pokoje a míru vznikla 

v Rakousku, odkud se rozšířila 
do pětadvaceti zemí světa. 
A tak byla založena novodobá 
vánoční tradice. Úplně poprvé 
plamínek přicestoval v roce 
1986 letadlem do Lince, kde 
se stal součástí vánoční sbírky 
rakouského rozhlasu a televize 
na pomoc znevýhodněným 
dětem. K nám se betlémské 
světlo dostalo po pádu čtyři-
cetileté komunistické vlády 
a v rukou skautů a skautek 
poprvé putovalo v prosinci 
1989 až pod sochu sv. Václava 
v Praze. Text a foto: Skautské středisko 

Prosek

Betlém v kostele sv. Václava

I N F O

Muzika Špalíček 

u sv. Václava
Muzika Špalíček Praha zve na předvá-
noční koncert s průvodním slovem, který 
se koná 12. prosince 2019 od 19 hodin 
v kostele sv. Václava na Proseku.



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 P R O S I N E C  2 0 1 914

K U L T U R 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. 
Za krátkou dobu můžete z obyčejných 
věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se 
odreagovat od denního shonu a ještě si 
odnést vlastní umělecké dílo. 
Program dílen v Galerii 9 vždy ve středu 
od 17 do 19 hodin.

  4. 12. – vánoční přání a jmenovky 
na dárky

11. 12. – mexické vánoční ozdoby

18. 12. – výroba anděla

Dámský klub

od 19 do 21 hodin

  4. 12. – novoročenky

11. 12. – relaxační kreslení

K účasti na dílně se nemusíte objedná-
vat. Kapacita je ale omezena provozními 
možnostmi. Kurz probíhá přímo ve vý-
stavních prostorách.

P O Z V Á N K A

Galerie 9: Srdce v dlaních
Srdce v dlaních mají a nabízejí klienti Domova Petra v Mačkově. Předvánoční prodejní výstavu jejich okouzlujících prací neza-

pomeňte navštívit v Galerii 9 od 3. do 19. prosince 2019. Pokud se rozhodnete některé z vystavených prací zakoupit, můžete si 

je rezervovat a pak vyzvednout před skončením výstavy.

Domov Petra Mačkov se na-
chází v krásném koutě jižních 
Čech, v bývalém okrese Stra-
konice, blízko města Blatné. 
Byl uveden do provozu v roce 
1999. Od roku 2003 je zřizo-
ván Jihočeským krajem v Čes-
kých Budějovicích.

Uživatelům sociálních 
služeb nabízí tyto typy po-
bytových sociálních služeb: 
chráněné bydlení v Mačkově 
a v Blatné pro osoby s men-
tálním nebo kombinovaným 
postižením od 18 let věku, do-
mov pro osoby od 3 let věku, 
pro mládež a dospělé s men-
tálním, případně kombinova-
ným postižením.

Sociálně terapeutické dílny 
pro osoby s mentálním nebo 
kombinovaným postižením 
od 15 let věku a seniory jsou 
ambulantní službou, určenou 
nejen klientům Domova Petra, 
ale i cílovým skupinám z řad 
veřejnosti. Kapacita sociálně te-
rapeutických dílen je 30 klien-
tů. Celková kapacita domova 
je 127 lůžek a je zcela naplně-
na. V rámci své hlavní činnosti 
zajišťuje Domov Petra pro uži-
vatele služeb podporu a péči 
ošetřovatelskou, zdravotní a lé-
kařskou, rehabilitační, sociál-
ní, terapeutickou, výchovnou 
a vzdělávací, volnočasové akti-
vity a pracovní zapojení klientů.

Domov Petra skvěle re-
prezentuje soubor Mačkov-
ské kočky v oblasti taneční, 
pěvecké a sportovní. Velký 
zájem veřejnosti budí také 
výrobky z keramiky, tkané 
koberce, obrazy, loutky a de-
korace z přírodnin, malba 
na hedvábí, vyšívané ubrusy, 
polštáře a další.

V rámci doplňkové činnosti 
nabízí domov veřejnosti tyto 
služby: ubytování a stravování, 
využití komplexu rehabilitač-

ních bazénů, masérské a reha-
bilitační služby, jízdu na koních, 
praní a mandlování prádla 
a prodej výrobků a výpěstků.

Podrobné a aktuální infor-
mace o dění v domově je možno 
najít na webových stránkách 
www.domovpetra.cz.

V domově pracuje 100 za-
městnanců, jejichž cílem je 
vytváření co nejlepších pod-
mínek ke smysluplnému a dů-
stojnému životu v moderním 
a příjemném prostředí, který 
vede k co největší samostat-
nosti a pocitu zdravého sebe-
vědomí všech uživatelů služeb 
domova. 

Mačkovská děvčata 
a jejich originální díla

Dlouholetými obyvatelka-
mi chráněného bydlení jsou 
i děvčata, která pracují v so-
ciálně terapeutických dílnách 
a jejichž práce a díla už dlouhá 
léta přinesla a stále přinášejí 
mnoha lidem radost, potěšení 
a pohlazení na duši. Za všech-

ny stojí jmenovat Aničku Kří-
žovou, Žofi i Peterovou, Janu 
Ratajovou (autorky většiny 
obrazů), Marušku Ťulpovou, 
která mistrně zhotovuje vý-
robky z keramiky. Nejnovější 
terapií v Mačkově je malba 
na hedvábí, kterou velmi dob-
ře za krátký čas zvládly Olinka 
Pešková, Mirka Jarošová, Ma-
rie Štíchová a další.

Všechna díla mačkovských 
děvčat vyjadřují originalitu 
a autenticitu. Jsou neokázalá 
a čitelná pro ty, kdo autorky 
dobře znají a denně s nimi 
prožívají jejich radosti i staros-
ti. Uchopení námětu a uplat-
nění vlastního názoru prolíná 
tvorbou všech mačkovských 
dílen a citlivě se snoubí s ve-
dením a názorem jednotlivých 
arteterapeutů. V celé tvorbě se 
odráží život těch, pro které se 
Domov Petra Mačkov opravdu 
stal domovem. Z děl nečiší pe-
simismus a prázdnota, ale ra-
dost ze života, který je šťastný 
a bohatý na prožitky. 

Za to, že tomu tak je, pa-
tří určitě velké poděkování 
všem zaměstnancům domova. 
Za laskavý přístup ke klien-
tům, za každodenní trpělivou 
mravenčí práci, za prováza-
nou spolupráci jednotlivých 
pracovních týmů, za práci 
vykonávanou nad rámec sta-
novených povinností. 

Snahou všech je, aby se 
klienti v Domově Petra Mač-
kov cítili opravdu jako doma. 
Vlasta Maroušková, ředitelka Domova Petra 

Mačkov, foto: archiv Domova Petra Mačkov 

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
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Galerie Hala C: Lamři v Libni
Aleš Lamr a Jan Lamr vystavují v Galerii Hala C v Praze 9 od 9. prosince 2019 do 10. ledna 2020.

Lamři v Libni, Ctnost spon-
tánnosti a řádu – dvojí výstava 
Aleše Lamra a Jana Lamra, otce 
a syna, nabízí řadu možností 
pro znázornění světa nejjed-
noduššími způsoby – a to pou-
ze pomocí barev. Tyto prosté 
a velmi jednoduché prostředky 
umožňují stvoření nespočtu 
nových světů, nových obrazů, 
prostředí a pocitů, jejichž vliv 
na přihlížejícího je hluboký, 
silný a dlouhotrvající. Odrá-
žejí také čirou radost umělců 
z tvorby a sdílejí ji s divákem.

O otci a synovi

Aleš Lamr je jedním z nej-
známějších malířů působících 
v České republice. Způsob, jímž 
používá barvy, je charakteristic-

kým znakem jeho práce. Jako je-
den z proslulých koloristů velmi 
často vystavuje napříč Českou 
republikou a po celém světě.

Jeho syn Jan Lamr je umělec 
rozvíjející se jak v oblasti gra-
fi ckého designu, tak malby. 
Tato průprava je evidentní 
z jeho organizovaných a meto-
dických maleb, které nabízejí 
pečlivá schémata tvarů a barev 
vytvářející na plátně organi-
zovaný chaos.

O výstavě 

Na stěnách galerie září svo-
boda zobrazení světa tak, jak 
jej autoři vnímají. Každému 
to umožňuje sledovat formy 
kreativní svobody a užívat si 
živoucího umění. Na plátně se 

shlukuje vzrušení z každého 
objeveného obrazce a kontextu. 
Shluky barev a obrazců, které se 
stávají specifi ckým uměleckým 
projevem, občas divoké, občas 
metodické a organizované, ne-
chávají diváka prohlédnout for-
my a jejich vliv na mysl. Některé 
jednoduše plynou s proudem, 
některé se odchylují, některé 
jsou konejšivé, jiné matoucí.

Malby Aleše Lamra jsou 
umístěny na výstavě vedle 
sebe a vytvářejí komplexní 
a rozsáhlé panorama jeho 
předmětů a témat. Celá zeď 
tvoří jednu rozsáhlou krajinu, 
která pokrývá několik metrů. 
Široké uspořádání umožňuje 
uvidět vytvořenou jednotu 
v rámci detailů, které zob-

razují komplexitu autorovy 
práce, od skutečných krajin 
přes portréty žen s obrazným 
mozaikovým zakončením 
ke kompletně abstraktním 
Rorschachovým skvrnám.

Jedná se o iluze barev, které 
nabízejí novou radost z vykres-
lení důvěrných obrazů spíše 
pomocí barev než kontury. 
Tvar téměř ztrácí svůj význam, 
zatímco prvek barvy je zdůraz-
ňován jako zřetelný a jedinečný 
projev představující podstatu 
obrazu. Impresionistická podo-
ba, populární lehkost pop-artu 
a nestabilita expresionistických 
barev transformují důvěrný svět 
do obrazů, které jsou osvoboze-
ny od fi xace a konvencí. 

