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MČ PRAHA 9 PODALA PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU METROPOLITNÍHO PLÁNU

DEVITKA
OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
33 ZASTUPITELŮ A TŘI VOLEBNÍ
OBVODY PRO VOLBY
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EDITORIAL

PŘEČTĚTE SI

4–7 Z radnice

Vážení čtenáři,
k létu patří dovolené, koupání, sportování, koncerty,
divadelní komedie, ﬁlmové
trháky pod širým nebem…
To všechno najdete i v naší
městské části. Stejně jako
každý měsíc i tentokrát přinášíme přehled kulturních,
společenských a sportovních událostí, které vás čekají v srpnu a začátkem září.
Zároveň ale naši zastupitelé
mohou parafrázovat známou
hlášku majitele lázní ve ﬁlmovém Rozmarném létě „tento
způsob léta zdá se mi poněkud…“ pracovním. V pondělí
23. července se konalo mimořádné zastupitelstvo deváté
městské části, které se zabývalo připomínkami k návrhu
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Metropolitního plánu. Podat
je bylo třeba do 26. července
letošního roku. Více si o tom
můžete přečíst v tomto vydání
Devítky.
Blíží se komunální volby
a na červnovém zasedání zastupitelé rozhodli, že v příštím
zastupitelstvu, tedy ve volebním období 2018-2022,
zasedne opět 33 zastupitelů,
což je dáno počtem obyvatel a velikostí naší městské
části. Zároveň byly, stejně
jako v minulých obdobích,
vytvořeny tři volební obvody
pro volby do Zastupitelstva
MČ Praha 9 v letošním roce.
Pokud byste se chtěli i vy
aktivně zapojit do letošních
komunálních voleb a pracovat
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MČ Praha 9 podala připomínky
k návrhu Metropolitního plánu
Zastupitelstvo MČ Praha 9 schválilo 23. července na svém mimořádném zasedání zásadní připomínky k předloženému návrhu
Metropolitnímu plánu, které adresovalo Magistrátu hl. m. Prahy.
„Připomínky k návrhu Metropolitního plánu, které naši
zastupitelé schválili, lze rozdělit na obecné připomínky
a připomínky, jež se týkají
jednotlivých lokalit deváté
městské části,“ konstatuje
místostarosta MČ Praha 9
Marek Doležal a pokračuje:
„Připomínky v obecné rovině
jsme formulovali tak, aby byly
v souladu s platnými zákony,
vyhláškami a nařízeními.
Připomínky k návrhu Metropolitního plánu týkající se
jednotlivých lokalit Devítky
jsme projednávali s jejich
obyvateli, zástupci SVJ, bytových domů buď při veřejném
jednání komise rozvoje území
a komise životního prostředí,
při společných diskuzích nebo
je lidé a organizace zasílali
prostřednictvím webových
stránek MČ Praha 9, kde byl
návrh Metropolitního plánu
podrobně popsán. Materiál,
který všechny připomínky
za MČ Praha 9 shrnuje, má
nakonec 74 stran a maximálně
zohledňuje téměř všechny
doručené podněty a návrhy.“
INFO

Referentka – účetní
v ekonomickém odboru
Ekonomický odbor Úřadu
MČ Praha 9 hledá referentku –
účetní.
Druh práce: Zajišťování ﬁnancování organizace – zúčtovací a platební
styk, stahování bankovních výpisů,
rozdělení, přiřazení a zpracování
dokladů k jednotlivým platbám,
zpracování bankovních výpisů
v interní aplikaci, proplácení pohybů
na jednotlivých účtech, odesílání
platebních příkazů bankovnímu
ústavu, likvidace faktur, příprava
faktur k proplacení, příprava a zpracování inventarizace, průběžné
doplňování účtového rozvrhu.
Místo výkonu práce: Praha
V případě zájmu kontaktujte
vedoucí ekonomického odboru
Ing. Hanu Bláhovou, tel.:
283 091 219 nebo 770 128 991,
e-mail: blahovah@praha9.cz
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Zásadní připomínky k Metropolitnímu plánu v obecné části:
Metropolitní plán je nepřehledný
a nejednoznačný.
Metropolitní plán postrádá
dostatečnou přehlednost a čitelnost nejen pro úředníky,
ale zejména pro občany vlastnící nemovitosti na území hl.
m. Prahy. Tím se stává zcela
netransparentní, nejasný, nepředvídatelný.
Metropolitní plán ruší ze dne
na den menší lokálně významné
parkové plochy
Metropolitní plán nepochopitelně zrušil „nezastavitelné
plochy“ a tím zůstanou ze dne
na den na území hl. m. Prahy
všechny menší (pro zpracovatele Metropolitního plánu
asi nevýznamné) lokálně významné parky a parčíky bez
jakékoliv právní ochrany s případnou možností zahuštění.
Metropolitní plán znemožňuje novou výstavbu veřejného vybavení
Zcela chybí vymezení veřejné vybavenosti pro občany,
jako jsou plochy pro školství,
zdravotnictví, kulturu. Město
tak dále nebude možné rozvíjet bez veřejného vybavení.
Dále zcela vymizely plochy
pro sport, kdy by podle návrhu Metropolitního plánu ze
dne na den bylo možné tyto
plochy zastavět novými stavbami bez nutnosti ponechat
funkci sportu.
Metropolitní plán subjektivně
posuzuje výškovou regulaci
Navržená výšková regulace
nereﬂektuje z větší části stávající stav v jednotlivých územích, a tak se může stát, že
na území, kde jsou dnes pouze
dvoupatrové budovy, můžou
vzniknout budovy vyšší, než
je stávající charakter zástavby. A to je nepřípustné, neboť
dojde k negativnímu ovlivnění života stávajících obyvatel.
Metropolitní plán zcela zakonzervovává malé městské části
Metropolitní plán zcela zakonzervovává malé městské části, které nazývá jako
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„předměstí a periferie“, a neumožňuje jim jakýkoliv lokální rozvoj.
Tento názor zpracovatele
návrhu Metropolitního plánu je však neakceptovatelný, neboť by takto nemohla
vzniknout stávající metropole, o kterou se ve velké míře
zasloužil primátor hlavního
města Prahy již roku 1922 Karel Baxa. Ten se významným
způsobem podílel na rozvoji
metropole tím, že k Praze připojil do té doby 37 samostatných předměstských obcí (mj.
Vysočany, Bubeneč, Dejvice,
Karlín, Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice, Žižkov).
Tato konzervace stávajícího
stavu však není v současné
době žádoucí. Pro mnohé
občany žijící na území hl. m.
Prahy není ekonomicky možné pořídit si byt v širším centru Prahy a nemožnost volby je
nutí se již nyní stěhovat přímo
za hranice Prahy do Středočeského kraje. Odtud pak
zpětně dojíždějí za službami
a prací do hl. m. Prahy, což
má za následek přeplněnost
stávajících komunikací a nedostatečná kapacita P+R dělá
následně celé Praze nejen velké dopravní problémy.

Metropolitní plán neumožňuje
rozvoj cyklostezek a zkvalitnění
stávající dopravní infrastruktury
Metropolitní plán nereﬂektuje dostatečně vymezení
nejen veřejně prospěšných
dopravních staveb, ale i celoevropsky významných
cyklostezek, městské a příměstské dopravy. Tím dochází k nerovnoprávnosti mezi
jednotlivými mody dopravy.
Samotnou kapitolou je vedení
nových kapacitních páteřních inženýrských sítí, které
v Metropolitním plánu zcela
chybí.
Metropolitní plán neřeší bilance
a ekonomický dopad
Předložená verze Metropolitního plánu neobsahuje nejen
ekonomický dopad, ale ani
jednotlivé bilance, kterými
se myslí zejména zásobování
pitnou vodou, páteřní kana-

lizace, vedení inženýrských
sítí atd. Zároveň dostatečně
neřeší podmíněnost staveb
v jednotlivých území, neboť
deklaratorní vyjádření o tom,
že infrastruktura je službou
rozvoji, nemůže smazat nejen její ﬁnanční náročnost,
ale zároveň bez jejího vybudování nelze dále podpořit
rozvoj dané lokality či celého
území.

