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Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

EDITORIAL

PŘEČTĚTE SI

4–5 Z radnice

Vážení čtenáři,
ze slova Vánoce vychází
kouzlo, které si podmaňuje
lidská srdce. I lidé bez vyhraněné víry, pro které betlémský příběh nemá hlubší
obsah, slaví vánoční svátky
a jsou milejší, vstřícnější,
radostnější, plni očekávání.
Věřím, že k hezkým adventním dnům přispějí i akce,
které se tradičně odehrávají
v naší městské části. Ať už
je to rozsvícení vánočních
stromů, adventní tvoření,
rozlévání rybí polévky,
nebo vánoční koncerty.
Letos na Devítce zazní
dokonce dvakrát Rybova
Česká mše vánoční – poprvé na Pragovce, podruhé
ve Svatyni Krista Krále.

Měsíčník městské části
Praha 9 – DEVÍTKA
Vydává městská část Praha 9
ve vydavatelství
Strategic Consulting, s. r. o.,
pod registračním číslem
MK ČR E 13319 v nákladu 35 000 výtisků
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Tel.: +420 283 091 111
Úřední hodiny:
pondělí–středa 8.00–18.00 hod.

Historie
Služby

6 Výstavba
7 Doprava

Zalistujte prosincovým vydáním měsíčníku Devítka,
kde na vánoční akce najdete pozvánky.

9 Školství
10-12 Sociální služby
13–15 Kultura

Po říjnových volbách se noví
zastupitelé městské části
Praha 9 poprvé sešli
13. listopadu. Složení Zastupitelstva a Rady MČ Praha 9
rovněž najdete v tomto vydání Devítky.

16–17 Rozhovor
18–19 Kultura
27 Sport
28–29 Ohlédnutí

Krásné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví a ať se
vám konec roku 2018 vydaří.
Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.

Ing. Jan Jarolím
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KAŽDÝ ADVENTNÍ VÍKEND
Od 13:00 do 18:00 hodin.

Ozdobte s námi
Galerii Harfa!
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Přijďte si užít ruční zdobení,
vánoční atmosféru, dílničky,
pečení cukroví a perníčků.
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Noví zastupitelé MČ Praha 9 zvolili
vedení radnice pro období 2018–2022
Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 9 se konalo v úterý 13. listopadu 2018.
Starostou deváté městské části
byl opět zvolen Ing. Jan Jarolím (ODS). Zastupitelé zvolili
také tři místostarosty a pět
radních, tyto posty si rozdělily
ODS a klub TOP 09 a STAN.
I na pozicích místostarostů
zůstávají stejní politici jako
v minulém volebním období.
Mgr. Tomáš Portlík (ODS) se
v této funkci bude věnovat ﬁnanční politice, Ing. Marek Doležal (TOP 09) investiční politice
a Mgr. Adam Vážanský (ODS)
kultuře, sportu, národnostním
menšinám a bezpečnosti.
Radní pro majetek a bytovou
politiku byla zvolena JUDr. Jana
Nowaková Těmínová (TOP 09),
radním pro dopravu Tomáš
Holeček (ODS) a Ing. Zdeněk
Davídek (za STAN) se bude věnovat školství a čerpání evropských fondů. Novým radním
pro oblast životního prostředí

Slib zastupitelů přijal podle zákona nejstarší z nově zvolených zastupitelů Vasil Silvestr Pekar

se stal Bc. Jan Poupě (ODS)
a nováčkem v radě MČ Praha 9
je také Ing. Jiří Janák (ODS),
který bude odpovídat za zdravotnictví a sociální oblast.
ODS s podporou Svobodných v letošních komunálních

a TOP 09 má v zastupitelstvu
Prahy 9 sedm mandátů, šest
křesel Piráti a čtyři hnutí ANO.
Na závěr zasedání poděkoval
starosta Jan Jarolím za důvěru
a pokračoval: „Děkuji i opozici, že vyjádřila svůj názor,
a věřím, že za čtyři roky, které
jsou před námi, dospějeme
k lepšímu vzájemnému pochopení a vzájemnému respektu
tak, jako jsme i v minulém
volebním období dokázali
najít s opozicí společnou řeč.
Dveře u mě jsou otevřené všem
zastupitelům i občanům naší
městské části.“ [Text a foto: mk
INFO

volbách ve třiatřicetičlenném
zastupitelstvu městské části
obsadila 16 křesel, k většině v zastupitelstvu tak
potřebovala získat podporu
minimálně jednoho dalšího
zastupitele. Koalice STAN

Další zasedání Zastupitelstva městské
části Praha 9 se uskuteční 18. prosince
2018 v 10 hodin v zasedací místnosti
vysočanské radnice, Sokolovská 14/324,
Praha 9.

Rada MČ Praha 9 pro období 2018–2022
V tomto volebním období, stejně jako v předchozím, má rada devět členů uvolněných pro výkon této funkce.

Jan Jarolím

Tomáš Portlík

Marek Doležal

Ing. Jan Jarolím – starosta
 zastupuje městskou část
Praha 9 navenek
 zodpovídá za koordinaci
zahraničních vztahů
 zodpovídá za oblast územního rozvoje a výstavby MČ
Praha 9
 plní další úkoly vyplývající
ze zákona č. 131/2000 Sb.
Mgr. Tomáš Portlík
– první místostarosta
 zastupuje starostu v případě jeho nepřítomnosti
 zodpovídá za ﬁnanční politiku MČ Praha 9
 zodpovídá za hospodářskou
politiku, přípravu rozpočtu
a rozpočtové hospodaření
MČ Praha 9
 zodpovídá za správu pohledávek
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Adam Vážanský

Jana Nowaková
Těmínová

Ing. Marek Doležal
– druhý místostarosta
 zodpovídá za investiční
politiku
 realizuje schválené investiční záměry
Mgr. Adam Vážanský
– třetí místostarosta
 zodpovídá za oblast kultury, sportu a volnočasové
aktivity dětí a mládeže
 národnostní menšiny
na území MČ Praha 9
 bezpečnost a prevence kriminality na území MČ
Praha 9
JUDr. Jana Nowaková Těmínová
– radní
 zodpovídá za oblast majetku MČ Praha 9 a za bytovou
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Zdeněk Davídek

Jan Poupě

politiku MČ Praha 9
 zodpovídá za obchodní
společnosti

Tomáš Holeček – radní
 zodpovídá za dopravu
na území MČ Praha 9
Bc. Jan Poupě – radní
 zodpovídá za životní prostředí v MČ Praha 9
Ing. Jiří Janák – radní
 zodpovídá za zdravotnictví a sociální oblast v MČ
Praha 9
Ing. Zdeněk Davídek – radní
 zodpovídá za školství v MČ
Praha 9
 zodpovídá za čerpání z fondů EU pro MČ Praha 9

Jiří Janák

Tomáš Holeček

Kontrolní výbor Zastupitelstva
MČ Praha 9 pro období 2018-2022
Předseda: Mgr. Martin Hrubčík
Místopředseda: Ing. Tomáš
Hromádka
Členové: Bc. Bedřich Laube,
Bc. Pavel Pospíšek, Ing. Petr
Karel
Tajemnice: JUDr. Ivana Hánová
Finanční výbor Zastupitelstva
MČ Praha 9 pro období 2018-2022
Předseda: Lukáš Dančevský
Místopředseda: Ing. Tomáš
Kubík
Členové: Ing. Jiří Navrátil,
Václav Vislous, MSc.,
Ing. Vasil Silvestr Pekar,
Ph.D.
Tajemnice: Ing. Hana Bláhová
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Stížnost na neplatnost hlasování ve volbách soud zamítl
Městskému soudu v Praze byla 19. října 2018 adresována stížnost na průběh voleb s návrhem, aby hlasování ve volbách
do Zastupitelstva MČ Praha 9 bylo prohlášeno za neplatné. Soud tuto stížnost v plném rozsahu zamítl.
Na soud se obrátil jeden z kandidátů za politické hnutí ANO
s tím, že členka volební komise
ve volebním okrsku č. 9014 pro
volební obvod č. 3 MČ Praha 9 mu
sdělila, že „veškeré hlasy voličů
nebyly správně sečteny, že byla
svědkem nesprávného mate-

matického sčítání, přepisování,
škrtání, bělení a chaotického
přepočítávání volebních lístků“.
S ohledem na to navrhovatel zpochybnil hlasování ve všech třech
volebních obvodech Prahy 9.
V podrobném usnesení
Městský soud v Praze 31. října

stížnost zamítl. V odůvodnění
kromě jiného uvedl, že v ní
absentují jakákoli konkrétní
tvrzení, konkrétní indicie,
z nichž by bylo možno dovodit
existenci chyb při sčítání hlasů
před volební komisí uvedeného
okrsku. Ze zápisu o průběhu

a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 9014 nevyplývá,
že by docházelo k přepisování,
škrtání či bělení tohoto dokladu, který podepsali jak jmenovaná členka, tak dalších pět
členů volební komise, všichni
bez jakýchkoli výhrad. [mk

Zastupitelé MČ Praha 9 pro období 2018–2022
ODS s podporou Svobodných:
Ing. Jan Jarolím
Mgr. Tomáš Portlík
Ing. Tereza Štaubrová
PaedDr. Taťjana Horká
Bc. Bedřich Laube
Ing. Tomáš Kubík
Ing. Jiří Janák
Bc. Jan Váňa
Ing. Luboš Havránek
Ing. Jiří Navrátil

Tomáš Holeček
Mgr. Adam Vážanský
Bc. Jan Poupě
JUDr. Renata Portlíková
Ing. Tomáš Hromádka
Mgr. Martin Kulíček

JUDr. Jana Nowaková Těmínová
Bc. Pavel Pospíšek
Ing. Marek Doležal
MUDr. Michal Mašek
Lukáš Dančevský

Společně pro Prahu 9 – TOP 09
a Starostové a nezávislí (STAN):
Ing. Zdeněk Davídek
Bc. Renáta Šibravová

Česká pirátská strana:
Mgr. Petr Daubner
Václav Vislous, MSc.

Bc. Aneta Heidlová
Ing. Kornélia Gottmannová
Ing. Petr Karel
Bc. Kamila Viktorinová

ANO 2011:
Mgr. Martin Hrubčík
Roman Kolář
Ing. Oldřich Brojír
Ing. Vasil Silvestr Pekar,
Ph.D.

Přijďte na tradiční rybí polévku do Vysočan
Původně byla rybí polévka podle tradice určena pro potřebné a bezdomovce. V posledních letech se ale akt jejího rozlévání
stále více stává sousedským setkáváním. Již po šesté ho letos organizuje i městská část Praha 9.
třech letech více než 500 porcí
rybí polévky a 150 porcí vývaru.
A pokud vám rybí pochoutka
přijde k chuti, můžete si ji podle
receptu, který nám prozradil
Jan Kučera, připravit pro štědrovečerní tabuli. Jen množství
ingrediencí přizpůsobte počtu
strávníků u stolu.

Advent ve Vitríně
Adventní dny do rozlévání polévky na náměstí OSN můžete
příjemně strávit na ochutnávkách vín v nově otevřené

Vitríně v Kolbenově ulici,
která stejně jako restaurace
U Šebestiána patří Jaroslavu
Novému. „3. prosince rozléváme italská a moravská
vína a 13. prosince vína z Rakouska, Francie a Itálie,“ zve
Jaroslav Nový a dodává, že vás
od ochutnávky vín nemusí
odradit ani pečení cukroví.
Vaše oblíbené – od vanilkových rohlíčků přes linecké
po išelské dortíčky – vám
upečou ve Vitríně. Stačí jen
objednat. [Text a foto: mk

INFO
Na 150 litrů rybí polévky, které šéfkuchař připravuje pro letošní rok, je potřeba:

Od samého začátku rozlévání rybí polévky na náměstí OSN ve Vysočanech zvou na štědrovečerní pochoutku místostarostové MČ Praha 9 Marek Doležal a Adam Vážanský.

Na rybí polévku, tradiční pokrm české národní kuchyně při štědrovečerní večeři,
přijďte 20. prosince mezi
11. a 14. hodinou (nebo do snědení) do Vysočan na náměstí
OSN (u zastávky autobusů
směr Prosek). Popovídat si přitom můžete se zástupci či zastupiteli městské části Praha 9.
K poslechu na harmoniku zahraje Miloš Wichterle.
P R OSI NEC

2018

Polévky se vaří U Šebestiána
Kromě rybí polévky se bude
ve Vysočanech rozlévat také slepičí vývar s knedlíčky. Obě polévky pro vás tradičně připravuje
šéfkuchař Jan Kučera z restaurace U Šebestiána v Kolbenově
ulici. Před šesti lety místostarostové MČ Praha 9 Adam Vážanský
a Marek Doležal zájemcům
rozlili 300 porcí, v posledních

5 kg jiker
50 ks hlav z kaprů
vnitřnosti z 50 ks ryb
25 kg rybího masa (z kaprů, halibuta)
rybí fond (silný vývar z rybího ořezu,
zeleniny a koření)
7 kg mrkve
5 kg celeru
5 kg petržele
3 kg krupičky pro zahuštění
0,75 kg soli
150 g pepře
100 g muškátového oříšku
130 housek (osmaženými kousky ozdobíte
polévku)
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Postup:
Do studené vody vložte rybí hlavy a zeleninu, přiveďte k bodu varu, stáhněte teplotu,
seberte pěnu, přidejte koření a asi hodinu
pozvolna vařte. Pak přes husté síto sceďte.
Kořenovou zeleninu nakrájejte na jemné
kostičky, orestujte na másle, zaprašte
moukou, zalijte trochou zchladlého vývaru,
zahustěte krupičkou, krátce provařte,
dolijte vývarem, přidejte na kostičky nakrájené rybí maso, popřípadě jikry a mlíčí,
které jste si uvařili zvlášť v osolené vodě,
dochuťte solí, pepřem a lehce muškátovým oříškem.
Housky nakrájejte na kostičky a orestujte
na másle.
Hotovou polévku podávejte s krutonky.
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V Hloubětíně vyrůstá nová rezidenční čtvrť
Nový polyfunkční projekt Lappi Hloubětín přinese 260 bytů i komerční prostory.
Developerská společnost YIT
rozšíří vznikající ﬁnskou čtvrť
v pražském Hloubětíně. Na svůj
dosud největší rezidenční areál
Suomi Hloubětín vznikající
na ploše devíti hektarů, kde najde domov více než 2500 obyvatel, naváže novým polyfunkčním projektem Lappi Hloubětín.
Ten vedle 260 nízkoenergetických bytů ve ﬁnském stylu
zahrne také rozsáhlé komerční
prostory o výměře až 3500 m2.
YIT jej začne stavět ve druhé
polovině příštího roku.

