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Ambulantní pracoviště zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu cévních onemocnění

CÉVNÍ CHIRURGIE
ANGIOLOGIE
ŽILNÍ CHIRURGIE

Cévní vyšetření
Pracoviště
Čekací doba
Jsme specialisté Na našich praco- Minimální čekací
na onemocnění vištích kooperuje doba na vyšetření
tepen a žil
angiolog i cévní
i operaci
chirurg

Žilní chirurgie
Miniinvazivní
endovenozní
metody žilní
chirurgie

Anestezie
Provádíme operace bez celkové
narkózy

Jednodenní
Sklerotizace žil
Cena
chirurgie
Provádíme este- Cena operace je
Operační výkony tickou sklerotera- ﬁxní, sleva pro
pii křečových žil
klienty VZP,
bez nutnosti
OZP a ZPŠ
hospitalizace

OBJEDNÁNÍ: 731 591 466, e-mail: info@angiochirurgie.cz
ANGIO – CHIRURGIE, Osinalická 1104/13, Praha 8, www.angiochirurgie.cz
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Centrum pro léčbu KŘEČOVÝCH ŽIL
Endovenózní operace křečových žil
t Minimálně invazivní metoda pro léčbu křečových žil tLokální anestézie, nitrožilní uzavření
tMetoda je šetrná, účinná a bezpečná
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PŘEČTĚTE SI

4–7 Z radnice

Vážení čtenáři,
měsíc únor je neodmyslitelně spojen s dobou masopustu, která se počítá od Tří
králů do Popeleční středy.
A třebaže tradiční průvod
masopustních masek u nás
na Střížkově vyrazí do ulic
až 2. března, je nejvyšší čas
na přípravu, chcete-li se
s maškarami také poveselit.
Letos jsou zvláště vítány
převleky za zvířata a nemusíte být jen za tradiční masopustní medvědy.
To, že děti mají k digitálním
technologiím velmi blízko,
ví snad každý rodič. V Mateřské škole Kytlická už
několik let zapojují kluky
a holčičky do programu pro
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mezinárodní spolupráci škol
na dálku eTwinning a počítače jim umožňují komunikovat a sdílet své výtvory
přes internetovou platformu
se svými vrstevníky z jiných
zemí. Co všechno při tom
dokázali, se dozvíte v tomto
vydání Devítky.
Podrobně se také věnujeme
problematice zón placeného stání. O podmínkách
připojení MČ Praha 9 k celoměstskému parkovacímu
systému jednalo nové zastupitelstvo před Vánocemi
loňského roku.
A nechybí ani pozvánky na kulturní, sportovní
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INZERCE

Nejčastější mýty o Rentě z nemovitosti
Mýtus 1: V případě zpětné hypo- nemovitost je po celou dobu
téky musí senior svou nemovitost trvání smlouvy ve vlastnictví
odprodat.
původního majitele. V přípaFakt: Model zpětné hypotéky od společnosti FINEMO.
Chcete vědět více?
CZ funguje na principu úvěru
zajištěném zástavním právem
̭͗Přečtěte si příběhy klientů a odpok nemovitosti, což znamená, že
Výhody Renty z nemovitosti:

̭͗Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).
̭͗Za života nemusíte nic splácet.
̭͗ Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
̭͗Můžete žít důstojněji a život si
více užívat
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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 spotřebitelských úvěrů.

dě dodatečného nárůstu ceny
z toho proﬁtuje samozřejmě
on. Tento úvěrový model je ve
světě daleko běžnější než druhý
známý model zpětné hypotéky,
u nějž k prodeji nemovitosti
opravdu dochází.
Mýtus 2: V případě krachu společnosti přijde senior o všechno.
Fakt: Pokud by společnost
FINEMO.CZ zkrachovala, klienti
o svou nemovitost nepřijdou a až
do konce svého života zůstanou
jejími vlastníky. Jedinou změnou
by bylo převedení dosavadních úvěrových smluv na nové
majitele společnosti FINEMO.
CZ nebo na nové majitele smluv
s klienty. Na podmínkách smluv
by se nic nezměnilo. Klienti by
i nadále bydleli ve své nemovitosti a teprve po jejich smrti by se
úvěr splácel zpět. V případě nevy-
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placené renty by noví majitelé
pokračovali v jejím vyplácení.
Mýtus 3: Smlouvu o zpětné
hypotéce nebude v budoucnu
možné vypovědět.
Fakt: Toho se senioři nemusejí
obávat, protože dle Zákona o spotřebitelském úvěru mají možnost
úvěr kdykoliv splatit a tím smlouvu ukončit. V takovém případě je
účtován poplatek ve výši 0,5 %
z celkové dlužné částky.
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 Renta z nemovitosti, ﬁnanční produkt určený pro seniory, vyvolala v posledních letech v České republice mnoho
pozitivních i negativních emocí. Také se objevily různé
mýty. Pojďme se podívat na ty nejčastější z nich:

3

Z

R A D N I C E

O ocenění osobností Prahy 9 rozhodují
sami obyvatelé městské části
Pro morální ocenění svých občanů za jejich příkladné a inspirativní počiny má městská část Praha 9 od roku 2010 nástroj v podobě udělování několika čestných cen. O tom, kdo si je převezme, rozhodují obyvatelé Devítky, kteří budoucí laureáty sami navrhují.
Ocenění budou vyznamenaným i letos předávána v září
na slavnostním zasedání
u příležitosti výročí, kdy císař František Josef I. udělil
Vysočanům právo používat
městský znak v podobě, jakou známe dodnes. Výchozí
podmínkou pravidel deváté
městské části pro udělování
ocenění občanům je, že vlastní
návrhy podávají sami jednotliví občané, případně instituce
prostřednictvím svých zastupitelů. Jména navržených
laureátů je však třeba oznámit
do 31. května 2019.

Žijí mezi námi
Žijí s typickou skromností
a pokorou a většinou jen jejich nejbližší okolí ví, jakými
vzácnými osobnostmi jsou,
jak významný život, působení
a dílo je s nimi spojeno a váže
se ke konkrétním oblastem
potřebného rozvoje, proměn
a prezentace právě naší městské části. Třeba právě vy je
dobře znáte, a proto nejlépe
víte, že si takové ocenění právem zaslouží. A právě vy můžete iniciovat svým návrhem,
podaným do konce května
2019, ten rozhodující krok
k tomu, abychom je lépe po-

Čestná cena městské části Prahy 9

znali i my ostatní. A společně
získali tolik potřebné a motivující příklady, protože ani
nám není lhostejná lokalita,
ve které žijeme, a dokážeme
si vážit všech výjimečných
osobností.

Podmínky pro udělení
ocenění, formulář návrhu
na ocenění a také proﬁly
již oceněných občanů najdete na našich webových
stránkách: www.praha9.cz,
potřebné formuláře jsou k dis-

pozici rovněž v Informačním
centru radnice ve Vysočanech
a na Proseku (tam je také
vyplněné můžete odevzdat).
Vaše návrhy budou projednány v Radě a Zastupitelstvu MČ
Praha 9. red, Foto: mk

KDO UŽ OCENĚNÍ ZÍSKAL?

Čestný občan MČ Praha 9
2011
PhDr. Zdeněk Mahler, Dr. h. c.

2015
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., dr. honoris
causa mult.
2017
Jaroslava Mokrá

Cena městské části Praha 9
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2010
Mgr. Eliška Kasinová
Pavel Lopata
Patrik Šala

2013
Zdeněk Kopenec
Marta Landová
Ivan Kieslinger

2012
David Svoboda

2010
Stanislav Bártl
Jiří Jonáš
Miroslav Kuranda
Rudolf Obid
Lili Šaraříková – in memoriam
2011
Libuše Havelková
Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča
MUDr. František Neradílek
2012
Mgr. Jaroslava Halamová
Božena Jíšová

Cena starosty MČ Praha 9

RNDr. Otakar Mach
MUDr. Alena Machová

2014
František Horký
2015
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
Eduard Krützner
Ing. František Grée – in memoriam
Jaroslav Satoranský
Vladimír Zedník
2016
Pavel Baudys – in memoriam
Prof. Josef Kolmaš
Jan Král

2014
Jaromír Kincl
Olga Jiráková
Zdeňka Čechová
Ragbyový klub Praga Praha

2018
Dana Martínková
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2012
Vlasta Houdková
Danuše Mrkvičková
Petr Poklop
2013
Jiří Krejčí
Roman Holk
Petr Hoško

2017
Prof. František Pišinger
Aleš Frabša
Petr Maišaidr
Ivana Kadlečková

M ĚS TS K É

2011
Martina Drijverova
Soňa Holubová
Vlasta Křišťanová
Petr Kmenta
Jan Schütz
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2015
Ing. Aleš Vejšický
Ragbisté Praga Vysočany
2016
Růžena Dejmková
Ing. Jiří Navrátil
Miloš Kříž
MUDr. Marta Smutná
Mgr. Michaela Žáčková
2017
Ing. Eduard Juran
Matěj a Kryštof Špilarovi
Bc. Andrea Dunděrová
Aleš Jindra a Jan Grunta
MUDr. Jana Bláhová
Rugby Club Sparta Praha
2018
Ludmila Antonyová
Ing. Jiří Dufek
Ing. Dita Franklová
Ing. Michal Petrov
Karel Beneš
Střížkovská občanská solidarita
Spolek za veselejší Střížkov
Záchrana Proseka
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Zóny placeného stání mají řešit
parkování, ne vybírat další peníze od lidí
Jednotný systém zón placeného stání (ZPS) v podobě fialové zóny, v první etapě v Libni a Vysočanech, s cenovou sazbou první
dvě hodiny stání zdarma a 30 Kč za každou další započatou hodinu pro nerezidenty – to jsou podmínky připojení MČ Praha 9
k celoměstskému parkovacímu systému, které schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 9 dne 18. prosince 2018.
Zastupitelé revokovali usnesení svých předchůdců z 12. prosince 2017. Čeho se revokace
týkala, jsme se zeptali radního
pro dopravu MČ Praha 9 Tomáše Holečka.
Souhlas s připojením MČ
Praha 9 k celoměstskému parkovacímu systému, tzv. zónám
placeného stání, dalo Zastupitelstvo MČ Praha 9 již v předchozím volebním období. Ale
vzhledem ke zdržení v celé realizaci nám bylo doporučeno,
aby zájem o připojení do systému zón placeného stání potvrdilo i nové zastupitelstvo.
Po pečlivém uvážení jsme se
rozhodli přistoupit na citlivější
řešení hrazení stání, a to tak,
že v plánované ﬁalové zóně by
byly první dvě hodiny stání
zdarma a každá další započatá
hodina by stála 30 Kč za hodinu pro nerezidenty. To bylo
důvodem revokace části původního usnesení, ve kterém
byla navržena částka 20 Kč
za první dvě hodiny stání.
O zónách placeného stání
na Devítce se mluví několik let.
Jejich zavedení bylo na spadnutí
už v květnu 2016. Co je za zdržením?
Připojení k celoměstskému
parkovacímu systému řešíme
s Magistrátem hl. m. Prahy,
stejně jako jiné městské části,
dlouhodobě. Na rozdíl od mnohých ale máme více připomínek, protože preferujeme
potřeby vlastních občanů.
Můžete být konkrétní?
V souvislosti s řešením parkování se snažíme nalézt rovnováhu mezi ochranou rezidentů
a možností krátkodobého
parkování (v řádech několika
hodin) pro jejich příbuzné,
známé a drobné živnostníky
(opraváře, elektrikáře, kominíky apod.), kteří k nim
přijíždějí. A v neposlední
řadě nechceme odstřihnout
podnikatele v Praze 9 od jejich zákazníků, kteří k nim
v mnoha případech za nákupy
a službami přijíždějí automobily. Po mnoha jednáních, jak
s hl. m. Prahou, tak obyvateli
MČ Praha 9, jsme přednesli už
Ú N O R
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před třemi lety zásadní připomínky k podobě jednotného
systému na území MČ Praha 9.
To byly podmínky, aby zóny
placeného stání v MČ Praha 9
byly smíšené (ﬁalové) s nízkou
cenovou sazbou za hodinové
stání, s výjimkou okolí O2 areny
v době konání akcí?
Tehdy jsme požadovali hodinové stání ve výši 10 Kč, ale
reakce tehdejšího náměstka
primátorky Petra Dolínka
na naše připomínky byla
taková, že si na konci roku
2016 nechal zpracovat ekonomickou analýzu našeho
požadavku a vyrozuměl nás,
že náš návrh by představoval
ﬁnanční ztrátu pro hl. město
Prahu ve výši zhruba 10 milionů ročně. Přesto, že jsme
si byli jisti, že tato analýza
nebere v potaz všechny naše
argumenty, a přesto, že jsme
písemně upozorňovali, že
smyslem systému není vybírat
od lidí další peníze, ale vyřešit
neuspokojivý stav parkování.
Dnes ale dokonce přicházíte
s požadavkem, že první dvě hodiny stání by měly být zdarma…
Nejde nám prioritně o výběr
peněz za parkování v naší
městské části, ale o regulaci
parkování, tak aby volné místo pro svůj vůz našli především místní obyvatelé. Praxe
je zatím taková, že v ulicích
Prahy 9 parkují lidé, kteří
sem jezdí za prací. Ty od parkování odradí 30korunová
sazba za hodinu, třebaže by se
počítala od třetí hodiny stání.
Zatímco první dvě bezplatné
hodiny stání přivítají návštěvy rezidentů i podnikatelé,
k nimž zákazníci jezdí auty.
Ale jednotný charakter parkovacích zón v Praze 9 a částka
za parkování nejsou jedinými
požadavky, které máte…
Rádi bychom také prosadili, aby
bylo v rámci ZPS rozlišováno
mezi Pražany (držiteli parkovacího oprávnění) a ostatními
řidiči tak, aby držitelé parkovacího oprávnění mohli po dobu
2 hodin/den zaparkovat i v jiné
městské části zahrnuté do ZPS

bez nutnosti platit další poplatky. Samozřejmě s výjimkou
památkových rezervací v MČ
Praha 1 a MČ Praha 2. Od samého začátku se snažíme prosadit,
aby zóny placeného stání Prahu
ještě více nerozdělovaly, ale
naopak umožnily obyvatelům
Prahy zaparkovat v celé metropoli. I to byl důvod, proč MČ
Praha 9 podepsala už v květnu
2016 memorandum o spolupráci
v oblasti dopravy s Prahou 1,
2, 3 a 10. (Pozn. red.: Koncem
ledna se sejdou zástupci městských částí, které memorandum podepsaly, aby se dohodli
na další spolupráci po loňských
volbách, z nichž vzešla nová zastupitelstva). Na tomto základě
se snažíme modiﬁkovat systém
zón placeného stání, jelikož se
postupně ukazují nedostatky
stávajícího systému. Věříme,
že se nám podaří prosadit zóny
placeného stání plně funkční
a spravedlivější k rezidentům.
Ovšem konečné slovo bude mít
Magistrát hl. m. Prahy jako zřizovatel ZPS.
Jak se Magistrát hl. m. Prahy
zatím staví k vašim požadavkům?
Vzhledem k tomu, že se
o možnosti bezplatného tarifu v prvních dvou hodinách
parkování v zónách placeného
stání zatím nejednalo, bude
naše požadavky projednávat
komise hl. m. Prahy pro parkování. Termín jejího jednání
v tuto chvíli ale neznáme. mk