Metropolitní plán je zpracován
v rozporu se zadáním Zastupitelstva hl. m. Prahy
Pořízení návrhu Metropolitního plánu bylo schváleno
usnesením Zastupitelstva hl.
m. Prahy č. 31/6 ze dne 19. 9.
2013, kterým bylo schváleno
zadání Územního plánu hl.
m. Prahy - Metropolitního
plánu. V tomto dokumentu
schváleným ZMHP však není
ani zmínka o skutečnosti, že
by pořizovatel (odbor územního rozvoje) objednal u zpracovatele (IPR hl. m. Prahy)
nepřehledný a nejednoznačný
územní plán, který by zásadně v širším centru Prahy
redukoval zeleň a neurčoval
jednoznačné směřování rozvoje hl. m. Prahy.
Metropolitní plán je bez vize
Návrh Metropolitního plánu
zejména popisuje současný
„tristní“ stav města, ale nedostatečně již určuje pravidla
pro budoucí výstavbu v rozvojových a transformačních
územích. Nepřináší již dnes
intenzivně diskutovaná řešení
výhledového rozvoje města
v konkrétních územích, spolu s doplněním a rozvojem
jak dopravní, tak technické infrastruktury (myšleno
např. výhledové trasy metra
a tramvají a výstavby nových
páteřních sítí kanalizace
a vody) a zejména udržení
ekologické stability území.
Tak jak je dnes Metropolitní
plán předložen k projednání,
má všechny atributy dokumentu, který zbrzdí rozvoj hl.
m. Prahy, kdy jeho dlouhodobě veřejně deklarované cíle
jsou zcela v rozporu s předloženým návrhem. [mk
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Na Devítce se bude volit ve třech volebních obvodech
a v zastupitelstvu v příštích letech bude opět 33 zastupitelů
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konají volby do zastupitelstev obcí a do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky, tedy i do Zastupitelstva městské části Praha 9, Zastupitelstva hlavního města Prahy a ve volebním obvodu č. 26 volby do Senátu Parlamentu ČR.
V souvislosti s volbami
do místního zastupitelstva
schválili 26. června zastupitelé
MČ Praha 9 počet členů zastupitelstva Devítky pro volební
období 2018-2022 a vytvoření
tří volebních obvodů pro volby
do Zastupitelstva MČ Praha 9
v letošním roce.

33 zastupitelů
Podle zákona o hlavním městě
Praze se počet členů zastupitelstva městské části odvíjí
od počtu jejích obyvatel a velikosti územního obvodu.
Městská část Praha 9 měla
k 1. lednu letošního roku 58 317
obyvatel, z čehož vyplývá, že
počet členů Zastupitelstva MČ
Praha 9 musí být v rozmezí
od 25 do 35 zastupitelů.
„Současný počet členů našeho zastupitelstva, stanovený
před čtyřmi lety, je 33 a tento
počet zastupitelé schválili také
pro příští volební období,“
konstatuje starosta MČ Praha 9
Jan Jarolím.
Tři volební obvody
Zastupitelé dále 26. června
schválili pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 9 v letošním
roce vytvoření tří volebních
obvodů.
„Vytvoření tří volebních
obvodů je v naší městské části
dáno historicky a v minulosti se osvědčilo,“ vysvětluje
Jan Jarolím. „Již ve volbách
do obcí v roce 1994 bylo území
MČ Praha 9 rozděleno do tří
volebních obvodů – Prosek,
Střížkov a Vysočany-Libeň,
podle historického členění
Prahy 9 na kdysi samostatné
obce. Volilo se tak v každých
komunálních volbách od roku
1994, kdy vznikla městská
část Praha 9 ve svých současných hranicích, až do roku
2014 včetně. Volební obvody
byly vytvořeny nejen s ohledem na historické souvislosti,
ale také na jejich urbanistický charakter a speciﬁckou
demograﬁckou strukturu.
Některé zájmy a problémy
voličů nebo jejich intenzita se
liší podle toho, zda žijí v blokové zástavbě panelových
domů (např. Prosek), blokové
zástavbě starých Vysočan
a Libně nebo tradiční vilové
zástavbě. Občané si na tyto tři
S RP EN
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volební obvody za 20 let zvykli
a městská část nemá důvod
tuto zaběhnutou praxi měnit.“

Menší volební obvod,
větší transparentnost
Rozdělení
městské části
na více volebních obvodů
přináší i další
výhody. Jednou z nich
je i zvýšení
transparentnosti. Čím
blíže je totiž
občan svému
zástupci, tedy
zastupiteli,
tím lépe může
kontrolovat
jeho práci.
„Zastupitelé
zvolení v menším volebním
obvodu mají ke svým voličům
blíž a mohou s nimi lépe spolupracovat při řešení místních
problémů, které dobře znají.
Více se zaměřují na potřeby svého volebního obvodu,
k jeho obyvatelům cítí větší
konkrétní odpovědnost a voliči jejich práci mohou snáze
kontrolovat,“ dodává Jan Jarolím.
Přehledný volební lístek
Nezanedbatelnou výhodou tří
menších volebních obvodů je
také to, že snížení počtu kandidátů na hlasovacím lístku
volby zpřehledňuje a zjednodušuje. Praha 9 je městskou
částí s velkým podílem starších obyvatel a někteří si při
volbách v roce 2014 stěžovali
na značnou nepřehlednost volebních lístků pro volby do Zastupitelstva hlavního města
Prahy. Lístek tehdy představovala rozměrná plachta,
v níž bylo pro některé občany
obtížné se zorientovat. Výkon
volebního práva by tak neměl
být občanům ztěžován a rozhodně by neměly být žádné
skupiny obyvatel při něm znevýhodňovány.
Nemluvě o tom, že snížení
počtu kandidátů na hlasovacím lístku také zaručuje
regulérní výsledek voleb
s ohledem na správné sečtení
hlasů okrskovými volebními
komisemi.

Počty mandátů a volebních okrsků
Počet voličů na jeden volený
mandát ve volebním obvodu
číslo 1 je 1154, ve volebním
obvodu číslo 2 je 1138 a ve volebním obvodu číslo 3 činí 1188.
Odchylka
mezi nejvyšším a nejnižším počtem
oprávněných
voličů připadajících na jeden mandát
v jednotlivých
volebních
obvodech je
tedy nepatrná.
Počet voličů
připadajících
na jeden mandát v rámci
celé MČ Praha
9 je 1163.
Ve srovnání s volbami před
čtyřmi lety došlo ke zvýšení počtu volebních okrsků
o jeden. Vznikl rozdělením
okrsku 9003 se sídlem COPTH
Harfa, Poděbradská 179/1,
v němž bylo velké množství
voličů. Tento okrsek se rozdělil na 9003 a 9004. Ostatní
okrsky se posunuly v číselné
řadě o jedno číslo.