Z obrazů Aleše Lamra čiší 
radost ze života; pořádek 
a metodičnost se prolínají 
plátny Jana Lamra. Rozdíl 
mezi grafi kou a volným umě-
ním je mimořádně zjevný, ale 
když se barvy spojí, nabízejí 
řadu interpretací uměleckého 
prožitku – spontánně nebo 
na základě pořadí. Hagai Segev

Jan Lamr

Světové Vánoce s Editou Adlerovou
Slavnostní koncert vynikající mezzosopranistky Edity Adlerové za klavírního doprovodu Věry Müllerové se uskuteční 12. prosin-

ce 2019 od 19 hodin v obřadní síni vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9.

Program je sestaven z perel 
klasiky, které se hrají v ad-
ventu, ale i takové, které jsou 
známé v Evropě a u nás se 
běžně nehrají. Zazní skladby 
Bacha, Händela, Michny, vá-
noční písně. Premiéra tohoto 
programu s názvem „Chants 
de Noël“ byla 14. prosince 
2013 v kostele Notre Dame de 
l’Assomption in Olonne ve 
Francii. Na varhany dopro-
vázel vynikající francouzský 
varhaník a klavírista Emma-
nuel Quiquemelle, se kterým 
Edita Adlerová ve Francii, kde 
koncertuje, pravidelně spolu-
pracuje. jd, foto: archiv EA Mezzosopranistka Edita Adlerová 

M E Z Z O S O P R A N I S T K A  E D I T A  A D L E R O V Á 

Vystudovala konzervatoř v Pardubicích. V roce 1991 absolvovala s rolí Carmen 
G. Bizeta v divadle J. K. Tyla v Plzni a stala se tak nejmladší Carmen v historii 
české opery.

Je nositelkou ceny ČHF za hlavní roli v opeře-oratoriu „Večerní shromáždění“ 
Ivana Kurze. Jako sólistka vystupovala v projektu Le Mistere de Noel v divadle 
Puy du Fou ve Francii.

Věnuje se převážně koncertní činnosti – zpívá sólové party oratorií s orchestry, 
účinkuje i v programech s komorním obsazením. Vytváří autorské moderované 
hudební projekty.

Společně se sopranistkou Annou Hlavenkovou založila soubor Canto Dolce, 
který se zaměřuje na barokní hudbu.

Spolupodílela se na několika CD, natočila dvě profi lová.

Její interpretaci mnohých hudebních děl mohli slyšet posluchači ve státech Ev-
ropy, Maroku, Egyptě i Spojených arabských emirátech.

I N F O

Galerie Hala C, Lihovarská 12, Praha 9 
je v době konání výstavy otevřena denně 
od 15 do 19 hodin.

Vernisáž: 9. prosince 2019 
Výstava potrvá do 10. 1. 2020.
Kurátor: Hagai Segev 

Aleš Lamr
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DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9, tel.: 266 311 629, 
777 865 885, e-mail: gong@divadlogong.cz

Divadlo Gong
1. 12. neděle 16.00
Éric Assous: PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍ-
RÁME
Příchod vyzývavé sekretářky na oslavu 
vnese do rodinných vztahů pěkný zma-
tek. V hlavních rolích Svatopluk Skopal, 
Václav Vydra a Jan Čenský.

3. 12. úterý 19.00
LUKÁŠ PAVLÁSEK: KDO NEPLÁČE, 
NENÍ ČECH!
One man show známého komika s podti-
tulem „Češi, alkohol a Rock and roll“.

4. 12. středa 14.00
Vánoční hudební program MČ Prahy 9 
pro seniory
ALEŠ CIBULKA, SANDRA POGODOVÁ 
A HOSTÉ

4. 12. středa 19.00
Marc Camoletti: A DO PYŽAM!
Pořad MČ Praha 9 - zadáno. 
Aby zatajil milenku před vlastní ženou, 
vydává ji za milenku svého přítele. 
Netuší však, že jeho přítel je zároveň 
milencem jeho ženy. V hlavních rolích 
Leoš Noha, Lucie Zedníčková.

5. 12. čtvrtek 14.00
Vánoční hudební program MČ Prahy 9 
pro seniory
ALEŠ CIBULKA, SANDRA POGODOVÁ 
A HOSTÉ

5. 12. čtvrtek 19.00
KAREL PLÍHAL
Koncert svébytného folkaře, písničkáře 
a básníka.

7. 12. sobota 19.00
Neil Simon: VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE
14. patro, výtah nejezdí, voda neteče, 
venku horko k padnutí, v bytě zima, sou-
sedi pořádají mejdany a zloději ukradli, 
na co přišli. V hlavní roli Simona Stašová.

8. 12. neděle 16.00
POD BETLÉMSKOU HVĚZDOU
Vánoční melodie a koledy z historie 
i současnosti. Uvádí Anna Klamo.

9. 12. pondělí 18.00
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ 
PRAHA 9

10. 12. úterý 19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
BREJ DEN, PANE DOKTOR
Hra plná fi gurek z okraje lidské spo-
lečnosti inspirovaná novelami Johna 
Steinbecka.

11. 12. středa 19.00
Pořad Slováckého krúžku v Praze
VÁNOČNÍ POSEZENÍ U CIMBÁLU

12. 12. čtvrtek 16.30
VÁNOČNÍ BESÍDKA ZŠ 
A MŠ BALABENKA

13. 12. pátek 19.00
FEŠÁCI
Koncert plný největších hitů kapely, ale 
také světoznámých koled v country 
úpravě. Hostem večera Petr Martinák

14. 12. sobota 19.00
Edward Taylor: CO TAKHLE KE ZPOVĚ-
DI.../„PARDON ME, PRIME MINISTER“
Sídlo premiéra zasáhla bomba! Vláda 
Jejího veličenstva se chystá splnit svůj 
slib zatočit se zábavním průmyslem 

a hazardem. V hlavních rolích Petr 
Nárožný a Jan Čenský.

15. 12. neděle 19.00
VÁNOCE S PACIFIKEM
Tradiční sváteční koncert nestorů 
českého folku.

16. 12. pondělí 19.00
Malá scéna
ČERNÁ HODINKA VÁNOČNÍ – Šporkovo 
trio a hosté
Sváteční zastavení s hudbou, poezií, 
prózou, koledami a vůní cukroví.

17. 12. středa 19.00
VÁNOCE ŠKOLY MÉTIS

18. 12. středa 19.00
Jazz Club Gong
J. J. JAZZMEN
 Tradiční jazz, dixieland, swing a latin 
tinged jazz v neworleanském stylu.

19. 12. čtvrtek 19.00
KLÍČ
Tradiční adventní koncert plný vánoční 
pohody spojený s křtem prvního DVD 
skupiny se záznamem loňského vánoč-
ního vystoupení.

20. 12. pátek 19.00
KLÍČ
Druhý tradiční adventní koncert plný 
vánoční pohody spojený s křtem prvního 
DVD skupiny se záznamem loňského 
vánočního vystoupení.

21. 12. sobota 19.00
Burton Lane, Jiří Voskovec, Jan 
Werich: ČOCHTAN VYPRAVUJE
Nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec 
v osobité úpravě Josefa Dvořáka.

24. 12. úterý 13.00
O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM 
ANDĚLÍČKOVI
Speciální štědrodenní pohádka pro celou 
rodinu o psaníčkovém andělíčkovi, který 
nosí každé Vánoce dětská přání Ježíško-
vi. Co se stane, když andělíček jednou 
zaspí? Hrají Jarmil Škvrna a Karel Zima. 
Vhodné pro děti od 4 let.
Cena v předprodeji 150 Kč, případný 
doprodej vstupenek v den konání před-
stavení 200 Kč.

27. 12. pátek 19.00
Donald Churchill: NATĚRAČ
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho 
neúspěšného herce s Leošem Nohou 
v hlavní roli.

28. 12. sobota 19.00
Marc Camoletti: A DO PYŽAM!
Aby zatajil milenku před vlastní ženou, 
vydává ji za milenku svého přítele. 
Netuší však, že jeho přítel je zároveň 
milencem jeho ženy. V hlavních rolích 
Leoš Noha, Lucie Zedníčková a Lukáš 
Langmajer.

29. 12. neděle 16.00 a 19.00
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného 
humoru známého komika.

31. 12. úterý 14.00 a 17.00
Ray Cooney: PŘÍŠTĚ HO ZABIJU SÁM/
„OUT OF ORDER“
Co všechno může způsobit nevěra a jed-
na „z nebe spadlá“ mrtvola? V hlavní roli 
Loeš Noha.

GONG DĚTEM

2. 12. pondělí 9.00 Malá scéna
K. Čapek, V. Hutařová: DÁŠEŇKA ČILI 
ŽIVOT ŠTĚNĚTE  3+
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. 

3. 12. úterý 10.00 a 14.15
A. Lobel, V. Hutařová: KVAK A ŽBLUŇK 
OD JARA AŽ DO VÁNOC  3+
Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák 
Žbluňk jsou velcí kamarádi, kteří se spo-
lečně pouští do nových dobrodružství. 

4. 12. středa 10.00
R. Kipling, V. Štěpánek: KNIHA DŽUN-
GLÍ – MAUGLÍHO POSLEDNÍ BOJ   5+
Z lidského mláděte vychovaného vlky 
vyrostl silný mladý a inteligentní muž. 
Jeho úhlavní nepřítel zlý tygr Šér Chán 
se však nevzdává.

5. 12. čtvrtek 10.00
O. Lážnovský: MASARYK ANEB Z C.K. 
SKRZ T. G. M. DO ČSR  11+
Představení na pomezí divadelního 
dokumentu a únikové hry, jež pomocí 
divadelní interakce přibližuje dětem 
základních škol život T. G. Masaryka 
a vznik první Československé republiky.

6. 12. pátek 10.00
Ch. Dickens, V. Pokorný: VÁNOČNÍ 
KOLEDA  6+
Kouzlům se nejvíc daří v čase vánočním 
a tato magická pohádka je jich plná. 
Jestli ještě věříte na zázraky, určitě se 
vám bude líbit.