Lappi Hloubětín
Výstavba Lappi Hloubětín
na pozemku o ploše více než
2,5 hektaru bude probíhat
ve čtyřech etapách. V rámci fází
Tornio, Ranua a Kemi vyrostou tři bytové domy s celkem
260 jednotkami. Čtvrtá budova
s názvem Osto pak nabídne
komerční prostory a služby.
„Tento počin společnosti YIT
vítáme, protože naplňuje to,
o co dlouhodobě usilujeme.
Tedy, aby se v Praze 9 prioritně
stavělo v brownﬁeldech a vznikaly městské čtvrti s plnou
občanskou vybaveností a záze-

Jednotlivé etapy projektů Suomi Hloubětín a Lappi Hloubětín. Vizualizace: YIT

mím,“ konstatuje místostarosta
MČ Praha 9 Marek Doležal a dodává, že kolem Kolbenovy ulice
ve Vysočanech vznikají i další
podobné projekty.

Suomi Hloubětín
Polyfunkční projekt Lappi
Hloubětín naváže na vznikající
městskou čtvrť Suomi Hloubětín, která se od roku 2016
v rámci deseti fází výstavby
v Praze 9 čile rozrůstá. Na ploše
původního devítihektarového
brownﬁeldu dokončila YIT

první tři etapy projektu (Espoo,
Oulu a Turku) s téměř 350 novými byty a nedávno zahájila
v pořadí již sedmou fázi Porvoo
s šedesátkou bytů. Prodej více
než 80 jednotek v rámci fáze
Pori spustí YIT na začátku roku
2019 a další čtyři bytové domy
s 104 byty s názvem Vantaa
pak připravuje na třetí čtvrtletí
příštího roku. Závěrečnou desátou etapu Tampere, kdy v jediné
výškové budově celého areálu
vznikne 68 jednotek, pak plánuje na konec roku 2019.

Nová čtvrť
Jako nová městská čtvrť bude
celý projekt se svou širokou
občanskou vybaveností (včetně
nové mateřské školy s prostornou zahradou podle návrhu
ﬁnského architekta Jyrkiho
Tasy) a volnočasovým vyžitím
sloužit nejen novým rezidentům, ale i širší veřejnosti. Centrálním bodem se stane náměstí
s komerčními plochami pro
drobné obchody a služby v parterech přilehlých domů. Součástí bude i rozsáhlý park. [red

Stavbou nového parkoviště začaly
práce na prodloužení parku Přátelství
Očekávané prodloužení parku Přátelství na Proseku na zelené plochy u stanice metra Střížkov, které se MČ Praha 9 letos
podařilo získat do svého vlastnictví, začíná dostávat konkrétní podobu.
V první etapě dochází k budování nového parkoviště podél Vysočanské ulice, na kterém budou
mít nová místa řidiči dosud využívající parkoviště u Jiřetínské
ulice. „Vzhledem k tomu, že se
nám ještě letos podařilo získat ﬁnanční prostředky, zahájili jsme
26. listopadu první etapu prací
na prodloužení parku Přátelství
– přeložení parkoviště z ulice
Jiřetínská na plochu podél ulice
Vysočanské tak, jak to navrhli
v projektu krajinářští architekti
Ing. Pavlína Malíková a Ing. Aleš
Steiner,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík.
Práce budou probíhat postupně, aby nedošlo k zásadnímu omezení parkování.
Proto bude provizorně vyštěrkována plocha u parkoviště
6
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Studie prodloužení parku Přátelství. Autory jsou Ing. Pavlína Malíková a Ing. Aleš Steiner.

směrem k Jablonecké, kam se
budou některé automobily postupně přesouvat. Po dobu tohoto omezení bude parkování
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pro dotčené klienty bezplatné.
Stavba nového parkoviště by
měla být dokončena do konce
prosince, pokud nenastanou

technické problémy. Stávající
parkoviště u Jiřetínské ulice
poté nahradí zelená plocha.
[red
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Podmínky pro povolování
vyhrazených parkovišť pro invalidy
Úřad městské části Praha 9 nechce nijak zlehčovat závažnost handicapu osob ZTP a zhoršovat jim již tak těžký úděl, avšak v některých lokalitách začíná být poměr vyhrazených míst pro tyto spoluobčany k počtu volně přístupných stání pro ostatní obyvatele
neúnosný. V praxi pak nastává situace, že ostatní lidé nemají kde zaparkovat a leckterá vyhrazená místa jsou neobsazena.
Vyhrazení je totiž platné nepřetržitě, a proto nelze praktikovat
obrátkovost místa jako u volně
přístupných (přes den zaparkuje např. zákazník obchodu či
údržbář, večer pak rezident).
S ohledem na neustále vzrůstající počet žádostí o vyhrazené
parkování vozidel osob tělesně
postižených byl Úřad městské
části Praha 9 nucen přistoupit
k dodržení regulace nově povolovaného množství vyhrazených
stání. Vychází z vyhlášky č.
369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu
a orientace v platném znění,
která deﬁnuje nutné počty vyhrazených stání na parkovacích
plochách. Zjednodušeně lze
říci, že pokud počet vyhraze-

V místech, kde počet vyhrazených míst pro vozidla osob ZTP překročí pětiprocentní
hranici z celkového počtu stávajících parkovacích míst, nebudou nová parkovací stání
pro invalidy povolována.

ných míst pro vozidla osob ZTP
překročí hranici 5 procent z celkového počtu stávajících míst
(v dané ulici, na parkovišti), jde
právě o lokalitu, kde nebudou

další místa povolována. Je třeba
si uvědomit, že zaparkovat chtějí
i ostatní rezidenti.
Tímto postupem úřad nechce
znemožňovat zdravotně postiže-

ným parkování, pouze do určité
míry narovnat podmínky pro
všechny obyvatele (zpravidla
lze nalézt v okolí v docházkové
vzdálenosti parkovací stání, byť
nebude přímo před domem).
Tuto informaci směřující
k potencionálním zájemcům
o nová vyhrazená stání zveřejňuje úřad s předstihem, aby si
zbytečně nezařizovali výpůjční
smlouvu s Technickou správou
komunikací Praha v lokalitách,
kde jim pak bude následně žádost úřadem zamítnuta.
Na zřízení vyhrazeného invalidního stání totiž není právní
nárok, a to ani při doložení
všech zákonem stanovených
náležitostí. Úřad MČ Praha 9
doufá, že vzniklou situaci přijmou naši spoluobčané s pochopením. [Ilustrační foto: Marie Kurková
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Studenti gymnázia Českolipská
hostili zahraniční studenty
Velké přípravy se vyplatily a my jsme se dočkali zahraniční
návštěvy! Po společném absolvování výjezdů do Itálie a Portugalska v minulém školním roce nyní přišla na řadu i Česká
republika, kterou ještě vystřídá Lotyšsko či Turecko.
V prvním říjnovém týdnu
byli zahraniční studenti ubytováni v českých rodinách,
a mohli tak na vlastní kůži
zažít jedinečnou atmosféru
nebo ochutnat typická jídla.
Vzhledem k tomu, že tématem Erasmu+ je vliv literatury
na divadlo a moderní umění,
jsme museli vymyslet vhodný
tematický program. Studenty
jsme vzali do Národního divadla na Malého prince a do klementinské knihovny, dále pak
vytvářeli obrovské plakáty
s motivem určitého díla. Samozřejmě jsme jim nemohli
neukázat krásy Prahy, a tak
jsme je zavedli na Pražský
hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí a další místa.

Na Karlštejn
Poslední den našeho týdne
jsme zasvětili výletu na Karlštejn. Pravděpodobně nejvýznamnější český hrad všechny
okouzlil svou monumentalitou
i historií a všichni se těšili
i na oběd po něm. Po slavnostním zakončovacím obědě byly
všem účastníkům předány
diplomy za účast. Pak už jen
zástupci zúčastněných států
dojeli zpět do Prahy, zabalili si
a v sobotu jejich pobyt v Praze
skončil odletem.
Více jsme poznali i sami sebe
Naší české skupině dal tento
týden, navzdory setrvávání
ve své domovině, možná víc
než našim hostům. Díky tomu,

že u nás týden bydlel prakticky cizí člověk, s kterým jsme
museli nějak vyjít (ideálně se
spřátelit, což se většině povedlo), jsme se naučili mnohé
o světlých i stinných stránkách
soužití a možná i něco o sobě.
A samozřejmě jsme se díky
Erasmu+ dostali na místa, kte-

rá by nás snad ani nenapadla.
Komunikace se studenty z jiných zemí Evropy, vytváření
programu, vymýšlení výletů
a navazování nových přátelství pro nás navždy zůstane
skvělou zkušeností. [Text a foto:
Eliška, Nina, Anička – septima A, B, Gymnázium
Českolipská

SC-372116/12
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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
3. 12. 2018 - 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
Kondiční cvičení pro ženy, s lektorkou /sál
Harﬁca/, zdarma 11:00 – 12:00
Country tance – pokročilí 15:00 – 16:00
4. 12. 2018 - 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
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase
9:30 – 10:30
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
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
5. 12. 2018 - 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 – mírně pokročilí 10:00 –11:00
Předvánoční kavárnička pro starší a pokročilé
13:00 – 16:00
Vánoční besídka s programem: Vystoupení dětí
z konzervatoře, country tanečnice, orient tance,
vánoční pohoštění a možná přijde i kouzelník
/10 Kč/. Jste srdečně zváni!
6. 12. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
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
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
Klub důchodců: Předvánoční setkání 13:30 – 16:00

10. 12. 2018 - 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
Kondiční cvičení pro ženy, s lektorkou /sál
Harﬁca/, zdarma 11:00 – 12:00
Klub seniorů kardiaků – Předvánoční setkání
14:00 – 17:00
11. 12. 2018 - 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
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12. 12. 2018 - 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
Předvánoční recitál – koncert, harfa Zbyňka

Šolcová, mluvené slovo herečka Jarmila
Švehlová.
Foto Šolcová
Sál centra pro seniory, Harrachovská 422/2,
Praha 9. Zdarma.
13. 12. 2018 - 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
14. 12. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Vycházka na výstavu obrazů malířky a herečky
Ivy Hütnerové, Novoměstská radnice. Vstupné
30 Kč. Sraz v Aktivizačním centru v 9:30 hod.
9:30 – 12:30
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
17. 12. 2018 – 21. 12. 2019
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15

7. 12. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Společenské hry - karty/kanasta, žolíky/,
Scrable, kostky/vrchcáby, dáma… 9:00 – 12:00
Vycházka – Výstava v historické budově
Národního muzea - dějiny společného státu
Československa. Sraz v 9:30, v centru pro
seniory Harrachovská 422/2. Zdarma.
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – pro začátečníky 14:00 – 15:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
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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
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
Předvánoční hodina zpěvu pro seniory s hudebním doprovodem /zdarma/ 15:00 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

17. 12. 2018 – 1. 1. 2019
Dovolená – Aktivizační centrum pro seniory
zavřeno

INFO
Od ledna 2019 nový taneční kurz pro
seniory – začátečníky. Skupinové tanečky
orientálního folkloru, pomalejší tempo,
jednoduché prvky. Každé pondělí od 11 do
12 hodin, Harrachovská 422/2, Praha 9.
Zdarma. Zájemci, hlaste se u lektorky na
tel.: 606 824 205.

ČÁ S TI

P RA H A

9

PR O S INE C

2018

S O C I Á L N Í

S L U Ž B Y

Malý velký pomocník
Je malé jako zapalovač, ale ohromně pomáhá – mobilní panikové tlačítko. Jeho uživatel si jedním stiskem přivolá pomoc
v nouzi nebo je díky němu přesně lokalizován v případě, že se ztratí.
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.
Přesnost určení polohy přímo

závisí na počtu WIFI sítí, které
se vyskytují v jeho přímém
okolí, a pohybuje se v řádu desítek metrů.

První pomoc od Securitas ČR
Tlačítka jsou napojena na Pult
Centrální Ochrany (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
záchranou 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).