Volební obvody před soudem
Rozdělení MČ Prahy 9 na tři
volební obvody napadla v roce
2014 Strana zelených u Městského soudu v Praze. Ten
svým rozsudkem návrh zamítl
a částečně odmítl. Soud konstatoval, že stanovením tří volebních obvodů zastupitelstvo
vytvořilo podmínky pro to,
aby byla zajištěna maximální
rovnost hlasů jednotlivých
voličů a že nedošlo ani k narušení poměrnosti volebního
systému zakotvené v § 2 zákona o obecních volbách.
Diskuze
K tomuto bodu jednání zastupitelstva se vyjadřovali
opoziční zastupitelé. Miloslav
Hanuš, předseda Klubu zastupitelů za ČSSD: „Vládnoucí
koalice opět prosadila tři obvody. Za ČSSD jsem požadoval
jeden volební obvod, je to
spravedlivější, a i menší volební strany nad pětiprocentní
hranicí by tak dostaly šanci
pracovat v zastupitelstvu.
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Připouštím, že otázka obvodů
se projednávala na poslední
chvíli a případná změna by
sociální demokracii přinesla
nové sestavování kandidátek.
Pokud vím, jsme ovšem jedinou městskou částí, kde existuje více volebních obvodů.“
Dana Balcarová, zastupitelka MČ Praha 9 a poslankyně
PSP ČR kromě jiného uvedla:
„Co je neférové v dělení na obvody? To, že menší volební
obvody ve výsledku přináší
víc mandátů větším stranám.
To že obvody jsou vytvořeny
nelogicky, například obvod
č.2 tvoří Střížkov a Hrdlořezy,
tedy spolu nesousedící lokality. Další argument o zjednodušení volebních lístků
díky menšímu počtu míst
na kandidátce je také podivný.
Volič často na volebním lístku
nenajde politiky, které zná
a které chce volit. Není snadné
porozumět kandidátce, kdy se
v Praze 9 do zastupitelstva volí
33 zastupitelů, ale na kandidátkách občané najdou pouze
13, 11 a 9 kandidátů, podle obvodu, kde bydlí.“
Aleš Doležal za KDU-ČSL
a Jan Sládek za Zelené: „Zastupitelsvem, které schválilo
rozdělení do třech obvodů,
neprošel protinávrh KDU-ČSL
a dalších menších stran, který
požadoval jeden volební obvod.
Bohužel v důvodové zprávě
k materiálu byly zmíněny
pouze jednostranné výhody,
což nereﬂektuje realitu komplikovanějších výpočtů váhy
jednotlivých mandátů. Jako demokraté respektujeme většinové rozhodnutí, se kterým však
vnitřně nesouhlasíme. Praha
9 bude v těchto komunálních
volbách jedinou městskou částí,
která má více obvodů v rámci
celé metropole.“ [mk
V O L B Y D O S E N ÁT U
Do Senátu Parlamentu ČR budou v městské části Praha 9 volit občané s trvalým
pobytem na území městské části Praha 9
v katastrech Hrdlořezy, Hloubětín
a Malešice.
Volby do Senátu Parlamentu ČR se budou
dotýkat voličů zapsaných v seznamu voličů ve volebních okrscích 9004 (COPTH
Harfa) – část voličů, 9006 (ZŠ Špitálská)
– část voličů, a 9018 (SPŠZ Pod Táborem)
– všichni zapsaní voliči.
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Nový školní pavilon se dětem
a rodičům otevře už v srpnu
Zatímco první zvonění školního roku 2018/2019 zazní letos až 3. září, do nově postaveného pavilonu v areálu Základní školy
Špitálská ve Vysočanech se veřejnost může podívat už 29. srpna od 16 hodin při dnu otevřených dveří.
Od nového školního roku přibyde v základních školách MČ Praha 9 více než 550 nových míst.
„Je to výsledek naší dlouhodobé strategie rozvoje školství
na Devítce. V souvislosti s mimořádně masivní bytovou výstavbou v naší městské části, kdy
především na územích po bývalých průmyslových závodech
vznikají nové bytové komplexy,
jsme nechali zpracovat demograﬁcké studie odhadující pravděpodobnou potřebu nových míst
v základních školách. A protože
závěry předpokládaly (a vývoj
jim dává za pravdu) opravdu výrazný nárůst počtu dětí ve věku
povinné školní docházky, rozhodli jsme o přístavbách v ZŠ
Špitálská ve Vysočanech a ZŠ
Novoborská na Proseku, které už
teď v září přivítají první školáky.
Zároveň chceme postavit v lokalitě U Elektry ve Vysočanech
zcela novou základní a mateřskou školu zhruba pro 750 žáků.
Předpokládáme, že po získání
stavebního povolení začne stavba
ještě letos,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík.
V uplynulém školním roce
bylo v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9,
celkem 3280 míst. Přestože zatím nemuselo být žádné z dětí
z Prahy 9 odmítnuto k přijetí
do základní školy proto, že by

Nový školní pavilon v ZŠ Špitálská

Nové hřiště ve Špitálské

to její kapacita nedovolila, více
než 550 nových míst by tak
od letošního roku mělo zajistit
větší klid rodičům, pedagogům
i zřizovateli na dobu, než bude
otevřena ZŠ a MŠ U Elektry.

nýrskou přípravu a vybavení
nových prostor a leží na ní
ﬁnancování provozu,“ dokresluje radní pro školství MČ Praha 9 Zdeněk Davídek.
Na větší počet žáků, které
do školy přijdou v souvislosti
s otevřením nového pavilonu
školy, jež vyrostl na místě bývalého Bumbálku v Novoškolské
ulici, se ve Špitálské připravovali
už od loňského roku. O minulých letních prázdninách tady
například prošla komplexní rekonstrukcí kuchyně a jídelna a
rozšířila se jejich kapacita.

Bumbálek, ZŠ Špitálská
V novém čtyřpodlažním pavilonu v areálu ZŠ Špitálská
vzniklo devět tříd zhruba pro
260 dětí, včetně dvou odborných učeben a víceúčelového
sportovního sálu.
„Celkové náklady na výstavbu dosahují 55 milionů korun
s tím, že MČ Praha 9 zaplatila
35 milionů korun a z rozpočtu
hl. m. Prahy jsme získali účelovou dotaci ve výši 20 milionů
korun. Naše městská část dále
zaplatila projekční a inže-

ZŠ Novoborská
Dokončena je také přístavba nového pavilonu v Základní škole
Novoborská. V současné době
ﬁnišují práce s jeho vybavením.

Nový pavilon bezbariérově
navazuje na stávající prostory
školy propojením v každém
patře. Vzniklo v něm devět
tříd pro výuku 270 žáků prvního stupně a pět tříd z tohoto
počtu bude zároveň sloužit
jako školní družina. Jeho
součástí je také klub – multifunkční místnost, kterou
budou moci využívat děti
v družině, ale může sloužit
i pro výuku nebo zájmové
kroužky.
Rozpočtové náklady akce
byly 47 milionů korun, účelová dotace z rozpočtu hl. m.
Prahy činila 15 milionů korun.
Městská část Praha 9 ﬁnancuje
projekční a inženýrskou přípravu a po dokončení pavilonu
bude z vlastních prostředků
ﬁnancovat vybavení nových
prostor a provoz. Nový pavilon
v Novoborské byl měl poskytnout dostatek míst pro žáky
z Proseka a Střížkova.
„V souvislosti s vytvořením
nových míst ve školách ale
přibývají další úkoly. „Nyní už
pracujeme na rozšiřování kapacit školních sportovišť a tělocvičen, protože ty současné
dosáhly hranice svých limitů
a příval dalších nových žáků
by už nezvládly,“ nastiňuje
nové plány Zdeněk Davídek.
[Text a foto: mk

Proč Bumbálek?
Novému školnímu čtyřpodlažnímu pavilonu v Základní škole
Špitálská se přezdívá Bumbálek. Jméno „zdědil“ po svém
daleko menším předchůdci, na jehož místě na tzv. Bumbálkově vršku vyrostl. Ovšem i označení Bumbálkův vršek byste
v mapě Prahy 9 hledali marně.
Bývalý školní pavilon na Bumbálkově vršku

Bumbálkův vršek – tak lidé
říkali bývalé Obročnické ulici (dnes Novoškolská) podle
jména obchodníka, oblíbeného rozšafného a laskavého
lidumila, který tu měl v čísle
popisném 41 svůj obchod.
Prodával drůbež, máslo, vejce
a vše, co lidé z okolí potřebovali k vaření. Byl to prý uznalý
6
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člověk s dobrým srdcem.
S trochou nadsázky lze říci, že
mnoho vysočanských hospodyněk mu dodnes dluží, protože prodával i na dluh a nikdy
neupomínal o zaplacení.
A přestože Obročnická ulice
i s obchůdkem dávno zanikla, název Bumbálek přetrval
do dnešní doby. [
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Bumbálkova rodina, ale Antonín Bumbálek
na snímku není. Musel se věnovat obchodu

Obročnická ulice, kterou lidé nenazývali
jinak než Bumbálkův vršek
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Zastupitelka MČ Praha 9 JUDr. Jana Nowaková Těmínová (TOP 09)

Praha 9 získává pozemky, aby
zabránila stavbám na nich
Jednou z priorit současné koalice na vysočanské radnici pro volební období 2014-2018 je získávání strategických pozemků
ve stabilizovaných územích s cílem zabránit dalšímu zahušťování stávající zástavby uvnitř dotvořených sídlištních celků, zejména nabytí pozemků v oblasti Střížkova a Proseka. Jak se to daří, nastiňuje radní MČ Praha 9 JUDr. Jana Nowaková Těmínová.

JUDr. Jana Nowaková Těmínová

Místo výškového domu park
s hřištěm
MČ Praha 9 se dlouhodobě snažila získat kontrolu nad dalším
rozvojem území na Střížkově
mezi ulicemi Teplická, Děčínská
a Liberecká, kde chtěla společnost ODIN Investment a.s.
stavět dvanáctipodlažní „Bytový dům Litvínovská“. Prvním a zcela zásadním krokem
bylo bezúplatné získání podílů
o velikosti 17/36 na pozemcích
v této lokalitě do svěřené správy
od hlavního města Prahy. Tím

jsme vstoupili do soudních sporů, které hl. město Praha vedlo
se společností ODIN Investment
a.s. Ta vlastnila zbývající podíly
na pozemcích a chtěla získat
podíly celé, aby mohla stavbu
realizovat. Také po hl. městě
Praze požadovala zaplacení
újmy za zmařenou investici.
Pokud jsme chtěli výstavbě
dvanáctipodlažního domu
opravdu zabránit, museli jsme
podíly na pozemcích od společnosti ODIN Investment a.s.
koupit. To se nám po několikaměsíčním vyjednávání podařilo
a na získaných pozemcích už
vyrůstá park s hřištěm. V srpnu
budou instalovány herní prvky a bude hotovo. Cíle se nám
podařilo dosáhnout i díky pomoci a osobnímu nasazení členů
spolku Střížkovská občanská
solidarita, z.s. Zaslouží si poděkování.