Stanovisko České pirátské strany
Když byly v roce 2016 zavedeny parkovací zóny v části
Prahy 8, přivedlo to na rozhraní Libně a Vysočan mnohé
přespolní motoristy hledající
bezplatné parkování. Ochrana
rezidentů tak byla hlavním
impulzem pro rozšíření parkovacích zón na Prahu 9.
Piráti však mají k návrhu
radnice několik připomínek.
Máme tu však prostor jen
na jednu. Dnes je většina ulic
v okolí O2 areny chráněna
systémem rezidentního parkování. Ten by ale dle plánu
radnice měl úplně skončit.
Návrh totiž počítá s volným
DEV ÍTKA
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nočním parkováním pro
všechny. Tedy právě v době,
kdy bývá nalezení volného
parkovacího místa pro místní
největší oříšek. Ačkoli se počítá s výjimkou pro akce v O2
areně, je pro nás takové řešení
nedostatečné.
Jako kompromis Piráti prosazují variantu osvědčenou
z Prahy 7, tedy systém smíšeného parkování. Ten chceme
zavést právě v těch ulicích,
kde je dnes rezidentní systém.
Přes den by zde platily stejné podmínky jako v návrhu
z radnice. V noci by zde ale
mohli parkovat pouze rezidenti. A jak to vidíte vy?
Zastupitel MČ Praha 9 Václav Vislous

Stanovisko ANO 2011
Řešení parkování považujeme za jednu z hlavních výzev
tohoto volebního období.
Uvítali jsme, že Zastupitelstvo
městské části Praha 9 na svém
zasedání dne 18. 12. 2018 znovu otevřelo otázku připojení
městské části Praha 9 k celoměstskému parkovacímu systému v Libni a Vysočanech.
Schválenou korekci předchozí úpravy, tedy cenovou
sazbu první dvě hodiny stání
zdarma a 30 Kč za každou další
započatou hodinu pro nerezidenty, respektujeme. Jedním
dechem je však nutno dodat,
že jsme spokojeni částečně.
Fialové zóny jsou totiž jedním
nástrojem z mnoha, jak parkování řešit. Rozhodně nejsou
všespásné a určitě nejsou
vhodným řešením pro všechny lokality Prahy 9.
Vzpomeňme třeba Střížkov
a Prosek. Tamější „prosecká
strkačka“ je zřejmým důkazem, že nás auta doslova
vytlačují z chodníků a jejich
počet roste rychleji než nově
vytvořená místa.
Zde nestačí pouze „malování na zem“, musíme vytvořit
další desítky či snad stovky
nových parkovacích stání pro
místní obyvatele, a třeba i pod
zemí. Technologie už na to jsou
a v zájmu obyvatel Prahy 9
musíme být připraveni nacházet to nejvhodnější řešení.
Zastupitel MČ Praha 9 Martin Hrubčík
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Zemřel architekt Otakar Kuča
Nositel moderních trendů v krajinářské architektuře doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča, jehož jméno je neodmyslitelně spojené
i s MČ Praha 9, zemřel 22. prosince 2018 ve věku 91 let. Poslední rozloučení se konalo 3. ledna 2019.
Otakar Kuča patřil k našim
předním odborníkům v oblasti krajinářské architektury.
Spojoval v sobě vzácným
způsobem několik profesí: byl
tvůrčím architektem, znalcem a ochráncem přírody,
umělcem, vědeckým pracovníkem a vysokoškolským
pedagogem. Profesní orientaci
přitom vyvažovala i mimořádná erudice v oblasti dějin
umění a historie, stejně jako
neutuchající zájem o hledání
širších civilizačních souvislostí
a vlivů.
Po absolutoriu na Fakultě
architektury a pozemního
stavitelství ČVUT působil Otakar Kuča, při postgraduálním
studiu teorie a vývoje architektury, jako asistent profesora
Oldřicha Stefana. Tvůrčí prostor našel posléze ve Výzkumném ústavu výstavby
a architektury (VÚVA) a jako
projektant nastoupil ihned
po jeho zformování do Státního ústavu pro rekonstrukci
památkových měst a objektů
(SÚRPMO). Mezi jeho nejvýznamnější práce patří zámecké
zahrady v Holešově, Jindřichově Hradci, Kratochvíli a v Tróji,
stanice metra Malostranská,
promenáda a fontána v Mariánských lázních, park Přátelství na Proseku nebo pražské
zahrady Kajetánka, Voršilská
a Strahovská a z poslední doby
Františkánská zahrada v Praze,
Akropole na Vyšehradě a Hanácké náměstí v Kroměříži.
Jako významný odborník
byl Otakar Kuča zván k účasti
na mezinárodních konfe-

Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča převzal v roce 2011 Cenu městské části Praha 9.

rencích a členství v porotách
architektonických soutěží. Byl
členem mnoha profesních mezinárodních organizací, mimo
jiné v letech1968-73 členem
Velké rady Mezinárodní federace architektů-krajinářů
(IFLA) a 1993-97 členem Rady
Pražského hradu, a v neposlední řadě pedagogem
na Technické univerzitě v Berlíně, ve Škole architektury
Akademie výtvarných umění
a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, přednášel na Fakultě architektury na ČVUT
a Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.
Za komparativní studie pro
UNESCO Lednicko-valtický

areál a kroměřížské zahrady
a zámek obdržel Otakar Kuča
stříbrné medaile Mendelovy
univerzity a města Kroměříže
a za svoji celoživotní práci byl
v roce 2003 Obcí architektů
vyznamenán Cenou osobnosti
české architektury. V roce
2015 pak obdržel cenu Ministerstva kultury ČR za přínos
v oblasti architektury.

O parku Přátelství
V letech 1974 až 1976 zpracoval architekt Otakar Kuča
ve spolupráci se specialisty
Hydroprojektu projektovou
dokumentaci nového parku
Přátelství na Proseku, který
byl postupně realizován v le-

Původní architektonický návrh parku Přátelství, pod nímž je podepsán architekt Otakar Kuča
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tech 1976-1983. Z původního
záměru ale byla vybudována
jen jedenáctihektarová střední
část. Bylo to i z důvodu ekonomického, kdy se 23 hektarů
plochy parku zdálo být „přehnaným ekonomickým luxusem nepřinášejícím kýžený
efekt společensko-kulturního
vyžití“.
Park Přátelství na Proseku
vytvořený v duchu anglických
krajinářských parků, jehož
hlavním motivem jsou soustavy vodních ploch a vodotečí,
se stal příkladem vynikajícího
soudobého řešení rozlehlého
městského parku uvnitř uniﬁkované sídlištní zástavby.
„…navrhovat veřejný park
v takovémto rozsahu není
běžná úloha,“ vzpomínal arch.
Otakar Kuča pro měsíčník Devítka před deseti lety. „Souvisí
to se šedesátými lety 20. století… V té době Praha vypsala
veřejnou soutěž na městský
park na Proseku. Což bylo
novum. Soutěže jsem se zúčastnil s návrhem, v němž
byl park původně větší, než
je dnes. Měl v něm stát kulturní dům s dětským domem
– na jeho návrhu se podílel architekt Zdeněk Vávra, a terasa
s obchodní a společenskou
vybaveností. Za normalizace
byl však projekt okleštěn,
takže zůstala jen jeho střední
část. Naštěstí se ale zachoval
navrhovaný vodní systém.“ 
red, Foto: archiv
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Nad architektonickými návrhy
nové části parku Přátelství
Městská část Praha 9 předložila veřejnosti návrhy projektů, které by měly být realizovány v nové části parku Přátelství na pozemcích u stanice metra Střížkov. Zájemcům je prezentovali jejich autoři, krajinářští architekti Ing. Pavlína Malíková a Ing. Aleš
Steiner 22. ledna v Kulturním a rodinném centru Knoflík na Proseku za přítomnosti členů vedení vysočanské radnice.
Návrhy projektů zpracovali
krajinářští architekti na základě požadavků, které zazněly
od obyvatel Proseka a Střížkova při loňských veřejných setkáních na téma, co by chtěli
v nové části parku mít, a připomínek, jež došly na adresu
městské části písemně.

Park pro všechny generace
„Z loňských setkáních s našimi spoluobčany a podnětů,
které přišly na radnici písemně, vyplývalo, že na pozemcích na Střížkově by měl
vzniknout park pro všechny
generace, který by navazoval
na charakter už existujícího
sousedního parku Přátelství,“ konstatoval starosta
MČ Praha 9 Jan Jarolím. „Lidé
zde chtěli vytvořit zóny tak,
aby tu nerušeně mohli vedle
sebe relaxovat senioři, aktivní
lidé nebo větší děti. Aby tady
byly ﬁtness prvky, pikniková místa, pítka. Žádané bylo
brouzdaliště pro děti, ale také
bistro, které by návštěvníkům
parku poskytlo občerstvení
i sociální zázemí. K dalším
požadavkům spojeným s budováním nové části parku
Přátelství patřilo zklidnění
Jablonecké ulice a odclonění
nového parkoviště podél Vysočanské ulice, které nahradí
parkoviště u Jiřetínské, jehož
plochy budou zazeleněny.
A většina těch, kteří přišli
na veřejná setkání nebo poslali
své podněty, nechtěla v novém parku cirkusová představení, která se na Střížkově
každoročně odehrávala.“
Z původních 8,5 bude 12,8 ha
parku
Autorem architektonické
studie, podle níž byl vybudován park Přátelství, byl
Doc. Dr. Ing. arch. Otakar
Kuča, CSc. Nová část parku
podle návrhu Ing. Pavlíny
Malíkové a Ing. Aleše Steinera, kteří už byli u revitalizace parku Přátelství po roce
2000, ideově navazuje na jeho
původní myšlenku vytvořit
na suchém Proseku zelenou
oázu.
Ú N O R
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Do centra nové části parku je navržena „zahradní restaurace“ s pergolou k posezení. Vizualizace: Ing. Pavlína Malíková a Ing. Aleš Steiner

Síť cest odpovídá měřítkově
i svou hustotou původnímu
vzoru a vytváří tak základní
funkční členění parku. Chodníky a pěšiny jsou navrženy
z větší části z asfaltu, který je
i v parku Přátelství, navíc je
výborný z hlediska funkčního
využívání cest i údržby. Nechybí však ani mlatové pěšiny
a plochy, v obytné zóně pak
kamenná dlažba.
Nadčasové tvary a materiály
prověřené v původním parku
nachází uplatnění i v nové části. Otisk lámavých křivek vodní soustavy se promítá ve tvaru

víceúčelové velké herní plochy,ušlechtilých betonových
prefabrikátech v sedacím lemu
okolo hřiště a stupních kruhového amﬁteátru. Fenomén
vody zosobňují v amﬁteátru
vodní střiky, vodní hřiště pro
děti s mnoha vodními atrakcemi, které se v zimě může
změnit na ledovou plochu pro
bruslení. A právě kruhový
amﬁteátr o vnitřním průměru
25 metrů a ploše 490 m², který
bude oproti úrovni parku zapuštěný o výšku čtyř sedacích
betonových stupňů do země,
by se měl stát srdcem parku.

S PA R K E M J E S P O J E N O I PA R K O VÁ N Í
V první etapě prací na prodloužení parku Přátelství je od 26. listopadu 2018 budováno
nové parkoviště s 260 místy podél Vysočanské ulice, na kterém budou mít nová místa
řidiči, kteří dosud využívali parkoviště u Jiřetínské ulice. Stávající parkoviště u Jiřetínské
poté nahradí zelená plocha, jež bude součástí nové části parku Přátelství.
Na ﬁnancování výstavby tohoto nového parkoviště, příjezdové komunikace, veřejného
osvětlení, nové zelené výsadby, jež bude včleněna do budoucího parku Přátelství okolo
stanice metra Střížkov, a odstranění starého nevyhovujícího parkoviště v Jiřetínské ulici
získala MČ Praha 9 z rozpočtu hl. m. Prahy 25 milionů korun.
Na veřejném setkání nad architektonickými návrhy projektů v nové části parku se v Knoflíku rozhořela rovněž diskuze o parkování na Proseku a výhrady zazněly na navrhovanou
podobu parkoviště podél Vysočanské ulice.
„Navrhovaná podoba parkoviště je jedinou možnou, protože parkoviště je umístěno nad
tubusem metra, tedy v jeho ochranném pásmu. Proto zde nelze vybudovat několikapodlažní parkovací dům ani podzemní parkoviště,“ vysvětlil radní pro dopravu MČ Praha 9
Tomáš Holeček.
Ostatně zelené plochy u stanice metra Střížkov mají své označení jen od travního
porostu, který tu je. Z hlediska stavařů se o „zelenou louku“ nejedná. Vede tudy vysoké
napětí, tudíž je třeba počítat s jeho ochranným pásmem. Stejně jako tu své nezanedbatelné ochranné pásmo má horkovod. Nemluvě o tom, že plochy jsou protkány hustou
sítí vedení elektřiny, vody, optických kabelů… Každá podzemní stavba tedy znamená
přeložit je, pokud je to vůbec možné.
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Ve středu parku, kde se
koncentruje společenský
a kulturní život, je navržena
„zahradní restaurace“ s originální dřevěnou pergolou s posezením. Kromě občerstvení
se zde počítá s vybudováním
veřejných toalet nebo půjčovny sportovních potřeb.
Dále od středu parku se pak
budou nacházet klidnější zóny.
Prodlouženou část parku
zakončí směrem k Lovosické
ulici terénní val s bohatou výsadbou stromů a keřů.
K výsadbě v nové části
parku je navrženo 187 stromů
a vícekmenné keře, které pomohou rozčlenit jeho prostor
a zároveň jako jediné je lze
vysázet v ochranném pásmu
vedení vysokého napětí. To
by mělo být odsud přeloženo
v letech 2022-24. Dále jsou
zde plánovány záhony trvalek (více než 1000 m²), jež by
měly navodit dojem původní
prosecké stepi, a samozřejmě
travnaté plochy a pobytové
louky (26 000 m²).
Rozloha parku Přátelství se
tak z dnešních 8,5 hektaru
rozšíří o 4,3 hektaru. Mluvit
o konkrétních termínech realizace je zatím předčasné.
V letošním roce budou probíhat projektové práce a práce
spojené s procesem stavebního
řízení.mk
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Barevný slon Elmer spojil děti
z Itálie, Španělska, Rumunska
Program pro mezinárodní spolupráci škol na dálku eTwinning, spravovaný v České republice Domem zahraniční spolupráce, dává
mateřským školám jedinečnou možnost spolupracovat se školkami v jiných evropských zemích. Školky spolu komunikují a sdílejí
své výtvory přes internetovou platformu a jak děti, tak učitelé se touto cestou přirozeně zdokonalují ve využití digitálních technologií. Mateřská škola Kytlická z Prahy 9 je jednou z mála u nás, která se do eTwinningu aktivně již několik let zapojuje.
Rozdílní, ale podobní – Different
but simalar
… to je název zatím posledního
ukončeného projektu, jehož
se zúčastnilo deset tříd dětí
od 5 do 8 let z České republiky (třídy Medvídci a Ovečky
z MŠ Kytlická), Itálie (4 třídy),
Turecka, Španělska a Rumunska. Děti prostřednictvím
patchworkového slona Elmera
objevovaly, jak jsou kulturní
rozdíly hodnotou, a nikoliv
překážkou.
„Plnění jednotlivých úkolů
projektu Rozdílní, ale podobní
bylo postaveno na příběhu
patchworkového slona Elmera, který se svou barevností
lišil od ostatních slonů. Trápil
se kvůli tomu, opustil stádo
a vydal se na cestu, kde poznával jiná zvířata, lidi a země.
A postupně se ukazovalo, že
i když vypadá jinak, je to slon
jako ostatní. A děti, jak postupně plnily jednotlivé úkoly,
poznávaly, že i když ostatní
děti v Evropě a jinde ve světě
trochu jinak vypadají, mají
jinou barvu pleti, jinak mluví, jinak se jmenují, žijí v jiné
kultuře, pořád to jsou děti,
které si chtějí hrát, mají v oblibě lego, ale i podobná jídla,
chodí do podobných školek,
mají stejně pocity…,“ vysvětluje Bc. Kateřina Navarová,
učitelka a zástupkyně ředitelky MŠ Kytlická a zároveň ambasadorka eTwinningu v ČR.
Když přišel Elmer do Čech
Elmer postupně navštěvoval
školky v zemích, které se zapojily do projektu, a děti mu
ukazovaly, kde žijí, kam chodí
do školky, co dělají, jaké zajímavosti a historické památky
se nacházejí v jejich zemích,
a to vše se nakonec spojilo
do velkého poznávacího sloního výletu zachyceného nejen
ve videu, ale také v legopříběhu, na jehož sestavení se
všechny děti podílely. Protože
s legem si rádi hrají kluci i holčičky bez rozdílu národnosti.
8
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„My jsme s Elmerem vyrazili do Zoofarmy v Radonicích.
Tady jsme jemu a prostřednictvím videa, které jsme tu natočili, také všem zúčastněným
dětem, ukázali u nás žijící
zvířata a rovněž jsme se zúčastnili krmení zvířátek v lese.
K videu pak děti připojily své
komentáře,“ vysvětluje Kateřina Navarová.