7. 12. sobota 15.00
Ch. Dickens, V. Pokorný: VÁNOČNÍ 
KOLEDA  6+

9. 12. pondělí 10.00
Ch. Dickens, V. Pokorný: VÁNOČNÍ 
KOLEDA  6+

10. 12. úterý 9.00 a 10.30
Ch. Dickens, V. Pokorný: VÁNOČNÍ 
KOLEDA  6+

11. 12. středa 10.00 
A. Lobel, V. Hutařová: KVAK A ŽBLUŇK 
OD JARA AŽ DO VÁNOC  3+

13. 12. pátek 10.30
A. Lobel, V. Hutařová: KVAK A ŽBLUŇK 
OD JARA AŽ DO VÁNOC  3+

14. 12. sobota 15.00 
A. Lobel, V. Hutařová: KVAK A ŽBLUŇK 
OD JARA AŽ DO VÁNOC  3+

16. 12. pondělí 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: STÍNADLA SE 
BOUŘÍ  6+
Pokračování kultovní klukovské románo-
vé trilogie navazující na již úspěšně uvá-
děnou první část – Záhadu hlavolamu.

17. 12. úterý 9.00 a 10.30
A. Lobel, V. Hutařová: KVAK A ŽBLUŇK 
OD JARA AŽ DO VÁNOC  3+

18. 12. středa 9.00 a 10.30
Ch. Dickens, V. Pokorný: VÁNOČNÍ 
KOLEDA  6+

19. 12. čtvrtek 9.00 a 10.30
Ch. Dickens, V. Pokorný: VÁNOČNÍ 
KOLEDA  6+

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

21. 12. sobota 15.00
R. Kipling, V. Štěpánek: KNIHA DŽUN-
GLÍ – MAUGLÍHO POSLEDNÍ BOJ  5+

24. 12. úterý 13.00
Hostující soubor
O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM 
ANDĚLÍČKOVI  4+
Speciální štědrodenní pohádka o psa-
níčkovém andělíčkovi, který nosí každé 
Vánoce dětská přání Ježíškovi. Co se 
stane, když andělíček jednou zaspí? 
Hrají Jarmil Škvrna a Karel Zima.

28. 12. sobota 15.00
Malá scéna
B. Němcová, J. Bílek: O STATEČNÉM 
KOVÁŘI MIKEŠOVI  3+ 

KLUB KOCOUR

3. 12. úterý 19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových 
hudebníků.

12. 12. čtvrtek 19.30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující 
hranice žánru směrem k folku, country 
a dalším hudebním stylům.

17. 12. úterý 19.30
ZDENEK BARTÁK & MILAN KRAMA-
ROVIČ
Pražský folk-rock.

19. 12. čtvrtek 17.30
VÁNOČNÍ KONCERT STUDIA JANDOVA
Vstupné dobrovolné.

Z představení Kvak a Žbluňk od jara do 
Vánoc. Foto: dg



P R O S I N E C  2 0 1 9 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 17

K U L T U R A

Divadelní nadílka pro nejmenší
Prosincový program vysočanského Divadla Gong je již tradič-

ně protkán pohádkami, které jsou tak či onak spojeny s ad-

ventem. Na co tedy vzít děti?

O zapomnětlivém psaníčkovém 
andělíčkovi

Proč nezačít rovnou Štědrým 
dnem? Možná proto, že 24. pro-
since se přece v divadlech už 
nehraje. Jenže v tom našem 
tomu je jinak. Po loňském 
velkém úspěchu se na scénu 
Gongu opět vrací herecké duo 
Karel Zima a Jarmil Škvrna, 
aby už několikáté generaci 
dětí představili svoji autorskou 
pohádku O zapomnětlivém 
psaníčkovém andělíčkovi. 
Unikátní pohádka, která je 
v Gongu k vidění opravdu jen 
jednou v roce, vypráví příběh 
andělíčka, který má na staros-
ti sběr vánočních přání zpoza 
oken dětských pokojíčků 
v celém městě. Malér nastane, 
když náš okřídlený hrdina 

jednoho dne zaspí a hrozí, 
že se psaníčka adresovaná 
Ježíškovi nedostanou včas 
ke svému adresátovi a ten se 
pak nedozví, co si které dítko 
přeje pod stromeček. Podaří se 
zažehnat hrozící katastrofu? 
To se dozví jen ti, kteří také 
nezaspí a včas si na představe-
ní zakoupí lístky.

Vánoční koleda

Jedenáct měsíců odpočívaly 
ve fundusu Divadla Gong i ku-
lisy dvou vánočních pohádek, 
které zde hrávají herci Divadla 
AHA! Dickensova slavná Vá-
noční koleda je v aháckém re-
pertoáru už od roku 2012, 
a tak se proslýchalo, že letos se 
na polepšení pana Hamouna 
bude chodit naposledy. Jak 
to ale vlastně je, vysvětluje 

ředitel Divadla AHA! Jakub 
Stich: „Tyhle úvahy vytanuly 
v souvislosti s novým vánoč-
ním představením, které plá-
nujeme na konec příštího roku 
a které nese pracovní název 
Ježíšci. Vánoční koledu hraje-
me sedmým rokem a předloni 
jsem měl pocit, že už jsme z ní 
vystříleli všechny patrony. 
Loni a letos je o ni ale extrém-
ní zájem a některá představení 
už jsou dávno vyprodaná, 
takže datum derniéry zatím 
není defi nitivní. Kdo ale naši 
Vánoční koledu ještě neviděl, 
měl by se na ni pro jistotu vy-
pravit už v letos prosinci.“ 

Pro ty, kteří Vánoční koledu 
v podání Divada AHA! ještě 
neznají, dodává: „Ofi ciálně je 
to představení pro děti od 6 let, 
nicméně je to typická hra pro 
celou rodinu. Vlastně se v ní 
neřeší přímo Vánoce, ty jsou jen 
jakýmsi prostředkem morální 
katarze hlavního hrdiny, pana 
Hamouna. Je to krásný a dobře 
známý příběh, kterému navíc 
pomáhají povedené písničky, jež 
si napsala na tělo herečka Pavla 
Bečková. Ta hrávala všechny tři 
duchy Vánoc a skvělé moderní 
jazzové melodie pro ni složil Petr 
Zeman. Během doby se sice he-
recké obsazení pohádky trochu 
změnilo, ale kouzlo Vánoc v ní 
zůstává pořád.

Kvak a Žbluňk od jara až do Vánoc

Kromě Vánoční koledy adap-
tovalo Divadlo AHA! ještě 

půvabnou pohádku Arnolda 
Lobela o přátelství dvou žabá-
ků Kvaka a Žbluňka od jara až 
do Vánoc. Jak už název napo-
vídá, neodehrává se její děj jen 
během sváteční doby. „I proto 
jsme vlastně začali uvažovat, 
že náš vánoční repertoár obo-
hatíme o další pohádku,“ vy-
světluje Stich, který si zároveň 
vystřihl roli Kvaka, a dodává: 
„Představení sice graduje 
o Vánocích a v dětech zanechá 
po zatažení opony tu správnou 
atmosféru, ale během repríz 
nám došlo, že by se mohlo 
hrát i jindy než jen v prosinci. 
Tím pádem chceme už za rok 
nabídnout další vánoční kus. 
Nechci z děje Ježíšků zatím 
moc prozrazovat. Jisté však 
je, že pohádka dětem ukáže, 
jak rozmanitě se slaví Vánoce 
v jiných místech na zeměkouli 
a s jakými problémy se při tom 
musí všichni ‚Ježíšci‘ poprat.“  
Text a foto: dg

Trochu jiný Xindl
Krátce po tom, co se písničkáři Ondřeji Ládkovi, jehož publi-

kum zná spíše pod jménem Xindl X, podařilo rychle vyprodat 

svůj narozeninový koncert v sále Forum Karlín, přibyla v jeho 

pracovním kalendáři dvě další data.

Xindl X zahraje 9. a 10. ledna 
2020 od 19 hodin ve vysočan-
ském Divadle Gong. A nebudou 
to vystoupení ledasjaká.  Šťastní 
majitelé vstupenek na jeden 
z lednových koncertů se mohou 
těšit na opravdu nezvyklý zá-
žitek. Xindl X, který se rozhodl 

věnovat výtěžek z vystoupení 
na výstavbu dětského hospicu 
Dům pro Julii, svým fanouš-
kům tentokrát představí své 
hity v akustickém provedení 
a komornějším prostředí. Více 
informací o projektu naleznete 
na   www.dumprojulii.cz. dg

Z představení O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi

I N F O

Vánoční představení 

v Divadle Gong

sobota 7. prosince od 15.00 Vánoční 
koleda
sobota 14. prosince od 15.00 Kvak 
a Žbluňk od jara až do Vánoc
úterý 24. prosince od 13.00 O zapo-
mnětlivém psaníčkovém andělíčkovi
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Advent v Obecním domě
Advent v Obecním domě ve Vysočanech v Jandově 4, Praha 9 (bezbariérový přístup) se ode-

hraje v neděli 15. prosince 2019 od 13 do 18 hodin. Celá akce je zdarma.

Přijďte se během předvánoč-
ního shonu na chvíli zastavit, 
vychutnat si vánoční tradice 
a vyzkoušet staré rukodělné 
techniky. V uměleckých díl-
ničkách si vyrobíte drobné 
dárečky, dekorace a ozdobíte 
perníčky. Celé odpoledne bude 
provázet vánoční jarmark 
Na Dvorečku, kde si mimo jiné 
prohlédnete lektorské práce 
a výrobky. O doprovodný hu-
dební a divadelní program se 
postarají lektoři a žáci z kurzů 
Divadla Gong a letošní ročník 
vám zpestří vystoupení našich 
břišních tanečnic. Další novin-
kou bude hudební workshop 
a také si můžete zazpívat kole-
dy u cimbálu. Ve vánoční ka-
várně U Kocoura se jako každý 

rok můžete občerstvit a ochut-
nat domácí cukroví. Je téměř 
jisté, že u nás pocítíte pravou 

adventní atmosféru a odpoči-
nete si od předvánočního stre-
su. Moc se na vás těšíme. dg

Vánoční 

dekorace ve 

skandinávském 

stylu

Přijďte si těsně před Vánoci 

vyzkoušet, zda pomocí mo-

torové pily a dláta dokážete 

vyrobit vánoční dekorace 

v severském stylu.