Prodloužení parku Přátelství
Stejně šťastný konec má také
mnohaletá snaha vedení rad-

nice o nabytí pozemků pro
prodloužení parku Přátelství
až ke stanici metra Střížkov
a k ulici Lovosické. Vlastníkem pozemků byla společnost OC 9 s.r.o. Ta se na nich
dlouhodobě snažila realizovat
developerský projekt a územní
plán to bohužel umožňoval.
Po několika změnách postoje
společnosti OC 9 s.r.o. se nám
podařilo dohodnout se na odkoupení pozemků. Museli
jsme si vybrat jednu ze dvou
variant a jsme rádi, že nás
občané Prahy 9 svým názorem podpořili, když se v anketě jednoznačně přiklonili
k odkoupení všech pozemků
o celkové výměře 23 641 m2
za cenu 175 milionů korun.
Pozemky už jsou majetkem
hlavního města Prahy a městské části Praha 9 jsou svěřeny
do správy. Velkým úspěchem
vedení radnice je také získání
příspěvku 85 milionů korun
na úhradu kupní ceny od hl.
města Prahy.

Přístup k Proseckým skalám
A do třetice bych ráda uvedla ještě koupi pozemků sice
malých, ale pro MČ Praha 9
potřebných. MČ Praha 9 realizovala projekt „Revitalizace
naučné stezky Amerika“, který je součástí širšího investičního záměru MČ Praha 9
na zpřístupnění unikátní
historické památky Prosecké podzemí a jeho propojení
s naučnou stezkou přibližující
návštěvníkům přírodní památku Prosecké skály. Přístup
k Proseckým skalám a k naučné stezce vedl z východní
strany po pozemcích soukromého vlastníka. Jejich odkoupením je zajištěn neomezený
přístup občanů i návštěvníků
Prahy 9.
Ve všech těchto případech
se nám podařilo sjednat kupní
cenu, která je nižší než cena
v daném místě a čase obvyklá.
Je to dobře a těší nás to o to
víc, že se jedná o pozemky
důležité pro rozvoj Prahy 9. [
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Balabenka Point – už jste objevili
toto místo k světu?
Balabenka Point – to je multifunkční komplex, který se skládá ze šesti budov. Najdete je v Lihovarské a Drahobejlově ulici
v těsné blízkosti obchodního centra Harfa. Co je však důležité, Balabenka Point změnil místo uprostřed libeňské zástavby ze
zanedbaného bývalého průmyslového místa na adresu, kde to vypadá k světu.
Balabenka Point poskytne
zhruba 12 tisíc metrů čtverečných kanceláří, skladů
a obchodních prostor, které
jsou z valné většiny již pronajaty, nachází se tu 60 nových
bytů, jež jsou rovněž prodány,
parkoviště s 50 místy venku
a 50 místy v podzemních prostorách, Galerie Hala C, nová
restaurace LIHO 12… Za vším
od roku 2004 stojí společnost
Ugav s.r.o., která je součástí
skupiny SEN development.
„Na adresách Lihovarská 12
a Drahobejlova 15 jsme vytvořili nový, veřejnosti otevřený
komplex,“ usmívá se ředitel
společnosti Ugav Eugen Roden
a dodává: „V příštích letech
budeme v plánech rozvoje
komplexu pokračovat.“

Kanceláře a byty
Budova A v Lihovarské ulici s číslem popisným 12 byla
v roce 2004, kdy ji získala společnost Ugav, bývalou průmyslovou zkušebnou aut, kam byl
přístup jen přes dvůr. O čtyři
roky později tu stála moderní
kancelářská a skladová budova
se šesti nadzemními a jedním
podzemním podlažím, do níž
se vchází i z Lihovarské ulice.
Ve stejném roce byla ve spolupráci se společností Daramis
dokončena výstavba sousedního osmipodlažního bytového domu Tulipán (na rohu ulic
Lihovarská a Drahobejlova)
s obchody v přízemí a 60 bytů
v něm bylo rychle prodáno.
„Céčková“ komunita
Objekt s pracovním označením Budova C v Balabenka Pointu původně tvořily
samostatné budovy včetně
velké, osm metrů vysoké jednopodlažní průmyslové haly,
kde zkoušeli motory a brzdy
nákladních aut, výměníkové
stanice, dílen a kanceláří.
„Loni jsme tzv. Céčko
proměnili ve dvoupodlažní
budovu s kancelářským a obchodním využitím a jedním
podzemním podlažím s garážovými stáními.
„K těmto prostorům jsme
přistavili dalších 200 m², kde
8
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vzniklo kulturní centrum Galerie Hala C a s ním sousedící
restaurace LIHO 12, čímž jsme
vytvořili jeden životaschopný
celek,“ vysvětluje Eugen Roden.

Galerie Hala C
Multifunkční prostor Galerie
Hala C, kam můžete vstoupit
z Lihovarské 12 i Drahobejlovy 15, je určený pro umělecké
výstavy, fotograﬁcké expozice,
veřejné a soukromé akce, konference s promítáním, autogramiády, besedy, křty knih…
Pražskou kulturní scénu
už v červnu letošního roku
obohatila zajímavá „první výstava“ reprezentující dílo izraelského sochaře Yossiho
Salzmana spolu s ukázkou
originálních skic českého architekta Martina Rajniše, doplněnou o vybraná díla ze Saga
gallery. A na další výstavy se
můžeme těšit po prázdninách.

Areál Balabenka Point

Restaurace LIHO 12
Nomen omen restaurace v Lihovarské 12 se poprvé objevilo
v červnu letošního roku, když
si její prostory pronajal tým
Gorilla Guerilla. Původně
hledal jen místo pro centrální
kuchyň, protože na Manifesto
Marketu v centru Prahy má
dva kontejnery – CK Knödelrei a ChlØbíček.
„Naší specializací je street
food. Všechna jídla připravujeme z čerstvých surovin
v centrální kuchyni tady v Lihovarské. A protože nás oslovil industriální prostor bývalé
tovární haly, otevřely jsme
spolu s kuchyní i restauraci,“
říká Michal Zahrádka z týmu
Gorilla Guerilla.
Továrního ducha haly
na jedné straně zjemňuje
závěsná květinová zahrada
na stropě, křišťálové lustry
i obrazy na stěnách, na druhé
straně s ním korespondují
kontejnerové prvky deﬁnující prostor restaurace,
baru a restaurační zahrádky.
A k originálnímu interiéru
patří i výborné jídlo. Zkrátka
za kvalitní a nápaditou gastronomií nemusíte jen do centra.

Budova A v roce 2005… a dnes

Budova C v roce 2005… a dnes

Budova D v roce 2005… a dnes

Budova v roce 2005, kde je dnes restaurace LIHO 12
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Den zdraví na Poliklinice Prosek
Tradiční Den zdraví pořádá Poliklinika Prosek a. s. 13. září na prostranství před svou budovou, která ale od loňského roku
díky přístavbě nového třípodlažního pavilonu má o šest nových ordinací více a přibylo také zázemí pro rehabilitaci včetně nové
tělocvičny. Přestavbou skladů a kanceláří pak vznikly další tři nové ordinace a Centrum duševního zdraví pro Prahu 9. Modernizován byl i bufet u polikliniky.

Bufet Prosek nabízí kvalitní a zdravé
stravování 350 lidem, kteří pracují
na Poliklinice Prosek, a více než dvěma
tisícům pacientů, kteří jí denně prochází

V přístavbě Polikliniky Prosek je šest nových ordinací a zázemí pro rehabilitaci včetně tělocvičny

„V přízemí nového pavilonu
najdete lékaře z oddělení rehabilitace a léčby bolesti a novou
cvičebnu, protože o tento druh
zdravotní pomoci projevují
pacienti všech věkových kategorií stále větší zájem. Nově
funguje alergo-imunologie
včetně této specializace pro
děti, ORL, služby na poliklinice
rozšířila psychiatrická a gynekologická péče, dvě ordinace
ortopedie a Centrum duševního zdraví pro Prahu 9,“
vypočítává radní pro zdravotnictví a sociální služby MČ
Praha 9 Taťjana Horká.