Společným jazykem je angličtina
A když je řeč o komentářích –
komunikačním jazykem mezi
učiteli byla angličtina a aktivně se s ní seznamovaly i děti,
např. při zpívání koled, pohybové hře, otvírání adventního
kalendáře s anglickými výrazy
v jednotlivých okénkách… Při
zdobení stromečku kartičkami
se jmény všech zúčastněných

dětí se zase ukázalo, že například italský Francesco je
český František nebo že jsou
jména, v nichž není v různých
jazycích žádný rozdíl.

Všichni žijeme na výjimečném místě
Karlův most v České republice,
Alpy v Itálii, Gallipolský poloostrov v Turecku, Královský
palác v Rumunsku, kostel

DALŠÍ PROJEKTY ETWINNING V MŠ KYTLICKÁ:

Není den jako den – Nie deň jako deň
V tomto celoročním projektu se děti každý měsíc seznámily s jedním světovým dnem, ke kterému se tematicky vztahovala vzájemná
spolupráce se slovenskou mateřskou školou v Gyňově.

Bez práce nejsou koláče – Bez práce nie sú koláče
Celoroční projekt, v němž děti díky spolupráci se slovenskou MŠ Gyňov každý měsíc poznaly jedno řemeslo a také si ho samy vyzkoušely.

Cez farby poznáváme svet – Přes barvy poznáváme svět
Ve spolupráci s MŠ Gyňov děti plnily úkoly vždy zaměřené na určitou barvu.

Povídej mi pohádku – Hovor mi rozprávku
Spolu s dětmi z MŠ Gyňov se děti z Kytlické vzájemně seznamovaly s klasickými pohádkami své země a vytvořily si vlastní knihu s vlastními ilustracemi.

Předškoláci před školou
První eTwinning projekt realizovaný MŠ Kytlická a MŠ Gyňov ve školním roce 2015/2016. I za pomoci IT technologií děti vytvářely slabikář
předškoláků, kalendář, slovníček, audioknihu, vlastní říkanky... Tento projekt získal kromě Národního a Evropského certiﬁkátu kvality ještě
Národní cenu za nejlepší projekt v MŠ. „Děti plnily úkoly a tvořily nejen prostřednictvím různých výtvarných technik, ale i s pomocí iPadu.
V iPadech využíváme aplikace, které rozvíjejí jejich tvořivost. Děti tak poznávají, že počítače nejsou jen k hraní her, ale s jejich pomocí si
mohou ledacos sami vytvořit. A navíc jejich výstupy mohli sledovat i rodiče na webu naší školky. Děti se díky eTwinningu učí také vzájemné
spolupráci a společně sdílejí radost ze společně dokončených úkolů, svých a kamarádů z partnerských škol. Jsme rádi, že se do eTwinningových aktivit zapojují také rodiče našich dětí,“ uzavírá Kateřina Navarová, ambasadorka eTwinningu z MŠ Kytlická, která jako jediná
mateřská škola v Praze získala prestižní evropské ocenění eTwinning school.
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z Kytlické s jejich vrstevníky
a Turecka
Sagrada Família ve Španělsku,
moře, sluneční hodiny, palmy… to všechno děti označily
za výjimečnosti, které charakterizují jejich domovy. A ze
všech těchto krás vytvořily
ideální místo, kde by mohl
Elmer žít. Někde ho nakreslily,
v MŠ Kytlické vymodelovaly
z montážní pěny a pěkně vymalovaly.
Dlužno dodat, že patchworkový slon se nakonec
vrátil ke svému stádu, a protože ostatní sloni pochopili,
že Elmer je stejný jako oni,
sami se rozzářili nejrůznějšími vzory.
Projekt Rozdílní, ale podobní ocenilo Národní podpůrné
středisko (Dům zahraniční
spolupráce) Národním certiﬁkátem kvality a Centrální
podpůrné středisko Evropským certiﬁkátem kvality. 

Česko-italský projekt: Vítejte – Welcome – Benvenuto
Mezinárodním projektem s názvem Vítejte – Welcome – Benvenuto začala ve školním roce 2016-2017 spolupráce MŠ Kytlická
s italskými školkami z měst Frossasco a Cumiana.

Děti ze čtyř tříd (dvě české,
dvě italské) se v jeho průběhu
samy vzájemně představily,
hravou formou se seznamovaly
s cizím jazykem, zjišťovaly více o svých kamarádech
(oblíbené barvy, jídlo, zájmy,
zvíře…), měly možnost poznat
odlišné kulturní prostředí.
V jedné z aktivit se například
děti samy natočily, jak připravují své oblíbené svačiny, a videa sdílely s ostatními. Podle
receptů kamarádů zase připraÚ N O R
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vily jejich oblíbené pochoutky,
natočily se při jídle a video poslaly s pozdravy ostatním.

Erasmus přeje osobním setkáním
V rámci evropského projektu
Erasmus, který podporuje
spolupráci a mobilitu napříč
odvětvími vzdělávání, navštívily v loňském roce Mateřskou
školu Kytlická dvě italské
vedoucí projektu Vítejte
a Rozdílní, ale podobní – učitelky Patrizia Ruﬃnato (Can-

talupa) a Alessandra d´Aleo
(Frossasco).
„Dozvěděli jsme se, že naše
školka je na rozdíl od těch
italských nadstandardně vybavená (interaktivní tabule,
iPady, Magic Box). Italské
kolegyně také překvapilo, že
naše děti mají na postýlkách
‚školkové‘ povlečení a jeho
praní zajišťuje školka, a ne rodiče,“ vzpomíná na hodnocení
italské návštěvy Kateřina Navarová a pokračuje: „Rozdíl je
i ve svačinách, které pro naše
děti připravujeme a skládají se
z pečiva, pomazánek, ovoce,
zeleniny. Italské děti svačí
pouze ovoce a zeleninu. Liší se
i pracovní doba. Naše školka
je otevřená od 7 do 17.15 hodin
a nemá prázdniny jako základní školy. Italské školky fungují
od 9 do 16 hodin a mají vedlejší
i hlavní letní prázdniny. Děti
v Itálii tak nechodí do školky
každý den. A zatímco italské
kolegyně mají vyšší platy, ﬁnančně vstřícnější k mateřské
škole je náš zřizovatel. Italské
DEV ÍTKA

/
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školky jsou co do výbavy
na tom o poznání hůře.“
V projektech Vítejte a Rozdílní, ale podobní byla komunikačním jazykem angličtina,
kterou musí všichni italští pedagogové v mateřských školách bez rozdílu dobře ovládat.
A anglicky budou pedagožky
a děti komunikovat i v nově
připraveném projektu zaměřeném právě na výuku tohoto
jazyka. Jeho hlavním hrdinou
Marie Kurková,
je medvídek.
foto: archiv MŠ Kytlická

CO JE ETWINNING?
eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé,
knihovníci apod.) z různých evropských zemích vzájemně komunikovat,
spolupracovat, zapojovat se do projektů
a sdílet své nápady.
eTwinning je největší online komunita
škol v Evropě, do které je zapojeno téměř
600 000 učitelů z více než 192 000 škol.
eTwinning umožňuje realizaci vzdělávacích aktivit a projektů na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních
technologií.
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9, www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785,
286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harﬁca/, zdarma 10:00 – 11:00
Němčina s Petrou – kurz pro začátečníky 10:45
– 11:45
Skupinové tance orientálního folkloru pro začátečníky /sál Harﬁca/, zdarma 11:00 – 12:00
Country tance – pokročilí 15:00 – 16:00

1. 2. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Společenské hry – karty/kanasta, žolíky/Scrable, kostky/vrchcáby, dáma… 9:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
9:00 – 13:30
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky 14:00
– 15:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
4. 2. 2019 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky –
v novém čase 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou a čtenářský kroužek pro
pokročilé 9:15 – 10:45
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harﬁca/, zdarma 10:00 – 11:00
Němčina s Petrou – kurz pro začátečníky 10:45
– 11:45
Skupinové tance orientálního folkloru pro začátečníky /sál Harﬁca/, zdarma 11:00 – 12:00
Country tance – pokročilí 15:00 – 16:00
5. 2. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 9:30 – 11:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 14:10 – 15:10
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
6. 2. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:00 – 10:00
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – začátečníci 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Setkání s novým radním
Prahy 9 Ing. Jiřím Janákem 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Víla z ovčího rouna
14:45 – 16:00
7. 2. 2019 - ČTVRTEK
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Trénink paměti II. – v novém čase 10:30 – 11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 11:30
Setkání s vedoucí – pomoc, poradenství,
povídání, sdílení… 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00
8. 2. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Společenské hry – karty/kanasta, žolíky/Scrab-
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le, kostky/vrchcáby, dáma… 9:00 –12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
9:00 – 13:30
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky 14:00
– 15:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
11. 2. 2019 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky –
v novém čase 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou a čtenářský kroužek pro
pokročilé 9:15 – 10:45
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harﬁca/ zdarma 10:00 – 11:00
Němčina s Petrou – kurz pro začátečníky 10:45
– 11:45
Skupinové tance orientálního folkloru pro začátečníky /sál Harﬁca/, zdarma 11:00 – 12:00
Klub seniorů – kardiaků 14:00 – 16:00
12. 2. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25
– 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 9:30 – 11:00
Angličtina (pokročilí) - v novém čase 10:45 – 11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – úplní začátečníci, v novém čase
12:15 – 13:15
Počítačový kurz – mírně pokročilí 14:10 – 15:10
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Hodina zpěvu pro seniory s hudebním doprovodem /zdarma/ 15:00 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
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13. 2. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Historická přednáška, beseda: Čechy v 1. pol.
19. stol. PhDr. A. Karkulová 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Kytky z krepového
papíru 14:45 – 16:00
14. 2. 2019 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou. Sál Harﬁca, 40 Kč 9:20 – 10:20
Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 – 11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 11:30
Setkání s vedoucí – pomoc, poradenství,
povídání, sdílení… 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00
15. 2. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Vycházka, komentovaná prohlídka, secesní
památka – Bílkova vila. Sraz v 9 hod., Harrachovská 2, 45 Kč. Zájemci, hlaste se u vedoucí,
Bc. Dunděrové 9:00 – 12:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky 14:00
– 15:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
18. 2. 2019 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky –
v novém čase 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou a čtenářský kroužek pro
pokročilé 9:15 – 10:45

19. 2. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25 – 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 9:30 – 11:00
Angličtina (pokročilí) - v novém čase 10:45 –
11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – úplní začátečníci, v novém čase
12:15 – 13:15
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
20. 2. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:00 – 10:00
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: Cesta
na kole k Atlantickému oceánu 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Šperky z přírodnin
14:45– 16:00
21. 2. 2019 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou. Sál Harﬁca, 40 Kč 9:20 – 10:20
Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 – 11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 11:30
Setkání s vedoucí – pomoc, poradenství,
povídání, sdílení… 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00
22. 2. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Společenské hry – karty/kanasta, žolíky/Scrable, kostky/vrchcáby, dáma… 9:00 –12:00
Vycházka, komentovaná prohlídka kláštera sv.
ANEŽKY ČESKÉ. Sraz v 9 hod., Harrachovská
422/ 2, 60 Kč. Zájemci, hlaste se u vedoucí
Bc. Dunděrové
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky 14:00
– 15:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
25. 2. 2019 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky –
v novém čase 8:00 – 9:00
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Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou a čtenářský kroužek pro
pokročilé 9:15 – 10:45
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harﬁca/, zdarma 10:00 – 11:00
Němčina s Petrou – kurz pro začátečníky 10:45
– 11:45
Skupinové tance orientálního folkloru pro začátečníky /sál Harﬁca/, zdarma 11:00 – 12:00
Country tance – pokročilí 15:00 – 16:00
26. 2. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25 – 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží / 180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 9:30 – 11:00
Angličtina (pokročilí) – v novém čase 10:45
– 11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – úplní začátečníci, v novém čase
12:15 – 13:15
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
27. 2. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:00 – 10:00
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Léky, jak se ověřují a na co
je třeba dát pozor 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Závěsná vázička
/s sebou sklenici/ 14:45– 16:00
28. 2. 2019 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou. Sál Harﬁca, 40 Kč 9:20 – 10:20
Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 – 11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 11:30
Setkání s vedoucí – pomoc, poradenství,
povídání, sdílení… 13:30 – 14:30
Klub důchodců

S L U Ž B Y

Tlačítko, které pomáhá
Díky mobilnímu panikovému tlačítku, které komunikuje po síti Sigfox, si jeho uživatel jedním
stiskem přivolá pomoc v nouzi nebo je přesně lokalizován v případě, že se ztratí. Lidé trvale
žijící v Praze 9 mohou tohoto pomocníka získat zdarma.
Typy tlačítek
Základní verze panikového
tlačítka je určena k trvalému
umístění v bytě. Jeho majitel stiskem tlačítka upozorní
pracovníka Securitas např.
na nežádoucí návštěvu (při násilném vloupání nebo při pokusu zlodějů, kteří si vynucují
přístup do bytu pod záminkou
opravy topení apod.) nebo si
přivolá pomoc, když upadne
a nemůže vstát. Rozšířená
verze panikového tlačítka disponuje inteligentním modulem
komunikujícím s WIFI sítěmi
v jeho okolí, ze kterých dokáže
identiﬁkovat svou polohu. Toto
tlačítko může člověk nosit stále
při sobě, v budovách i venku.
První pomoc od Securitas ČR
Tlačítka jsou napojena
na Pult Centrální Ochrany

Pro zájemce z Devítky zdarma
Zájemci o toto zařízení, kteří
mají trvalé bydliště v MČ Praha 9, mohou získat základní
panikové tlačítko zdarma, pokud budou zároveň minimálně
dva roky využívat monitoring
PCO Securitas ČR.
Pořizovací cena tlačítek
s modulem pro komunikaci
s WIFI sítěmi a jiných typů
tlačítek se pohybuje v rozmezí
1000-1500 Kč. Za služby PCO
Securitas ČR zaplatí držitel
nouzového tlačítka podle zvolené technologie a podle zvoleného zásahového plánu od 51
do 500 Kč měsíčně. Výjezd
zásahové jednotky v případě
vyžádání je jednorázově zpoplatněn 500 Kč. Pokud máte
o paniková tlačítka a s nimi
spojené služby PCO zájem,
volejte na tel.: 777 888 897. red

(PCO) Securitas ČR, s. r. o.,
který poskytuje tyto základní
služby:
Zavolá držitele tísňového
tlačítka na jeho mobilní telefon v případě, že spustí nouzový režim, a ověří potřebu
zásahu.
Zavolá oprávněným osobám
(rodinným příslušníkům) informaci o aktivaci předmětného panikového tlačítka.
Informuje Policii ČR nebo
Záchrannou službu o potřebě
zásahu k nouzovému volání.
Vyšle vlastní zásahové vozidlo (tato služba je samostatně
zpoplatněna).
Poskytne oprávněným osobám (rodinným příslušníkům)
nebo zásahovým jednotkám
přesnou polohu držitele tlačítka (pokud má zařízení s WIFI
modulem).