Svoji zručnost a fantazii si vy-
zkoušíte pod vedením zkušené 
lektorky, která pro tuto ne-
tradiční výrobu připraví různé 
přírodní materiály. Výsledkem 
workshopu bude dřevěná soš-
ka Svaté Trojice.
Kdy: čtvrtek 19. prosince 
18–21 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysoča-
nech, Jandova 4, 4. patro (vý-
tvarný ateliér)
Cena: 500 Kč (materiál v ceně)
Kapacita kurzu omeze-
na (maximální počet 10 
účastníků). Rezervace míst: 
777 853 883, kurzy@divadlo-
gong.cz, elektronická přihláška 
na www.divadlogong.cz. Zálo-
ha 300 Kč, nutno zaplatit v kan-
celáři kurzů nejpozději čtyři 
dny před zahájením akce.  dg

Kurz šití: Vánoční 

nákupní taška
V prosincovém kurzu šití 

vyrobíte nákupní tašku ve vá-

nočním designu z materiálu 

zvaného filc.

Může být buď dárkem „na po-
slední chvíli“, nebo si ji prostě 
ušijete pro sebe. A uvidíte, že 
ji neodložíte ani po Vánocích. 
Je lehoučká, krásná a unese až 
10 kg. Kurz vhodný i pro nové 
švadlenky, které zatím nemají 
žádné zkušenosti s šitím. 
Kdy: sobota 14. prosince 10–16 
hodin
Kde: Obecní dům ve Vysoča-
nech, Jandova 4, 4. patro (vý-
tvarný ateliér)  
Cena: 550 Kč (pracovní po-
můcky a materiál v ceně)
Kapacita kurzu ome-
zena. Rezervace míst: 
777 853 883, kurzy@divadlo-
gong.cz, elektronická přihláš-
ka na www.divadlogong.cz. 
Záloha 300 Kč, nutno zaplatit 
v kanceláři kurzů nejpozdě-
ji čtyři dny před zahájením 
akce. Text a ilustrační foto: dg

Kreslení na hedvábnou vitráž
Umělecký workshop, kde se naučíte pracovat s konturou a barvou na hedvábí, 

se koná 12. prosince 2019 od 18 do 20.30 hodin v Obecním domě ve Vysočanech, 

Jandova 4, 4. patro (výtvarný ateliér).

Nakreslíte originální obrázek, 
můžete vyzkoušet vánoční 
i jiné motivy (anděl, krajina, 
zvířátko, mandalka). Kurz 
vhodný pro děti od 12 let. 
Cena: 500 Kč (barvy na hed-
vábí, kontury, štětce, vitráž 
atd. v ceně). S sebou: fén 
na sušení hedvábí, vhodné 
oblečení.
Kapacita kurzu omezena 

(maximální počet 12 účast-
níků). Rezervace míst: 
777 853 883, kurzy@divadlo-
gong.cz, elektronická přihláš-
ka na www.divadlogong.cz. 
Záloha 150 Kč, nutno zaplatit 
v kanceláři kurzů nejpozdě-
ji čtyři dny před zahájením 
akce (záloha je nevratná, ale 
přenosná na náhradníka). Text 

a ilustrační foto: dg 

Skautské středisko Prosek se 
rozvíjí a roste. Proto jsme se 
rozhodli přebudovat bývalý 
sklad klubovny na nové místo 
setkávání a skautského pro-
gramu. Pomozte nám prosím 
a připojte se k rekonstrukci, 
která část klubovny změní 
v zázemí pro oddílové a stře-
diskové schůzky, kde budeme 
moci růst a rozvíjet naši čin-
nost. 

Připojte se prosím k rekon-
strukci naší klubovny: 
www.daruj.prosek.org 
Děkujeme.
Skautské středisko Prosek 

Podpořte skauty z Proseka

I N F O

 Letošní 
novinkou bude 
divadelní před-
stavení Dlouhý, 
Široký a Byst-
rozraký, které 
ve vánoční 
kavárně U Ko-
coura odehraje 
ve 14 hodin 
soubor Divadlo 
Pro Malý (Mar-
tin Matějka 
a Magdaléna 
Zimová).
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Od lampionu 

k vánočnímu stromečku
Edu Bubo Klub v Podkovářské ve Vysočanech provozuje Spo-

lek aktivních rodičů. O zajímavé akce tady není nouze.

Desítky světel lampionů 
rozzářily 11. listopadu park 
v Podkovářské při tradičním 
lampionovém průvodu, který 
se tentokrát vydal podél Ro-
kytky, a malé účastníky po-
těšily pohádkové postavičky 
i hodná strašidla.

Koncem listopadu si mamin-
ky v Edu Bubo Klubu za pomoci 
zkušené fl oristky nazdobily 
věnce a zahájily tak čas adventu.

Po vzácné návštěvě Mikulá-
še, čerta a anděla si ještě děti 
stihnou v prosinci nazdobit 
v klubu perníčky a během 
kroužků připravit vánoční oz-
doby. Sledujte stránky www.
edububoklub.cz a facebook 
Edu Bubo Klubu.

Všem přejeme poklidné 
vánoční svátky a příjemnou 
pohodu v kruhu rodiny. Text 

a ilustrační foto: mvp

Akrojóga pro 

začátečníky  
Naší sportovní novinkou je 

kurz akrojógy pro dospělé. 

Povede ho lektorka Zora 

Sládková, která se věnuje 

šest let párové akrobacii.

Při cvičení si zlepšíte balanc, 
zpevníte tělo a zjistíte, které 
svaly potřebujete posílit či 
protáhnout. Osvojíte si základ-
ní balanční pozice a cvičením 
v páru se naučíte spolupráci 
v pohybu. Ideálně přijďte 
ve dvou, ale není podmínkou.
Kdy: každé pondělí 17–19 ho-
din (informace o termínu za-
hájení v kanceláři kurzů nebo 
na webu)
Kde: Obecní dům ve Vysoča-
nech, Jandova 4
Cena: 250 Kč (1 lekce), 2250 Kč 
(permanentka na 10 lekcí)
Co na sebe: pohodlné oblečení 
(tričko, tílko, tepláky), cvičí 
se bez bot. Kapacita kurzu 
omezena (maximálně 8 účast-
níků). 
Rezervace míst: 
777 853 883, kurzy@divadlo-
gong.cz, elektronická přihláška 
na www.divadlogong.cz. dg

Předvánoční tvoření v KOŠÍKU
Košík nápadů je dětský 

zájmový klub, který již pátým 

rokem najdete na adrese Špi-

tálská 885/2A ve Vysočanech.

Rezervujte si vstupy na úterní 
a páteční dopolední a stře-
deční, čtvrteční a páteční 
odpolední kreativní tvoření 
s předvánoční tématikou. 
Budeme tvořit vánoční přání, 
betlémy, tradiční i netradiční 
ozdoby, dekorace s vánoční 
i zimní tematikou. Stačí jen 
zavolat nebo napsat a domlu-
vit si termín a téma, které vám 
bude nejlépe vyhovovat. Na-

bídka platí pro děti, maminky 
s dětmi i dospělé.

Hledáte zábavu pro své dítě?

Můžete ho přihlásit do našeho 
dopoledního programu. Je ur-
čen pro děti od dvou let, které 
se v menším kolektivu mohou 
připravit na budoucí nástup 
do mateřské školy. Děti mohou 
v Košíku setrvat až do pěti let. 
Hlídání je fl exibilní. O vaše dítě 

se postaráme v ty dny, kdy to 
potřebujete. Jsme tu od pondělí 
do pátku, vždy od 7.30 do 15.30 
hodin. Nabízíme zájmové 
kroužky hudební, loutkového 
divadla, vaření, háčkování pro 
začátečníky, stolních her a vý-
tvarné pro děti i dospělé. Máte 
ještě možnost přihlásit své dítě 
na výtvarný kroužek ve středu 
od 14 hodin a nově jsme otevřeli 
další termín výtvarek ve čtvrtek 
od 16.30 hodin.

Bližší informace podá 
Jitka Obermajerová
na tel.: 605 406 758 nebo 
e-mailu Jitkaobermajerova@
seznam.cz. jo 

Konec roku už klepe na dveře 
Ale předtím, než se s rokem 2019 rozloučíme, má pro vás 

Dům dětí a mládeže Praha 9 několik zajímavých akcí. 

Mikulda to ví!

Chcete se setkat s Mikulášem, 
andělem a čertíkem? Přijďte 
5. prosince do DDM Praha 9 
- Prosek. Čeká na vás bohatý 
program plný adventního tvo-
ření, herní koutek a nadílka 
od Mikuláše. Akce je určena 
pro rodiče s dětmi a můžete si 

vybrat ze tří časů, kdy se do-
stavíte (nezapomeňte provést 
dopředu rezervaci v infor-
mační kanceláři nebo na webu 
www.ddmpraha9cz).

Kreslení na stojanech 

Přijďte se k nám 7. prosince 
seznámit se základy realistické 
kresby. Budete si moci vyzkou-
šet, jak se kreslí u malířského 
stojanu a nahlédnete do prin-
cipů lineární perspektivy. 
Čekají vás dvě hodiny v našem 
ateliéru. K dispozici budete mít 
potřebný materiál, včetně krát-

kého teoretického úvodu. S se-
bou vám tedy stačí jen pracovní 
oděv a dobrá nálada!

Vánoční akademie

13. prosince od 17.30 v Kultur-
ním domě Ládví proběhne tra-
diční Vánoční akademie Domu 
dětí a mládeže Praha 9.  Malí 
i velcí tanečníci předvedou, 
jak pestrá je taneční nabídka 
– street dance, hip-hop, roc-
k´n´roll, show dance, aerobic. 
Zpěváčci a hudebníci potěší 
vaše uši a všichni dohromady 
svými výkony rozjasní již tak 
kouzelnou vánoční atmosféru.
Přihlásit se na všechny akce 
můžete v informační kanceláři 
anebo na 
www.ddmpraha9.cz   mb

Kurzy kreslení
Letošní novinkou v Gongu 

jsou kurzy kresby a malby 

a s nimi spojených technik 

výtvarného umění (frotáž, 

monotipy, akvarel atd.).