13. září od 9 do 16 hodin
Den zdraví pořádá Poliklinika
Prosek a.s. s ﬁnanční podporou
hlavního města Prahy, pod
záštitou radního hl. m. Prahy
pro oblast zdravotnictví Radka
Lacka, radní městské části Praha 9 Taťjány Horké a ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK
Praha 9 ve čtvrtek 13. září od
9 do 16 hodin na prostranství
před poliklinikou.
Lékaři a odborní pracovníci
z prosecké polikliniky budou
připraveni vám poradit, co
pro udržení či zlepšení svého
zdraví můžete sami udělat.

V rámci prevence zdraví lze
podstoupit i interní vyšetření
– měření krevního tlaku, mě-

ření hladiny cukru v krvi, měření cholesterolu a orientační
vyšetření zraku. [ Text a foto: mk

INFO

V jakých oblastech vám odborníci při Dnu zdraví poradí?
Vnitřní lékařství – měření krevního tlaku a cholesterolu
Diabetologie – i cukrovce lze předejít, když víte jak
OKOBUS – orientační měření zraku
Praktické lékárenství:
• poradenství zaměřené na kožní problematiku • v čem vám může pomoci lékárník •
poradenství v péči o chrup • poradenství v oblasti dětské výživy
První pomoc – co by měl každý vědět, připomenou pracovníci ČČK a ZZS HMP
Liga proti rakovině – poradenství v oblasti nádorové prevence
Rehabilitace – pomoc při bolestech pohybového ústrojí
Praktické lékařství – poradna pro odvykání kouření a drogová problematika

Centrum duševního zdraví pro Prahu 9
Na Poliklinice Prosek vzniklo Centrum duševního zdraví pro Prahu 9, které bude pomáhat lidem se závažným duševním onemocněním. Nejedná se přitom o typické pracoviště psychiatrické léčebny, ale místo, jež propojuje zdravotní a sociální péči. Tým
odborníků pomáhá nemocným v jejich prostředí a s tím, co potřebují a sami nezvládají.
„Chceme umožnit lidem, kteří trpí závažnými duševními
nemocemi, např. psychózami,
schizofrenií, obsedantně-kompulzivní poruchou, kombinací duševního onemocnění
a závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách, aby
v komunitě městské části žili
co nejkvalitnější život,“ konstatuje MUDr. Miroslav Pastucha a vysvětluje: „Tito lidé jsou
často izolováni doma, bojí se
vycházet ven, s tím jdou ruku
v ruce nefungující vztahy, neschopnost postarat se o sebe,
ale i dluhy. Úkolem našeho
týmu, který pracuje především v terénu a za těmito lidmi
jezdí, je pomáhat jim s tím,
co potřebují a sami nezvládají – od zajištění léků a jídla
po trvalejší dohled, jehož součástí jsou i terapie. Někdy stačí
s klientem promluvit, jindy
S RP EN

2018

jsme prostředníky při krizové
rodinné terapii a podobně.“
A stejně jako se v Centru duševního zdraví starají
o nemocné, snaží se otevřeně
na téma duševního zdraví komunikovat. Leckdy je to ještě
tabuizované téma, lidé se bojí
nebo stydí svoji duševní nemoc nebo duševní problémy
v rodině přiznat. Přitom podle
statistik se s duševním onemocněním během svého života setká každý pátý člověk,
každý pětadvacátý dokonce
vážnou duševní chorobou trpí.
„Naší snahou rovněž je
působit preventivně zvláště
mezi mladými lidmi, u nichž
je duševní onemocnění v počátcích, a pomoci jim tak, aby
nemuseli jako chroničtí duševní pacienti skončit v psychiatrické léčebně,“ dodává
MUDr. Miroslav Pastucha.

Od září již v plném nasazení
Centrum duševního zdraví pro
Prahu 9 na Poliklinice Prosek je
projektem ústavu Fokus Praha
a Psychiatrické nemocnice
Bohnice. Otevřeno je jako druhé v hl. m. Praze (první vzniklo před pěti lety v Praze 8).
Jedná se o pilotní projekt
v rámci reformy psychiatrické
péče. Multidisciplinární tým
odborníků tvoří sociální pracovníci, psychiatrické sestry,
psycholog, psychiatr, peer
konzultant a působí především
v terénu. O pomoc je mohou
požádat sami ti, kteří trpí závažnou duševní nemocí, jejich
rodinní příslušníci, lékaři
psychiatrických ambulancí,
pracovníci v sociálních službách, členové integrovaného
záchranného systému nebo
ti, kterým nejsou lhostejní
osaměle žijící lidé s příznaky
DEV Í T K A
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Na Poliklinice Prosek našlo Centrum duševního zdraví pro Prahu 9 prostory pro
psychiatrickou a psychologickou ordinaci
i skupinové terapie a aktivity

duševních chorob. Podmínkou
je, aby pacient bydlel v MČ
Praha 9. [Text a foto: mk
INFO

Centrum duševního zdraví
pro Prahu 9
Poliklinika Prosek
Lovosická 440/40, Praha 9
Tel.: 734 785 192
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Vysočanská „V“
v srpnu

Z Řevnice kolem Berounky
do Dobřichovic

Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
Výstava Alamode aneb Jak udělat
dojem
Do 8. září 2018 vždy v pondělí
až sobotu od 10 do 18 hodin je
v Galerii Klementina, Národní
knihovna ČR, Mariánské náměstí 5, Praha 1 otevřena výstava Alamode aneb Jak udělat
dojem, představující šaty
z přelomu 17. a 18. století.
V Galerii 9, stará budova
vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 jsou pro
seniory MČ Praha 9 k dispozici
od 1. srpna vstupenky na tuto
výstavu, a to za zvýhodněnou
cenu 20 korun. K dispozici je
150 vstupenek.
Na výstavě mohou návštěvníci obdivovat nejen kostýmy,
ale i originální, ručně vyrobené masky, seznámí se se
společenskou situací té doby
a zjistí, jak vypadal tehdejší
ideál krásy či jak vznikly názvy různých oděvů. Kurátorem výstavy je Mg.A. Rostislav
Maria Müller, který zároveň
výstavou osobně provází. Výklad se bude týkat nejen módy

Červnová vycházka pro
seniory s Vysočanskými „V“
pod vedením průvodkyně
Pavly Lešovské v Řevnicích
přilákala téměř čtyři desítky
seniorů.
V Řevnicích u Prahy si prohlédli Lesní divadlo, Sochorovy vily a cestou kolem
Berounky zamířili do Dobřichovic. Počasí přálo a z chladnějšího rána se vyklubal
slunečný den nakloněný
poznávání. Po pobytu na čer-

Lesní divadlo v Řevnicích

stvém vzduchu a při svižné
celodenní chůzi se pak mnozí
výletníci přiznávali, že jejich
večer ten den neměl dlouhého
trvání. Tak zase příště! [RPí

Výstava Alamode aneb Jak udělat dojem

samotné, ale také životního
stylu, hygieny a návštěvníkům
přiblíží i souvislosti, které
přesahují do současnosti. [
NA ČERTOVKU
TA K É V S R P N U
Pro velký zájem o vyhlídkovou plavbu
Čertovkou spojenou s prohlídkou muzea
Karlova mostu zajistila MČ Praha 9
kromě zářijových termínů ještě plavbu
28. srpna. Sraz přihlášených účastníků je
na Křížovnickém náměstí před Muzeem
Karlova mostu v Praze 1 v 10.15 hodin.
Loď vyplouvá v 10.30 hodin. Upozorňujeme, že kapacita lodí na všechny
vyhlídkové plavby je již naplněna.

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní vítání nových občánků,
tedy nově narozených dětí ve věku zhruba čtyř až sedmi měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte).
O slavnostní akt však musí projevit zájem sami
rodiče. To znamená, že je třeba podat přihlášku.
Lze tak učinit v podatelně Úřadu městské části
Praha 9, Sokolovská 14/324 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: pichovar@praha9.cz.

JUBILANTI

80 let
Hana Čížková
Věra Hrubešová
Drahomíra Kuchynková
Zdeňka Křížková
Jiří Fiala
Milena Pohořelá
Alois Houba
Dana Vršníková
Šarlota Rejlková
Jaromír Cmíral
Věra Černá
Milan Kopecký
85 let
Karel Dlabola
Jaromír Čok
Jindřiška Bínová
Jaroslav Schořálek
Bohumil Bečička
Miroslava Chárová
Jiřina Poustková
Lidmila Červenková
Zdeňka Sojková
František Kotouček
Libor Burian
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v českých lázních. A takhle
jí to slušelo jako nevěstě.