Pro zájemce z Devítky zdarma
„Zájemci o toto zařízení, kteří mají trvalé bydliště v naší
městské části, mohou získat

Prosincová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
10. a 11. prosince od 14 hodin
Vánoce seniorů: To nejlepší,
co známe!
V Divadle Gong vystoupí
Magda Malá a Bohuš Matuš.
Vstupenky za 20 korun zakoupíte v pokladně Divadla Gong,
Sokolovská 191, Praha 9.
9., 16. a 23. prosince
od 13 do 18 hodin
Pečení cukroví pro babičky
s vnoučaty a maminky s dětmi

Po tři adventní nedělní odpoledne jsou pro děti a jejich
rodiče a prarodiče připraveny
v kavárně Coﬀee-inn, Sokolovská 264, tvořivá odpoledne, při kterých si děti vyrobí
a upečou vlastní vánoční
cukroví. K dispozici budou
těsta a formičky pro několik
nejoblíbenějších druhů cukroví, které si účastníci sami
vyrobí, pod dozorem upečou
a odnesou domů. K práci

budou hrát koledy a zkušené
asistentky dětem pomohou
při výrobě uplatnit fantazii. Rezervaci termínu na
konkrétní adventní nedělní
odpoledne spolu s uhrazením
vstupného na akci je možné
při osobní návštěvě přímo
v kavárně. Bez předchozí
rezervace nebude možné se
akce zúčastnit.

20. prosince
od 11 hodin
Rybí polévka na náměstí OSN ve
Vysočanech
K poslechu hraje na harmoniku Miloš Wichterle. Zdarma. [

základní panikové tlačítko
zdarma, pokud budou zároveň
minimálně dva roky využívat
monitoring PCO Securitas
ČR,“ konstatuje místostarosta
MČ Praha 9 Adam Vážanský.
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

Poděkování
Ráda bych
prostřednictvím
Devítky
poděkovala
Městské
policii Praha 9 na Proseku za nevšední ochotu.
Několikrát jsem volala o pomoc k nemocnému manželovi,
který občas upadne a já nejsem
schopna ho zvednout. I když
se zdá, že jde o maličkost, pro
mě je to velká pomoc, a navíc
jejich lidský přístup opravdu
stojí za velký dík. [Marie Pazderová
Veltruská ulice, Praha-Prosek

JUBILANTI

80 let
Jitka Marešová
Věra Nováková
Blanka Strunková
Dagmar Jírová
Miloslav Šmíd
Zdeněk Vítovec
Vladislav Padalík
Jaroslav Dobiáš

85 let
Marta Blažková
Vilemína Bílková
Zdeňka Zemínová
Olga Jelínková
Pavla Marešová
Jarmila Krajcarová
Ludmila Iterská
Hedvika Stránská

Jaroslava Kučerová
Jiří Kokoška
Josef Rašpl
Zdeněk Vaniš
88 let
Marie Turková
90 let
Eva Tríslová
Anna Zemanová

91 let
Josef Jadrníček
Dana Hájková
Jiří Boček
Miluše Žáková
Božena Hráchová
Jaroslava Havlová
Jozef Šoltész
Josef Neček

92 let
Zdenka Kunská
Dagmar Tesařová
Leonida Krámová
93 let
Eva Hrubantová
94 let
Libuše Šrajerová

Václav Šaník
96 let
Milada Kurcová
Společnou
cestou…
Smaragdovou svatbu, 55 let společného života značícího

hloubku citů, oslaví
6. prosince 2018
manželé Suchých
ze Střížkova. Mnoho
krásných společných dní v dušení
a fyzické pohodě
přejí děti a vnoučata.
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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Víkendový výjezd s klubem Harﬁca
Nízkoprahový volnočasový klub HARFICA i letos uspořádal víkendový výjezd pro děti, které bydlí v městské části Praha 9. V pořadí
již osmá akce tohoto druhu se uskutečnila ve dnech 26. až 28. října 2018, poprvé v rekreační chatě v obci Jestřabí v Krkonoších.
Bohatý program byl zajištěn
pro patnáct dětí ve věku od
7 do 15 let. Užili jsme si krásnou okolní přírodu, společně
jsme trávili čas v lese, hráli
jsme hry a sportovali. Během
pobytu jsme měli možnost
také spojit celodenní pěší výlet do obce Poniklé s exkurzí
do společnosti Rautis, která
udržuje tradici ruční výroby
vánočních ozdob a skleněných
korálků. Celý program byl
koncipován s cílem prevence
sociálně-patologických jevů
a proběhl za ﬁnanční podpory
MČ Praha 9 a Magistrátu hlav-

CO JE KLUB HARFICA?
Volnočasový klub Harﬁca je bezpečný prostor pro všechny holky a kluky od 7 let, kteří
hledají místo, kde se scházet, popovídat si nebo se něco nového naučit. Do klubu může
každý bez rozdílu barvy pleti, náboženského vyznání či přesvědčení. Pracovníci klubu
mohou s dětmi a mladými lidmi probrat jejich obtížené životní situace a pomoci jim v tom,
co zrovna řeší, co je trápí i těší. Podpoří je v jejich zájmech a nápadech, které mohou
v klubu s jejich pomocí realizovat.
Existuje od roku 2000.
Otevřen je od úterý do pátku od 15 do 19 hodin.
Provoz zajišťují čtyři kontaktní pracovníci a vedoucí klubu.
Program:
1. preventivní aktivity: přednášky, besedy, doučování
2. program v rámci běžného provozu: vaření, procházky, ﬁlmové večery, kreativní dílny,
společné hry, plánování provozu, realizace nápadů od klientů
3. mimořádný program mimo klub (např. v době prázdnin): laser-game, bowling, kino,
bobová dráha, bazén, lanové centrum, přespávačky

ního města Prahy. Po víkendu
plném příjemných zážitků
jsme přijeli s dobrou náladou
a děti s utuženými vztahy
mezi sebou navzájem.
Své radosti i strasti mohou děti
nadále sdílet v rámci běžného
provozu klubu Harﬁca a aktivit v klubu probíhajících,
včetně jednodenních akcí pořádaných klubem. Na společné
další akce se těší pracovníci
klubu HARFICA, Harrachovská 422/2 v Praze 9 - Proseku.
Více na facebooku „klub Harﬁca“. [Kateřina Čermáková, vedoucí
klubu Harﬁca

Nové pohybové aktivity na Poliklinice Prosek
Poliklinika Prosek, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 9, postupně rozšiřuje poskytované služby v rámci oddělení Rehabilitace
a léčby bolesti. Jedná se převážně o služby za přímou platbu doplňující zdravotní péči, jelikož zdravotní pojišťovny limitují
poskytovanou péči za úhradu ze zdravotního pojištění.
Mezi nejvíce vyhledávané
služby patří neinvazivní laseroterapie, lymfodrenáže
přístrojové i manuální a nově
individuální fyzioterapie.
Všechny tyto činnosti provádí
odborný personál, jehož kvaliﬁkace odpovídá zákonným
normám. Podrobnosti o jednotlivých ošetřeních zjistíte
na oddělení rehabilitace nebo
na webových stránkách polikliniky www.poliklinikaprosek.cz.
Od září letošního roku
se může Poliklinika Prosek
pochlubit také novým sportovním centrem v prostorech
u oddělení rehabilitace, které
provozuje Choketopus Gym.
Tento spolek, před lety založený Janem Pazdiorou a Martinem Stehlíkem, má v současné
době již tři pobočky v Praze,
které spojuje společný cíl: poskytovat vysoce profesionální
kvalitu nabízených sportovních kurzů a seminářů pro co
nejširší veřejnost. Proto jsme
neváhali a s Choketopus Gymem navázali dlouhodobou
spolupráci.

Krav Maga a Brazilské jiu jitsu
V současné době v budově
prosecké polikliniky nabízí
kurzy izraelského sebeobranného systému Krav Maga pro
dospělé a děti; tréninky jsou
12
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Brazilské jiu jitsu

Krav Maga

vedené akreditovanými instruktory MŠMT, jsou smíšené
a je zde kladen důraz na trénování v bezpečném a přátelském prostředí. Jako takové
jsou určeny pro každého, kdo
má chuť na sobě pracovat, nehledě na věk a stávající fyzickou kondici.
Druhým hlavním sportem,
na který se Choketopus Gym
specializuje, je výuka Brazilského jiu jitsu (zkráceně BJJ)
- propracovaného systému
boje na krátkou vzdálenost
s primárním zaměřením pro
boj na zemi. Brazilské jiu jitsu
je bojový sport, kde technika
a strategie vítězí nad silou,
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a proto je ideální i pro děti.
Tento program a jeho kvalitu
v Choketopus Gymu zaštiťuje
Richard Andrš, jeden z devatenácti držitelů černého pásu
v České republice.

Hýbejte se!
Klíčovým prvkem pro udržitelnost a rozvoj přizpůsobivosti
organismu jsou variabilita
v pohybu a stimulech, které vedou tréninkový proces.
Sportovní centrum Choketopus Gymu proto také nabízí
řadu dalších doplňkových
kurzů, které rozšiřují spektrum funkčních pohybových
vzorců a tím působí preven-

tivně proti vytváření svalových disbalancí a zároveň
poskytují i nové podněty pro
rozvoj a udržení kognitivních
schopností. Vybrat si můžete
například z promyšleného
pohybového programu Inspire
by Fighting Monkey, jógy nebo
kurzů kompenzačních cvičení.
Nabídka je vskutku široká,
přijít vyzkoušet jakoukoliv
lekci si můžete po dohodě
zdarma. Pro informace o přesném rozvrhu kurzů a jednotlivých akcí pro veřejnost, které
Choketopus Gym na Poliklinice Prosek poskytuje, se podívejte přímo na jejich stránky
www.choketopusgym.cz. [
PR O S INE C
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Česká mše vánoční ve Svatyni Krista Krále
Mimořádný předvánoční
koncert v římskokatolickém
kostele Svatyně Krista Krále
ve Vysočanech, Kolbenova
658 se uskuteční
17. prosince v 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Českou mši vánoční Jakuba
Jana Ryby „Hej, mistře“ zahraje Symfonický orchestr
Prahy 8 s dirigentem Václavem
Dlaskem, v doprovodu pěveckého sboru Resonance a sólistů Blanky Sládkové (soprán),
Radky Kyralové (alt), Stanislava Mistra (tenor) a Jana Vernera (bas). [Text a foto: red

Ilustrační foto z koncertu ze Svatyně Krista Krále

Už přišel k nám vánoční čas
… je název vystoupení Plzeňského malého lidového souboru na vysočanské radnici v rámci cyklu koncertů komorní hudby.
Koncert se koná 6. prosince od 19 hodin v obřadní síni, Sokolovská 14/324, Praha 9.
Program vánočního koncertu
je sestavený hlavně z českých
lidových koled, vánočních
písní a melodií. Ukazuje
na prostou a jedinečnou krásu
vánoční doby, kdy se, ať chceme či ne, trochu zastavíme
a vzpomeneme na dobu našeho dětství a na ty, které jsme
měli a máme rádi.
Plzeňský malý lidový soubor je laureátem Mezinárodního folklorního festivalu
Strážnice 2018. Uměleckým
vedoucím tohoto uskupení
je zkušený folklorista Miroslav Šimandl st., známý též
z vysílání Českého rozhlasu
Plzeň. V souboru hrají a zpívají
převážně studenti a absolventi
Konzervatoře v Plzni, kteří

se folklóru věnují od dětství.
Plzeňský malý lidový soubor
vychází z tradic muzikantského a pěveckého odkazu štrajchových a dudáckých kapel

západních Čech – hlavně Plzeňska, Žinkovska, Nepomucka a Chodska. Lidový soubor
vystoupí v obsazení: troje
housle, dva klarinety, kontra-

bas, dudy, niněra a společně
se zpěváky vytváří pestrý
krojovaný program lidových
písní a instrumentálních skladeb. [

Výstavy a koncerty vážné hudby na Pragovce
Pragovka Art District opět rozšiřuje pole působnosti – k již téměř rok existující Pragovka Gallery (galerijní inkubátor) a Kafé
Pragovka, organizující koncerty alternativní hudby, se nyní přidává další label: Pragovka for Music, který na Pragovku přinese
koncerty současné vážné hudby a současného jazzu přibližně jednou do měsíce.
Rybova Česká mše vánoční
Z nové hudební dramaturgie
se v průběhu prosince diváci
mohou těšit na Rybovu Českou mši vánoční 11. prosince
v 18.30 hodin v provedení
sboru, orchestru a sólistů Gaudium Pragense pod vedením
dirigenta Lukáše Hurníka.
„Dnes uváděná Rybova Česká
mše vánoční patří ke koncertnímu mainstreamu. Gaudium Pragense ji však provádí
v autentické podobě blížící se
rožmitálskému originálu z roku
1796. Zdůrazňuje její původní
klasicistní podobu nezatíženou pozdějšími romantickými
nánosy. Součástí provedení,
P R OSI NEC
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v souladu s dobovou praxí,
budou tři instrumentální in-

termezza v podobě hobojového
koncertu Alessandra Marce-

DALŠÍ PROGRAM NA PRAGOVCE V PROSINCI:
4. prosince 2018 až 6. ledna 2019
David Hřivňacký, David Helán / The White
Room
4. prosince 2018 až 6. ledna 2019
Jan Picko, Jana Bernartová, Katji Linek:
Sound and look of no wood / Pragovka
Gallery Entry
do 6. ledna 2019:
Anna Hulačová, Tomáš Hlavina uvádějí
výstavu studentů Ateliéru sochařství II:
liquid lingea / Pragovka Gallery Rear
4.–30. prosince 2018
Aleš Zapletal: Muzeum zítřejšího počasí
/ Pop-Up

6. prosince 2018
Zimní kino: Olmo Omerzu – Příliš mladá noc
15. prosince 2018
Vánoční večírek: ArtBazaar, ochutnávky
bramborového salátu a soutěž o nejlepší
bramborový salát o hodnotnou cenu,
hudba, komentované prohlídky, workshop
pro děti a mnoho dalšího
20. prosince 2018
Korzo Pragovka – Komentované prohlídky:
Entry: Sound and look of no wood / Rear:
Anna Hulačová, Tomáš Hlavina a studenti /
Pop-up: Pop-up: Aleš Zapletal / The White
Room: David Hřivňacký, David Helán
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lla,“ upozorňuje Lukáš Hurník.
Rybova Česká mše vánoční se
uskuteční v prostoru, dosud
jen zřídka využívaném pro
hudební koncerty, totiž v rozlehlém,, téměř 300 m² velkém,
nově zrekonstruovaném sále
v přízemí Pragovky, těsně sousedícím s Kafe Pragovka. Prostor svou dispozicí i akustikou
připomíná sakrální prostory,
takže se bude na co těšit. [
INFO
Pragovka Art District
Kolbenova 923/34a
Praha 9 – Vysočany
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Vánoční vláček
ve Vysočanech

Rozsvěcení stromu na Střížkově

Do 16. prosince denně od 11
do 18 hodin najdete u parku
Podviní ve Vysočanech pouťové atrakce Karla Helfera.