Téma bude přizpůsobeno při-
hlášeným účastníkům a jejich 
individuálním potřebám. Kurz 
povede lektorka a ilustrátorka 
Zora Sládková. Určeno pro růz-
né věkové kategorie, vhodné 
i jako přípravka na střední školy 
a školy s výtvarným zaměřením. 
Kdy: každé úterý 11–20 hodin 
(informace o termínu zahá-
jení a přesný rozvrh podle 
věkových kategorií k dispozici 
na webu či v kanceláři kurzů)
Kde: Obecní dům ve Vysoča-
nech, Jandova 4, 4. patro (vý-
tvarný ateliér)
Cena (10 lekcí): děti 1. stu-
peň 1500 Kč, děti 2. stupeň 
2000 Kč, dospělí 2000 Kč, se-
nioři 1800 Kč
Kapacita kurzů omezena. 
Rezervace míst: 777 853 883, 
kurzy@divadlogong.cz, elek-
tronická přihláška na 
www.divadlogong.cz. dg

I N F O

Dům dětí a mládeže Praha 9
Měšická 720/2
Praha 9
www.ddmpraha9.cz
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Starou Prahou s  ponocným Martinem
Seniory z Vysočanských „V“ provede adventní starou Prahou nefalšovaný pražský ponocný. Jmenuje se Martin Kanta, vyrůstal 

na Starém Městě a dnes s rodinou žije ve Vysočanech. 

Martine, jak jste se stal ponoc-
ným?
Díky kolegovi Davidovi, který 
začal provázet v Německu již 
před mnoha lety. Když se pak 
později přestěhoval do Prahy, 
přenesl tuto činnost sem. Stát se 
ponocným pro mě bylo částeč-
né splnění snu, protože jsem se 
na Starém Městě narodil a prožil 
tam 25 let. A celou dobu jsem 
si říkal, jaké by to bylo cestovat 
časem, procházet stejnými uli-
cemi o pár set let dříve.
 
Jakou musíte mít na ponocného 
kvalifi kaci?
Důležitý je zájem o historii, 
spousta nadšení a musíme mít 
rádi společnost. Navíc jsme 
členy Evropského cechu po-
nocných. Každý rok se členové 
cechu sejdou ke společnému 
setkání v jednom z evropských 
měst. Naposledy to bylo na ně-
mecko-česko-polském po-
mezí v Žitavě. Celou noc jsme 
se střídali ve strážení zvonu, 
který byl později zavěšen 
v místním kostele jako symbol 
mezinárodního přátelství.
 
Co děláte, když neprovázíte?
Patřím mezi aktivní lidi. Přes 
den jsem ve svém primárním 
zaměstnání, večer provázím 
a veškerý zbylý čas věnuji 
rodině. Kromě krásné a tole-
rantní ženy mám i dvě skvělé 
děti a třetí na cestě. Takže 
o zábavu mám postaráno. 
A když občas okolnosti dovolí, 
rád se věnuji svým koníčkům 
jako rybaření, hory, sport. 
Nyní představujeme novou 
pochůzku, která se bude vě-
novat moru v Praze, takže 
volného času moc nezbývá.

Jakou dobu v Praze při prová-
dění představujete?
Cestujeme časem zpět do 
17. století. Snažíme se v lidech 
vzbudit dojem, že procházíme 
temnými ulicemi bez osvětle-
ní, plnými nepořádku, bahna 
a všudypřítomného nebezpečí. 
Tak jak to tenkrát bylo. Před-
stavujeme Prahu nejenom jako 
velkolepé středověké město, 
ale také jako válkou a morem 
zmítanou metropoli. Ale mlu-
víme i o dobách dávno minu-
lých, zejména o 14. století.
 
Které místo ve staré Praze 
a kterou pražskou legendu máte 
nejraději?
To je těžká otázka… Z míst 
mám asi nejraději staroměst-
ské vltavské nábřeží. Původně 
jedno z nejšpinavějších míst 
za městskou hradbou se pyšní 
nádherným výhledem na bo-
hatší část města na levém 
břehu. Také mám rád Týnský 
chrám a jeho okolí.

A před legendami dávám 
přednost faktům a historickým 

událostem. Například poprava 
27 českých pánů na Staroměst-
ském rynku se může zdát jako 
stokrát omílaná historka zředě-
ná časem. Tak to ale rozhodně 
není, zvláště když si člověk uvě-
domí, jak silné emoce na tom 
místě plály a jak tyto události 
ovlivnily osudy naší země.

Pro provádění Prahou také 
důležitou roli hraje počasí. 
Slabý déšť nebo sněžení pro-
mění atmosféru města. Turisté 
se obvykle schovají do šenku 
a my máme ulice pro sebe. 
Prostě romantika.
 
Koho jako ponocný provázíte?
Všechny, kdo mají zájem. Nej-
větší část tvoří zahraniční tu-
risté, hlavně Němci. Ale chodí 
lidé z celého světa a od letoš-
ního roku na české pochůzky 
i Češi a Slováci.
 
Co nejvíce při vašich procház-
kách překvapuje cizince a co 
našince?
Cizince nejvíce překvapuje 
krása Prahy. Zejména když 

Starým Městem prochází 
poprvé a ve tmě. Našinci si 
většinou užívají poklidné at-
mosféry a nových informací. 
Zejména vyprávění o popra-
vách a moru, který Prahu su-
žoval, vzbuzuje zájem.
 
Musíte přizpůsobovat výklad 
podle toho, koho provázíte?
Samozřejmě. Našinci jsou vět-
šinou náročnější. Cizincům 
často stačí neotřele představit 
Prahu a jsou nadšeni, protože 
často nic tak krásného nevi-
děli. Našinci, kteří se v Praze 
běžně pohybují, zase mnohdy 
přestali vnímat její krásy. Když 
s námi ale zpomalí a zvednou 
hlavy, jsou stejně nadšení jako 
zahraniční turisté.
 
Jaké druhy prohlídek nabízíte?
Kromě standardních pochůzek 
v různých jazycích (čeština, 
angličtina, němčina, ruština, 
španělština) nabízíme pochůz-
ky soukromé, kdy klient může 
mít zvláštní požadavky, team-
buildingy a akce pro školy jako 
neotřelý způsob výuky historie.

Nedávno jsme například 
měli pochůzku jako součást 
oslavy narozenin pro mnoho-
jazyčnou skupinu.  mk, foto: archiv 

Martina Kanty

I N F O

Přidejte se k ponocnému s lucernou 
a halapartnou na jeho pochůzce a pře-
neste se do Prahy 17. století. Historická 
prohlídka od Prašné brány, podél břehu 
Vltavy až ke Karlovu mostu vám Prahu 
představí nejen jako okouzlující staré 
město, ale i jako válkou a morem zmíta-
nou metropoli. 
Více na www.ponocny.com.
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Po
átky Farního sboru 

eskobratrské círk-
ve evangelické v Praze 8 - Libni sahají do roku 
1915, kdy senior a fará

 klim
entského sboru 

Josef Sou
ek s presbyterem

 Jaroslavem
 Pišto-

rou pozvali rodi
e evangelických dítek k p

á-
telském

u rozhovoru. V
zniká kazatelská sta-

nice, která za
íná své aktivní p

sobení v roce 
1917, kdy jí byla pražskou m

stskou radou 
prop

j
ena m

ístnost ke konání bohoslužeb.

S
tavb

a
R

oku 1920, po neúsp
šné snaze získat n

jaký 
pronájem

 m
ístnosti pro m

odlitebnu, koupili 
libe

ští stavební pozem
ek o velikosti 162 m

² 
(byl to r

žek vedle nyn
jší kaple). V

 dubnu 
1921 –

 kdy byl r
žek vym

n
n za stavební 

parcelu –
 byl odeslán dopis do H

olandska, 
podepsaný jednatelem

 Pištorou a m
ístop

ed-
sedou Slabým

, kde se psalo: „D
ar, který jsm

e 
rozhodnutím

 synodního výboru od vás brat-
i z H

olandska obdrželi, povzbuzuje nás, že 
hodlám

e zakoupiti stavební m
ísto…

“
D

ar ve výši 25 000 K
 výbor použil na dopla-

cení zbytku dluhu na parcele a sou
asn

 požá-
dal  rm

u B
lecha, aby vypracovala plány a roz-

po
ty na stavbu m

odlitebny v Praze-Libni.

nan
ním

 hospoda
ení v bytové 

ásti dom
u. 

Špatné projek
ní 

ešení prací p
i rekon-

strukcích 
sborových 

prostor 
po

átkem
 

90. let m
inulého století si vynutily další re-

konstrukce v roce 1999.
N

a ja
e roku 1998 se poda

ilo po n
kolikale-

tém
 náro

ném
 jednání sjednotit m

ajetkové 
pom

ry v libe
ském

 sborovém
 dom

. D
íky 

vst
ícnosti E

TF a zahrani
ních dárc

 je li-
be

ský sbor op
t suverénním

 m
ajitelem

 ce-
lého sborového dom

u.

S
tru

n
 o 

eskob
ratrské církvi 

evan
gelické

eskobratrská církev evangelická je církví 
historicky navazující na 

eskou a evropskou 
reform

aci. M
á necelých 80 000 

len
 v p

i-
bližn

 250 farních sborech na územ
í celé 

es-

ké republiky. Libe
ský sbor m

á v sou
asnosti 

asi 400 
len

. S ostatním
i k

es
any sdílí víru 

v B
oha –

 tajem
ného p

vodce vesm
íru i živo-

ta v n
m

, a zárove
 laskavého pr

vodce t
ch, 

kte
í jsou v

i n
m

u s d
v

rou otev
eni.