Únorová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
12. února od 14 hodin
Divadlo Gong: Muzika
s vůní botanické zahrádky

26. února od 14 hodin
Koncert Petrušky Hapkové
Petruška Hapková vystoupí
za klavírního doprovodu Jiřího
Toufara v obřadní síni vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9. Těšit se můžete na směs písní Petra Hapky, otce Petrušky Hapkové,
i její vlastní. A zpěvačka také
na fenomenálního hudebníka
zavzpomíná.

V komponovaném programu
hudby a mluveného slova v Divadle Gong vystoupí Antikvartet
Dušana Vančury a RNDr. Václav
Větvička, český botanik, popularizátor vědy a spisovatel. Předprodej vstupenek je zahájen
1. února v pokladně Divadla
Gong. Cena 20 Kč.

JUBILANTI

80 let

Ing. Václav Holubek

Anna Šebková

Danuše Demeterová

Marie Kubalíková

Elena Vaňková

Milan Záboj

Bedřiška Šipovičová

Edita Dědičíková

Marie Papalová

Eva Maděrová

Růžena Perouthová

Josef Šoška
85 let
Marie Pobořilová
Rudolf Vrba
Anna Vágnerová
František Mančal

Eva Petržílová
Marie Nová
Milan Novotný

Daniela Pitulová

92 let
91 let

Květomila Ouřed-

Josef Plechatý
90 let
Vladimír Žvejkal
Irena Češpivová

Vlasta Mošerová

Alenka Veranová
Miroslava Fišerová

níčková
René Suška
Jiřina Pavlatová

93 let
Rostislav Sochor
94 let
Irena Vobořilová
98 let
Marie Kubů
Blahopřejeme!

Upozornění: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je nutné, aby se zveřejněním svého jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka jubilant souhlasil. K životnímu jubileu 80, 85,
90 let a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci od starosty MČ Praha 9. Součástí je i lístek, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda chtějí zveřejnit své jméno mezi jubilanty, či nikoliv. Jména jubilantů jsou
proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud má redakce souhlas jubilanta do 10. dne v měsíci, je jeho jméno zveřejněno v následujícím měsíci.
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Záchranný kruh pro pečující
Městská část Praha 9, odbor sociální spolu s organizací A Doma z.s. pořádá v úterý 5. března 2019 od 16 hodin v prvním patře Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 setkání pro osoby, které pečují o svého blízkého, s názvem Záchranný kruh pro pečující.
Projekt Dva životy – Praha
Pomáháte svým blízkým splnit
jejich přání zůstat po zbytek života v domácím prostředí? Jste
na začátku a rozhodujete se,
jak pomoc zajistit? Víte, na jakou ﬁnanční podporu máte nárok? Dovedete si představit, co
vás čeká po propuštění vašeho
blízkého z nemocnice nebo
léčebny dlouhodobě nemocných? Zaskočí vás jejich nepřiměřené reakce? Ztrácí zájem
o své koníčky? Dochází u nich
ke změnám nálady a chování, uzavírají se do sebe? Mají
problémy s udržováním chodu
domácnosti? Vrací se neustá-

le do minulosti? Jestliže jste
alespoň na jednu otázku odpověděli ano, je právě projekt
Dva životy – Praha určen vám.
Jedinou podmínkou účasti
je, že bydlíte nebo se staráte
o blízkého v Praze.

Jakou pomoc můžete čekat?
A DOMA z.s. vám díky operačnímu programu Zaměstnanost a rozpočtu České
republiky prostřednictvím
Evropského sociálního fondu
nabízí veškeré aktivity zcela
zdarma. Přijede do vašich
domácností v čase, který vám
bude vyhovovat. Záchranný

kruh, který vám posílá, je
v podobě individuální podpory rodinného průvodce
a odborných lektorů z oborů
farmacie, fyzioterapie, mediace, ošetřovatelství, práva,
psychologie, sociální péče,
tréninku paměti či podpora
konzultanta pro slaďování
INFO
Projekt Dva životy – Praha
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008187
je spoluﬁnancován prostřednictvím
operačního programu Zaměstnanost
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

pracovního života a péče.
Pečující se dozví nejen možnosti podpory, ale také získá
informace o jednotlivých službách, které jsou poskytovány
v městské části Praha 9. 

K O N TA K T
Telefonní číslo 607 307 187
E-mail: dvazivoty@adoma-os.cz
www.adoma-os.cz.
Bezpečně s námi proplujete rozbouřeným mořem každodenních starostí
pečujících.

Potřebujete jesle? Kontaktujte dětské skupiny v Českolipské
Dětské skupiny v Českolipské
ulici jsou součástí Sociálních
služeb Praha 9, z. ú.
Ve třech dětských skupinách
se starají o děti od jednoho
roku do tří let, maximálně
do dosažení čtyř let věku.
Ve všední dny od 7 do 18 hodin, v pátek do 17 hodin.
První dětská skupinka je
nejmenší, pro děti ve věku
od jednoho roku do dvou let.
Navštěvuje ji maximálně dvanáct dětí a péče o ně je hodně
speciﬁcká. „Tety“, které se o děti
starají, je přebalují, učí je sebeobsluze a všestranně je rozvíjejí
na základě výchovných plánů
v různých oblastech (např. jemná motorika, hrubá motorika,

řeč, myšlení atd.). V ostatních
dvou dětských skupinách je dětí
až devatenáct. Tady už jsou starší
kluci a holčičky – dvou- a tříletí,
kteří se učí spolupráci při hře,
stolování i sebeobsluze.

„Všechny děti, které k nám
do dětských skupin přijdou,
mají nejdříve čas na adaptaci,“
konstatuje ředitelka Sociální
služeb Praha 9, z.ú., Michaela
Žáčková a vysvětluje: „Pomalu

si ve skupině zvykají, rodiče je
sem přivádějí nejdříve na hodinu či dvě a postupně čas navyšují. Každé dítě je jiné, a tak si
některé zvykne rychle, jinému
to trvá déle. V případě, že by
dítě adaptaci špatně snášelo
a v dětských skupinách neprospívalo, individuálně vyjednáváme s rodiči jiný postup.“
V současné době je dětských
skupinách v Českolipské volné
místo pro dítě od 1 do 3 let.
Přednost mají děti trvale žijící v městské části Praha 9
a v jejím blízkém okolí a jejich
rodiče zaplatí i nižší poplatek. Bližší informace získáte
na tel.: 286 884 459 nebo na e-mailu: vlachova@ssspraha9.
cz.  mk, Foto: archiv dětských skupin
Českolipská

DEJTE DÁREK SVÝM BLÍZKÝM! DEJTE SI DÁREK SAMI!

Zimní kurzy pro seniory začínají 29. 1. 2019
v Domě dětí a mládeže na Proseku
Přijďte zajímavě a tvůrčím způsobem využít
volný čas v kolektivu vrstevníků se stejnými zájmy!
Přihlášky a informace: www.senior-partner.cz
mobil : 731 520 585
e-mail: prosek@senior-partner.cz
osobně: kancelář DDM na Proseku
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KURZY POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ
POČÍTAČ 1 - Začínáme s počítačem
POČÍTAČ 2 - Pokračujeme s počítačem
POČÍTAČ 3 - Internet a elektronická komunikace
POČÍTAČ 4 - Každý něco neví
KURZY DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE 1 - Začínáme s digitální fotografií
KURZY POHYBOVÝCH AKTIVIT
RELAX - Relaxačně-zdravotní cvičení s prvky jógy

POSLEDNÍ BĚH V TOMTO ŠK. ROCE ZAČNE 26. 3. 2019

ÚNOR
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Za masopustním medvědem tradičně na Střížkov
„Pane hospodáři, přicházíme do vašeho příbytku, abyste nám ňákou legraci dovolil. Přejem´ štěstí, zdraví a Boží požehnání,
abyste se za rok ve zdraví zase masopustu všichni dočkali.“
Uslyšíte-li tato slova od laufa,
takzvaného běžce, který pobíhá před průvodem maškar,
můžete vzít jed na to, že venku čekají masopustní hosté.
A ne ledasjací. Souhlas hlavy
oslovené rodiny vybíhal lauf
oznamovat průvodu nejčastěji
prásknutím biče. V ten moment se v domě objevila Paní
doprovázená Pánem a prosila
o peníze pro své oškubané
děti. „Selko, pěkně prosím,
přidejte ke grošíkům i kus
mýdla, mám doma jednoho
černého,“ žebrala černě oděná ženština s bílou zástěrou a
v klobouku s černou stuhou.
Její partner v černém obleku,
bílé košili a cylindrem na hlavě „účtoval“ s hospodářem.
Brblal jen Žid s pytlem, že
dárky od tohoto hospodáře
byly příliš malé. Dlužno podotknout, že se mu za celý
den nezavděčil nikdo.

Ú N O R
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V dobrém jsme se sešli…
Masopust byla doba od Tří
králů do Popeleční středy.
Písemné zprávy o něm máme
už ze 13. století, i když svátek
je svým původem zřejmě ještě
staršího data. K nejznámějším
a zároveň nejveselejším patří
poslední dny masopustu spojené s radovánkami a hodováním. O tučném čtvrtku bývala
k obědu vepřová pečeně se
zelím, knedlíky a pivem.
O masopustní neděli tancoval,
kdo měl nohy, v pondělí při
„mužovském bále“ však jen
ženáči a vdané. A o masopustním úterý nastal tolik očekávaný den maškar.
Není zvíře jako zvíře
Největší pozornost v mumraji
masek vždy vzbuzoval medvěd s medvědářem. Za časů
našich prababiček měl takzvaný medvěd na sobě místo ko-

žešiny převlečení z hrachoviny
nebo slámy. Dnes si podobné
zjevy s načervenalými tvářemi
a velikou veselou čepicí říkají
Slamák čili Slaměný muž.
Chybět nesměla ani brůna,
neboli klibna, chcete-li šiml,
kobyla, koníček. Pod plachtou
v sobě skrývala dva lidi.
Opravdoví koně pak táhli
zastřešený vůz, který se po
dobu masopustního průvodu
měnil v šatlavu. Tam vojáci
a četníci vodili nepořádníky
všeho druhu.
Turci v červených převlecích, žebráci, kominík, cikáni,
dráteník, handlíř s klecí na
zádech, žena s nůší, nevěsta
se ženichem, slouhové, šašci,
fotograf, doktor, ras, bába
s kozlem, výběrčí daní, zkrátka všechny ty pitvorné masky
se většinou rozcházeli přesně
o půlnoci. Protáhnout si
masopustní veselí ještě na
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Popeleční středu znamenalo
pozvat mezi sebe ďábla. Narušovat šestitýdenní půst před
velikonočními svátky nebylo
radno.

Střížkovský masopust
Velkými propagátory masopustních tradic (a nejen jich)
je v Praze 9 Spolek za veselejší
Střížkov. Letos masopustní
rej pořádá už po sedmnácté.
A protože ve spolku najdete
mnoho recesistů, připomínaly
v minulosti masky v průvodech např. sraz mimozemšťanů i pozemšťanů (2018), první
pravěký masopust (2017), tradiční masopust (2016), cirkus
(2015), největší střížkovskou
svatbu (2014), pohřbívání
basy (2013)… Letos se masopust na Střížkově nese ve
znamení zvířat. Tak si začněte
připravovat zvířecí kožíšky!
 mk
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I N Z E R C E
Albina Kashkarova

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

SC-381495/02

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

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

OPTIK CVIKR
SC-381474/02

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

www.bydlimenaproseku.cz

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

SC-381460/07

SC-381245/11

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.

774 849 270

SC-381443/02

SC-391091/01

„Velmi profesionální, spolehlivá,
]Z[ȱxJUm1LQxJOZS\üLIQZTL]`\üPSP
QPüWVKY\OtHI`SPQZTLTH_PTmSUȓ
ZWVRVQLUP¸/HUH.

SC-381508/02

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

JLY[PÄRV]HUmYLHSP[Ux
THRStȱRH

www.cvikr.cz

www.ceskydomov.cz
Kdo

jsem

Kde žiji?

Co jím?
?

Zach

CYKKLUUS EDUUKATTIVN
NÍC
CH EVENTŮ
Ů

raÿ
Z E M me
I!

BŘEEZENN, KVVĚTEN, SRPEEN/ZZÁŘÍ, LISTOPPAD

SC-391086/01

V GAALERII HARFA

SKVĚLÁ DOVOLENÁ ZA SUPER CENY!

188x86_podval_svet_sp.indd 1

14.01.19 13:36

Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!

od 2.599 Kč
Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!
Podrobné informace najdete na:

SC-391088/01

www.happydovolena.cz, tel.: 603 513 723
Do objednávky napište prosím tento kód: PH009
14
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Marek Rozehnal: Vitrioly
Obrazy a kresby Marka Rozehnala jsou k vidění v Galerii 9 od 12. února do 7. března 2019. Výstava nese název Vitrioly.

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

Výstava obrazů VITRIOLY
manifestuje vášeň a divokou
lásku, která spaluje i hladí,
působí vrásky i omlazuje.
V době, kdy dostáváme tolik
návodů, jak být šťastni, působí
na zcela jiné úrovni. Prosazuje
se zprvu nenápadně, až cudně.
Teprve v okamžiku, kdy získá
Vaši pozornost, vyzáří vše, co
zůstalo nevyřčeno. A věřte, že
je to jako rána kladivem. Když
obraz mluví, básník nemá co
dodat. Snad jen srdce dokořán
a oči na stopkách. Michal Kozelka

T H A N AT O S

Thanatos je název
výstavy fotograﬁí
Tibora Hontyho, kterou
můžete v Galerii 9
ve Vysočanech vidět
ještě do 7. února.