Vánoční strom v parku
Václavka na Střížkově se
rozsvítí první adventní
neděli 2. prosince
v 18 hodin.

Nechybí mezi nimi adventní
vláček, houpačky, kolotoč,
prolézačky a opravdoví koně.
O Mikuláši se děti mohou těšit
od 16 hodin na nadílku.
Kluci a holčičky z mateřských škol zřizovaných
městskou částí Praha 9 mají
v domluveném čase vstup
na atrakce zdarma.[red

Jedná se o malé sousedské
setkání, které pro své spoluobčany připravili jako již
tradičně členové Spolku
za veselejší Střížkov.
Tradiční vánoční strom se
rozsvítí také ve Vysočanech
u radnice v Sokolovské ulici. [red, Ilustrační foto: Luboš Marek

Básníci v knihovně
Zveme vás na autorské čtení dvou básníků – Ondřeje Tučka
a Ladislava Zedníka.
Ondřej Tuček (*1969) - básník, sběratel, výtvarník,
hudebník, milovník hadů

a teplého oblečení je autorem
povídkové knihy Kachnička
(Dobrý důvod, 2008), básnic-

ké sbírky Obrataň (Dauphin,
2011). Na několika svých výstavách oživil předměty nalezené všude možně. I tam, kde
byste nic nečekali.
Ladislav Zedník (*1977) geolog a paleontolog, lektor
ve společnosti Trilopark, je autorem sbírek Zahrada s jabloněmi a dvěma křesly (Argo, 2007,

nominace na cenu Magnesia
Litera), Neosvitly (Argo, 2012)
a Město jeden kámen (Dauphin
2015), za níž cenu Magnesia Litera v roce 2016 získal.
S básníky se můžete setkat
6. prosince od 17.30 v Městské knihovně Praha, Měšická
806/3, Praha 9 - Prosek. Vstup
[
zdarma. Více na www.mlp.

Skauti z Proseka přiváží
betlémské světlo
dovoluje si Vás srdečně pozvat
na vánoční písně a koledy
s mluveným slovem

13. prosince 2018 od 19 hodin

V předvánočním čase skauti
a skautky z celého světa každoročně přivážejí betlémské
světlo jako symbol míru a porozumění mezi národy. Pravidelně se této události účastní
i skauti z Proseka, kteří plamínek putující až z betlémské
jeskyně budou také rozdávat.
Do Česka přivezou skauti
a skautky betlémské světlo letos v sobotu 15. prosince z rakouského Lince. Následující
den se pak vánoční plamínek
díky skautským dobrovolníkům rozšíří po celé republice.
Na mnoha lokálních akcích
si až do Štědrého dne budou
moci lidé od skautů připálit svíčky nebo lucerničky
a betlémské světlo si odnést
do svých domovů.
V Praze 9 bude betlémské
světlo uloženo v kostele svatého Václava. V sobotu 23. prosince budou světlo rozdávat
skauti a skautky ze střediska

do kostela sv. Václava na Proseku

Podporuje Spolek za veselejší Střížkov
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Skauti z Proseka vám opět přiváží betlémské světlo. Přijďte si
se svíčkou 23. prosince pro plamínek a hrnek teplého nápoje
na zahřátí do velkého stanu před proseckým obchodním
domem Billa.

9

Prosek. Tradičně jako každý
rok je najdete před obchodním
domem Billa na Proseku (stanice metra Prosek). Ve stánku
na vás kromě světýlka budou
čekat horké nápoje a skautské
perníčky. Na stánku budou
připraveny také vlastnoručně
vyrobené lucerny, pohlednice
s razítky, záložky či kapesní
kalendáře. Celá akce začíná
odpoledne od 14 hodin a bude
probíhat do 18 hodin. [Petra Daněčková, Foto: Archiv Junáka

PR O S INE C

2018

K U LT U R A

Srdce v dlaních
Srdce v dlaních mají a nabízejí klienti Domova PETRA v Mačkově. Předvánoční prodejní výstavu jejich okouzlujících prací
nezapomeňte navštívit v Galerii 9 do 12. prosince 2018. Pokud
se rozhodnete některé z vystavených prací zakoupit, můžete si
je rezervovat a pak vyzvednout před skončením výstavy.

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

Domov PETRA Mačkov se nachází v krásném koutě jižních
Čech, v bývalém okrese Strakonice, blízko města Blatné.
Byl uveden do provozu v roce
1999. Od roku 2003 je zřizován Jihočeským krajem v Českých Budějovicích.
Uživatelům sociálních služeb
nabízí tyto typy pobytových
sociálních služeb: chráněné
bydlení v Mačkově a v Blatné
pro osoby s mentálním nebo
kombinovaným postižením
od 18 let věku, domov pro osoby od 3 let věku, mládež a dospělé s mentálním, případně
kombinovaným postižením.
Sociálně terapeutické dílny pro
osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od
15 let věku a seniory jsou am-

bulantní službou určenou nejen
klientům DPM, ale i cílovým
skupinám z řad veřejnosti. Kapacita sociálně terapeutických
dílen je 30 klientů. Celková
kapacita Domova je 127 lůžek
a je zcela naplněna. V rámci své
hlavní činnosti zajišťuje DPM
pro uživatele služeb podporu
a péči ošetřovatelskou, zdravotní a lékařskou, rehabilitační, sociální, terapeutickou,
výchovnou a vzdělávací, volnočasové aktivity a pracovní
zapojení klientů.
Domov PETRA skvěle reprezentuje soubor Mačkovské kočky v oblasti taneční,
pěvecké a sportovní. Velký
zájem veřejnosti budí také
výrobky z keramiky, tkané
koberce, obrazy, loutky a dekorace z přírodnin, malba
na hedvábí, vyšívané ubrusy,
polštáře a další.
V rámci doplňkové činnosti
nabízí Domov veřejnosti tyto
služby: ubytování a stravování,
využití komplexu rehabilitačních bazénů, masérské a rehabilitační služby, jízdu na koních,
praní a mandlování prádla
a prodej výrobků a výpěstků.
Podrobné a aktuální informace o dění v Domově je
možno najít na webových

stránkách DPM
www.domovpetra.cz
V domově pracuje 100 zaměstnanců, jejichž cílem je
vytváření co nejlepších podmínek ke smysluplnému a důstojnému životu v moderním
a příjemném prostředí, který
vede k co největší samostatnosti a pocitu zdravého sebevědomí všech uživatelů služeb
Domova. Jsme rádi, když se
naši klienti i jejich blízcí cítí
u nás dobře a jsou s poskytovanými službami spokojeni.
Dlouholetými obyvatelkami chráněného bydlení jsou
i děvčata, která pracují v sociálně terapeutických dílnách
a jejichž práce a díla už dlouhá
léta přinášejí mnoha lidem
radost, potěšení a pohlazení
na duši. Za všechny stojí jmenovat Aničku Křížovou, Žoﬁi
Peterovou, Janu Ratajovou
(autorky většiny obrazů), Marušku Ťulpovou, která mistrně
zhotovuje výrobky z keramiky. Nejnovější terapií v Mačkově je malba na hedvábí,
kterou velmi dobře za krátký

Před maturitou
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Maroušková, ředitelka Domova PETRA Mačkov

POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř

Výstavu z výtvarných prací žáků Střední odborné školy
uměleckořemeslné, Podkovářská 4, můžete v Galerii 9 vidět
od 17. prosince 2018 do 10. ledna 2019.
Přehlídku výtvarných prací k maturitním zkouškám
za uplynulých deset let reprezentují práce studentů v oboru
kresby, malby, graﬁky a kombinovaných technik vytvořené
na formáty A3, A2 nebo A1.
Zvláštní oddíl tvoří výtvarné práce spojující řemeslné
vyjádření literární předlohy
provedené v materiálech
oborů, které jednotliví studenti vystudovali v tříletém
učňovském oboru (umělecký kovář, štukatér, zlatník,

čas zvládly Olinka Pešková,
Mirka Jarošová, Marie Štíchová a další.
Všechna díla mačkovských
děvčat vyjadřují originalitu a autenticitu. Jsou neokázalá a čitelná pro ty, kdo autorky dobře
znají a denně s nimi prožívají
jejich radosti i starosti. Uchopení
námětu a uplatnění vlastního
názoru prolíná tvorbou všech
mačkovských dílen a citlivě se
snoubí s vedením a názorem
jednotlivých arteterapeutů.
V celé tvorbě se odráží život
těch, pro které se Domov PETRA
Mačkov opravdu stal domovem.
Z děl nečiší pesimismus a prázdnota, ale radost ze života, který
je šťastný a bohatý na prožitky.
Za to, že tomu tak je, patří velké poděkování všem
zaměstnancům Domova.
Za laskavý přístup ke klientům, za každodenní trpělivou
mravenčí práci, za provázanou spolupráci jednotlivých
pracovních týmů, za práci
vykonávanou nad rámec stanovených povinností. [Vlasta

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.
5. 12. – vánoční hvězdy
12. 12. – vánoční svícny
19. 12. – výroba andělů

rytec). Například Erbenova
Polednice znázorněná v kovu,
Morgensternova nonsensová
poezie v keramice nebo Nerudovy Písně kosmické v graﬁce
společně tvoří neopakovatelnou atmosféru prožitku z díla
umělce – řemeslníka.
Návštěvník výstavy si
odnese silný dojem, že jedinečné spojení výtvarného
a literárního motivu rozhodně
nezaniklo. Užití uměleckořemeslných materiálů navíc dílo
posouvá do kategorie 3D. [

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
5. 12. – vánoční hvězdy/ origami
12. 12. – relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte objednávat, kapacita je ale omezena provozními
možnostmi. Kurz probíhá přímo ve
výstavních prostorách.
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Karel Zima: Ztratit diář je pro mě
horší než přijít o peníze a doklady
Původně to měl být rozhovor jen o Vánocích a o divadelní pohádce O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi, kterou se její
autor herec Karel Zima chystá potěšit na Štědrý den děti, které přijdou do vysočanského Divadla Gong. Jenže se nestává tak
často, aby člověk, se kterým se bavíte, přijímal během rozhovoru gratulace od neznámých lidí za svůj odvážný a lidský čin.
dím s rodinou a na chvíli si
odfouknu. My máme takovou tradici. Jezdíme asi tak
šest rodin společně na chatu
na hory do Krkonoš. Příbuzní
i lidi od divadla. Ani nezáleží,
zda je sníh či ne. My se bavíme
a je nám skvěle.

O čem je pohádka O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi?
Nevím, jestli bych měl prozrazovat hlavní téma, ale je
to o andělíčkovi, který sbírá
za okny vánoční přání dětí napsaná do psaníček. Jenže zaspí
a nastává malér. Když se včas
nevzbudí, tak děti nebudou
mít dárky. Ale dál už to nemůžu prozrazovat.
Jak představení vznikalo?
Kdysi před mnoha lety jsme
se s mým kamarádem hercem Jarmilem Škvrnou bavili
o tom, že bychom rádi napsali
parádní vánoční představení,
které by nás oba bavilo. A Jarmil přišel s námětem, jenž
pochází z dob, kdy své malé
dceři četl před spaním z malé
knížečky o psaníčkovém andělíčkovi, který zaspí. Řekl
jsem fajn, dones to a já podle
toho napíšu scénář. Po čase
jsme se zase sešli a Jarmil povídá, že je to průšvih, že tu
knížku našel, ale že podle toho
určitě nic napsat nepůjde. Ona
to totiž nebyla žádná knížka,
ale takový sešitek o dvou stranách, ve kterém jen bylo, že
andělíček usnul, a žádný další
příběh, natož pointa. Jarmil
během let úplně zapomněl, že
si celý zbytek příběhu musel
vymýšlet a pochopitelně ho
neměl zapsaný. Nezbylo nám,
než to celé vymyslet znova.
Rozhodli jsme se, že ústředním tématem celé pohádky
bude ubíhající čas, což je
na scéně taky patřičně výtvarně zpracováno pomocí obrovských hodin. Až když jsme
začali zkoušet v kostýmech,
všimli jsme si, že jsme oblečení podobně jako hrdinové
kdysi populárního seriálu Slovácko sa nesúdí a že se z toho
do pohádky přenesla i tomu
podobná poetika.
Přemýšleli jste při psaní Andělíčka nad tím, jaký by mohla
mít pohádka komerční potenciál, zda na neznámý titul budou chodit diváci?
To jsme vůbec neřešili. Dělali
jsme to s takovým nadšením,
16
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Jaký dárek tě jako dítě nejvíc
překvapil?
Sanitka na baterky! Ta byla
boží! Tehdy za totáče, tedy
asi milion let zpátky, měla
blikající maják, a když do něčeho narazila, tak zacouvala
a odjela jinam díky takovému
kolečku přiléhajícímu k podlaze. Tehdy to bylo něco jako
zázrak z NASA. Kdo ví, kde je
jí konec.
A tvoje nejoblíbenější vánoční
pohádka?
Hodně vysoko je Mrazík,
ale do jistého věku to byla
Princezna se zlatou hvězdou
na čele s mým skorojmenovcem Pepíčkem Zímou. Pak už
to byly Tři oříšky pro Popelku.
Libuše Šafránková prostě jasně
vede.