Milena Ostrovská
Jindřich Bartoněk
Jaroslav Kraus
90 let
Miroslav Záruba
Anna Strouhalová
Hilde Bartáková

94 let
Libuše Ondrášková
Žoﬁa Kalapošová
Jana Dykastová

91 let
Drahoslava Skalová
Jiřina Žižkovská
Marie Sokolíková
Julia Bartochová
Božena Knapová
Julia Batochová
Vladislav Káva
Libuše Žižková
Vanda Suková

97 let
Alois Štál
Radan Steimar z Proseka –
své životní vědomosti a lásku ke knihám rozdává všem 104 let
dychtivým posluchačům
Božena Vlháčková z Libně –
Ladislav Kudrna 6.8.
dodnes vede svůj nájemní
dům s dvaadvaceti byty
98 let
Marta Stříhavková – své
narozeniny oslavila v rodinném kruhu, v pohodě,
se svěží myslí i pamětí
a vzpomínkami na to,
jak s manželem sladili
život lázeňským hostům
skvělými zákusky, protože
oba pracovali jako cukráři

92 let
Viktor Vyšín
Eva Grubetová
Marie Kebrlová
93 let
Vladimír Stříhavka

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

95 let
Václav Cabrnoch

P RA H A
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Společnou cestou…
Kamennou svatbu,
65 let manželství, oslavili
10. července 2018 manželé
Miluška a Vladimír Bazikovi
z Vysočan.
Všem dříve narozeným
přejeme pohodu na duši,
bystrou mysl, poslušné tělo
a hodné lidi kolem sebe.
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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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
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROGRAM:
1. 8. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
9:00 – 12:00
Minikavárnička – společné posezení v centru
pro seniory 13:30 – 15:00
2. 8. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty, Scrable 10:00 – 12:00
3. 8. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
9:00 – 12:00
Společenské hry – karty, Scrable 10:00 – 12:00
6. 8. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní pétanque kurz 10:00 – 11:00
Letní dílnička – obraz – koláž z papíru 13:30
– 15:00
7. 8. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00 – 11:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00

Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Celodenní výlet do Mělníka – soutok, zámek /
vstupné 100 Kč, kavárna 8:30 – 14:30. Sraz
Praha–Ládví v 8:15, BUS 351 - odjezd 8:30

8. 8. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
9:00 – 12:00
Letní posezení na zahradě s kytarou! Srdečně
zveme seniory na odpoledne s písněmi /občerstvení vítáno/ 13:30 – 15:30

16. 8. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty, Scrable 10:00 – 12:00

9. 8. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty, Scrable 10:00 – 12:00

17. 8. 2018 – PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Dovolená - zavřeno

10. 8. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Vycházka do Kunratického lesa 8:30 – 12:30.
Sraz v centru pro seniory Harrachovská 422/2
v 8:30 hod.

20. 8. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Dovolená - zavřeno
21. 8. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Dovolená - zavřeno

13. 8. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní pétanque kurz 10:00 – 11:00
Letní dílnička – svícny z betonu 13:30 – 15:00

22. 8. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Dovolená - zavřeno

14. 8. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00 – 11:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00

23. 8. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Dovolená - zavřeno
24. 8. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Dovolená - zavřeno

15. 8. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál

27. 8. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní pétanque kurz 10:00 – 11:00
Dílna pro šikovné ručičky – modelování 13:30
– 15:00
28. 8. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00 – 11:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
29. 8. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat) 9:00
– 14:00
Rozloučení s prázdninami – grilování, posezení… Jste zváni! 13:30 – 15:30
30. 8. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty, Scrable 10:00 – 12:00
31. 8. 2018 – PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Vycházka do Hostivařského lesoparku 8:30 –
12:30. Sraz v centru pro seniory, Harrachovská
422/2, Praha 9.

INZERCE

www.pragokoncert.com

SC-380811/52

Divadlo Hybernia

SC-380046/76

29. 10. / 30. 10.
PRAHA

www.ceskydomov.cz
Inzerce v Devítce telefon: 734 505 923 • e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz
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Fotograﬁe spojují generace S knížkou je všechno možné
O tom, že domov seniorů nejsou jen holé zdi a tiché prostředí,
se v Praze 9 přesvědčili studenti Vyšší odborné školy informačních studií.

Andrea Šťastná

V domově seniorů v Novovysočanské byla 9. června
slavnostní vernisáží zahájena
výstava uměleckých fotograﬁí
studentů Vyšší odborné školy informačních studií. Ti se
nejen prezentovali svými pracemi, ale zároveň mohli nahlédnout do prostředí domova
seniorů a také se zúčastnili
právě probíhající zahradní
slavnosti. Fotograﬁe vzbudily
mezi klienty a návštěvníky

domova opravdu velký zájem. Ti, kdo je
zhlédli, svými téměř
pěti sty hlasy rozhodli
o tom, že se vítězkou fotosoutěže stala
Andrea Šťastná. Na
druhém místě malým rozdílem hlasů
skončila Nikola Kopejtková a z pomyslného bronzu se může
radovat Karolína
Holomková. Všechny
slečny dostaly dárkové poukazy, které jim jako
odměnu věnovala společnost
EDIFICE Krejcárek, developer
stavebního projektu Bydlení
na Krejcárku.
Výstava spojená se soutěží
o nejhezčí fotograﬁi v domově seniorů ukázala, že mezi
generacemi mohou padat
hranice a předsudky a my se
můžeme jen těšit na další formy spolupráce. [Michaela Žáčková,
ředitelka domova seniorů Novovysočanská

O knihách se říká, že otevírají poznání jiných světů. Pro
třináctiletého Pavla Rouse z Prahy 9 jsou zdrojem informací
hlavně o letadlech, vesmíru…, ale díky tomu, že s nimi kamarádí odmalička, získal už i literární ocenění.
Loni obsadil druhé místo v celostátním kole literární soutěže
s názvem Jak vyrůstám s knížkou. Letos zazářil v soutěži,
kterou vyhlásila Českomoravská myslivecká jednota na téma
Mé toulky za zvěří. Jeho básnička byla vyhodnocena jako
nejlepší v jeho věkové kategorii. A to je Pavel – po úrazu
hlavy a následné vážné operaci
mozku – těžký disgraﬁk.
Ve svém zamyšlení Jak vyrůstám s knížkou kromě jiného
napsal: „…Možná ještě úžasnější je svět, který mi knihy
otevírají. Bez knih bych třeba
ani nevěděl, co je to vlastně
fantazie a co vše je s ní možné.
Mohu být každým z hrdinů
mých knih, a tak se jako detektiv proháním středověkou
Prahou, stejně jako po prériích
s Apači, jsem v pravěku a pak
zase v současnosti. Vždycky se
skvěle bavím, a tak mi až teď

Pavel Rous

dochází, že čtení je to nejzábavnější a nejbáječnější učení.
Neumím psát příběhy, ale to
nevadí. A kdo ví? Možná jednou bude někdo číst něco, co
vytvořila moje fantazie… Jsem
vlastně skoro na začátku svého
života s knížkou.“
Blahopřejeme a těšíme se
na další literární počiny. [mk

INZERCE

Když PENÍZE z důchodu nestačí…
 Paní Daně je 67 let. Po odchodu do penze
zjistila, že jen s důchodem ve svém domku
nevyžije. Svého bydlení se ale vzdát nechtěla.
Pomohl jí nový ﬁnanční produkt pro seniory Renta z nemovitosti.
aby neváhala zjistit, jak Renta z nemovitosti funguje.