S ostatním
i k

es
any sdílí rovn

ž víru v Je-
žíše K

rista, jedine
né B

oží zt
lesn

ní v lid-
ských d

jinách, v aktuální B
oží p

sobení 
prost

ednictvím
 D

ucha svatého, a to v lid-
ských srdcích i spole

enstvích.
lenové 

eskobratrské církve evangelické 
prožívají k

es
anskou víru v protestantském

 
zabarvení, tedy nep

íliš ob
adn

, s d
razem

 
na stále živou inspiraci a autoritu B

ible, 
v otev

enosti otázkám
 a výzvám

 m
oderní 

doby. V
íce na http://liben.evangnet.cz

K
on

takt: Farní sbor 
eskobratské církve 

evangelické, U
 Pošty 1098/6, Praha 8 - Libe
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P R O S I N E C  2 0 1 9 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 23

O H L É D N U T Í

 Den válečných veteránů v Praze 9
11. listopadu 1918 v 11 hodin oficiálně skončila první světová válka. Krvavý konflikt za sebou zanechal 16,5 milionu mrtvých 

vojáků a civilistů. Už rok po válce se začala rodit tradice oslav Dne válečných veteránů, kterou si od roku 2001 připomínáme 

i v České republice. A letos poprvé – 9. listopadu – se k této tradici připojila i městská část Praha 9.

„Oslavou Dne veteránů tady 
v Praze 9 chceme připomenout 
hrdinství vojáků na frontách 
první i druhé světové války, 
protože řečeno slovy americ-
kého fi lozofa George Santayany 
‚Kdo zapomíná na své dějiny, 
je odsouzen je opakovat‘. 

Ale také chceme přispět 
k pochopení fenoménu no-
vodobých válečných veteránů 
-vojáků naší armády, kteří 
se účastní zahraničních misí. 
Mnozí nezískali status vete-

rána ‚pouze‘ za mírovou misi 
OSN, ale mnohdy také in me-
moriam,“ připomněl radní MČ 
Praha 9 Tomáš Holeček.

Den veteránů organizovala MČ 
Praha 9 ve spolupráci s Armá-
dou ČR, Hradní stráží a Svazem 
důstojníků a praporčíků Ar-
mády ČR za podpory Vojenské 
zdravotní pojišťovny a Pivovaru 
Kolčavka. Poděkování patří 
rovněž KPM Prosek Panthers, 
jehož členové předvedli plasti-
kové modely vojenské techniky, 

Pražským mažoretkám TJ Sokol 
Vysočany za působivé předsta-
vení a dětem z mateřských škol 
Kytlická a Šluknovská za hezké 
obrázky a výtvarná díla s vojen-
skou tematikou.

Navzdory deštivému počasí si 
návštěvníci užili prezentaci čes-
ké armády nebo Hradní stráže 
a osahali si předváděné zbraně, 
které se osvědčily na bojištích 
celého světa, např. samopal 
vzor 58 V, samopal vzor 61 
Škorpion, puška Mosin-Nagant 

vzor 1891/30, puška SKS 45 Si-
monov, samopal Zastava M 56,
opakovací brokovnice Win-
chester, pistole vzor 52 aj. Děti 
zase využily airsoftovou střel-
nici a další aktivity nadačního 
fondu Sport2Life. Součástí pro-
gramu byla beseda s bývalým 
příslušníkem Armády ČR v za-
hraničních misích Arnoštem 
Hanzlíčkem či fi lmový doku-
ment o vojenských událostech 
od první světové války do roku 
2009. Text a foto: mk

Veselého lampionového průvodu v parku Podviní ve Vysočanech 
se 6. listopadu 2019 zúčastnily na dvě stovky dětí a jejich rodičů. 
Světýlkovou akci pořádal spolek Active mama a školka Baby-
boom. Foto: Eva Šobrová

Podzim na Střížkově i letos pa-
třil vystoupením v cirkusu Bob 
Navaro King. Pod šapito viděly 
drezuru somálských lvů, staro-
kladrubských koní, velbloudů 
a dalších zvířat a vystoupení 
artistů také děti z mateřských 
škol zřizovaných MČ Praha 9. 

Návštěvu cirkusu měly zdarma 
a cirkusová čísla i prohlídku  
zvěřince si jaksepatří užily. red

Lampionový průvod v Podviní Děti ze školek v cirkusu King
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B E Z P L A T N Á  P R Á V N Í  P O R A D N A

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

Termín: 4. 12., 11. 12., 18. 12.  2019

Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup

Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová

V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny budou 
rozdávat od 14.30 hodin pořadová čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totož-
nosti s trvalým pobytem na území Prahy 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hr-
dlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9). Další informace získáte v infocentru.

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.: 974 859 800
fax: 974 858 228
e-mail: orp3.mop.prosek.podatelna@
pcr.cz

Policie ČR, Místní oddělení 

Vysočany

Ocelářská 1360/33
190 00 Praha 9
Stálá služba 
tel.: 974 859 700
fax: 974 858 228
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 

Upozornění: Akce pořádané 

MČ Praha 9 jsou monitorovány
V souvislosti 
s nařízením EU 
2016/679 (GDPR) 
upozorňuje MČ 
Praha 9, že v mís-
tě kulturních, 
společenských, 
sportovních 
a dalších akcí, 
které pořádá, 
probíhá fotogra-
fování a natáčení 
videí z jejich 

průběhu pro účely 
prezentace a archi-
vace. 

GDPR předsta-
vuje právní rámec 
ochrany osobních 
údajů platný na ce-
lém území Evropské 
unie a hájí práva 
jejích občanů proti 
neoprávněnému za-
cházení s jejich daty 
a osobními údaji. 

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

K O N T A K T Y  K O S T E L Ů

K O S T E L  S V .  V Á C L A V A

Římskokatolická farnost při kostelu sv. 
Václava, U Proseckého kostela 3/5, 
Praha 9 - Prosek, tel.: 605 570 012
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 18.00; neděle 10.00, 18.00
Mimořádné bohoslužby naleznou zájemci 
 spolu s dalšími informacemi na webu 
farnosti: http://farnostprosek.cz/

E V A N G E L I C K Á  C Í R K E V
Farní sbor Českobratrské církve evangelic-
ké, U Pošty 1098/6, Praha 8 - Libeň, 
tel.: 777 823 540
Pravidelné bohoslužby: neděle 9.30

K O S T E L  S V .  V O J T Ě C H A

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

S V A T Y N Ě  K R I S T A  K R Á L E

Římskokatolická farnost při Svatyni Krista 
Krále, Kolbenova 658/14, 
Praha 9 - Vysočany, tel.: 283 892 404
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 17.00, neděle 8.30

P R O  R O D I Č E

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 zá-
jem sami rodiče. To znamená, že je třeba 
podat přihlášku. Lze tak učinit v podatel-
ně Úřadu městské části Praha 9,
Sokolovská 14/324.

Seminář: Legislativa bydlení 
Projekt Akademie pro bytové domy pokračuje v prosinci v Pra-

ze 9 seminářem s názvem Legislativa bydlení. Pro všechny 

registrované účastníky je zdarma. 

Uskuteční se 10. prosince 
2019; 16.00–19.00 hod., v bu-
dově vysočanské radnice MČ 
Praha 9, Sokolovská 14/324, 
Praha 9. S eminář pořádaný 
spolu s městskou částí Praha 
9 shrnuje nové a připravované 
změny v zákonech, které se 
dotýkají bydlení v bytových 
domech. Účastníkům semi-
náře budou podány aktuální 
informace k legislativě by-
dlení doplněné o nová vý-
kladová stanoviska. Obsah 
bude soustředěn na oblast 
bytového spoluvlastnictví 
a bytová družstva z pohledu 

členů statutárních orgánů SVJ 
a BD. Součástí semináře bude 
i přehled základních právních 
předpisů pro oblast působení 
SVJ a BD. Registrovat se může-
te na www.AkademieBD.cz.

Informace o seminářích mů-
žete získat také e-mailem na 
akademie@dumplnyuspor.cz
 nebo telefonicky na bezplatné 
lince 800 821 831. Novinkou 
mezi našimi akcemi jsou 
webináře, tedy on-line semi-
náře, které můžete sledovat 
z pohodlí domova. Všechny 
akce jsou vypsány na www.
AkademieBD.cz abd

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).
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VOK je přistaven ve stanovený 
den na stanovišti pouze na 
čtyři hodiny (časy jsou uvede-
ny v harmonogramu).
Součástí přistavení VOK je ob-

sluha, která koordinuje uklá-
dání odpadů.
VOK není určen pro odkládání 
objemného (nebo jiného) odpa-
du podnikatelskými subjekty.

Velkoobjemové kontejnery
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajiš-

ťuje firma AVE Pražské komunální služby s.r.o.

B E Z P L A T N Á  P R Á V N Í  P O R A D N A  –  E X E K U C E

Tuto službu poskytuje MČ Praha 9 ve spolupráci s Exekutorským úřadem Prahy 9 (soudní 
exekutor Mgr. Michal Suchánek - www.exekucepraha.cz) sociálně slabším občanům, kteří 
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.

Termíny: 11. 12.  2019

V hale nové radnice Sokolovská 14/324, Praha 9 u infocentra se v den termínu konání 
bezplatné právní poradny budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní poradna 
se koná od 14 do 15 hodin v 1. patře, místnost 106. 

K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území 
MČ Praha 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz 
vydán Úřadem MČ Praha 9). 
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu požádat vám 
poskytnou pracovníci v infocentru.

V E L K O O B J E M O V É  K O N T E J N E R Y  P R O S I N E C

datum počet VOK čas stanoviště

2. 12. 1 15.00-19.00 Děčínská - horní parkoviště

3. 12. 3

13.00-17.00 Jetřichovická proti č. 10

14.00-18.00 Na Břehu x Mlékárenská

15.00-19.00 Zubrnická x Trmická

7. 12. 2
8.00-12.00 Vysočanské nám. x Prokopka

9.00-13.00 Před Mosty x Za Mosty

9. 12. 1 15.00-19.00 Drahobejlova - u st. metra Českomoravská

10. 12. 3

13.00-17.00 Pískovcová

14.00-18.00 Pod Strojírnami

15.00-19.00 Novoborská x Varnsdorfská

14. 12. 2
8.00-12.00 Bílinská x Litvínovská

9.00-13.00 Hrdlořezská u č. p. 64/43

16. 12. 1 15.00-19.00 Vysočanská 85/546

17. 12. 3

13.00-17.00 K Lipám x Chrastavská

14.00-18.00 Měšická x Novoborská

15.00-19.00 Jablonecká x Šluknovská

 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

Pozor na to, čím topíte!
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje spalování 

vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích 

na území hl. m. Prahy, schválilo Zastupitelstvo hlavního města 

Prahy 19. září 2019.