Karel Zima

že jsme si byli jistí, že to bude
pěkný kus s nádhernou výpravou. Tak jsme tomu věřili,
že jsme neměli vůbec strach.
A jak se ukázalo, na představení se chodí všude po republice už skoro deset let, aniž
bychom mu dělali výraznější
reklamu. Vím, že mnozí na to
chodí víckrát.
Není trochu složité oživovat si
látku, kterou hraješ jen jednou
za rok?
Vzhledem k tomu, že to hrajeme už skoro deset let, byť jen
jedno krátké období v roce,
tak ne. Žádné tři dny zkoušení
nepotřebujeme. Samozřejmě
si projdeme scénář a před prvním představením absolvujeme jednu zkoušku, ale pak
už se to rozjede. Má to takový
zvláštní efekt, že člověk může
dobře pozorovat, jak ten čas
letí. Někdy tak 29. prosince
schováš scénu někam do garáže a řekneš si, tak zase až
za rok. A jako bys lusknul prsty, zase to vybaluješ.
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Neměl jsi jako autor tendenci
během let něco na představení
měnit a vylepšovat?
Jsou to jen detaily. Vybrušují
se vtipy, výrazy… a taky je
tam hodně nahrávek a voiceoverů, které by šly vylepšit.
Když představení vznikalo,
přemýšleli jsme, kdo by nám
mohl namluvit Ježíška. Původně jsme chtěli požádat
pana Moravce, pana Přeučila
nebo někoho s podobně znělým hlasem. Pak ale Jarmila
Škvrnu napadlo, že by ho mohl
mluvit malý chlapec, a mně se
to líbilo. Rozhodli jsme se, že to
namluví můj syn Jonáš. Nevěděli jsme však, jak to realizovat. Bylo mu teprve pět, a ještě
neuměl číst. Vzali jsme ho
do studia a ten košatý text pak
rozdělili po větách a logických
celcích, které jsme mu předříkávali, a jemu se to podařilo
nádherně opakovat a díky
tomu to má obrovské kouzlo.
Jaký je tvůj vztah k Vánocům?
Mám je rád, protože se uvi-

Teď jedna otázka tematicky
ke hře… Podařilo se ti někdy
něco pořádně zaspat?
To mi není cizí. Jsem totiž sova,
a když jdu spát v jednu a vstávám ve čtyři, tak to není úplně
jednoduché. Ale už jsem se
s tím naučil pracovat. Naštěstí
vás většinou někdo vzbudí
mobilem ve chvíli, kdy se to
dá ještě zachránit. Pravda je,
že jednou se mi to stalo zrovna
u tohoto představení. Večer
předtím jsem byl na premiéře
ﬁlmu v Lucerně, tuším, že to
byla Poupata, kde se samozřejmě slavilo. A druhý den
se hrál Andělíček od deseti
zrovna v Gongu. A protože
má tohle představení docela
složitou scénu, musíme být
na místě aspoň hodinu a půl
předem a pomáhat se stavbou.
A já samozřejmě nikde ani
hodinu před začátkem… ani
půl... Tak mi Jarmil volá, kde
jsem. A to byl strašný šok. Naštěstí to postavil sám, ale i tak
jsem dorazil o 15… 20 minut
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později. Zrovna na Andělíčka!
Ale diváci tam ještě vydrželi.
Kde tě diváci uvidí v nejbližší
době?
Na Fidlovačce zkoušíme s režisérem Tomášem Svobodou
krásnou hru ze současnosti
Výjimečný stav od Tomáše
Tesaře, nestora časopisu Reﬂex. První veřejné představení
bude ještě letos a premiéra je
naplánována na půlku ledna.
To už ale bude v plném proudu
zkoušení další hry (tentokrát
v Divadle v Rytířské), která
se jmenuje Čas pod psa v režii
pana Nvoty s Terkou Kostkovou a s dalšíma holkama. Taky
pořád točím. Až do dubna
další řadu detektivního seriálu podle skutečných případů vražd Temný kraj. Mám
tam docela velkou roli, takže
jsem tam dvakrát týdně. Taky
mám termíny natáčení až
do konce roku 2019 v televizní soutěži Už tam budeme?,
kterou dělá ČT Déčko. K tomu
samozřejmě hraju každý týden
divadlo, natáčím pro rozhlas
a občas moderuju plesy nebo
fotbalové zápasy, a když stíhám, tak se snažím účastnit
i nějakých dobročinných akcí.
Těch je po mém dárcovství
ledviny docela dost. Někte-

Z představení O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi

rých jsem i patronem. Fotil
jsem se do kalendáře, který
se bude prodávat na záchranu československého vlčáka.
Je toho hodně, a to jsme tak
v půlce toho, co mě čeká.
Jak si organizuješ čas?
Dost blbě. Kdybych přišel
o diář, tak nevím, co bych

dělal. Ztráta peněz, občanky
nebo řidičáku je ve srovnání
s tím nic.
Čekal jsi takový humbuk, který
se strhl po tom, co jsi daroval
ledvinu?
To jsem nečekal vůbec. Bylo mi
jasné, že mi za to nikdo asi nebude nadávat, ale že se vzedme

INFO
Karla Zimu v pohádce O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi můžete vidět v Divadle
Gong 24. prosince 2018 od 13 hodin. Představení je vhodné pro děti od 4 let i pro dospělé. Předprodej vstupenek byl již zahájen.

takováto vlna zájmu, to by mě
nenapadlo. Pár dní po operaci
jsem o tom napsal na facebook,
pak to sdílel ten, pak onen
a dostalo se to k reportérovi Reﬂexu a pak už to frčelo, Seznam,
ČT, DVTV… Krásný e-mail mi
napsal Vít Olmer, že by se mnou
o tom rád natočil dokument –
Třináctou komnatu. Pro něj je
to totiž osobní téma, jelikož má
taky transplantovanou ledvinu. Nebude to samozřejmě jen
o tom. Celé to má orámovat natáčení mého posledního závodu
v Rallye, který se pojede ve Slušovicích. Mého kamaráda kameramana Tomáše Dubu to tak
zasáhlo, že o tom tématu bude
točit celovečerní dokument.
Přemýšleli jsme spolu s Karlem
Vaňkem, který ode mě tu ledvinu má, jestli s tím jít do médií,
a Karel mi řekl, ať do toho jdu
a využiju toho, že jsem známý.
Dostali jsme prostor v Dobrém
ránu v České televizi a následně přišly skvělé reakce. Dostal
jsem i e-mail z nemocnice,
který zpočátku vypadal informativně a čistě formálně, ale
končil obrovským poděkováním za to, co jsme udělali pro
povědomí o transplantacích
ledvin a že jsme inspirovali další
lidi k nezištnému dárcovství. [
Text a foto: dg

INZERCE

SLAVÍME
10 LET!
Oslavte s námi naše výročí! Máme pro vás nachystané tyto slevy a akce:
- 10 % na očkování + odčervovací tableta na 10 kg zdarma
- 500 Kč na čištění zubů ultrazvukem
- 250 Kč na preventivní vyšetření krve + klinické vyšetření zdarma
Více infomací na našich webových stránkách.
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VETERINÁRNÍ KLINIKA HLOUBĚTÍN
Mochovská 535/38, Praha 9 - Hloubětín, 198 00
www.veterinahloubetin.cz, Tel: 281 863 796
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Vánoce v Gongu
Tak to vypadá, že jste letos byli moc a moc hodní. Alespoň
podle vánoční a novoroční nadílky pořadů ve vysočanském
Divadle Gong, která je tentokrát opravdu bohatá.
Vánoce samozřejmě patří
především dětem. Během
prosince i o svátcích v Gongu
odehraje Divadlo AHA! řadu
vánočních představení, ať už
to bude dickensovská klasika Vánoční koleda, či hravá
pohádka o dvou neposedných žabácích Kvak a Žbluňk
od jara až do Vánoc. Bonusem
bude kouzelná pohádka O zapomnětlivém psaníčkovém
andělíčkovi, kterou v Gongu
odehraje hostující soubor přímo na Štědrý den (více v rozhovoru s Karlem Zimou).
Ať už byl rok 2018 jakýkoli,
nebude od věci se v jeho závěru
dobře pobavit. Nevíme, jestli
střechu Gongu čeká sněhová
nadílka, pod ní se však před
Novým rokem rozhodně schy-

luje ke komediální smršti. Ta
začne už v pátek 28. prosince
oblíbeným Natěračem. Příznivci anglického humoru si přijdou
na své i v sobotu, kdy se komik
Leoš Noha převtělí v britského
politika, jenž se dostal do více
než prekérní situace v bláznivé
hře Příště ho zabiju sám. Těm,
kterým vyhovuje spíš humor
francouzský, je určena Drahá
legrace, volné pokračování
slavné komedie Blbec k večeři,
pro kterou je v Gongu vyhrazen
poslední letošní nedělní večer
30. prosince. Zábava nepochybně patří i k poslednímu
dni v roce. Silvestr v Gongu
si přisvojil bavič Zdeněk Izer,
který zde tentokrát odehraje hned tři svá představení
Na plný coole! za sebou. Ať

Drahá legrace

už se rozhodnete do Divadla
Gong během svátečních dní
přijít, či nikoli, přejeme vám
krásné prožití dní vánočních

Galerie Hala C

Mezníkem se pro ni stal rok
1995, kdy na podnět současného jeruzalémského kabalisty Dr. Chayutmana vytvořila
cyklus Nebeský Jeruzalém
zobrazující kabalistickou symbolikou pradávnou lidskou
touhu po míru a spáse.
Výstava se koná v Galerii
Hala C, Drahobejlova 15, Praha
9 (vstup z ul. Lihovarská 12,
přes dvůr) od 10. prosince
2018 do 10. ledna 2019. Otevřeno od pondělí do neděle
od 15 do 19 hodin.[

Hanalisa Omer (*1947) představuje na výstavě „Skok v paradigmatu“ v Galerii Hala C výběr ze svých raných děl a ukázky
ze své současné tvorby.
Hanalisa Omer se narodila
na Slovensku, kde absolvovala umělecko-průmyslovou
školu v Bratislavě. Roku 1967
dezertovala z komunistického

a povedený vstup do roku 2019,
během něhož se budeme těšit
na vaši návštěvu. Vaše Divadlo
Gong [

Československa do Izraele.
Po studiích graﬁckého designu
v Jeruzalémě působila jako
graﬁčka a ilustrátorka a zároveň se věnovala volné tvorbě.

Předvánoční lekce swingu
Čert ví, jaké podivné příměsi se nacházejí ve vodách jihočeských Blovic. Jak jinak si totiž vysvětlit fakt, že v tomto nevelkém
a nenápadném městečku žilo a žije tolik skvělých muzikantů.
Narodil se tu kupříkladu herec, ale také zdatný zpěvák
trampských písní Jaroslav
Štercl. Trojici, kterou vám
však chceme představit nyní,
nespojuje pouze místo bydliště
a záliba ve zpěvu, ale dokonce i povolání. O kom je řeč?
O Romaně Tomáškové, Janě
Ježkové a Romaně Žežulkové,
které společně tvoří hudební
skupinu, která si dala poněkud
tajemné jméno Přelet M. S.
Po jeho smyslu prý nemá cenu
pátrat a doptávat se, protože
18
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zůstane navždy tajemstvím.
Co se ví bezpečně, je to, že
dámy jsou učitelkami, že mají
parádně sladěné hlasy a že
19. prosince přijedou zazpívat
a zahrát na Velkou scénu Divadla Gong.
Ačkoli „Přeletky“ mají
ve svém repertoáru skladby
folkové či úpravy lidových
písní, stačí se podívat do kalendáře a znalcům gongovských programů je hned jasné,
že dnem jejich koncertu bude
třetí středa v měsíci, jejíž
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večery jsou vyhrazeny Jazz
Clubu Gong. I v rámci něj má
Přelet M. S. dost co nabídnout, zvláště těm, kteří mají
rádi trojhlasný ženský swing.
Jak nejlépe charakterizovat
produkci Tomáškové, Ježkové
a Žezulkové? Snad názvem
jejich zatím posledního alba
Parádní medicína. Zhudebněné básně Emanuela Frynty či
Jiřího Žáčka sice chřipku ještě
vyléčit nedokážou, ale lecjaký
splín vypudit umějí a naočkovat dobrou náladou taktéž. [dg

INFO
Přelet M.S. zavítá do Divadla Gong
ve středu 19. prosince a swingovat
začne v 19 hodin.

PR O S INE C

2018

K U LT U R A

Divadlo Gong
2. 12. neděle 16.00
Eduardo De Filippo: Filumena Marturano
Vztahová komedie plná italského temperamentu. Hrají S. Stašová a S. Skopal.
3. 12. pondělí 19.00
Donald Churchill: Natěrač
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho
neúspěšného herce s L. Nohou v hlavní roli.
4. 12. úterý 19.00
Noëlle Châtelet: Žena Vlčí mák
Monodrama o nečekaném a šokujícím
citovém vzplanutí starší dámy s H.
Maciuchovou v hlavní roli.
5. 12. středa 16.00
Vánoce školy Métis
6. 12. čtvrtek 19.00
Pořad MČ Prahy 9 pro složky IZS
(zadáno)
Ray Cooney: Příště ho zabiju sám/“Out
of Order“
Co všechno může způsobit nevěra a jedna „z nebe spadlá“ mrtvola? V hlavní roli
L. Noha.
8. 12. sobota 19.00
Jaroslav Samson Lenk
Koncert klasika české folkové a trampské písně.