Koncert: Jahodové duo
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje
21. února od 19 hodin na vysočanské radnici
koncertem Jahodového dua.
Jahodové duo tvoří Jiří Jahoda (housle) a Pavla
Jahodová (violoncello).
Klasika, opera, muzikál, rock, pop nebo ﬁlmové melodie… vroucí smyčce, sladké melodie,
radost, romantika, láska. Přesně takový je i koncertní program Jahodového dua, dvou výjimečných umělců, kteří neobvykle propojují horoucí
housle s atraktivním violoncellem. Klasické vážné kompozice, ale i odlehčené melodie z ﬁlmů
nebo popové skladby okořeněné vtipnými mluvenými komentáři. Jejich kombinace vás překvapí stejně jako emoce, které dokážou vyvolat.
Koncert se tradičně koná v obřadní síni vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9.
Bezbariérový vstup, 2. p./výtah. Omezená kapacita sálu. red, foto: Zbyněk Maděryč
Ú N O R
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Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny
věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění.
Za krátkou dobu můžete z obyčejných
věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se
odreagovat od denního shonu a ještě si
odnést vlastní umělecké dílo.
Program dílen v Galerii 9 vždy ve středu
od 17 do 19 hodin.
6. 2. – koláž/plakát
13. 2. – vyšívaný ﬁlc/ptáčkové
20. 2. – květiny z papíru
27. 2. – malujeme vodovkami

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
13. 2. – relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte objednávat. Její kapacita je ale omezena provozními možnostmi. Kurz probíhá přímo ve
výstavních prostorách.

Jahodovi
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Martin Jurajda: Jsem herec, ne dravec!
Jestliže v repertoáru Divadla AHA! něco chybělo, pak loutková pohádka. Chybět už nebude. 12. února v 10 hodin má na Malé
scéně Divadla Gong premiéru pohádka pro nejmenší O statečném kováři Mikešovi. Duši v ní loutkám propůjčil herec Martin
Jurajda. O tom i mnohém dalším je náš rozhovor.
Kde se vzalo loutkové představení v Gongu?
To představení není úplně
nové, ale zajít si na něj nebylo pro pražské diváky zatím
zrovna jednoduché. Hrálo
se ve školkách nebo v létě
na různých slavnostech. Před
časem mě oslovil ředitel Divadla AHA! Kuba Stich s tím,
jestli bych nechtěl Mikeše
zkusit na Malé scéně Gongu.
A já souhlasil. Ta scéna se pro
něj dokonale hodí. Nebylo
potřeba nic zvláštního upravovat.
Prozradíš něco z děje?
Je to hra na motivy pohádky
Neohrožený Mikeš od Boženy
Němcové. Kdo zná ﬁlmové
zpracování s Pavlem Křížem
v hlavní roli, ten už má hrubou představu. Je to klasika
pro nejmenší o kováři, který
se vydá do světa, potká kamarády a společně jdou osvobodit
princezny. Bojují s čertem,
drakem… ale je tam i jedna taková zápletka, kterou nebudu
prozrazovat.
Nečekají diváci někdy kocoura
Mikeše?
Jistěže se to stává. Jméno hlavního hrdiny k tomu nahrává.
Přitom toho našeho napsala
Němcová o dost dřív než Lada
svého kocoura. Ale ten je holt
známější. Občas na mě nějaký
nespokojený rodič začal během představení pokřikovat,
kdypak se objeví ten kocour.
Vraťme se trochu do minulosti.
Kdy jsi poprvé „přičichl“ k divadlu?
Kdysi dávno byl kamarád
na civilce v pražském Divadle U Hasičů. Využívali jsme
toho, že měl ode všeho klíče
a s kamarády tam trávili dost
času. Někdy, když už tam
nikdo kromě nás nebyl, jsme
tam popíjeli. Samozřejmě to
nesměl nikdo vědět. A ten
prostor měl takové zvláštní
kouzlo, přitažlivou vůni. Tehdy jsem si zničehonic řekl:
„A já půjdu na herce!“
Měl někdo z rodiny umělecké
sklony?
Skoro vůbec. Jen prababička
hrávala někdy ve 20. letech
v Podkrkonoší ochotnické divadlo. Jinak to nikoho
16
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Martin Jurajda

nezajímalo. A mě to do těch
osmnácti let taky ani jednou
nenapadlo. Vlastně jsem neměl žádné životní plány, tak
nějak jsem si říkal, že něco
přijde. A ono přišlo.
Potom ses asi hlásil na hereckou školu…
Ano. Nejdřív jsem si podal přihlášku na brněnskou JAMU.
Ale před přijímačkami jsem
dostal takovou trému, že jsem
do Brna vůbec neodjel. Další
rok jsem to zkoušel na DAMU
a tam už jsem šel. Trochu mě
uklidnilo, že se tam napoprvé
stejně skoro nikdo nedostane, tak jsem si to šel vlastně
jen vyzkoušet a okouknout.
Nedostal jsem se, ale o dva
měsíce později se konaly přijímací zkoušky na Vyšší odbornou školu hereckou v Michli.
A v mojí hlavě došlo k úplnému obratu. Najednou jsem si
byl jistý, že tam mě vezmou,
a to se i stalo.
Co bylo po škole, šel jsi takzvaně na oblast?
První angažmá jsem dostal
v Českém Těšíně a po roce
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tam, což je dost vtipné, mi
nabídli účinkování v divadle
v Chebu. Takže jsem se během chvíle stěhoval z jednoho
koutu republiky do druhého.
Na západě jsem vydržel osm
let. Po té době jsem si připadal
jako pan herec, všichni mě
tam znali a zdravili. Takhle
nabitý sebevědomím jsem
si řekl, že půjdu na volnou
nohu zpátky do Prahy, odkud
pocházím, a že se tam ze mě
všichni zblázní. Pravda je, že
jsem se z toho po… já sám.
Nedařilo se mi zavadit o roli,
a tak jsem se musel začít živit
něčím jiným. Nějaký čas jsem
třeba prodával ve vinotéce.
A vrátit se do Chebu?
To jsem samozřejmě chtěl, ale
moje místo už bylo obsazené.
Psal jsem do několika divadel,
ale to už jsem nějaký čas nikde
nehrál a neměl se případným
zájemcům kde předvést. Nikdo o mě v tu chvíli pochopitelně nestál. V jeden moment
jsem už vážně uvažoval o tom,
že se k herectví nikdy nevrátím. Pak jsem si ale řekl ne,
vydržím to.

Dnes hraje celá řada herců v televizních seriálech, ty ale ne. Proč?
Já nemám povahu na to se
někam tlačit. Což je při tomto
zaměstnání dnes dost nevýhoda. Jsem herec, ne dravec
a žoviální bavič z večírků.
Neustálá sebepropagace se mi
protiví. Bez průbojnosti je to
samozřejmě složité. Když někde řekneš, že jsi herec, každý
samozřejmě chce vědět, v čem
jsi hrál. A nemyslí tím divadlo,
ale ﬁlm nebo televizi. Ale jde
se uživit i bez toho.
Co tě přivedlo do vysočanského
Divadla AHA!, a tedy i do Gongu?
To je taky docela vtipné. Asi
před třemi roky otěhotněla
jedna herečka, která vystupovala ve hře Stínadla se
bouří, a já po ní roli převzal.
Následně jsem přezkoušel
i Záhadu hlavolamu, druhou
foglarovku, kterou v Gongu
hrajeme, a opět jsem nahradil
jinou těhotnou (ne mojí zásluhou, zdůrazňuji) herečku.
No a aktuálně v Birlibánově
podivuhodné cestě jsem už byl
obsazen konečně od začátku,
tam nemá kdo otěhotnět.
ÚNOR
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Co říkáš na moderní pojetí
Birlibána?
Myslím, že všechny ty moderní prvky (robot místo zajíčka
Janečka, počítačové hry…)
pomáhají dnešním dětem
udržet u pohádky pozornost.
Přeci jen ta Petiškova předloha je už více než padesát let
stará a dnes mají děti úplně
jiné možnosti, než když kniha
poprvé vyšla. Ono by to asi
fungovalo i při důslednějším
ctění předlohy. Ty podstatné
věci ale ve hře zůstávají… to
prozření hlavního hrdiny, že
se choval nehezky. Takže proč
ne. Já jsem pro.
Měls nějakou svoji oblíbenou
dětskou knihu nebo pohádku,
ve které by sis rád zahrál?
Poklad na stříbrném jezeře. To
jsem dost prožíval. Ale Vinnetou na divadle? Nevím, jestli
by to fungovalo a dnešním
dětem něco řeklo. Asi by se to
taky muselo nějak ozvláštnit.
Ale opatrně. Náčelník Apačů
s mobilem v ruce? To by asi už
nemělo tu poetiku. Mayovky bych nechal tak jak jsou.
Na nich jsem vyrostl. Tam
přece stačilo vystřelit šíp nebo
hodit tomahawk, a dobro zvítězilo nad zlem. Musela by to
být hodně dobrá a nápaditá
dramatizace, abych přistoupil
na nějaké změny.
Kde ses naučil vodit loutky?
To bylo tak. Jednou mi zavolala kamarádka, jestli bych
nechtěl hrát u nich v loutkovém divadle. A já na to, že to
přeci nejde, že jsem studoval
činohru a s loutkami jsem to
nikdy nezkoušel… a že jim to
budu kazit. Naštěstí mě uklidnil známý, jenž učí loutkařinu
na DAMU, který mi sdělil, že
ta je teď na tak mizerné úrovni, že by na ni dosáhl každý.
Tak jsem do toho šel. Samozřejmě, že jsem dělal chyby,
ale člověk se učí praxí.
Jak dlouho ti trvalo, než ses to
s loutkami naučil?
Asi tak dva tři měsíce. Což
je zhruba dvojnásobek času,
který je potřeba k nacvičení činoherního vystoupení.
Problém pro činoherce je, že
najednou nemůže hrát ničím
jiným než hlasem a zbytek
musí odehrát loutka. Ze začátku jsem se přistihoval, že tu
loutku přehrávám já sám.
Text a foto: dg

INFO
Termíny loutkové pohádky O statečném
kováři Mikešovi: úterý 12. února
od 10 hodin a sobota 16. února od 15 hodin.
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(Takové byly) Vánoce v Gongu
S příchodem nového roku míváme ve zvyku bilancovat a hodnotit rok, který se právě stal
historií. Na podrobné analýzy a tabulky návštěvnosti si budeme muset ještě chvíli počkat, ale
ohlédnout se za svátečními dny ve vysočanském Divadle Gong si dovolíme už nyní.

Z představení O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi

Zdeněk Izer

Ačkoli je o svátcích vánočních
zvykem dodržovat tradice, asi
by se nenašel žádný kritik, kterému by letošní způsob porušení
zvyklostí v Gongu na Štědrý den
byl proti mysli. Dlouhé čekání
na Ježíška si tentokrát mohli
rodiče a děti v divadle ukrátit
sledováním speciální vánoční
pohádky O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi. Prvotní
obavy pořadatelů, zdali budou
diváci ochotni přijít do divadla i 24. prosince, se s každým
dalším lístkem zakoupeným
v předprodeji rychle rozplývaly.
Ten, kdo se své rodině rozhodl
dát předčasný vánoční dárek
v podobě lístků na pohádku,
určitě nelitoval. Už dlouho před
vyprodaným představením
panovala ve foyer a v kavárně

sektu pro každého návštěvníka
divadla. Pokud byl pro produkční tým silvestr náročný
vzhledem ke třem po sobě následujícím představením, je pak
skoro nemožné najít přiléhavý
přívlastek pro Zdeňka Izera, jediného účinkujícího. Populární
bavič odehrál vyčerpávající,
a přesto bezchybné třísetové
utkání, při kterém svému publiku posílal jednu zábavnou
historku za druhou, nezřídka
zakončenou namísto smeče
trefnou pointou. Ať už byl totiž
minulý rok jakýkoli, poslední
den se sluší tomu všemu zasmát.
A když máte poblíž Zdeňka
Izera, tak to jde samo, protože
Zdeněk vtipy prostě vyprávět
umí a vyprodat sál třikrát za sebou jakbysmet. Text a foto: dg

Divadla Gong příjemná sváteční
atmosféra. Vůně svařeného vína
a domácí cukroví příjemně naladily diváky na poetickou pohádku z pera herce Karla Zimy.
Vždyť ani v delších frontách
u šaten či na občerstvení byste
nespokojené reptání tentokrát
nezaslechli. Konečně není kam
spěchat a každý si může užít
těchto chvilek naplno. Díky
pozitivní zkušenosti je více než
pravděpodobné, že se štědrodenní pohádka v Divadle Gong
stane novou tradicí.

Silvestr = Zdeněk Izer
Mimořádný hned v několika
ohledech byl v Gongu i poslední
den v roce. Tou první milou
změnou byl welcome drink
v podobě sklenky kvalitního

Věra Martinová přivítá jaro v Gongu
První jarní den v Divadle
Gong bude patřit Věře Martinové a jejímu koncertnímu
projektu Jako dřív (Tour
2019). Předprodej vstupenek
na její vystoupení, které se
uskuteční 21. března
v 19 hodin, byl již spuštěn.
Název aktuálního koncertního
projektu Jako dřív připomíná
třicet dva úspěšných let první
dámy české country music
na sólové dráze a je odvozen
od stejnojmenného třícédéčkového kompletu vydaného
v roce 2016. Jde o exkluzivní
výběr největších hitů Věry
Martinové z let 1986–2016 doplněný několika novinkami.
Text a foto: df

Věra Martinová
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Divadlo Gong
3. 2. neděle 16.00
Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne!
Snadné je spadnout do manželské krize,
ale jak z ní ven? V hlavních rolích Petr
Nárožný a Naďa Konvalinková.
5. 2. úterý 19.00
Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy
Talk show o tom, jak zvládnout skoro vše
a ještě se při tom smát všemu blbému,
co vás potká.
6. 2. středa 19.00
Šermířská show na prknech, jež
znamenají svět
Pásmo šermířských a tanečních vystoupení v podání skupin Breizh, Okořská
garda a Banat Bahary.
7. 2. čtvrtek 19.00
Johnnie Mortimer, Brian Cooke: Když
kočky nejsou doma
Komedie o tom, co se může stát, když
dvě sestry odjedou na společnou dovolenou a jejich muži zůstanou bez dozoru.
V hlavní roli Lukáš Vaculík.
8. 2. pátek 19.00
Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není
Čech!
One man show známého komika
s podtitulem „Češi, alkohol a rock and
roll“, ve které se dozvíte, který národ je
nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů
nebo proč pití prospívá naší civilizaci.
10. 2. neděle 16.00
Burton Lane, Jiří Voskovec, Jan
Werich: Čochtan vypravuje
Nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec
v osobité úpravě Josefa Dvořáka.
12. 2. úterý 14.00
Program pro seniory – pořádá MČ
Praha 9
RNDr. Václav Větvička & Antikvartet Dušana Vančury: Muzika s vůní botanické
zahrádky.
Komponovaný pořad botanika, spisovatele a popularizátora vědy, který je zároveň skvělým vypravěčem humorných
historek.
12. 2. úterý 19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
Ludvík Pivoňka: Cyril
PREMIÉRA
Vážně míněná komedie o nemocném
otci a jeho dvou rozhádaných dětech,
bratrech Cyrilovi a Metodějovi.

15. 2. pátek 19.00
Jaromír Nohavica
Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů s kytarou a heligonkou. Na akordeon a piano doprovodí
Robert Kuśmierski, na perkuse a bicí
Pavel Plánka. Do 15 let nepřístupno.