Ve Sbírce právních předpisů 
hlavního města Prahy byla 
tato obecně závazná vyhláška 
publikována pod č. 11/2019 Sb. 
hl. m. Prahy.

S účinností od 1. října 2020 
je touto vyhláškou zakázáno 
na celém území hlavního měs-
ta Prahy spalovat uhlí, uhelné 
brikety a koks ve spalovacích 
stacionárních zdrojích o jme-
novitém tepelném příkonu 
300 kW a nižším s výjimkou 
zdrojů, které slouží jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, nejsou-
-li navrženy rovněž pro přímé 
vytápění místa instalace, 
a dosahují alespoň emisních 
parametrů 3. emisní třídy.

S účinností od 8. října 2019 
je dále touto vyhláškou zaká-
záno po dobu vyhlášení smo-
gové situace na celém území 
hlavního města Prahy spalovat 
všechny druhy pevných paliv 
v krbech, kamnech a jiných 
spalovacích zdrojích o jmeno-
vitém tepelném příkonu 
300 kW a nižším, které ne-
mají sloužit jako hlavní zdroj 
vytápění objektu. Tento zákaz 
tedy dopadá jen na doplňkové 
spalovací zdroje, které jsou 
určeny pouze pro příležitostné 

vytápění. Informaci o vyhlá-
šení smogové situace společně 
s informací o tomto zákazu 
přitom hlavní město Praha 
zveřejní po vzniku smogové 
situace na své úřední desce 
a webových stránkách.

K dozoru nad plněním výše 
uvedených povinnosti jsou 
v souladu se Statutem hlav-
ního města Prahy příslušné 
úřady městských částí Praha 
1-22.

K případnému sankciono-
vání neplnění výše uvedených 
povinností jako přestupku 
proti pořádku v územní sa-
mosprávě jsou pak v souladu 
se Statutem hlavního města 
Prahy příslušné úřady všech 
městských částí.

Pro výměnu emisně nevy-
hovujících kotlů mohou lidé 
využívat kotlíkové dotace, 
o které šlo žádat od 21. října 
2019. Podrobné informace 
ke kotlíkovým dotacím jsou 
k dispozici na Portálu život-
ního prostředí hlavního města 
Prahy. Další možností pod-
pory výměny nevyhovujících 
zařízení bude dotační program 
Čistá energie Praha, který 
hlavní město vyhlásí na začát-
ku roku 2020. 

Požádejte o dotaci zaměřenou 
na komunitní život
Odbor kultury a cestovního ruchu přijímá žádosti o individuál-
ní účelové dotace zaměřené na komunitní život v městských 
částech (například: masopust, tříkrálový průvod, sousedské 
setkání). Dotace jsou určeny na akce konané v období od ledna 
do března 2020. Výše požadované dotace může být maximálně 
50 000 Kč. Žádost musí být dodána na podatelnu Magistrátu hl. 
m. Prahy nejpozději do 13. 12. 2019. Dotace není určena na ná-
kup předmětů jako např.: grily, stolky, židle apod. 
Více na  http://kultura.praha.eu/jnp/cz/individualni_ucelo-
va_dotace/zasady_a_formulare/index.html
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ncfenix.cz Pro vaši každodenní radost

Vánoce jsou pro
radost! Vaší i seniorů
z Vysočan

3. 12. – 19. 12. 2019

Pražské služby a AVE jsou připraveny 

na vánoční a novoroční svoz odpadu
Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a.s., a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během 

vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole.

Program svozu je vytvořen 
tak, aby nedocházelo k přepl-
nění nádob a nevznikal kolem 
nich nepořádek.

V termínu od 24. 12. 
do 31. 12. 2019 budou zajištěny 
standardní pracovní směny 
a svoz směsného odpadu bude 
probíhat podle příslušných 
svozových plánů, tedy jako 
v běžných dnech. Díky větší 
zátěži na separačních místech 
provádíme svozy tříděných 
složek odpadu v posíleném 
režimu. U tříděného odpadu 
budou v kritických oblastech 
posíleny svozy v období 23. 12. 
- 31. 12. 2019, jinak bude vše 
probíhat také podle přísluš-
ných svozových plánů.

Svoz směsného odpadu:

23.–31. 12. 2019 standardní svoz 
v pravidelných svozových dnech

1. 1. 2020 svoz až na výjimky 
neprobíhá, náhradní svoz pro-
běhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2020 bude probíhat 
standardní svoz s případným 
časovým posunem (max. 
1 den)

Svoz tříděného odpadu:

23.–31. 12. 2019 standardní 
svoz v pravidelných svozových 
dnech
23.-31. 12. 2019 v kritických 
oblastech budou posíleny svo-
zy ostatních složek tříděného 
odpadu
1. 1. 2020 svoz až na výjimky 
neprobíhá, náhradní svoz pro-
běhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2020 bude probíhat 
standardní svoz s případným 
časovým posunem (max. 1 den)

Vánoční stromky do popelnice 
nepatří

V případě, že máte veřejně 
přístupnou popelnici nebo 
kontejner na směsný odpad 
lze stromky volně odložit ved-
le nich, v ostatních případech 
(činžovní a rodinná zástavba 
nebo nádoby v kleci) prosíme 

o odložení vánočních strom-
ků k nejbližším kontejnerům 
na tříděný odpad. Vyhozené 
vánoční stromky rozhodně 
nepatří do nádob na směsný 
odpad, protože výrazně snižují 
jejich kapacitu.

Lidé by měli stromky vy-
hazovat nejlépe den před od-
vozem komunálního odpadu, 
aby nedocházelo k jejich pří-
lišnému hromadění v ulicích 
po zbytečně dlouho dobu. 
Stromky jsou do vozů na ko-
munální odpad nakládány 
v běžných svozových dnech 
a jejich odvoz bude probíhat 
po celý leden a únor.

Výjimka platí pro umělé 
stromky. Pokud už stromek 
dosloužil, rozhodně nepatří 
do kontejneru na  tříděný či 
směsný odpad, ale do sběrné-
ho dvora.

INZERCE
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Mistryně světa v aerobiku z Prahy 9
Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech se uskutečnilo 10.-12. října 2019 

v nizozemském Leidenu. Zlato odsud přivezla Nikol Ullrichová z Prahy 9.

Třináctiletá kadetka Nikol 
Ullrichová z Fitness Center 
Báry a Hanky Šulcové v Lei-
denu obhájila loňské vítězství 
a stala se tak podruhé dvojná-
sobnou mistryní světa v singlu 
a triu v kategorii ženy 11-13 let. 

Letošní rok je pro Nikol 
opravdu úspěšný. V květnu 
vybojovala titul mistryně 
Evropy v polském Krakově. 
Na začátku října se jí podařilo 
přidat do své pestré sbírky 
titul mistryně České republi-

ky. Mistrovství ČR se konalo 
v Aréně Sparta v Praze 9.

A jak tuto závodní sezónu 
hodnotí samotná závodnice? 
„Tento rok je pro mne oprav-
du významný. Jsem ráda, že 
se mi podařilo všechny tituly 
vybojovat a že se mi sestava 
na velkých závodech vždy 
povedla. Všichni rozhodčí 
mne ve fi nálových kolech dali 
na první místo, a to je pro mne 
i pro mnou trenérku Báru vel-
ká odměna.“

Příští rok se Nikol představí 
již v juniorské kategorii. Pře-
jeme jí hodně úspěchů a zdraví 
do další závodní sezony. red, 

foto: archiv Nikol Ullrichové

Přijďte na Spartu 

do Podvinného 

mlýna

UNYP Arena, 

Kovanecká 2405/27, 

Praha 9, e-mail: 

rezervace@acsparta.eu

7.-8. 12.  Mistrovství České 
republiky v karate

13. 12. od 18.00 HEROES 
GATE 23

14. 12. od 18.00 Florbalový 
zápas Black Angels x FBC Li-
berec

15. 12. od 17.00 Florbalový zá-
pas ACEMA Sparta Praha x FBŠ 
Hummel Hattrick Brno

16. 12. od 17.00 Televizní fl or-
balový zápas FbŠ Bohemians

22. 12. od 17.00 Florbalový 
zápas ACEMA Sparta Praha x 
Tatran Teka Střešovice

RK 
Nikol Ullrichová se v příštím roce před-
staví již v juniorské kategorii

„Zlatá“ Nikol s trenérkou Bárou 
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30.11. - 22.12.2019

NALAĎTE SE NA 
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Benefi ční fl orbalový turnaj
Pod záštitou městské části Praha 9 se 2. listopadu 2019 uskutečnil další ročník benefičního florbalového turnaje ve prospěch 

Sportovního klubu vozíčkářů Praha ve sportovní hale Podvinný mlýn.

„Celkem 12 fi rem se utkalo 
ve velmi pěkných a nabitých 
fl orbalových zápasech. Opět se 
zde sešlo více než 120 účastní-
ků z řad fi remních týmů. Halu 
navštívilo mnoho dalších ná-
vštěvníků z řad vozíčkářů i ši-
roké veřejnosti. Turnaj se nesl 
ve skvělé atmosféře. Celá akce 
je velkou podporou sportu lidí 
na vozíku,“ říká předsedkyně 
Sportovního klubu vozíčkářů 
Praha Michaela Krunclová.

Kromě fl orbalový turnajů se 
účastníci mohli seznámit s mno-

ha dalšími sporty pro tělesně 
hendikepované osoby provozo-
vané klubem. Jeden z účastníků 
turnaje nám prozradil, proč ho 
tato akce nadchla: „Tato akce je 
nabitá sportem a fair play, a to 
v podobě, kde mizí rozdíly mezi 
zdravými a hendikepovanými. 
Těším se již na další ročník.“ 

Spousta zážitků čekala 
na všechny, kdo přišli

K této benefi ční akci patří 
i turnaj ve stolním tenise, kte-
rý dává prostor účastníkům 

vyzkoušet hru proti hráčům 
na vozíku. Novým patronem 
turnaje se stal reprezentant ČR 
ve stolním tenise Dimitri Pro-
kopcov, který pomohl celý tur-
naj zahájit a byl mile překvapen 
kvalitní hrou lidí na vozíku. 