16. 12. neděle 19.00
Vánoce s Paciﬁkem
Tradiční adventní koncert nestorů
českého folku.
17. 12. pondělí 19.00
Burton Lane, Jiří Voskovec, Jan
Werich: Čochtan vypravuje
Nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec
v osobité úpravě Josefa Dvořáka.
18. 12. úterý 18.00
Vánoční vystoupení žáků ZUŠ Praha 9
19. 12. středa 19.00
Jazz Club Gong
Přelet M. S.
Swingující folk v trojhlasném ženském
podání.
20. 12. čtvrtek 19.00
Klíč – adventní koncert
Tradiční koncert plný vánoční pohody
s ukázkami z nového alba.
21. 12. pátek 19.00
Klíč – adventní koncert
Tradiční koncert plný vánoční pohody
s ukázkami z nového alba.

9. 12. neděle 16.00
Éric Assous: Příbuzné si nevybíráme
Příchod vyzývavé sekretářky na oslavu
vnese do rodinných vztahů pěkný zmatek. Hrají S. Skopal, V. Vydra a J. Čenský.

24. 12. pondělí 13.00
O zapomnětlivém psaníčkovém
andělíčkovi
Štědrodenní pohádka o psaníčkovém andělíčkovi, který nosí každé Vánoce dětská
přání Ježíškovi. Co se stane, když andělíček jednou zaspí? Hraje hostující soubor
(Jarmil Škvrna, Karel Zima a Emma
Karpeles). Vhodné pro děti od 4 let.

10. 12. pondělí 14.00
Vánoční hudební pořad MČ Prahy 9
pro seniory
Magda Malá & Bohuš Matuš

28. 12. pátek 19.00
Donald Churchill: Natěrač
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho
neúspěšného herce s L. Nohou v hlavní roli.

10. 12. pondělí 19.00
Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není
Čech!
One man show známého komika s podtitulem „Češi, alkohol a rock and roll“.

29. 12. sobota 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
L. Noha.

11. 12. úterý 14.00
Vánoční hudební pořad MČ Prahy 9
pro seniory
Magda Malá & Bohuš Matuš
11. 12. úterý 19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
Oto Kovařík: Hajzlbáby aneb tady se
ptám já
Komedie s kriminální zápletkou, odehrávající se na veřejných záchodcích druhé
kategorie.
12. 12. středa 19.00
Vánoční posezení u cimbálu
Pořad Slováckého krúžku v Praze
13. 12. čtvrtek 16.30
Vánoční besídka ZŠ a MŠ Balabenka
14. 12. pátek 19.00
Malá scéna
Černá hodinka vánoční – Šporkovo
trio a hosté
15. 12. sobota 16.00
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. Hrají P. Nárožný, J. Čenský a další.
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30. 12. neděle 16.00
Francis Veber: Drahá legrace
Volné pokračování slavné komedie
Blbec k večeři. Hrají J. Carda, J. Čenský,
P. Kikinčuk a další.
31. 12. pondělí 14.00, 16.30 a 19.00
SILVESTR 2018
Zdeněk Izer: Na plný coole!
Silvestrovský zábavný pořad plný nezaměnitelného humoru známého komika.

GONG DĚTEM
sobota 1. 12. 15.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice
(pro děti od 4 let)
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně
patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.
13.30-14.30 Doprovodný program –
kreativní dílna na Malé scéně (ke vstupence na pohádku zdarma

Z představení Příště ho zabiju sám

Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák
Žbluňk jsou velcí kamarádi, kteří se společně pouští do nových dobrodružství.

17. 12. pondělí 10.15
A. Lobel, V. Hutařová: Kvak a Žbluňk
od jara až do Vánoc

5. 12. středa 10.00
E. Petiška, R. Klučka, M. Mazal: Birlibánova podivuhodná cesta
(pro děti od 3 let)
Divotvorná a poučná cesta jednoho zlobivého a rozmazleného kluka za záchranou jeho robotického kamaráda.

18. 12. úterý 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada
hlavolamu

6. 12. čtvrtek 9.00 a 10.15
Ch. Dickens, V. Pokorný: Vánoční
koleda
(pro děti od 6 let)
Kouzlům se nejvíc daří v čase vánočním
a tahle magická pohádka je jich plná.
Jestli ještě věříte na zázraky, určitě se
vám bude líbit.
7. 12. pátek 9.00 a 10.15
Ch. Dickens, V. Pokorný: Vánoční
koleda
8. 12. sobota 15.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada
hlavolamu
(pro děti od 6 let)
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní prkna.
10. 12. pondělí 9.00 a 10.30
A. Lobel, V. Hutařová: Kvak a Žbluňk
od jara až do Vánoc
11. 12. úterý 10.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula
a Kuba Kubikula
(pro děti od 4 let)
Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.
12. 12. středa 9.00, 10.30 a 14.15
Ch. Dickens, V. Pokorný: Vánoční
koleda
14. 12. pátek 10.00
A. Lobel, V. Hutařová: Kvak a Žbluňk
od jara až do Vánoc
15. 12. sobota 11.00
A. Lobel, V. Hutařová: Kvak a Žbluňk
od jara až do Vánoc
17. 12. pondělí 9.00
Malá scéna
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
(pro děti od 9 let)
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.

19. 12. středa 9.00 a 10.15
A. Lobel, V. Hutařová: Kvak a Žbluňk
od jara až do Vánoc
20. 12. čtvrtek 9.00 a 10.30
Ch. Dickens, V. Pokorný: Vánoční
koleda
22. 12. sobota 15.00
Ch. Dickens, V. Pokorný: Vánoční
koleda
24. 12. pondělí 13.00
O zapomnětlivém psaníčkovém
andělíčkovi
(pro děti od 4 let)
Štědrodenní pohádka o psaníčkovém
andělíčkovi, který nosí každé Vánoce
dětská přání Ježíškovi. Co se stane,
když andělíček jednou zaspí? Hraje
hostující soubor (Jarmil Škvrna, Karel
Zima a Emma Karpeles).
29. 12. sobota 15.00
A. Lobel, V. Hutařová: Kvak a Žbluňk
od jara až do Vánoc

KLUB KOCOUR
4. 12. úterý 19.30
USB BAND
Poetický folk-rock pro romantické duše.
11. 12. úterý 19.30
GENERATION JAM
(Re)generační šanson-folk-punk styl
v nástrojovém obsazení kytary, ukulele,
baskytara, saxofon, trubka, foukací
harmonika, perkuse.
13. 12. čtvrtek 19.30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country
a dalším hudebním stylům.
18. 12. úterý 19.30
ZDENEK BARTÁK & MILAN KRAMAROVIČ
Pražský folk-rock.
20. 12. čtvrtek 19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.

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

4. 12. úterý 10.00
A. Lobel, V. Hutařová: Kvak a Žbluňk
od jara až do Vánoc
(pro děti od 3 let)
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Vánoční aranže
V aranžérském workshopu
vyrobíte pod vedením zkušené floristky vánoční svícen
s květinovými vazbami, který
bude vhodnou ozdobou štědrovečerního stolu.
Připravíme pro vás široký
výběr dekoračních materiálů
a jistě si odnesete spoustu inspirativních nápadů.
INFO
Kdy: čtvrtek 20. prosince 18-21 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4, Praha 9
Cena: 600 Kč (materiál v ceně)
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 čtyři dny před akcí. [

N Á S

Od Dušiček do Vánoc
Andělíčkovou dílničkou v Edu Bubo Klubu ve Vysočanech pomyslně odstartovali šňůru podzimních a zimních akcí a dílniček.
Děti si spolu s rodiči vytvořily
krásné andělíčky, které si poté
odnesly, aby zdobily jejich domovy. Pokud do klubu zavítáte v prosinci, můžete se
5. prosince od 16 do 18 hodin těšit na příchod Mikuláše
s čertem, dále vás čeká příprava adventních věnců či zdobení perníčků.
Edu Bubo Klub najdete
ve Vysočanech, v parku Podkovářská. Další podrobnosti
o všech plánovaných akcích
se dozvíte na www.edububoklub.cz nebo si přijďte s dětmi
pohrát do herničky a zeptejte
se osobně. [Text a foto: Martina Váňová

Nasajte vánoční atmosféru v Košíku nápadů

Kurz šití
V prosincovém workshopu budete vyrábět vánočního anděla.
Tělíčko postavičky naplníte dutým vláknem, obléknete do ﬂísu a ozdobíte. Výsledkem kurzu
bude krásná vánoční dekorace.

Rádi si zdobíte byt vlastnoručními ozdobami a dekorací?
Přijďte s námi pobýt a načerpejte nové nápady při čtvrtečním
a pátečním tvoření pro dospělé v Košíku nápadů.
6. 12. od 15.30
Výroba vánočních ozdob
7. 12. od 10.00
Výroba vánočních ozdob
13. 12. od 15.30
Vytvořte si originální vánoční
přání

INFO
Kdy: sobota 15. prosince 10-16 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4, Praha 9

14. 12. od 10.00
Vytvořte si originální vánoční
přání

Cena: 650 Kč (v ceně materiál a stojánek z dubového dřeva)
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 čtyři dny
před akcí. [Text a ilustrační foto: dg

20. 12. od 15.30
Vytvořte si hezkou dekoraci
pro vánoční výzdobu bytu
21. 12. od 10.00
Vytvořte si hezkou dekoraci
pro vánoční výzdobu bytu
Potřebuje si v prosinci něco zařídit nebo vybírat dárky? Můžeme
vám pohlídat děti i na jeden den.
Informujte se o volných místech v nabízených kroužcích.

Zjistěte, co vše je možné u nás
zažít v dopoledních i odpoledních hodinách. Můžete si přijít
pohrát s novými kamarády.
Bližší informace o ceně, případně další podrobnosti sdělíme zájemcům na tel.: 605 406
758 nebo na e-mailu jitkaobermajerova@seznam.cz. [jo

Advent v Obecním domě
Pravidelná adventní akce v Obecním domě v Praze 9 se letos odehraje v neděli 16. prosince.
Přijďte se během předvánočního shonu na chvíli zastavit,
vychutnat si vánoční tradice
a vyzkoušet staré rukodělné
techniky. Během výtvarných
dílniček si vyrobíte drobné
dárečky, dekorace a ozdobíte
perníčky. Celé odpoledne bude
provázet vánoční jarmark
Na Dvorečku, kde si mimo jiné
prohlédnete lektorské práce
a výrobky. Díky Klubu lidové
tvorby budete mít šanci vidět
ukázku zapomenutých rukodělných umění našich předků.
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O doprovodný hudební a divadelní program se postarají
lektoři a žáci z kurzů Divadla
Gong. Letošní novinkou bude
vystoupení žáků dětských hereckých kurzů na poetických
schodech „adventní kavárny“ U Kocoura, kde se jako
každý rok můžete občerstvit
a ochutnat domácí cukroví. Je
téměř jisté, že u nás pocítíte
pravou adventní atmosféru
a odpočinete si od předvánočního stresu. Moc se na vás
těšíme.

Informace o kurzech včetně
elektronické přihlášky a program Divadla Gong i klubu
Kocour najdete na
webových stránkách
www.divadlogong.cz. [

INFO
Kdy: 16. prosince, neděle 13-18 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4, Praha 9
Celá akce je zdarma.
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RNDr. Otakar Mach, CSc., na besedČ o podílu
Sokola na vzniku ýeskoslovenska

Karla ýurdy, prozrazení úkrytu parašutistĤ
a Ĝady záchytných adres došlo k zatýkání
celých sokolských rodin. Ty byly podrobeny
krutým výslechĤm gestapa, pĜesto nikoho
dalšího neprozradily. Zatþené rodiny byly
deportovány do Mauthausenu, kde byly
24. Ĝíjna 1942 postĜíleny. Atentát na Ĝíšského protektora ukázal svČtu, že se ýeši
nevzdali, nesouhlasí a aktivnČ bojují proti
okupaci jejich území, což vedlo mocnosti
ke zmČnČ pohledu na mnichovskou dohodu
(odvolání podpisu ze strany Francie, prohlášení její neplatnosti od 15. bĜezna 1939
ze strany Spojeného království). I proto díky
sokolĤm, jejich odvaze a odhodlání i jejich
obČtem se hranice souþasné ýeské republiky po válce obnovily v pĤvodní, pĜedváleþné
podobČ.
Text a foto: Blanka Schneiderová
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MČstská þást Praha 9 v promČnách IV.

Na Proseku (nám.) v 60. letech 20. století

Na Proseku v 60. letech 20. století

Nad Krocínkou dnes

Na Proseku v roce 2018

Na Proseku dnes

515
197
455

Není na škodu se þas od þasu zastavit a ohlédnout zpátky. Podívejte se, jak se
mČstská þást Praha 9 v prĤbČhu let mČní.