„Byla jsem ráda, že jsem se
mohla poradit s dcerou a
hlavně, že mi Rentu schválila. Pochopila, že pokud
Zmínila se o tom dceři,
nemá člověk našetřen větší
která tou dobou pobývala
obnos a chce prožít důchod
v USA. Ta hned věděla, o
důstojně, je Renta z nemodomu a do měsíce bylo vše
co se jedná, neboť v USA je vitosti výbornou volbou,“
vyřešeno. Nakonec jsem
tato varianta získání peněz z vysvětluje Dana.
počkala na zápis zástavního
nemovitosti velmi oblíbená.
Maminku tedy podpořila,
Výše Renty z nemovitosti sice práva do katastru nemobyla nižší, než kolik by získala vitostí a nyní již dostávám
prodejem, ale skvělé jí přišlo, každý měsíc peníze na účet.“
Výhody Renty z nemovitosti:
že o dům nepřijde, protože
̭͗získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně)
zůstane v jejím vlastnictví. To Paní Dana se rozhodla pro
̭͗za života nemusíte nic splácet
rozhodlo a paní Dana si Ren- měsíční výplatu peněz a
a nikdy se nesplácí více než cena
tím si téměř zdvojnásobila
tu z nemovitosti pořídila.
nemovitosti
současný důchod.
̭͗ zůstáváte bydlet doma a jste nadá„Se zástupcem FINEMO.CZ
le vlastník svého bytu či domu
jsme prošli smlouvu, necha- „Najednou si mohu koupit
̭͗můžete žít důstojněji a život si
i něco pěkného na sebe,
více užívat
la jsem odhadnout cenu
12
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zajet do lázní a ještě
mohu přilepšit vnoučatům. Je to skvělý pocit.”
Dodává paní Dana.
Chcete vědět víc?

̭͗Další informace o Rentě z nemovitosti najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz.
Můžete zde požádat o orientační kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů.
̭͗Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.

SC-380793/02

O Rentě z nemovitosti se
dočetla v časopise. Zaujala
ji možnost, že by svůj dům
mohla využít k tomu, aby
získala větší obnos peněz,
aniž by dům musela prodat.

̭͗Máme licenci České
národní banky.
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Sokolíci z Proseka na XVIII. Všesokolském sletu
V aréně Eden proběhl 5. a 6. července letošního roku XVIII. Všesokolský slet. Na něm také vystoupily na ploše v hromadných
skladbách naši nejmladší sokolíci z Proseka.
Ve večerním vystoupení 5.
července vystoupilo mladší
žactvo ve skladbě Děti, to je
věc a starší žactvo ve skladbě
Cirkus. Druhý den odpoledne

se představili rodiče a děti
ve skladbě Méďové a předškolní děti ve skladbě Noty,
v repríze Děti, to je věc a Cirkus. Skladby pro děti byly

velice hezké pohybově, hudba
byla dobře zvolená. Děti byly
z vystoupení na sletu nadšené, jeden hoch dokonce cvičil
ve dvou skladbách.

Sokolíci velice dobře reprezentovali na XVIII. Všesokolském
sletu v Edenu nejen Prosek, ale
celou Prahu 9 – jako jediní z celé
Devítky. [ Text a foto: Otakar Mach

Méďové

Cirkus

Noty

Děti, to je věc

INZERCE

Prodej bytů
Kardašovská ulice Praha Hloubětín
formou dobrovolných elektronických dražeb

byty o velikosti
1+kk – 2+kk
(33 m2 – 48 m2)
nejnižší podání od
44.000,- Kč/m2
termíny obhlídek 5. a 6. září 2018
termíny dražeb 12. a 13. září 2018
bližší info (dražební vyhlášky, znalecké posudky, ..):

Realitní a dražební kancelář

SORETA Group, a.s.

S RP EN
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SC-380944/01

SC-380960/01

tel. 605 245 300 605 245 303 / Ing. Veronika Ludvíková/

www.soreta.cz • www.prodej-drazbou.cz
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Koncert k otevření
Studia Jandova
Přijďte se podívat, připravujeme pro vás nové krásné umělecké a vzdělávací studio v srdci Vysočan.
Kurzy pro děti i pro dospělé
budou zahájeny v září, ale
registrace do nich probíhá už
nyní. Pokud tedy hledáte fajn
kroužky pro sebe nebo dítka,
mrkněte se k nám na www.
studiojandova.cz/kurzy-a-krouzky/.

Večer otevřených dveří
Akci jsme pracovně nazvali
Večer otevřených dveří, protože jste srdečně zváni nejen
na koncert, ale také na prohlídku nově vytvořených
prostor Studia Jandova Praha.

Můžete se těšit na koncert,
který v 18 hodin svým slovem
zahájí jedna ze zakladatelek
studia Edita Adlerová.
Nebudou chybět významní
hosté, např. Cimbálová muzika Milana Broučka. Další hosty
odtajníme postupně. Koncert
bude probíhat v příjemných
venkovních prostorách klubu
U Kocoura, přímo ve vysočanském Obecním domě, kde se
nachází i Studio Jandova.
Atmosféra bude ryze přátelská, dresscode není stanovený, vstupné dobrovolné.
Koncert si můžete vychutnat
třeba i se sklenkou dobrého
vína, které je možné obstarat
u obsluhy klubu.
Prostory studia budou
k prohlídce otevřeny po celou
dobu konání akce, 28. srpna
od 17 do 20 hodin. Těšíme se
na vás!
[Edita a Vlaďka, www.studiojandova.cz

INZERCE

NOVÉ ZDRAVOTNICKÉ CENTRUM
Zveme pacienty s DIABETEM k bezplatnému
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Letní muzikantské kočkování
Loni na konci léta proběhl na dvorku Obecního domu (jinak řečeno Na Dvorečku klubu Kocour) první ročník hudebního festivalu
Kocourfest. Někteří fandové se na něj těšili celé prázdniny, pro jiné byl zřejmě dokonale utajen. Ti, kteří přišli, rozhodně nelitovali. Na úspěch prvního Kocourfestu se pokusí pořadatelé navázat i letos.
vystačit třeba jen s cajónem,
a tak se fanoušci zúčastněných
skupin mohou dočkat netradičních aranžmá svých oblíbených
hitů. Filozoﬁí pořadatelů také
není stavět festival na nějakém
větším jméně, které je oblepené vatou neznámých umělců,
proto nemá Kocourfest žádné
headlinery a snaží se obejít bez
většího počtu sponzorů.

Z loňského Kocourfestu

Zajímavé skupiny a interprety
alternativní scény tentokrát
přivítá Letní scéna Na Dvorečku v Obecním domě v sobotu
8. září 2018. Jak už její název
vypovídá, akce je spojena se
suterénním hudebním klubem
Kocour. Znalci pražské hudební mapy už si tedy jistě dovedou představit, jaké žánry byly
na festivalu nejčetnější. Pravdu
má ten, kdo ví nebo hádá folk,
trampskou píseň nebo bigbít,
ale… je tu jedno podstatné ale.
Duchovní otec Kocourfestu
muzikant Zdenek Barták totiž
postavil své festivalové dítko
jakýmkoli hudebním žánrům
a škatulkám do opozice.
„Myšlenka uspořádat malý
festival na pražském dvorku
mě napadla, když jsme se
jednou loučili v klubu Kocour
s létem. V tomhle klubu hrajeme pravidelně několikrát ročně, pokaždé obvykle s jinými

hosty. Řekl jsem si, jestli by
nešlo pozvat všechny najednou na závěr festivalové sezony a strávit společným hraním
jedno příjemné odpoledne.
Mým záměrem není pořádat
festival jako ekonomickou činnost, což vyplývá už ze samotného prostoru, kde se koná.
I kdyby se podařilo naplnit kapacitu Dvorečku, festival bude
na hranici rentability. Kocourfest byl a bude akcí, na které se
hraje pro diváky, a především
pro radost z muzicírování.“
Slova Zdenka Bartáka potvrzuje i výběr interpretů, kteří
nejsou obvykle snadno žánrově
zařaditelní nebo vyhranění. Letos tak na festivalu budete moci
slyšet country, blues, bigbít
nebo nejrůznější fúze rocku, ale
třeba i prvky jazzu. „Dvorečková stage“ má také své zákonitosti a omezení. Některé kapely
si místo bicích budou muset

Hayter, ale těm bohužel termín
koliduje s jiným vystoupením
nebo nejsou v ČR.“
Jak je těžké přesvědčit muzikanty, aby hráli na festivalu
bez nároku na honorář?
„Nemusel jsem nikoho přemlouvat. Ti, kteří mi kývli,
věděli, že to dělají kvůli hraní
a atmosféře, která na loňském
ročníku byla skvělá. V dnešní
době není vůbec samozřejmé,
že vám na koncert přijde nějaké větší množství lidí.“