Dalšími sporty vozíčkářů 
k vyzkoušení zde byly orien-
tační závody, jízda na handbiku 
(speciální kolo pro vozíčkáře), 
monoski (lyže pro vozíčkáře), 
jízda na vozíku a potápění, kte-
ré se staly lákadlem jak pro do-
spělé, tak pro děti z řad široké 

veřejnosti. Možnost seznámit se 
speciálními pomůckami vozíč-
kářů návštěvníci ocenili a sami 
rádi vyzkoušeli, jak pomůcky 
fungují. 

Benefi ční akce si získala za-
sloužený ohlas i u dětí - kromě 
těchto aktivit byla připravena 
také zábava ve formě malo-
vání a tvoření ve výtvarných 
dílničkách a skákací hrad. 

Celým dnem provázeli zná-
mý sportovní moderátor Pavel 
Petr a Václav Uher. Text a foto: 

SKVP

Z benefi čního fl orbalového turnaje

Atletika Človíček podporuje 
děti s handicapem
Oblíbené atletické závody „Sejdeme se v cíli“ se konaly 

13. října 2019. Na stadionu Sparty v Podvinném mlýně závo-

dilo 312 dětí se svými rodiči.

Letošní 
podzim-
ní závody 
byly trošku 
výjimečné, 
jelikož děti 
obdržely 
dřevěné 
medaile 
a závodní 
disciplíny 
byly propo-
jené s dřevěným materiá-
lem – slalomový běh kolem 
dřevěných špalků, hod bam-
busem, skok přes dřevěný že-
břík, člunkový běh pro dřívka 
apod. Dopoledne za námi do-
razila i úžasná Rebeka Bábová, 
které jsme se letos rozhodli 

pomoci 
a věnovat jí 
celou částku 
ze vstup-
ného. Velmi 
nás těší pod-
pora rodičů 
a vybraných 
40 500 ko-
run. Peníze 
byly poslány 
prostřednic-

tvím nadace a budou věno-
vány na rehabilitaci Rebeky. 
Atletika Človíček ve spoluprá-
ci s MČ Praha 9 také vysadila 
na podzim letošního roku 10 
stromů. Děkujeme tímto MČ 
Praha 9 za podporu.  Za tým Člo-

víčků Dita

Strašidelný orienťák 
První listopadovou středu v podvečerních hodinách uspořáda-

la Tělocvičná jednota Sokol Prosek závody v orientačním běhu 

s názvem Strašidelný orienťák.

Trasa závodu vedla po naučné 
stezce kolem kostela sv. Vác-
lava přes Proseckou vyhlídku 
do přírodní památky Prosec-
kých skal. Závod v orientač-
ním běhu byl určen nejen pro 
děti a rodiče z našich oddílů, 
ale zejména pro všechny zá-
jemce z řad veřejnosti. Zámě-
rem akce bylo spojit sportovní 
a kulturní aktivitu se zábavou 
zahalenou do dušičkové atmo-
sféry.

Trasa v délce 2 km o převý-
šení 30 metrů byla v terénu 
vyznačena 20 refl exními 
lampióny s integrovanými 
kleštičkami pro orientační 
sport. Na startu obdrže-
li účastníci závodu mapku 
s očíslovanými kontrolními 
stanovišti, která měli nalézt 
v určeném pořadí.

Nejmenší děti vybavené 
lampionky a světýlky běžely 
v doprovodu rodičů. Na kaž-
dou skupinu čekalo na trase 
několik strašidel, která po-
kládala závodníkům otázky 
z historie Proseka. V cíli do-
stali všichni sladké odměny 
a mohli si opéci na táborovém 
ohni buřtíky.

Závodů se zúčastnilo přes 
170 soutěžících rozdělených 
do 50 skupin. Trasu zaběhl 
nejrychlejší závodník za 
19 minut, průměrná skupina 
zvládla trasu se všemi úkoly 
za 42 minut.

Letošní závody byly prvním 
ročníkem Strašidelného ori-
enťáku, těšíme se na setkání 
opět v příštím roce a děkuje-
me za podporu MČ Praha 9.
Kamila Petrů, náčelnice T.J. Sokol Prosek

Z atletických závodů „Sejdeme se v cíli“
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www.ceskydomov.cz www.ceskydomov.cz
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Poskytujeme domácí zdravotní péči a mobilní hospic.

Hledáme nové sestry do našeho týmu. Nabízíme 

nadstandardní platové podmínky a zaměstnanecké bonusy.

Pokud máte zájem o práci u nás, tak nám 

pošlete životopis na   nabor@zivotdoma.cz
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11. 12. 2019
PRAHA Divadlo Hybernia

 Ticketportal

HOST
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PLYNAŘ 
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

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

www.nasepraha.cz

časopis všech Pražanů
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ZEDNICKÉ, 
OBKLADAČSKÉ 

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz

mob. 602 386 895
4 849 270774

Byty na Proseku

ODHAD ZDARMA

bydlimenaproseku.cz

Albina Kashkarova
prodává

OPTIK CVIKR
 

Jablonecká 423
Tel.: 286 891 295

www.cvikr.cz
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FA J. MACHÁČ
Výměny van, baterií, klozetů a kuch.
desek. Instalace sprchových koutů

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

a plovoucích podlah.
Štukování, malování, lepení podhledů.

Sekání trávy a vyklízení.
tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

Až 250 000 Kč
za starožitnosti

do roku 1980
sklo, porcelán,

obrazy, nábytek
a jiné zajímavosti

PORADÍM
tel.: 603 505 686
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JEN V PRAZE A NIKDE JINDE 
Praze 

provozuje na jediném místě
– v estetickém a hubnoucím
centru Pretty Woman & Man
u Anděla. „Přístroj Bailine
střídá 40 programů, které se
zaměřují na konkrétní partie.
Pro zájemce nabízíme ukáz-
kovou půlhodinu zdarma,“ 
říká majitelka centra Renata 
Hawaz.

I MANŽEL TO OCENÍ
Úbytek centimetrů, zpevnění 
pokožky a odstranění celuli-
tidy – to vše metoda Bailine 
dokáže v poměrně krátké 
době. Je vhodná pro ženy, a co
je nutné zdůraznit, i muže
každého věku, vítají ji ženy
po porodu, je určená i pro 
sportovce, ale i pro lidi, kteří 
posilovnu viděli jen zvenku.

Metodu si oblíbila zpěvačka
Bára Basiková, ale také herec
a moderátor Petr Šimůnek,

,

modelka Nikol Buranská,
zpěvačka Michaela Nosková 
nebo Rola Brzobohatá.

LEPŠÍ NEŽ DŘINA  
V POSILOVNĚ 
Metoda funguje na jedno-
duchém principu. Nemusíte 
být nijak fyzicky zdatní 
ani sportovci, jednoduše se
položíte na lehátko a nechá-
te přístroj pracovat za vás. 
Jedna terapie trvá 45 minut. 
Nebo když máte čas a nála-
du, můžete dřít 
2,5 hodiny v posilovně.

Výsledek bude možná
stejný. Co je tedy příjemněj-
ší? Když využijete Bailine,
můžete si třeba i číst. 

„Právě díky nenáročnosti 

je metoda vhodná i pro star-
ší lidi a ty, kteří z časových
důvodů nestíhají návštěvu 
posilovny,“ uvedla Renata
Hawaz. První výsledky se 
dostaví už v prvních týd-
nech, k výraznější ztrátě
centimetrů dochází po
deseti lekcích. Chodit byste 
měli dvakrát až třikrát
týdně.

SCHOVÁTE KILA DO ZIMNÍCH KABÁTŮ? ŠPATNÁ
TAKTIKA, NENABÍREJTE A HUBNĚTE V CHLADNU

Padá listí, vstáváme do tmy, vybalujeme ze skříně rukavi-
ce. Prostě podzim, a zima za dveřmi. Možná vás napadne, že 
nějaké to kilčo zamaskujeme bundou či kabátem. Je to tak?
Samozřejmě že ne. Hubnout či udržovat váhu je třeba nyní. Jde
to díky unikátním metodám - Bailine a lipodestrukce pomocí 
přístroje Med Contour. Obě najdete jen v estetickém a hub-
noucím centru Pretty Woman & Man u Anděla, kde připravili
pro ženy i muže zimní dárkové poukazy. 

BÁRA BASIKOVÁ si metodu Bailine oblíbila.Á

info
Nádražní 110, Praha 5 - Andí ěl
www.prettywomanandman.cz 
Telefon: 257 313 721, 
602 935 671 
Otevřeno: Po–pá 7:30–19:30, 
so 9:00–13:00

Cílem maderoterapie je elimi-
novat tuk, který se hromadí 
v různých částech těla, jako 
jsou boky, stehna a břicho. 
Tento typ lymfatické masá-
že aktivuje mikrocirkulaci 
v ošetřené oblasti, detoxikuje 
organismus, eliminuje tuky
a fibrozní celulitidu (tzv.
pomerančovou kůži). Made

((
-

roterapie se provádí dřevěný-
mi nástroji (válečky) ze 100%
přírodního materiálu.

Novinka pro ženy i muže:
Maderoterapie z Kolumbie!

Bailine

ELIMINUJE tuk lymfatickou masáží

info
Maderoterapie je vhodný vánoční dárek
jak pro ženy, tak i pro muže. Maderote-
rapie - pro krásné hladké tělo bez tuku 
a bez celulitidy! Na maderoterapii by se 
mělo chodit 3x v týdnu první výsledky
jsou viditelné po 5 až 6 ošetření.

1 terapie 980,- vánoční akce 880,-
10 terapií 8800,- vánoční akce 7600,-

Dárková poukázka

Estetické a hubnoucí centrum Pretty Woman & Man
Nádražní 110 | 150 00  Praha 5 - Anděl | Tel.: 257 313 721 | GSM: 602 935 671
www.prettywomanandman.cz

na:
pro:
od:

platnost poukázky do:
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