18
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19. 2. úterý 19.00
Malina Brothers
Kapela vyznávající trampskou píseň okořeněnou bluegrassem, jejíž prapůvod leží
v pravidelném hospodském jamování.
20. 2. středa 19.00
Jazz Club Gong
J. J. Jazzmen & Barbora Vágnerová
Tradiční jazz, dixieland, swing a latin
tinged jazz v neworleanském stylu.
22. 2. pátek 19.00
Edward Taylor: Co takhle ke zpovědi.../„Pardon me, Prime Minister“
Sídlo premiéra zasáhla bomba! Vláda
Jejího Veličenstva se chystá splnit svůj
slib zatočit se zábavním průmyslem
a hazardem. V hlavních rolích Petr
Nárožný a Jan Čenský.
23. 2. sobota 19.00
Donald Churchill: Natěrač
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho
neúspěšného herce s Leošem Nohou
v hlavní roli.
24. 2. neděle 17.00 a 20.00
Pořad Centra Tance
Festival oslavy lásky k tanci a pohybu
17.00 Dance of Love 2019 vol. I
20.00 Dance of Love 2019 vol. II
25. 2. pondělí 19.00
Ray Cooney: Příště ho zabiju sám/
„Out of Order“
Co všechno může způsobit nevěra a jedna „z nebe spadlá“ mrtvola? V hlavní roli
Leoš Noha.
26. 2. úterý 19.00
Noëlle Châtelet: Žena vlčí mák
Monolog starší dámy, která prožívá v pokročilém věku nečekané citové vzplanutí.
V hlavní roli Hana Maciuchová.

GONG DĚTEM

14. 2. čtvrtek 19.00
Zdeněk Izer: Na plný coole!
Nový zábavný pořad plný nezaměnitelného humoru známého komika.

17. 2. neděle 16.00
Eduardo De Filippo: Filumena Marturano

18. 2. pondělí 19.00
Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba
Koncertní vystoupení nezaměnitelného
a nezařaditelného klasika české folkové
scény. Na kytaru doprovází T. Kotrba.

27. 2. středa 19.00
Nezmaři
Koncertní vystoupení a křest velkého
zpěvníku legendární folkové kapely.

13. 2. středa 19.00
Posezení u cimbálu
Pořad Slováckého krúžku v Praze.

16. 2. sobota 19.00
Jaromír Nohavica

Vztahová komedie plná italského
temperamentu. V hlavních rolích Simona
Stašová a Svatopluk Skopal.

2. 2. sobota 15.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se
bouří
6+
Druhý díl kultovní klukovské románové
trilogie navazující na s úspěchem uváděnou první část – Záhadu hlavolamu.
13.30–14.30 Doprovodný program
– kreativní dílna na Malé scéně (ke vstupence na pohádku zdarma)
4. 2. pondělí 10.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula
a Kuba Kubikula
4+
Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.
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5. 2. úterý 10.00
A. Hoffmeister, H. Krása: Brundibár
5+
Podaří se dětem a zvířátkům přezpívat
a porazit zlého a hamižného ﬂašinetáře
Brundibára? Slavná dětská opera z terezínského ghetta.
6. 2. středa 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada
hlavolamu
6+
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní
prkna.
7. 2. čtvrtek 10.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera
8+
Škola? Pche! To je přece ztráta času,
když venku se zatím dají zažít velká
dobrodružství.
8. 2. pátek 10.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice
4+
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně
patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.
9. 2. sobota 15.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera
8+
11. 2. pondělí 10.00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
5+
Veselá i poučná pohádková klasika
o špatných lidských vlastnostech pro
děti i dospělé.
12. 2. úterý 10.00
Malá scéna PREMIÉRA
B. Němcová, J. Bílek: O statečném
kováři Mikešovi
3+
Klasická pohádka o klukovi, který si
vyrazí do světa a zvítězí nad drakem
i hloupostí. Má sílu za tři, ﬁštrón za pět
a srdce má velké za deset bohatýrů!
13. 2. středa 10.00
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
Romeo & Julie
12+
Největší příběh všech dob, který není
nutné představovat. Tentokrát v unikátní
úpravě pro dva herce. Shakespeare
v próze. Shakespeare is dead! Prostě
o lásce.
14. 2. čtvrtek 10.00
Malá scéna
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
9+
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
16. 2. sobota 15.00
Malá scéna
B. Němcová, J. Bílek: O statečném
kováři Mikešovi
3+
18. 2. pondělí 10.00
Malá scéna

K. Čapek, V. Hutařová: Dášeňka čili
život štěněte
3+
Pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se
malá Dášeňka učí všem psím dovednostem, aby se pak jako psí slečna mohla
sama vydat do světa.
21. 2. čtvrtek 10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi
a kočičce
3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.
23. 2. sobota 15.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka
3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.
25. 2. pondělí 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se
bouří
6+
26. 2. úterý 10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne
8+
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
27. 2. středa 10.00
E. Petiška, R. Klučka, M. Mazal: Birlibánova podivuhodná cesta
3+
Fantastická cesta jednoho malého chlapce do úžasného světa hraček.
28. 2. čtvrtek 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil
8+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.

KLUB KOCOUR
7. 2. čtvrtek 19.30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country
a dalším hudebním stylům.
19. 2. úterý 19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
21. 2. čtvrtek 19.30
FAJNBEAT
Pohodový západočeský folkrock.
26. 2. úterý 19.30
6 PLUS 6 PLUS 6
Unikátní komponovaný večer plný
folkových písní s nádechem bigbeatu,
šansonu a divadelních melodií. Zahraje
folkrocková formace Alﬁk&KruppEssen
a šansoniérka a zpěvačka Divadla
Semafor Irena Zlámalová. Vrcholem
večera bude netradiční spojení všech
zmíněných žánrů z autorských dílen
obou protagonistů a také děl Jiřího
Suchého a Jiřího Šlitra.
28. 2. čtvrtek 19.30
NAČAREJ
Pražská ethno-folková kapela hrající
lidovky z různých koutů světa i autorské
skladby.

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9, tel.: 266 311 629,
777 865 885, e-mail: gong@divadlogong.cz
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Pohádkově-sportovní jaro v Podkovářské Přednáška
Spolek Aktivních rodičů provozuje v parku Podkovářská ve Vysočanech Edu Bubo Klub zaměřu- kineziologie
jící se na organizaci volnočasových aktivit především pro rodiny s malými dětmi.
Paní zima o sobě stále dává
vědět, ale v Edu Bubo Klubu se
již chystají na jarní radovánky.
Po únorové masopustní zábavě ,
která je připravena na 27. února od 16.30 hodin, si děti i rodiče budou moci zasoutěžit,
změřit své síly a dovednosti
na parkových závodech. Všichni jsou také zváni na společné
rozloučení s paní zimou, kterou
prostřednictvím Morany společně pošleme po proudu říčky
Rokytky z Vysočan pryč.
A pokud budete chtít spolu
se svými dětmi prožít noc s pohádkou, sledujte stránky www.
edububoklub.cz. Tady se dozvíte
informace o masopustu, vynášení Morany, Noci s Andersenem
a dalších akcích. Text a foto: mv

Co je to kineziologie a jak
se prostřednictvím jednoduchého svalového testu dají
nalézt a odstranit psychické
bloky? To a mnoho dalšího
se dozvíte na přednášce
o kineziologii.

Noc s Andersenem v Edu Bubo Klubu

Valentýnské náramky z lávových kamenů
Během workshopu, jehož výsledkem bude náramek, se seznámíte s více než padesáti druhy
lávových a minerálních kamenů.
Tyto kameny a další originální
přívěsky navléknete podle
své fantazie či znamení zvěrokruhu a vyrobíte náramek
na míru – krásný dárek plný
sopečné energie pro vašeho
partnera nebo pro sebe.
Kdy: středa 13. února

od 17 do 20 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4 (bezbariérový
přístup zajištěn)
Cena: 450 Kč (materiál a pomůcky pro výrobu jednoho
náramku v ceně, každý další
kus +150 Kč)

Kapacita kurzu je omezena.
Rezervace míst: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na
www.divadlogong.cz. Záloha
200 Kč, nutno zaplatit v kanceláři kurzů nejpozději čtyři
dny před akcí. dg

Připravte své děti na školku
Košík nápadů je dětský zájmový klub, který najdete na adrese Špitálská 885/2A, nedaleko
stanice metra Vysočanská. Působíme již třetím rokem, od loňského roku s podporou městské
části Praha 9.
Blíží se zápisy do mateřských
škol, proto je ten správný čas
na vyzkoušení našeho dopoledního programu. Je určen
pro děti od dvou let, které se
u nás v menším kolektivu mohou připravit na budoucí nástup do mateřské školy. Děti,
kterým se v našem klubu zalíbí, mohou setrvat až do pěti
let. Návštěva Košíku nápadů je
možná prostřednictvím krátkého nebo dlouhého vstupu.
Nabízíme také pestrou paletu
kroužků, které mohou navštívit děti od dvou do patnácti
let, a to po celý školní rok.
Malou ukázku dětských prací
Ú N O R
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z našeho klubu jste mohli vidět v lednovém vydání časopisu Sluníčko.

Program i pro maminky a další
dospěláky
Maminky s dětmi si u nás mohou vychutnat společné kreativní tvoření, malé kuchaření
nebo si samy vytvořit různé
dekorace, doplňky a šperky.
Pro zájemce chystáme výtvar-

ný kroužek pro dospělé a znovu otvíráme dramaťáček hrou
pro děti.
Nezapomeňte své děti registrovat pro letní příměstské
tábory. Registrace probíhá již
od ledna.
Domluvte si návštěvu i mimo
dobu uvedenou pro konkrétní
kroužky. Zjistěte, co vše je
možné u nás vyzkoušet a zažít
v dopoledních i odpoledních
hodinách.
Přijďte si pohrát s novými kamarády.
Více na tel.: 605 406 758 nebo
e-mailu jitkaobermajerova@
seznam.cz. jo
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Také se naučíte tanec svalů,
který vyrovnává vaše energie,
a seznámíte se s doplňujícími
cvičeními, jež pomáhají při
stresu.
Kdy: úterý 12. února od 18 do 20
hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4 (bezbariérový přístup
zajištěn)
Cena: 240 Kč
S sebou: pohodlné oblečení, zápisník, tužku
Lektor: Jana Heidenreichová Z větrné hůrky
Kapacita kurzu je omezena.
Rezervace míst: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na www.
divadlogong.cz. Záloha
200 Kč, nutno zaplatit v kanceláři kurzů nejpozději čtyři
dny před akcí. dg

Popletená
sobota
V únorovém kurzu šití si vyzkoušíte neobvyklou a originální metodu pletení. S pomocí
silných jehlic upletete kabelu
(do ruky nebo přes rameno)
z tlusté bavlněné příze.
Kdy: sobota 16. února
od 10 do 16 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4 (bezbariérový přístup
zajištěn)
Cena: 550 Kč (pracovní pomůcky
a materiál v ceně)
Rezervace nutná nejpozději týden
před konáním kurzu.
Kapacita kurzu omezena.
Rezervace míst: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na www.
divadlogong.cz. Záloha
200 Kč, nutno zaplatit v kanceláři kurzů nejpozději sedm
dní před akcí. dg
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Pololetky, karneval nebo nový
kroužek? To vše v DDM Praha 9
Nemáte ještě plány na pololetní prázdniny? V domě dětí
a mládeže jsme připravili hned několik akcí, které s námi
můžete podniknout.
Na našem pracovišti na Proseku se rozjede sportovně
soutěžní dopoledne. Těšit
se můžete na klání ve třech
sportovních disciplínách, a to
ve stolním tenise, disgolfu
a střelbě z foukaček.
Pro nejmenší děti je připraven tradiční pohádkový
karneval, který se letos bude
konat v KD Ládví. Vstup pro
děti od 3 do 8 let je v maskách.
Pracoviště v Čakovicích zase
naplánovalo výlet do IQParku
v Liberci, které nabízí ve čtyřech patrech zajímavé seznámení s vědou a technikou.
Černý Most namíří na bruslení v CČM a poté se přesune
do DDM na Černém Mostě,
kde budou pokračovat různé
hry a soutěže, tedy Pololetky
v akci.
Pokud stále hledáte volná
místa v kroužcích pro své děti,
tak pro vás máme nové kroužky nebo se můžete přidat
do již probíhajících kroužků,
kde máme ještě volná místa.

Nové kroužky:
Elektrická kytara
Kroužek elektrická kytara
zavede účastníka do pochopení a umu světa moderní
rockové muziky dnešní doby,
jako jsou například Linkin
park, Papa roach, Korn, ale
i průkopnická Nirvana. Pokus se stát rockerem a nauč
se pomocí tabulatur zahrát
slavné interprety v obtížnosti, kterou zvládneš. Zjisti,
zda máš talent, zda jsi hráč.
Naučit se hrát s metronomem
není sranda a rozhodně je to
potřeba, ale začít nejdřív písničkou? Máš-li zájem přijít
tomu na chuť jinak než přes
ZUŠ a rovnou začít s držením
a poznáváním akordů moder-

ních skupin, povíme ti, jak
na to.
Kroužky probíhají v úterý
od 18 do 19 hodin, poté od 19 do
20 hodin a poslední od 20 do
21 hodin. Určen je pro děti od
10 a pro mládež do 18 let.

Letecký modelář
Líbí se ti letadla? Chceš si postavit skutečně létající model?
V tomto kroužku si to můžeš
vyzkoušet.
Budeme stavět modely
letadel od nejjednoduššího
házedla po složitější a větší
kluzák nebo model s vrtulí
poháněnou gumou. Naučíš se
pracovat se dřevem (balza,
překližka), používat správné
nástroje, jako je nůž, pilka,
pilník nebo brusný papír.
Modely budeme stavět ze
stavebnic nebo podle plánu,
a porozumíš proto technickému výkresu. Vlastnoručně
vyrobené letadlo si zalétáš
a dozvíš se, proč létá a jak
udělat, aby letělo ještě lépe.
Především ale budeš mít radost z toho, že tvoje modely
létají – ale pozor, čím lépe
budou létat, tím se více naběháš.
Kroužek bude každý čtvrtek
od 16.30 do 18 hodin. Je určen
pro děti 9-14 let.
Scrapbooking a další hravé tvoření
Zábavný styl „papírového“
tvoření bez hranic, originální zachycení vzpomínek
prostřednictvím fotograﬁí
a výstřižků, kterému propadnete až po uši. To a mnohem
víc je scrapbooking. Slovo
scrapbook pochází ze dvou
anglických slov: Scrap neboli
výstřižek, útržek, kousek,
zbytek a Book neboli kniha.
Takže taková „kniha výstřižků“. Pomocí scrapbookingu si

Prahou s průvodcem
Asociace průvodců ČR zve širokou veřejnost na tradiční
bezplatné prohlídky Prahy u příležitosti Mezinárodního dne
průvodců v sobotu 23. února 2019 od 14 hodin.
20
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dokážete vytvořit originální
stránky do svých foto alb,
osobitá přáníčka, oznámení,
pozvánky, notýsky, jmenovky anebo třeba deníky.
Máš chuť se do toho pustit?
Máš šikovné ruce a rád něco
tvoříš či vyrábíš? Tak tohle je
místo přesně pro tebe. Protože není nad to tvořit rukama
a nakonec si domů odnést hotovou knížku nebo sešit plné
krásných a barevných stránek.Určeno pro děti od
12 do 17 let. Scházet se budeme vždy v pátek od 16 do
17.30 hodin.

