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Tipy na akce v Praze

DEJVICKÝM KAMPUSEM LÉTALY KOULE

SNĚHOVÁ NADÍLKA SE ZMĚNILA NA STŘELIVO. Poblíž
Národní technické knihovny v dejvickém kampusu se včera
konala koulovaná, které se zúčastnilo zhruba 50 studentů.
Asi hodinovou bitvu komplikoval špatný sníh, ze kterého se
špatně dělaly koule. I přesto si účastníci akci pochvalovali.
Foto: Deník/Martin Divíšek 2x

PRAHA 5

Bulovka zaplatí 28 milionů
ročně Praze za nájem
Vedení Prahy se po měsí-
cích vyjednávání dohodlo
s Nemocnicí Na Bulovce
na nové nájemní smlouvě.
Nemocnice bude městu
platit přes 28 milionů ko-
run, dosud hradila ročně
sedm milionů. Smlouvu v
průběhu ledna projedná
rada hlavního města.
Město na základě po-

sudku původně žádalo
nájemné 36 milionů ko-
run. Nemocnice ale argu-
mentovala tím, že do are-

álu investovala 175 milio-
nů, navrhovala nájemné
15 milionů. „Jednání byla
velmi náročná, probíhala
i mezi svátky, v jedné
chvíli to vypadalo velmi
nepřehledně, hrozilo
ukončení jednání a vedení
soudního sporu, ale nako-
nec jsme vše dovedli do
úspěšného konce,“ uvedl
radní pro zdravotnictví
Radek Lacko (ANO).
Smlouva potrvá 20 let

s desetiletou opcí. (čtk)

PRAHA 1

Oslavencům je
přes devadesát
Oslava nejstarších studentů
Centra celoživotního vzdě-
lávání se koná dnes v Pálf-
fyho paláci od 10 do 12 ho-
din. Oslavenci pro letošní
rok jsou Helena Pechlátová,
Max Šperling, Václav Pola-
necký, Soňa Rybičková a
Vlasta Heroldová. „Oslavenci
jsou považováni za prototyp
úspěšného stárnutí, od kte-
rých lze získat návod k to-
mu, jak se dožít vysokého
věku ve skvělé kondici,“
řekla zakladatelka a lektorka
Dana Steinová. (gru)

VÝSTAVA
Zašitá krása
12. 1. – 19. 2.
Výtvarná skupina Ten
to Twelve vystavuje
na Chodovské tvrzi
netradičně pojatý
patchwork. Skupina
dam si svým nadše-
ním pro tvorbu a je-
dinečným výtvarným
cítěním pro materiál
otevřela cestu do ce-
lého světa. Kombinací
zajímavých barev a
textilních struktur
může i vám přinést
novou inspiraci pro
vlastní tvorbu.
Místo konání:
Chodovská tvrz
Ledvinova 9/86,
Praha 4

VYPRÁVĚNÍ
Zemí Yaliů
12. 1., od 18 hodin
Cestovatel a biolog
Petr Kalač vás sezná-
mí s dobrodružnou
výpravou na Papuu-
Novou Guineu za
téměř nedotčeným
kmenem. Náročná
expedice do jednoho z
posledních koutů naší
planety, kde snad
ještě dnes přebývají
lovci lidí, byla pod-
niknuta za účelem
sběru etnografického
materiálu z území
kmene Yali, jehož
příslušníci dodnes žijí
způsobem lidí z doby
kamenné. Vstupné je
30 korun.
Místo konání:
Náprstkovo muzeum
Betlémské náměstí
1, Praha 1

BESEDA
Vzpomínka na
Zena Dostála
12. 1., od 18 hodin
Přijďte zavzpomínat
na prozaika a režiséra
Zena Dostála. S jeho
dcerou, spisovatelkou
Zuzanou Dostálovou
bude rozmlouvat fil-
mová historička a
novinářka Alice Aro-
nová. Dozvíte se o je-
ho práci na Barran-
dově v čase totality,
spolupráci s režisérem
Karlem Kachyňou,
samostatné porevo-
luční tvorbě, ale i o
působení na pražské
židovské obci. Večer
bude doprovázen
ukázkami z filmů.
Místo konání:
Maiselova synagoga
Maiselova 10,
Praha 1

PŘEDNÁŠKA
Alain Delon
12. 1., od 17 hodin
Přednáška se zaměří
na Alaina Delona,
jednoho z nejzná-
mějších francouz-
ských filmových a di-
vadelních herců a
nositele Césara, který
ztvárnil rozličné role
napříč žánry. Ke ko-
mu má blíže? Je to
spíše romantický
Černý Tulipán, nebo
nelítostný Roch Si-
ffredi? Jak by se ubí-
ral jeho život, kdyby
místo filmové kariéry
dal přednost kněž-
skému rouchu?
Vstupné je 40 korun.
Místo konání:
Ústřední knihovna
Mariánské náměstí
98/1, Praha 1