Nad Krocínkou pĜed šedesáti lety

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9



riziku, když mohli klidnČ vyþkávat skonþení
války v relativním bezpeþí zajateckých táborĤ, bylo jejich neutuchající vlastenectví, kdy
bojovali za svou vlast, za svou zemi. V roce
1924 pak první þeskoslovenský prezident
Tomáš G. Masaryk ocenil þinnost a boj sokolĤ v první svČtové válce, když prohlásil:
„Bez Sokola by nebyly legie, bez legií by nebyla republika.“

Rokytka

II. svČtová válka
NeménČ významnou roli sehrál Sokol a vlastenectví jeho þlenĤ ve II. svČtové válce.
ýeská obec sokolská se zapojila do odboje okamžitČ po vzniku Protektorátu ýechy
a Morava, kdy využívala k vytvoĜení ilegální odbojové sítČ své organizaþní struktury
– župy, okrsky, jednoty. K. H. Frank považoval Sokol za nejvČtší nebezpeþí pro ěíši
právČ pro jeho organizovanost, jednotu, fyzickou zdatnost jeho þlenĤ, což vyústilo v zastavení þinnosti Sokola dne 12. dubna 1941.
Po nástupu Ĝíšského protektora Reinharda
Heydricha byla 8. Ĝíjna 1941 ýeská obec sokolská rozpuštČna a její majetek zabaven.
JeštČ v noci ze 7. na 8. Ĝíjna 1941 probČhla
„akce Sokol“, pĜi níž byli zatþeni všichni vedoucí þinovníci Sokola, podle hlášení Hitlerovi se mČlo jednat o 5000 lidí. Posléze jich
bylo 489 popraveno a 2000 z nich skonþilo
v koncentraþních táborech.
Ani popsané represe však sokoly nezastavily
a významnou, mnohdy pĜehlíženou pomoc
poskytli napĜíklad parašutistĤm, kteĜí byli
do protektorátu vysláni z Anglie, vþetnČ skupiny Anthropoid, která uskuteþnila atentát
na Ĝíšského protektora R. Heydricha. Sokolové zajišĢovali pro parašutisty kupĜíkladu
ubytování, doklady, nebo potravinové lístky.
DĤležitou roli pĜitom sehráli právČ sokolové z Proseka a Vysoþan. Jednalo se o stovky sokolĤ, kteĜí se více þi ménČ podíleli
na pomoci parašutistĤm, a disponovali tak
informacemi, které by vedly k odhalení
pĜípravy atentátu a jeho úþastníkĤ. Nikdo
z nich však nezradil. Po zradČ výsadkáĜe
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Zárybská ulice dnes

Zárybská ulice v roce 1980

Rokytka

Bassova ulice v roce 2018

Rok 1942, pohled z Nerudovy ulice pĜes
Leštinovo kováĜství ke škole
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Prosecká ulice dnes

U Kapliþek, ulice v roce 1927

Foto: archiv hl. m. Prahy, archiv Mý Praha 9

Harfa, pohled do PodČbradské ulice v roce 2018
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ních vojenských odbojových jednotek svČdþí
o nehynoucím pĜání, vĤli a odhodlání ýechĤ
a SlovákĤ zbavit se vlády HabsburkĤ a vytvoĜit vlastní samostatný stát. V dané dobČ by
totiž s ohledem na absenci prostĜedkĤ umožĖujících komunikaci na dálku nebyl nikdo
schopen takovou akci ve dvou státech vzdálených od sebe tisíce kilometrĤ zorganizovat.
V Rusku pĤsobili sokolští cviþitelé jako
uþitelé tČlocviku. V roce 1914 pak vznikla
v KyjevČ ýeská družina složená z pĜibližnČ
jednoho tisíce ýechĤ a šestnácti SlovákĤ,
pĜísahu složili 11. Ĝíjna 1914. Ve Francii se
vytvoĜila rota Nazdar zahrnující cca 300
dobrovolníkĤ, pĜevážnČ þleny paĜížského
Sokola, kteĜí pĜísahu složili 12. Ĝíjna 1914.
Jedná se o zcela unikátní historický fenomén, kdy neexistující stát mČl svoji armádu
(v Ĝíjnu 1914 skýtala asi tisíc mužĤ, na konci
války již pĜibližnČ sto tisíc mužĤ). DĤvodem,
proþ se sokolové dobrovolnČ do odboje zapojovali a vystavovali se tak smrtelnému

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9

Zahraniþní odboj
Z období pĜed vznikem ýeskoslovenské
republiky upoutává pozornost pĜedevším
zahraniþní odboj, kdy se necelé tĜi mČsíce po vypuknutí I. svČtové války ve Francii
a v Rusku, naprosto nezávisle na sobČ a de
facto ve stejný den, zformovaly þeskoslovenské legie, jejichž základem byli právČ
sokolové. Spontánní vznik tČchto zahraniþ-

Besedu vedl místostarosta TJ Sokol Prosek
RNDr. Otakar Mach, CSc., který poutavým
pĜednesem seznámil posluchaþe s významnými událostmi historie naší republiky
od roku 1914 až do roku 1948, jež se odehrály za aktivní úþasti þlenĤ Sokola. Vylíþit veškerý obsah vyþerpávajícího výkladu
pĜedneseného RNDr. Otakarem Machem by
zaplnilo nČkolik stran textu, proto si dovolím vyzdvihnout pouze následující historické milníky píšící spoleþné dČjiny republiky
a sokolské obce.

O víkendu 22.–23. záĜí 2018 probČhla na Proseku v okolí kostela sv. Václava nejen tradiþní Svatováclavská pouĢ, ale v blízké budovČ TJ Sokol Prosek
se po oba dva dny uskuteþnila beseda ke stoletému výroþí vzniku republiky
na téma „Podíl Sokola na vzniku ýeskoslovenska“.

Podíl Sokola na vzniku ýeskoslovenska

Harfa pĜed sedmdesáti lety
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Kdy na vánoční bohoslužby?
Advent letos začíná 2. prosince. Dříve k němu patřilo rozjímání a návštěvy kostela. Do chrámu páně se v tuto dobu chodilo
časně zrána na mši svatou – zvanou roráty – ke cti Panny Marie. Dnes je u nás hojně navštěvovaná tzv. půlnoční mše, jíž
tradičně vrcholí Štědrý den. Zpívají se na ní koledy a začíná jí samotná církevní oslava narození Krista.
A K DY S E K O N A J Í VÁ N O Č N Í B O H O S L U Ž B Y V K O S T E L Í C H , D O N I C H Ž M Í Ř Í O B Y VAT E L É M Ě S T S K É ČÁ S T I P R A H A 9 ?

Kostel sv. Václava
Římskokatolická farnost při kostelu
sv. Václava, U Proseckého kostela 3/5,
Praha 9 - Prosek
Bohoslužby:
24. prosince od 16 a 22 hodin
25. prosince od 8, 10 a 18 hodin
26. prosince od 8, 10 a 18 hodin
31. prosince od 17 hodin
1.ledna 2019 od 8, 10 a 18 hodin
6. ledna 2019 od 8, 10 a 18 hodin
Svatyně Krista Krále
Římskokatolická farnost při Svatyni
Krista Krále, Kolbenova 658/14,
Praha 9 - Vysočany
Bohoslužby:

23. prosince od 8.30 hodin
24. prosince od 16 hodin
25. prosince od 8.30 hodin
26. prosince od 8.30 hodin
30. prosince od 8.30 hodin
31. prosince od 16 hodin
1. ledna 2019 od 8.30 hodin
Kostel sv. Vojtěcha
Římskokatolická farnost při kostelu sv.
Vojtěcha, U Meteoru 599,
Praha 8 - Libeň
Bohoslužby:
23. prosince od 10 hodin
24. prosince od 22 hodin
25. prosince od 10 hodin
26. prosince od 10 hodin

30. prosince od 10 hodin
1. ledna 2019 od 10 hodin
6. ledna 2019 od 10 hodin
Evangelická církev
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8
- Libeň zve své členy, přátele i širokou
veřejnost na adventní a vánoční
program:
23. prosince od 9.30 hodin – Bohoslužby s adventně-vánočním divadlem
dětí a mládeže
24. prosince od 9.30 – Štědrodenní
bohoslužby a od 16.30 hodin – Štědrovečerní bohoslužby
25. prosince od 9.30 hodin – Vánoční
bohoslužby

Ilustrační foto: Marie Kurková

Vyluštěte křížovku a dozvíte se, co řekl anglický romanopisec Gilbert Keith Chesterton (1874–1936): Jako děti jsme byli vděční
tomu, kdo nám na Vánoce naplnil punčochy nadílkou. Proč nejsme vděční Bohu za to, že…. (dokončení v tajence).Znění tajenky zašlete do 20. prosince na mail: majkakurkova@gmail.com a pět vylosovaných získá knížku Praha 9 křížem krážem . 
[
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Velkoobjemové kontejnery
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Do VOK patří tyto odpady:
• nábytek • koberce a linolea •
lyže, snowboardy, kola
• velká zrcadla • umyvadla
a WC mísy

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

VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na
4 hodiny (časy jsou uvedeny
v harmonogramu). Součástí
přistavení VOK je obsluha,

která koordinuje ukládání
odpadů. VOK není určen pro
odkládání objemného (nebo
jiného) odpadu podnikatelskými subjekty!

KONTEJNERY NA PROSINEC

prosinec
1.12.

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

8.00-12.00

Pokorného x Jahodnická

9.00-13.00

Kovářská x U Školičky

3.12.

15.00-19.00

Děčínská - horní parkoviště

4.12.

13.00-17.00

Jetřichovická proti č. 10

14.00-18.00

Na Břehu x Mlékárenská

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby
platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 12. 12. 2018
V hale nové radnice 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.

15.00-19.00

Zubrnická x Trmická

8.12.

8.00-12.00

Vysočanské nám. x Prokopka

9.00-13.00

Před Mosty x Za Mosty

10.12.

15.00-19.00

Drahobejlova - u st. metra Českomoravská

11.12.

13.00-17.00

Pískovcová

14.00-18.00

Pod Strojírnami

15.00-19.00

Novoborská x Varnsdorfská

8.00-12.00

Bílinská x Litvínovská

9.00-13.00

Hrdlořezská u č. p. 64/43

17.12.

15.00-19.00

Vysočanská 85/546

18.12.

13.00-17.00

K Lipám x Chrastavská

14.00-18.00

Měšická x Novoborská

15.00-19.00

Jablonecká x Šluknovská

15.12.

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

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby
platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové
problematiky a 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).

Vánoční a novoroční
svoz odpadu

Termín: 5. 12., 12. 12., 19. 12. 2018
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová
V hale nové radnice u 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.

Konsorcium Pražské odpady 2016-2025 (spol. Pražské
služby, a.s. a AVE CZ) zajistí během vánočních svátků svoz
směsného a tříděného odpadu na území metropole.
V termínu od 24. do 31. prosince 2018 budou zajištěny
normální pracovní směny
a svoz směsného odpadu bude
probíhat podle příslušných
svozových programů, tedy
jako v běžných dnech. Díky
větší zátěži na separačních
místech se provádí svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného
odpadu se bude ve dnech
17.- 31. prosince 2018 provádět
mimořádný svoz skla v kritických oblastech a jinak bude
vše probíhat také podle příslušných svozových programů.

Vánoční stromky do popelnice
nepatří
Vyhozené vánoční stromky
nepatří do nádob na směsný
24
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odpad, protože tím snižují
jejich kapacitu. V případě,
že máte veřejně přístupnou
popelnici nebo kontejner
na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit
vedle nich, ale v ostatních
případech (činžovní a rodinná
zástavba) prosíme o odložení
vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný
odpad.
Stromky jsou do vozů
na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz
bude probíhat po celý leden
a únor. Pokud dosloužil umělý
stromek, rozhodně nepatří
do kontejneru na tříděný či
směsný odpad, ale do sběrného dvora. [
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POLICIE ČR 158

MP PRAHA 156

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

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

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

PR O S INE C

2018

I N Z E R C E
Obchodní akademie Praha 9–Satalice
zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

<XGOG8ȄUPCFP[QVGXɬGPȝEJFXGɬȐC\ȄRKU[
GRģNRO\NDPVHGÝWLWÝģ¯.

+HěP£QHN3UDKD]£NODGQ¯ģNROD, Rajmonova 1199, 182 00 Praha 8-Ládví
skola@prorodinu.cz, tel.: 606 416 930

Švadlenka
X¬NRćN\

mojezaloha.cz

email: mojezaloha@exterra-services.cz
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BUSINESS
CENTRUM
Lisabonská 799
Praha 9
Vysočany
190 00

Nejjvět
ětší
š obchod s př
pří
říízzem
emi
mi
SC-381245/02

Info: 606 047 035

VÁNOČNÍ ZBOŽÍ

SC-381358/01

diskrétní data v bezpečí
Přístup 24 hodin
Šifrované zálohování
1 měsíc zdarma

SC-381393/02

YYYUMQNCJGTOCPGME\

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

SC-381286/02

info@oapraha.cz, tel.: 286 857 164, www.oapraha.cz

SC-381383/01

v sobotu 5. 1. 2019 a středu 6. 2. 2019 vždy od 8:00 do 18:00 nebo jindy po dohodě
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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

Upozornění: Akce pořádané
MČ Praha 9 jsou monitorovány
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. [

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

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

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

Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů. Jedná se o 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).

Pobočky Městské knihovny Praha na Devítce
Vysočany, Zbuzkova 34/285
(vchod z ulice Krátkého)
tel.: 770 130 213, bezbariérová

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

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

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

Vánoční trhy ve Vysočanech

Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 17.00, neděle 8.30

Vánoční trhy v MČ Praha 9 se letos od 1. prosince konají ve
Vysočanech na náměstí OSN, a to až do 6. ledna 2019.