Kroužky, do kterých se můžete
ještě zapojit:
Irské tance
Výtvarka
Aerobic pro dospělé
IMPROvariace – Výkřik
Elektro kroužek
Podrobně jsme o nich informovali v lednovém vydání
Devítky. mb

Sraz účastníků je na náměstí
Václava Havla u Nové scény
Praha 1. Na prohlídky se není
třeba předem hlásit.
Letošní trasy povedou z Národní na Újezd a po nábřeží
k Mánesu. Je jich několik

včetně jedné prohlídky pro
rodiny s dětmi. Více na
www.asociacepruvodcu.cz. 

INFO

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

pĜipravovali nový typ pro pováleþnou výrobu.
Po skonþení války byl již pĜipraven se všemi
propoþty, výkresy, dokumentací automobil
o obsahu 750 ccm PONY. Byl zhotoven první
prototyp. Sám jsem s ním jezdil. Byl to rychlý,
tichý a pružný vĤz s malou spotĜebou a zajímavou karoserií. Najezdil jsem s ním 70 000 km.
Byla by to velká konkurence malým Fiatkám.
Do výroby ale nešel. Byla spáchána velká škoda našemu automobilovému prĤmyslu.“

a VlastivČdného klubu Mý Praha 9

Foto a obrázky: Archiv hl. m. Prahy
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Letadla Aero vyletČla z Vysoþan

523
455
197

burským tvarem. Výrobu na sériovou však
rozpohybovala až zakázka od ministerstva
obrany. Aero A-1 se tak využíval pro výcvik
pilotĤ. V roce 1921 pak spoleþnost pĜedstavila první civilní dopravní letoun A-10.
Opravdovou expanzi však spoleþnost, kterou v té dobČ vlastnil soukromník Dr. Vladimír Kabeš, zažila až ve chvíli, kdy se stala
de¿nitivnČ hlavním dodavatelem pro ministerstvo obrany a ministerstvo veĜejných
prací, které mČlo pod svými kĜídly civilní
letectví. ÚspČch se postupnČ dostavil i v zahraniþí. První zákazníkem mimo území ýeskoslovenska bylo Finsko. Tehdy se spoleþnost mohla pochlubit nČkolika prvenstvími

ýeská letadla mají ve svČtČ dobrý zvuk a vdČþit za to mĤžeme spoleþnosti Aero
Vodochody. Ta hned z kraje roku 2019 oslavila rovných 100 let své existence.
Její koĜeny však musíme hledat ve Vysoþanech v Praze 9.

Dobový plakát ¿rmy Aero

PĤvodnČ pražská spoleþnost se pĜi svém
vzniku v roce 1919 zamČĜila na výrobu letadel, leteckých dílĤ a na opravy letadel.
Hned v poþátcích existovaly další dvČ spoleþnosti, které se snažily Aeru marnČ konkurovat. Spoleþnosti Letov a Avia se nemohly
rovnat s poþtem pracovních sil a objemu
výroby, jaký mČla spoleþnost Aero. Po nČkolika zakázkách, které se spíš vČnovaly opravČ letadel, koneþnČ ten samý rok, kdy byla
spoleþnost Aero založena, vzniká její první
model letadla.

PĜedváleþné období
První prototyp vlastního letounu se jmenoval Aero A-1. Vyznaþoval se branden-

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9
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Minor a Tudor
V mezidobí, než byl upĜesnČn de¿nitivní
výrobní program, se uvažovalo o návratu
k výrobČ malých automobilĤ. Tenkrát vznikla auta Minor a po nČm Tudor, ale stále to
nebylo ono. Již za války se tu objevovaly
návrhy a pĜípravy na výrobu prototypĤ malých lidových vozítek. Proto jsme již záhy
po válce mohli nČkteré ve zkušebním provozu vidČt. Do sériové výroby se ale nedostala.
JeštČ v dobČ, kdy už na našich ulicích a silnicích jezdily Minory a Tudory, aerováþtí konstruktéĜi stále snili o možnosti vyrábČt malá
auta. Zájem z odpovČdných míst nebyl. Spíš
se otáþeli po cizinČ a uvažovali o možné licenþní výrobČ cizích malých aut.
NČkdy v roce 1969 na besedČ VlastivČdného
klubu Prahy 9 nám Ĝekl J. Máša: „Proþ chceme vyrábČt malá auta v cizích licencích za drahé devizy? MĤžeme pĜece navázat na dobrou
tradici výroby osvČdþených vozĤ AERO. Je
to ale pozdní volání. Na naší automobilové
tradici byl spáchán tČžký prohĜešek. Mladí,
pružní a pro vČc zapálení konstruktéĜi v Aerovce po celou dobu války, legálnČ i ilegálnČ,
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Rokytka

ZmČny od 90. let 20. století
Po pádu komunismu v listopadu 1989 ¿rma ztratila velkou þást svých trhĤ v bývalém sovČtském bloku a od té doby hledala
vhodného partnera, který by jí umožnil

Delfín a Albatros
Asi nejúspČšnČjším modelem proudových
cviþných letounĤ byl letoun L-29 Delfín.
V roce 1961 dokonce uspČl v konkurenci ostatních dodavatelĤ a zvítČzil jako nejvhodnČjší
model letadla v zemích východního bloku.
Velký úspČch zažil také model L-39 Albatros.

V roce 1953 Aero pĜestČhovalo své továrny
do Vodochod, kde bylo zaĜízení vybudováno
a navrženo pouze pro výrobu proudových
letounĤ. Tehdy se zapojilo hned nČkolik
þeskoslovenských letových závodĤ, aby se
zamČĜili na velkovýrobu letounu MiG-15.
VČtšinu vyrobených letounĤ bylo zcela pochopitelnČ dodáno SovČtskému svazu. V letech 1954 až 1962 to bylo až 3405 MiG-15.

StČhování

Válka a znárodnČní
BČhem druhé svČtové války si NČmci nemohli dovolit nevyužít služeb podniku, jakým
bylo Aero. Tehdy letecká spoleþnost vyrábČla
hlavnČ polostĜepinové konstrukce s nosným
potahem pro prĤzkumné a výcvikové úkoly.
Ihned po skonþení války se vrátila k opravČ letadel, ale byla de¿nitivnČ znárodnČna.
Z tehdejší doby byl nejvČtší chloubou vysoce
výkonný dvoumotorový celokovový þtyĜmístný letoun Aero 45.

v rámci þeskoslovenské výroby. Postavila
první tuzemský bojový letoun, první dvoumotorový letoun, první hydroplán a také
jako první byla využita aplikace kĜídla
s klapkami. Už v polovinČ 30. let spoleþnost
Aero využívala zatažitelný podvozek a obrovský technologický progres zaznamenala
ve chvíli, kdy se v jejich tehdejších továrnách ve Vysoþanech vyrábČly dvoumotorové
bombardéry francouzského Marcel Bloch
a sovČtského SB-2.

Letadlo Avia

naplnit výrobní kapacity a dále se rozvíjet.
V roce 1997 došlo k založení IBIS Aerospace
Ltd., spoleþného podniku s tchajwanskou
¿rmou Aerospace Industrial Development
Corporation (AIDC), který se zabýval vývojem a výrobou letounu Aero Ae270 Ibis, tento projekt byl ukonþen v roce 2007.
Od roku 1998 spoleþnost Aero spolupracovala s výrobcem letadel ¿rmou Boeing
(výroba dílĤ pro letadla Boeing 757, Boeing
767 a F-18 Super Hornet), tento svazek však
nevedl ke zvýšení prodejnosti vlastních letadel, proto vláda ýR v roce 2004 odkoupila
podíl od Boeingu zpČt.
Hlavním partnerem ¿rmy byla (od 2000
do 2015) americká spoleþnost Sikorsky Aircraft, pro kterou Aero vyrábČlo díly vrtulníkĤ Sikorsky S-76. Aero také od roku 2007
spolupracuje s ¿rmou Alenia Aeronautica,
pro kterou vyrábí centroplány (þást spojující kĜídla s trupem) letounu C-27J Spartan.
V roce 2008 byla zahájena výroba podsestav
dveĜí letounĤ Embraer 170 a 190 pro ¿rmu
Latécoère.
V Ĝíjnu 2006 první vláda Mirka Topolánka
rozhodla o privatizaci Aera Vodochody vþetnČ
letištČ a pozemkĤ. Od roku 2007 se jediným
akcionáĜem stala investiþní skupina Penta.
Po navázání spolupráce na výrobu konkrétních souþástek pro letouny nebo vrtulníky
se postupnČ Aero dostalo do situace, kdy je
dnes schopné ¿nanþnČ zajistit výrobu vlastních letounĤ. Jeho zákazníky jsou spoleþnosti z celého svČta.
Letadla vyrábČná
od 2. svČtové války
(vþetnČ)
Bücker Bü 131 – þs. oznaþení C-4, C-104
(licenþní výroba 1939)
Focke-Wulf Fw 189
(1940-1944)
Siebel Si 204 – þs. oznaþení
C-3, C-103 (1943)
Aero Ae-45 (1947-1951)
Aero Ae-50 (1949) – prototyp
Aero HC-2 Heli Baby
(1958-1962) - jediný þeskoslovenský sériovČ vyrábČný
vrtulník
Aero L-60 Brigadýr
(1955-1959)
MiG-15

(dopravní letoun v britské
licenci, vyrobeno 7 ks, 1925)

(licenþní výroba 1954–
1962) – vojenské oznaþení
S-102, CS-102 a S-103
MiG-19
(licenþní výroba 1958–1962)
– vojenské oznaþení S-105
MiG-21
(licenþní výroba 1962–1972)
Aero L-29 Delfín
(1963–1974)
Aero L-39 Albatros
(1970–1997)
Aero L-59 Super Albatros (1992–96)
Aero Ae 270 Ibis
(2000) – prototyp
Aero L-159 Alca
(1997–2003, 2016–2017)
Aero L-39NG
(plánovaná výroba od 2019)
Aero F/A-259 Striker
(pĜedstaven v þervenci 2018)
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ní letadla pro vznikající vojenské letectvo.
Letadla získávala vítČzné trofeje i v mezinárodních soutČžích. NČkterá mĤžeme
ještČ dnes spatĜit nejen v Leteckém muzeu
ve Kbelích, ale i ve sportovním aeroklubu
v LetĖanech. V továrnČ se vyrábČla nejen letadla, ale i zmínČné malé automobily.
Továrna pĜežila nČmeckou okupaci a po válce
pĜešla na mírový program. Opravovaly se tu
trofejní stroje a za pČt let po válce byly v závodČ
vyrábČny proudové stíhaþky Mig a další.

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9

VyrábČly se ve Vysoþanech, v letecké továrnČ AERO. Jen pro zajímavost – tovární
hala a dílny byly v ulici, spíše vozové cestČ,
která ještČ nemČla své jméno. Od kĜižovatky
(dnešní námČstí OSN) se odtud vycházející
ulice, která konþila akátovým hájkem zvaným U Soldáta na kĜižovatce s dnešní Nemocniþní (tenkrát tu ještČ nebyla), nazývala
TĜebízského. Odtud dál vedla jen nedláždČná cesta beze jména. Tam postavil dr. Kabeš
leteckou továrnu. VyrábČla se tu naše prv-

Jen nejstarší pamČtníci vzpomínají, že v þasech první republiky jezdily po našich
ulicích malé automobily, z nichž ty první, bez elektrického startéru, dostaly pro
svĤj charakteristický zvuk pĜi mechanickém roztáþení startéru název cililink.
Byla to auta znaþky Aero ve tĜech provedeních od 500 do 1000 ccm. Dodnes je
mĤžeme spatĜit na srazech veteránĤ jako velmi cenČné exponáty. A stále jezdí!

AERO jsou také auta

Aero Ae-01 (1919)
Aero Ae-02
Aero A-10 (1921)
Aero A-11 (1923)
Aero A-12 (1923)
Aero A-14 – 32
Aero A-34 Kos (1929)
Aero A-42
Aero A-100 (1932)
Aero Ab-101 (1935)
Aero A-102 (1934)
Aero A-104 (1937)
Aero A-200 (1934)
Aero MB-200
(celokovový bombardér
vyrobený ve francouzské licenci Marcel Bloch,
1937–1938)
Aero A-204 (1936)
Aero A-300 (1938)
Aero A-304 (1938)
De Havilland DH-50

PĜehled vyrábČných letadel
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Michael J. Rowland: Všechno Průzkum
je metaforou čehokoli jiného
V Galerii Hala C na pražské Balabence bude zahájena 12. února první samostatná umělecká výstava
britského umělce Michaela Rowlanda, jenž posledních deset let žije v Praze a zabývá se zde uměním.
Rowland navštívil Prahu a byl
fascinován její krásou a historií,
uměním a kulturou. To vše se
stalo zdrojem jeho umění. Fascinace, kterou Rowland nachází
v umění jako jazyku zobrazujícím svět a výzvy současného
života, je prezentována na této
výstavě ve dvou sériích obrazů.
Díla „Artist As“ jsou obrazy
velmi rozsáhlého formátu,
ve kterých umělec zobrazuje
sebe jako vypravěče, jako mučedníka, snílka atd. Tyto působivé obrazy vyprávějí příběh
sociálních konvencí a způsobu, jakým umělec vnímá a cítí
za daných okolností: sebedůvěra, nejistota, uvolnění nebo
dokonce jako tělo zemřelého
obklopené pozůstalými.

a kinem. Obrazy zachycují bohatou kompozici připomínající
puzzle, jež vypráví historii kultury moderního světa a jejího
vlivu na každodenní život.
„Umění je kostým, který
nosíme,“ říká Rowland, „hra,
kterou hrajeme, příběh, který
vyprávíme; legrace, které si
užíváme. Umění prostě miluje
se nastrojit a tvářit se naprosto
vážně.“
Kurátor výstavy: Hagai Segev. 
Druhá série prezentuje pop
artové koláže na lepence, karikatury moderního světa, kultury a hudby. Tyto obrazy jsou
převzaty z mnoha kulturních
prostředí. Všechny jsou součástí
Rowlandova bohatého světa
asociací s hudbou, literaturou

INFO
Galerie Hala C, vstup z ul. Lihovarská 12
(přes dvůr), Praha 9
Od 12. do 27. února 2019
Otevírací doba: po–ne
od 15 do 19 hodin po telefonické
dohodě

Od poloviny ledna do konce
února 2019 provádí i v MČ
Praha 9 česká výzkumná
společnost MEDIAN mezinárodní výzkum na téma: Jak
lidé vnímají soudobou národní a mezinárodní situaci.

Je velmi důležité, aby se výzkumu zúčastnilo co nejvíce
lidí, aby odraz názorů lidí v ČR
byl co nejpřesnější.
Tazatelé z renomované společnosti MEDIAN
(člen sdružení českých výzkumných agentur SIMAR)
v uvedeném období navštíví
vybrané domácnosti v naší
městské části. Výběr domácností probíhá náhodně
z veřejného rejstříku. Účast
ve výzkumu je dobrovolná.
Všechny odpovědi budou
zpracovány zcela anonymně.
red

Máte pocit, že se vám právě nedaří, jak byste si představovali? Že nedostanete vždy, co chcete, je … viz tajenka.
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I N F O R M A C E
Upozornění: Akce pořádané
MČ Praha 9 jsou monitorovány

PRO RODIČE

Ke slavnostnímu vítání občánků se přihlaste

V souvislosti s nařízením EU 2016/679 (GDPR) upozorňuje MČ
Praha 9, že v místě kulturních, společenských, sportovních
a dalších akcí, které pořádá, probíhá fotografování a natáčení
videí z jejich průběhu pro účely prezentace a archivace.
GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný
na celém území Evropské unie a hájí práva jejích občanů proti
neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. 