PŘEDNÁŠKA
O posledních
věcech člověka
12. 1., od 19 hodin
Charakterizuje náš
vztah ke smrti strach
a pasivita? Proč ji vy-
těsňujeme ze života?
Odpoví Ondřej Ne-
zbeda, novinář a asi-
stent odlehčovacích
služeb sdružení Cesta
domů, autor Průvodce
smrtelníka, knihy, je-
jíž ambicí není bourat
tabu, ale podat po-
mocnou ruku těm,
kdo nepovažují ho-
vory o smrti za ne-
přípustné.
Místo konání:
Knihovna Václava
Havla
Ostrovní 13,
Praha 1

MODELING
Casting
Česká Miss
12. 1., od 11 hodin
OC Arkády Pankrác
dnes bude patřit
krásným ženám.
Uskuteční se tu první
casting České Miss
2017. Dívky budou
mít šanci stát se
účastnicemi soutěže
krásy, která jim
umožní získat vzdě-
lání v oblasti vystu-
pování a vyjadřování,
společenského cho-
vání, líčení i péče
o vlasy. Podpořit
a vybrat finalistky
může přijít každý.
Místo konání:
Na Pankráci 1727/8,
Praha 4

Heineken hledá šikovné absolventy
Praha – Po roce je tu opět
atraktivní výzva určená ab-
solventům vysokých škol
s výbornou znalostí anglič-
tiny. Už devátým rokem
v řadě je jim k dispozici
rozvojový program Inter-
national Graduate Program-
me (IGP). Kdo má chuť na
sobě zapracovat a bavilo by
ho vyzkoušet si dlouhodobě
práci v různých světadílech,
může se do programu při-
hlásit do 6. února 2017. For-
mulář je k dispozici na
webové stránce www.the-
heinekencompany.com/
careers/graduates. Veškeré
podrobné informace zájemci
najdou i na www.heine-
kenceskarepublika.cz
v sekci Kariéra.
„Uchazeči mají na výběr

několik specializací – práci
v dodavatelském řetězci,
obchod a marketing, finan-
ce, lidské zdroje, informační
technologie, korporátní
vztahy a veřejné zakázky,“
uvedla Kateřina Dáňová
z HR oddělení společnosti
HEINEKEN Česká republika.
Všichni adepti ale musí po-

čítat s důkladným výběro-
vým řízením, v němž pro-
jdou online testováním
a absolvují telefonické
i osobní pohovory. Ti nej-

lepší pak budou pozváni
k závěrečnému výběru
v Amsterdamu.
Program je určen pro

mladé lidi, kteří touží ces-
tovat, poznávat nové kultu-
ry a chtějí se učit novým
věcem. Na vybrané uchazeče
čekají tři po sobě jdoucí
roční pracovní stáže v růz-
ných zemích Evropy, Afriky
i Asie. Seznámí se tam
s lidmi z celého světa, zís-
kají příležitost růst i tréno-

vat a poznají rozdílná pro-
středí, která budou stimu-
lovat jejich intelekt a od-
měňovat výkon.
Nejúspěšnější absolventi

programu mohou v bu-
doucnu obsadit pracovní
pozice přímo v centrále
HEINEKEN International
v Amsterdamu. (jp)

HEINEKEN
Třetí největší pivovarnic-
ká skupina na světě
a evropská jednička mezi
výrobci piva.
V České republice do

společnosti HEINEKEN
patří tři pivovary: od roku
2003 pivovar Starobrno
v Brně, od roku 2007
Královský pivovar Krušo-
vice ve středních Če-
chách a od roku 2008 pi-
vovar Velké Březno v se-
verních Čechách.
Největší ambicí HEINE-

KENu do budoucna u nás
je tak stát se nejzodpo-
vědnějším výrobcem piva
v České republice.

Vydejte
se na tři roky

sbírat
zkušenosti
po celé
planetě

PRAHA 8

Zlepší se okolí
Florence?
S cílem přidat svůj názor
k debatě o stavu ulice Za
Poříčskou branou se sejdou
dnes nejen obyvatelé Prahy
8. Diskutovat se bude o vy-
lepšení jejího vzhledu a
funkce. Svou projektovou
studii na zlepšení okolí
metra Florenc a Karlína
představí architekt Igor
Kovačević z architektonic-
kého centra Moba. Veřejná
debata se koná v domě
Karlínského Spektra na
Karlínském náměstí 7 od
18. do 20. hodin. (aka)

PRAHA-TROJA
Zvířata v zoo si
pochutnala na
smrku ze Staromáku

Včera začalo v zoo zkrmo-
vání větví z vánočního stro-
mu ze Staroměstského ná-
městí. Některé druhy zvířat
dostaly obrovské smrkové
větve do výběhu, jiné do
tepla pavilonů. Pochutnávali
si například bizoni nebo
zubři. Největší radost za-
vládla v pavilonu slonů, kde
se slonice se slůňaty doslova
přetahovaly. Slůňata strom-
ky ještě nejedí, ale považují
je za skvělou zábavu. Zásoba
vánočních stromků vydrží
zoologické zahradě ještě na
minimálně dva týdny. (zpd)
Foto: Zoo/P. Hamerník
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UNIKÁTNÍ DEGUSTACE PRÁVĚ V PRODEJI NA WEBU
GRAND RESTAURANT FESTIVAL  15. 1. – 28. 2. 2017

OD 250 Kč

hlavní mediální partner 
v kategorii odborných 

tištěných médií