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

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

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

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

Ve stáncích, které najdete v zeleni u stanic autobusů směřujících na Prosek, můžete zakoupit
tradiční vánoční zboží jako
adventní věnce, ozdoby, ke-

ramiku a další ručně vyráběné
předměty, nejrůznější dekorace
s vánoční tematikou… A chybět
nebude ani tradiční vánoční občerstvení. [red, Ilustrační foto: mk

S VAT Y N Ě K R I S TA K R Á L E
Římskokatolická farnost při Svatyni Krista
Krále, Kolbenova 658/14,
Praha 9 - Vysočany, tel.: 283 892 404

EVANGELICKÁ CÍRKEV

Farní sbor Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8 - Libeň,
tel.: 777 823 540
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Aerobik: Zlatá Nikol
Na mistrovství ČR v aerobiku i světovém šampionátu v aerobiku v nizozemském Leidenu zářila Nikol Ullrichová z Prahy 9.
Začátkem října se uskutečnilo
v Praze 9 mistrovství České
republiky v aerobiku a bylo
opravdu na co se dívat. Soutěž
probíhala od pátku do neděle
a po celé tři dny mohli diváci
sledovat přes 700 závodníků,
kteří patří mezi špičky v tomto sportu.
V kadetské kategorii
na mistrovství ČR zazářila
v kategorii žen Nikol Ullrichová z Fitness Center Báry
a Hanky Šulcové, která žije
v Praze 9. Na této pražské závodní ploše se jí dlouhodobě
daří. První místo obsadila již
v roce 2016 v kategorii dětí.

Letos v nedělním ﬁnále předvedla neuvěřitelný výkon,
za který si právem odnesla
zlatou medaili. Po závodě Nikol uvedla: „Byl to můj velký
sen opět zde vyhrát. A jsem
moc šťastná, že to vyšlo!“

Světový šampionát v aerobiku
Pouze deset dní měly závodnice sportovního aerobiku
na vypilování drobných nedostatků mezi mistrovstvím ČR
a odjezdem na světový šampionát. Ten se konal 16. až
18. října v nizozemském Leidenu a sjeli se na něj nejlepší
závodníci ze všech koutů světa.

I zde slavila Nikol velké
úspěchy, když vybojovala
rovnou dvě zlaté medaile – jednu v nejprestižnější
kategorii jednotlivkyň a druhou v triích spolu s Viktorií

Čedíkovou a Lucií Kinclovou.
Nikolce moc gratulujeme
a přejeme ji, ať se jí i nadále
nejen sportovně daří a skvěle
reprezentuje naši pražskou
část. [Text a foto: ju

Ragby Sparta
Za své sportovní výsledky byli oceněni hráči a hráčky ragbyového klubu Sparta Praha. Ocenění převzali 21. listopadu
z rukou místostarosty MČ Prahy 9 Adama Vážanského.

PÁ 28. PROSINCE
OD 18.30 HOD.

NE 30. PROSINCE
OD 15.00 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

www.ceskydomov.cz
P R OSI NEC
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Několik desítek hráčů ragby
klubu Sparta Praha převzalo
Pamětní listy MČ Praha 9.
Historicky poprvé se také
oceňovaly hráčky ženského
ragby.
„V Praze 9 působí dva
ragbyové kluby – historicky
lepší Praga a aktuálně nejlepší
Sparta. Ragbistky vyhrály
titul mistra ČR, mužům se to
nepovedlo z důvodu administrativního pochybení, které
se řešilo v rámci České ragbyové unie, což mi nepřísluší
hodnotit. Ale pro nás a ty,
kteří chodí ragby fandit, jsou
morálními vítězi. To je také
důvod, proč jsme se rozhodli
ocenit je za celoroční činnost
a za dobré výkony,“ řekl
Adam Vážanský, místostarosta MČ Praha 9.
MČ Praha 9 ragbyový klub,
který má sídlo v jejím sporDEV Í T K A

/
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tovním areálu, dlouhodobě
podporuje. Sparťanský ragby
klub působí v Praze už od roku
1928. Do Prahy 9 se přestěhoval z hřiště v Troji, které muselo ustoupit výstavbě tunelu
Blanka.
„Dostali jsme možnost přestěhovat se na Podvinný mlýn
do Prahy 9 a jsme velice rádi.
Postupně si tu budujeme celé
zázemí a daří se nám tady.
Loňský rok byl pro náš klub
nejúspěšnější. Naši hráči si odvezli mistrovský titul v Ragby 7
a po osmnácti letech vyhráli
titul v Ragby 15,“ konstatoval Miloš Sluše, prezident RC
Sparta Praha.
Sparťanské ragbistky letos obhájily mistrovský titul
z loňského roku. V patnáctkovém ragby na domácí půdě
porazily tým Petrovice Royal.
[red, Foto: mk
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Obrazové ozvěny festivalu Podviní 2018

BBP – podzemní orchestr

Tornádo Lue

V polovině září proběhl ve vysočanském přírodním parku
19. ročník Open Air Festivalu
alternativní a nezávislé scény
PODVINÍ 2018. Letos na této
beatové veselici zahrály kapely
UŽ JSME DOMA, BBP – podzemní orchestr, TORNÁDO LUE,
KVĚTY a Pepa LÁBUS a SPOL.
Přes ne zcela příznivé počasí

zaplnilo park kolem tisícovky
spokojených diváků a vytvořili
velmi příjemnou atmosféru.
BBP během večera pokřtili
nové CD „Je čas“ a role kmotrů
nepřipadla nikomu jinému než
skupině UŽ JSME DOMA. Ta
se mimochodem právě vrátila
z pracovního výletu na Špicberky, kde pro změnu křtila své

Tak to je život…
Valérie Zawadská a Karel Bláha se představili 1. listopadu při
akci Vysočanských „V“ v programu písní, povídání a recitace
s názvem Tak to je život… Tenor Karel Bláha spojil svůj umělecký život s operetou a muzikálem a s Karlínským hudebním
divadlem. Málokdo ví, že je také vynikající imitátor a sběratel
pikantních historek prožitých na jevišti, v zákulisí a v životě vůbec. Návštěvníky Karel Bláha překvapil svým velkým smyslem
pro humor a potěšil známými písničkami z operet a muzikálů,
světovými a ﬁlmovými hity. A do pořadu si přizval herečku Valérii Zawadskou.[Foto: Jan Dostál
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zbrusu nové CD „Kry“, a tento
koncert byl po návratu jejím
prvním hraním v Čechách.
A o tom, že bylo co poslouchat a na co se dívat, víc
než jasně hovoří i těchto pár
obrázků Mr. Konstantina. Celou jeho fotogalerii naleznete
tradičně na www.podvini.
cz. [dr. Otto Sepl, Foto: Konstantin

Už jsme doma

Poděkování
za odvahu i všímavost
Nádraží ve Vysočanech obývají
stejně jako nádraží po celé
Praze různá individua. Stačí
si nechat igelitku na lavičce
a jít si koupit lístek k prázdné pokladně. To se mi tedy
vymstilo. Pár sekund, než
řeknu, kam chci lístek, otočím
se zpátky a taška je pryč. Byl
v ní poměrně drahý notebook
a práce. Hlavou mi šrotovalo, co teď? Zjišťovat, zda jsou
na nádraží kamery, nebo běžet
neznámo kam? Ptám se lidí
v hale, viděli jste něco, nikdo
nic, jen jedna paní povídá, že
nějaký chlápek šel východem
ven. Rozhodla jsem se rychle. Běžím po schodech dolů
a dole… nikde nikdo. Mám
běžet doprava, nebo doleva?
Ptám se kolemjdoucí paní, zda
neviděla chlápka s igelitkou.
On mi ji ukradl. Ale ano, dal se
doleva. Ha, běžím do nějakých
katakomb a přemýšlím, jak se
asi budu o svou tašku přetahovat. V katakombách nikde
nikdo. Schody opět nahoru.
Jde tam pán se psem. Ptám se:
„Neviděl jste chlápka s igelitkou, on mi ji ukradl.“ A on
na to: „Viděl, už je nahoře
na ulici.“

Koukám na nádherného velkého vlčáka a prosím
muže, zda by mi nepomohl.
Malinká chvilka a kýve, že
ano. Společně se vydáváme
za pachatelem. Ten jde klidně,
ještě se zastaví, v igelitce se
hrabe a s lupem je evidentně
spokojený. Už jsme za ním.
Pán se psem k němu neohroženě vykročí a zařve: „Vrať tu
tašku!“ Chlápek se otočí a podává mi ji. Je tam vše! Zloději
jsem ani nevynadala, což mě
mrzí. Kdyby tu platilo, že by
mu usekli třeba prst, tak by si
to nikdy nedovolil.
Zachránci jsem moc děkovala, ale nechtěl mi říci své
jméno. Takže, komisaři Rexi,
ještě jednou veřejně moc děkuji za vaši odvahu a pomoc.
Zároveň děkuji za všímavost
těm, kteří mě nasměrovali,
kam mám běžet. Byla to notná
dávka štěstí. Pro mě je to ponaučení pro příště, že pojedu
vždy s kompaktním batohem,
který nikde nesundám, a i tak
si budu dávat velký pozor.
Prosím nenechávejte věci bez
dozoru, nemusí to dopadnout
tak dobře jako v mém případě.
[Jana Fárová
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Z 28. Svatováclavské pouti na Proseku
Městská část Praha 9 letos 22. a 23. září pořádala na Proseku už 28. Svatováclavskou pouť, která byla spojena s 19. ročníkem
Vysočanského vinobraní. Milovníci pouťových atrakcí také přivítali knížete Václava a jeho družinu v podání členů Spolku za veselejší
Střížkov. Součástí bohatého dvoudenního programu byla hudební vystoupení napříč žánry, dobová scéna, pohádky pro nejmenší…

Foto: Jan Dostál

Shořelo sportovní centrum Freestyle Kolbenka
Šest profesionálních a pět dobrovolných jednotek vyslalo v pátek 9. listopadu operační středisko k požáru haly v ulici Kolbenova 886/11 v Praze 9, kde se nacházelo sportovní centrum Freestyle Kolbenka.

První jednotka na místo dorazila v 20:26 hodin. Po příjezdu
bylo zřejmé, že celý objekt
na ploše 30 x 50 metrů hoří.
Hasiči na likvidaci požáru
nasadili celkem čtyři proudy
z výškové techniky. V 20:55
hodin se zřítily části střechy
haly, ve které hořel převážně
molitan a vybavení bývalého
sportovního centra. Podle
sdělení majitele objektu se
uvnitř nikdo nenacházel,
sportoviště byla už tři týdny
mimo provoz.
Během celého zásahu prováděli chemici pražských hasičů
a laboratoře z Kamenice měření koncentrací nebezpečných
látek v ovzduší s negativním
P R OSI NEC

2018

výsledkem. Na místo si velitel
zásahu povolal Český červený
kříž, který zajistil pro zasahující hasiče zázemí.
Asi po 90 minutách od vzniku požáru se plamenné hoření
dále nešířilo, nicméně stále
hrozilo zřícení jižní štítové
stěny haly. Proto na místo
velitel zásahu povolal těžkou
techniku Záchranného útvaru ze Zbirohu a statika. Byl
také vypnut plyn do objektu.
Po zhodnocení stavu stěny
padesát minut po půlnoci
bylo rozhodnuto, že stržení je
v tuto chvíli riskantní. O dalším řešení stavu budovy proto
rozhodoval statik během následujících dnů.

Postupně na místě zasahovalo šest profesionálních a deset dobrovolných jednotek,
tedy asi 80 hasičů. Vyšetřovatel odhadl škodu na 20 milionů korun.
Místo požáru v sobotu prohlédli vyšetřovatelé se psem
DEV Í T K A
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vycvičeným na vyhledávání
zápalných látek. „Požár haly
9. listopadu v pražských
Vysočanech někdo založil
úmyslně,“ informoval policejní mluvčí Tomáš Hulan.
„Kompletní vyšetřování
celé události převzali do své
kompetence kriminalisté
Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Ti
událost prošetřují pro podezření z trestného činu obecné
ohrožení.“ Možnost vzniku
ohně od technické závady vyšetřovatelé vyloučili už dříve.
Objekt byl totiž v posledních
zhruba dvou týdnech odpojen
od veškerých energií. [mk, Foto:
HZS Praha
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e-mail:
jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

OPTIK CVIKR

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

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

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

SC-372008/12

telefon: 734 505 923

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.

SC-372000/12

Inzerce v Devítce

www.bydlimenaproseku.cz
ek cz
z

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

SC-380996/04

SC-381380/01

www.nasepraha.cz

,YQRY«PURFHMVHPWXSUR9£V
URFHFHMMMVHP
UR
HPWX
WXSSURR 9
9£V

SC-372009/12

3đHML9£PNU£VQ«SURĶLW¯
Y£QRÏQ¯FKVY£WNħ

časopis všech Pražanů

SC-372123/12

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

Albina Kashkarova

www.cvikr.cz

1HMYöWwÈVYöWRY¼
URGLQQ¼OHGQÈUHYXHRSöWYç5

15. - 16. 12. 2018
PRAHA
Tipsport Arena
Hlavní
PHGL¼OQÈSDUWQHĵL

9VWXSHQN\

www.disneyonice.cz | www. pragokoncert.com

CH
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ČÍNSK ÝCH

SC-380811_102

3DUWQHĵL

N E J L E P Š Í S V Ě T O V Á A K R O B AT I C K Á S H O W

ČÍNSKÝ
NÁRODNÍ
CIRKUS
25. a 26.1.2019 PRAHA

Kongresové centrum

VSTUPENKY v prodeji EXKLUZIVNĚ u TICKET ART
P R OSI NEC
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VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

PRVNÍ VÝKUPY
PROSINEC 2018

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

Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

ÚTERÝ 11. 12.
STŘEDA 12. 12.
ČTVRTEK 13. 12.

(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.
SC-381349/02
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.