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

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LPS)
(LSPP)
SLUŽBA
NA ÚZEMÍ
ÚZEMÍ PRAHY
PRAHY 99
NA
LPS:
Provozovatel LSPP:
Poliklinika Prosek,
Lovosická 440/40, Praha 9
DOSPĚLÍ ve všední dny
19:00–6:00 hod., o víkendech
a svátcích od 19:00 hod.
posledního pracovního dne
do 6:00 hod. prvního
pracovního dne.
Tel.: +420 286 881 518

Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní vítání nových občánků, tedy nově narozených
dětí ve věku zhruba čtyř až sedmi měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte).
O slavnostní akt však musí projevit zájem sami rodiče. To znamená, že je třeba podat
přihlášku. Lze tak učinit v podatelně Úřadu Městské části Praha 9,
Sokolovská 14/324.

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A – E X E K U C E
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby
platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 13. 2., 13. 3., 10. 4., 12. 6. 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.

Pobočky Městské knihovny Praha na Devítce
B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A

Vysočany, Zbuzkova 34/285
(vchod z ulice Krátkého)
tel.: 770 130 213, bezbariérová

Prosek, Měšická 3/806
tel.: 770 130 254,
bezbariérová

PA R K O VA C Í K A RT Y
Městská část Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy - oddělení dopravy oznamuje,
že platnost parkovacích karet vydávaných od roku 2014 rezidentům a abonentům v okolí
O2 areny, Sparty areny a v okolí ul. Stoupající se prodlužuje do odvolání. Případné změny
budou avizovány na webových stránkách www.praha9.cz a v časopisu Devítka.

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

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 problematiky 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: 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4.,
15. 5., 22. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6. 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
totožnosti s trvalým pobytem na území Prahy 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9). Další informace získáte
v infocentru.

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

POLICIE ČR 158

Římskokatolická farnost při kostelu sv.
Václava, U Proseckého kostela 3/5,
Praha 9 - Prosek, tel.: 286 891 071
Pravidelné bohoslužby:
pondělí, středa, pátek 18.00
čtvrtek, sobota 8.00
neděle 8.00, 10.00, 18.00

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

S VAT Y N Ě K R I S TA K R Á L E

Policie ČR, Místní oddělení
Prosek

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

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

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

EVANGELICKÁ CÍRKEV

Policie ČR, Místní oddělení
Vysočany

Farní sbor Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8 - Libeň,
tel.: 777 823 540

24

D E V Í TKA

/

M AGAZÍ N

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

M ĚS TS K É

Č Á S TI

P R A H A

9

MP PRAHA 156

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

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

ÚNOR
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY BŘEZEN

Sběrný dvůr pro Prahu 9

datum
2. 3.

počet VOK
2

4. 3.
5. 3.

1
3

9. 3.

2

11. 3.
12. 3.

1
3

Velkoobjemové kontejnery

16. 3.

2

Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) je v lednu a únoru 2019, stejně jako v předchozích letech, přerušena.

18. 3.
19. 3.

1
3

23. 3.

2

25. 3.
26. 3.

1
3

30. 3.

2

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

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

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

čas
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00

stanoviště
K Lipám x Chrastavská
Měšická x Novoborská
Jablonecká x Šluknovská
Bílinská x Litvínovská
Skloněná
Hrdlořezská 64/43
Kopečná x Nad Šestikopy
Prosecká 119
Nad Krocínkou x Obvodová
Celniční x Pokorného
Veltruská x Litvínovská
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Kytlická (proti zdravodnímu středisku)
Vysočanská 113/243
Pod Krocínkou proti č. 55
Před Mosty x Za Mosty
K Moravině (v úseku U Školičky-Sokolovská)
Vysočanské nám. x Prokopka
Stoupající - parkoviště u hřbitova
Pešlova x Paříkova
Ctěnická x Měšická
Matějkova x Čihákova - u bývalé KB
Na Břehu x Mlékárenská
Jablonecká u č.p. 715/9
Teplická x Litoměřická - roh proti domům
Kovanecká x Podvinný mlýn

Sběr nebezpečného odpadu v roce 2019
V rámci mobilního (zastávkového) sběru nebezpečného
odpadu je v Praze každoročně
realizováno na 300 svozů zhruba po osmi zastávkách a občané
zde mohou odevzdat všechny
níže uvedené odpady. Od roku
2016 probíhá sběr také v sobotu
a v roce 2019 je možné odevzdat rovněž jedlé potravinářské tuky a oleje z domácností.

26. 3. – Út
14. 5. – Út

V rámci mobilního sběru jsou
ZDARMA odebírány tyto nebezpečné odpady:
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
• olej a tuk
• barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
• detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
• léčiva
• baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady
musí být předány v pevně
uzavřených nádobách!
• jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

10. 4. – St

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

15.00–15.20

24. 7. – St

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

15.40– 16.00

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

16.10–16.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

16.40–17.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

17.10–17.30

ul. Vysočanská 243

17.40–18.00

Nelze odevzdat:
stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.
Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl.
m. Prahy odevzdávat zdarma.
Před odevzdáním odpadů při
Ú N O R
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křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

15.00–15.20

11. 6. – Út

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

15.30–15.50

13. 8. – Út
10. 9. – Út

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

16.00–16.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

16.40–17.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

17.10–17.30

31. 8.– So

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

17.50–18.10

U Smetanky (u potravin Lidl)

18.30–18.50

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská

18.10–18.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

18.40–19.00

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

8.00–8.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

8.40–9.00

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

9.10–9.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

9.40–10.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

10.10–10.30

ul. Vysočanská 243

10.40–11.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská

11.10–11.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

11.40–12.00

mobilním sběru jsou ale povinni prokázat se občanským
průkazem, aby tak doložili

svůj trvalý pobyt na území
Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny
DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

trasy mobilního sběru na území města, a není tedy nutné
mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr
aktuálně probíhá.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné
zastávce podle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto
vozidla na telefonním čísle
601 389 243 nebo 731 451 582.
Mobilní svoz zajišťují vždy dvě
vozidla současně, je tedy nutné
řidiči sdělit, v jaké městské
části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno,
jaké vozidlo bude danou trasu
svážet. Z tohoto důvodu se
může stát, že budete muset
kontaktovat obě telefonní
čísla.
Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání
s nebezpečným odpadem,
neváhejte nás kontaktovat
na tel.: 236 004 457.
Nebezpečné odpady, stejně
jako další vytříditelné druhy
odpadu je zakázáno ukládat
do nádob na směsný odpad
nebo dalších nádob určených
na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto
nádob hrozí občanům pokuta
ve výši do 100 000 Kč dle § 4
odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích. 
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Charitativní běh pro Patrika
Atletika Človíček uspořádala ve čtvrtek 20. prosince 2018 již počtvrté svůj tradiční Charitativní běh pro Patrika. Podařilo se
vyběhat a vybrat krásných 38 800 korun, za což patří poděkování velkým i malým Človíčkům z Krnova, Vyskytné a Vysočan.
Akce se jako každý rok zúčastnil i místostarosta MČ Praha 9 Adam Vážanský.
Rodiče i děti měli možnost běhat nebo chodit od 15 do
18 hodin na atletickém stadionu Sparta Praha v Podvinném
mlýně ve Vysočanech. Za každý zvládnutý okruh přispěli
stokorunou do společné kasičky pro zdravotně handicapovaného Patrika.
Jsme moc rádi, že jsme součástí Života dětem a můžeme
pomáhat společně s rodiči
a našimi nejmenšími dětmi.
Nejde jen o běh, ale snažíme
se dětem i rodičům připomenout, jak je důležité vnímat
svět handicapovaných dětí,
a zároveň ukázat, jak je krásné
a lehké pomáhat druhým. Třeba během.
Atletika Človíček je oddíl
trénující nejmenší děti, a proto
nám dává smysl podpořit právě děti této věkové kategorie.
Patrika jsme si navíc oblíbili
a kromě jednoho ročníku,
vždy osobně s rodiči za námi

dorazil a urazil s námi několik
koleček kolem stadionu.
Na čtvrtý Charitativní běh
pro Patrika přijely děti až
z Krnova a Vyskytné, kde jsou
dvě pobočky Atletiky Človíček
na Moravě. Jejich členové si
rádi udělají čas a vyrazí na celodenní výlet do Prahy.
Prosincový termín pro
charitativní běh organizátoři

vybírají záměrně i proto, že
to je pro trenéry čas potkání
se s rodiči svých svěřenců,
čas společného sportování,
doba, kdy se otevírá možnost
být ve vzájemném kontaktu.
V dnešní uspěchané době je
fajn se zastavit a jen se nechat
organizovat druhými pro dobrou věc.
Text a foto: Dita Franklová

Škola Taekwon-do Dan-Gun
pro všechny bez rozdílu věku
Škola Taekwon-do Dan-Gun, která vyučuje Taekwon-do na
Proseku již sedmadvacet let, pořádá v únoru 2019 nábor
nových členů.
Nábor se týká dětí ve věku
6-12 let a dospělých. Všechny
skupiny ve škole jsou děleny
podle věku a dále i podle dosaženého technického stupně.
Cvičit zde uvidíte nejen děti ve
věku od 6 let, ale i dospělé ve
věku nad 45 let.
Děti začínají cvičit v přípravné skupině, kde je trénink
veden pro rozvoj všeobecné
motoriky pohybu se zaměřením
na taekwon-do. Tak se velice
nenásilnou formou seznámí
s taekwondem a vylepší své pohybové dovednosti. Po zkouškách na technický stupeň jsou
děti zařazeny do vyšších technických skupin, kde se plně začlení do tréninků taekwonda.
Dospělí ve své náborové skupině získají základní
poznatky o tomto bojovém
umění, které postupem času
prohloubí a mohou získat až
černý pás.
Ú N O R
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Škola Taekwon-do Dan-Gun je druhá největší v ČR.
Ve svých řadách má úspěšné
reprezentanty a členy Střediska talentované mládeže.
Všechny skupiny na Proseku
vede se svými asistenty mezinárodní instruktor Petr Poklop, nositel VI. danu.
Bližší informace o náboru
naleznete na http://dangun.
taekwondo.cz nebo na tel.:
603 246 433. red, ilustrační foto: archiv

PÁ 1. ÚNORA
OD 18.30 HOD.

NE 3. ÚNORA
OD 15.00 HOD.

ÚT 19. ÚNORA
OD 18.30 HOD.

PO 11. ÚNORA
OD 18.30 HOD.

ST 27. ÚNORA
OD 18.30 HOD.

V S T U P E N K Y V P R O D E J I N A W W W. H C S P A R TA . C Z
A V P R O D E J N Í S Í T I T I C K E T P O R TA L .
GENERÁLNÍ
PARTNER

Školy Taekwon-do Dan-Gun
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Studenti Anglického gymnázia
podpořili Ježíškova vnoučata
Program vánočních trhů Anglického gymnázia z Prahy 9
měl v prosinci 2018 široký záběr, od házení kroužků na sobí
růžky až po sladký štrúdl. Tato
příjemná akce plná dobrot se
stala ještě sladší tím, že získané ﬁnanční prostředky putovaly na charitu, jako každý
rok. Tentokrát se Studentská
rada Anglického gymnázia
rozhodla darovat výtěžek charitativní organizaci Ježíškova
vnoučata, která věnuje vánoční přání a dárky starým lidem,
kteří jsou o svátcích sami.
Mnoho studentů se účastnilo

různých soutěží, od šachů až
po cukrářský ping-pong. Probíhala také studentská hudební vystoupení, vánoční kvíz
a spousta nabízených dortíků
konkurovala pražským cukrárnám. Během pouhých pár
hodin se na trzích vybralo více
než 10 000 Kč. Text a foto: ECP

Vysočanská „V“:
Novoroční vycházka

Soutěž ve stylu StarDance
a exkluzivní ples
Speciální taneční soutěž Pro-Am, v níž se taneční pár
skládá z profesionálního
a amatérského tanečníka (zrodila se z ní i populární televizní
show StarDance). Exkluzivní
ples se skupinovou výukou
tance, vlasovou stylistkou,
honosným rautem či efektními
triky kouzelníka. A fascinující
atmosféra barokního sálu Boccaccio. Tím vším se blýskl
2. ročník DanceTime Gala
Cupu, který se uskutečnil v sobotu 12. ledna 2019
v pražském Grand Hotelu
Bohemia v Praze 1. Akci organizoval Vítězslav Rázek,

vedoucí tanečního klubu TK
DanceTime z Proseka.Taneční
klub vznikl v roce 2017 jako
sportovní odnož Školy tance
pro všechny, která se specializuje především na standardní
a latinskoamerické tance.
Kurzy, semináře a lekce probíhají pravidelně v tělocvičně
Gymnázia Českolipská v Praze
9. Kromě Vítězslava Rázka
a Kristýny Mückové v týmu
lektorů působí i Tomáš Marek,
ﬁnalista mistrovství republiky
v latinskoamerických tancích a bratr Martiny Markové,
účastnice předposlední řady
StarDance. Text a foto: pd

Na šest desítek zájemců se sešlo při tradiční Novoroční vycházce
v úterý 15. ledna, kterou organizovala Vysočanská „V“. Její trasa
letos vedla z Pohořelce přes Nový Svět na Hradčanské náměstí.
A průvodkyně Pavla Lešovská zavedla svou skupinu i do kostela
sv. Benedikta, v němž se nachází mumie řádové sestry Marie
Elektry od Ježíše, představené pražských karmelitek, ze 17. století. Text a foto: Milan Kuželka
28

D E V Í TKA

/

M AGAZÍ N

M ĚS TS K É

Č Á S TI

P R A H A

9

ÚNOR

2 0 1 9

SC-391109_02

SC-391109_01

SC-391122_01

I N Z E R C E

Ú N O R

2 0 1 9

DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

M Ě S T S K É

Č Á S T I

PRAHA

9

29

I N Z E R C E
R A D I O B E AT & P R A G O K O N C E R T V Á S Z V O U N A

Guest

2019

15. 2. PRAHA
SC-381551_07

www.mastersofrock.cz

PŘEDPRODEJ

Support act. PETER CMORIK BAND
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2019 O2 arena
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Předprodej
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Investiční byty

Cena od 2,5 mil. Kč
www.bydleninakrejcarku.cz
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VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

PRVNÍ VÝKUPY
ÚNOR 2019
ÚTERÝ 5. 2.
STŘEDA 6. 2.
ČTVRTEK 7. 2.

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

Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

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

NÁŠ OBCHOD najdete na ul. SOKOLOVSKÉ na ČÍSLE 168, 200 metrů OD STANICE METRA PALMOVKA směr
CENTRUM. NA PŮLI CESTY MEZI STANICÍ METRA INVALIDOVNA A PALMOVKA.
PARKOVÁNÍ přes ulici. INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.
SC-391031/01