Letošní line-up jsme nechali
představit samotného šéfa akce
Zdenka Bartáka:
Koho letos přivítá Letní scéna
Na Dvorečku?
„Letos se budou opakovat
někteří interpreti z loňska: folkaři Alﬁk a KruppEssen, Eliška
Walsh se svým mužem, kteří
hrají perfektně provedené fusion country a rocku, dále Martin Kalenda s Pavlem Liptákem
z Mrakoplaše a pak samozřejmě
já s Milanem Kramarovičem.
To by bylo, abychom si tam
nezahráli, když už tu akci pořádám! Michala Braxatorise jsem
tentokrát požádal, aby přivezl
kapelu. Zajímavé pro někoho
asi bude setkání s gospelovým
duem T’N‘T. Není to žádná zapšklá církevní hudba. Dvojici
tvoří Tereza Bečičková a Tomáš
Ludvíček. I když jsou oba bílí
jak tvaroh, tak mají energický, skoro až černošský projev.
A konečně vystoupí také Dušan
Bitala se svojí kapelou Jakodoma. V jednání byli i další,
například Ivan Hlas nebo mladé
grunge-folkové torpédo Zoe

[Text a foto: dg

akcí také ve foyer Divadla
Gong. Více informací o celé akci
najdete na webových stránkách

www.divadlogong.cz/
divadlo-gong/satek-s-pribehem. [Text a foto: dg

A jak jsi vlastně prožil pořádání
takové akce?
„Každá akce vyžaduje, aby
na ní byl někdo, kdo dává pozor na to, co se děje, nechlastá
u toho a má zodpovědnost,
a ne každý tohle chce dělat. Pro
mě je ale satisfakcí spokojenost
všech zúčastněných. Poučil
jsem se z loňska, že je lepší mít
o něco méně účinkujících, aby
každý měl dostatečný prostor.
Před rokem všechno klapalo
dobře a program nabral skluz
jen pár minut. Jenže to znamenalo třeba v případě Elišky,
jejíž koncert byl skvěle rozjetý,
že musela v nejlepším skončit.
Loni měl každý 40 minut a já
bych chtěl, aby letos dostal každý hodinu. A myslím, že za tu
hodinu už se dá něco zahrát.“
O tom, co se dá na malém pódiu v těsném kontaktu s diváky
za hodinu dokázat, se budete
moci 8. září přesvědčit sami.

Novinky v Gongu
Milí návštěvníci Divadla Gong, rádi bychom vás upozornili na důležité změny, které vás v nadcházející sezoně 2018/2019 čekají.
Tou nejzásadnější je posun
času začátků večerních programů. Doposud jste byli
zvyklí slýchat tradiční třetí
zaznění gongu oznamující
začátek akcí v 19.30 hodin.
Nyní se tento zvyk mění. Gong
bude znít dál, avšak o půlhodinu dříve. Dejte si tedy pozor,
abyste nepropásli začátek vašeho oblíbeného programu –
S RP EN

2018

od září 2018 to bude v 19:00.
Dále bychom vás rádi upozornili na rozšíření charitativní
akce Šátek s příběhem, jehož
prostřednictvím Divadlo Gong
sbírá prostředky na pomoc
projektu Obědy pro děti.
Šátky či šály budete moci
od nynějška kupovat nejen
v kanceláři kurzů v Obecním
domě, ale během některých
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Filosofa L. Klímy nalézání aneb Vysočany, hotel Krása
… to je název výstavy, která se v Galerii 9 ve Vysočanech koná od 21. srpna do 6. září 2018.

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

„Nuže vykloňte se násilně
na den ze svých úřadů, krámů,
bank, kontoárů, továren a dílen, škol, nemocnic, laboratoří
a vejděte do samoty ducha
svého s Klímovou knihou.
A za den zase vyjděte. A nepochybuji, že vyjdete jiní, než
jste vešli. Pravda, budete zase
jíst, spát, pracovat, počítat,
psát, číst své noviny, žvástat se
sousedem hlouposti. A přece!
Budete jiní! I žvástat, i číst,
i psát a počítat, ano i jíst budete jinak, než jste žvástali, četli,
psali, počítali, jedli, spali a zívali předtím.“
F. X. Šalda
„Buď je zevní svět o sobě vědomím, nebo o sobě vůbec není.“
Ladislav Klíma (předmluva
k druhému vydání knihy Svět
jako vědomí a nic)

Rok 2018 je rokem dvou
významných klímovských výročí: uplynulo 90 let od úmrtí
tohoto myslitele, prozaika
a dramatika (19. 4. 1928) a zároveň vzpomínáme 140 let
od jeho narození (22. 8. 1878).
Proto chceme veřejnosti poblíž
míst, kde v letech 1915–1927
Ladislav Klíma žil (využívaje
azylu skromného pokojíku
hotelu Krása manželů Pučálkových), připomenout a přiblížit jeho osobnost formou
poetizující výstavy (s těžištěm
v plakátech). Přinést do Galerie 9 - poblíž nároží mytic-

kého domu, který se od roku
2013 pyšní Mistrovou bustou
od akademického sochaře Michala Blažka - něco z atmosféry Vysočan počátku 20. století
a k tomu přimíchat pár zcela
nových zjištění týkajících se
hotelu Krása.
Výstava je jakýmsi pokračováním výstavy Filosofa
L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav, která proběhla v dubnu 2010 ve zbraslavské
Městské síni. Zatímco zbraslavská výstava se věnovala
okolnostem vstupu šestadvacetiletého mladíka do oblasti

L A D I S L A V K L Í M A V DAT E C H
1878 Narodil se v Domažlicích v rodině mlynáře, který se však živil jako úředník v advokátní kanceláři.
1889 Začíná studovat na gymnáziu v Domažlicích.
1895 Za výrok proti císaři Ferdinandovi ve školní kompozici je vyloučen ze všech škol
v Rakousku.
1896 Žije nejdříve na otcově statku v Modřanech (do 1899), dále v Plzni, Železné Rudě
(Eisensteinu), Landecku (Tyrolsko) a Curychu.
1904 Vydává v Praze vlastním nákladem prvotinu Svět jako vědomí a nic. Poté přebývá
v Záběhlicích (pošta Zbraslav).
1906 Žije v Modřanech. Náruživě píše beletrii. Zčásti ji ničí, zčásti ji bude později upravovat a publikovat až po roce 1917 (nebo vyjde posmrtně).
1915 Bydlí v hotelu Krása v Praze-Vysočanech. Podporují ho přátelé. Mj. Emanuel Chalupný a Otokar Březina.
1922 Ve Stavovském divadle probíhá premiéra komedie Matěj poctivý. Klíma ji napsal
s Arnoštem Dvořákem. Jde o satiru na politický život, žurnalisty i na rozkrádání
v první republice. Vzbudí skandál. Vycházejí Klímovy ﬁlosoﬁcko-žurnalistické práce
v knize Traktáty a diktáty.
1927 Vychází ﬁlosoﬁcko-žurnalistická kniha Vteřina a věčnost.
1928 Podruhé je publikován Svět jako vědomí a nic. Ladislav Klíma umírá na tuberkulózu.
Je pohřben na hřbitově na Malvazinkách.

Filosof Ladislav Klíma ve svém pokoji
v hotelu Krása. Podle pamětníků obýval
podlouhlý, smutný pokojík s jediným oknem a nejnutnějším vybavením. Sestávalo
ze staré postele, skříně, židle, umývadla
a železných kamínek, v nichž se netopilo.
(Foto: archiv JM)

tištěného slova po vydání Světa
jako vědomí a nic, přítomná
výstava dostihuje Ladislava
Klímu takříkajíc na vrcholu a pak i na opačném konci
oblouku jeho životaběhu.
Na konci poutě ovlivněné originální autorskou tvorbou,
setkáváním, korespondencí, lidskými vztahy, „bojem
o vše“, ale také, jak se bohužel
pak v roce 1928 naplno ukázalo, fatální nemocí – souchotěmi. [Jan a Jana Majcherovi, autoři výstavy,
Zbraslav

Výstava děl Hanky Chromé a Alexe Zupky

POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny
věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění.
Vždy ve středu od 17 do 19 hodin.
8. 8. – výrobky z ovčího rouna
15. 8. – dekorace textilu/tiskátka
29. 8. – dekorace textilu/vyšívání

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
15. 8. – výroba tiskátka
K účasti na dílně se nemusíte objednávat, kapacita je ale omezena provozními
možnostmi.

Výstava děl Hanky Chromé s názvem Věk času... Čas Vodnáře a Alexe Zupky Daleko od domova... je v Galerii 9 k vidění ještě do 17. srpna.
K létu patří výlety a cestování
a je lhostejné, zda jsou to výpravy do exotických krajů či
do vzdálených krajin duše. Oba
tyto světy představí prázdninová výstava v Galerii 9 v obrazech dvou autorů, spjatých
s Prahou 9. Hana Chromá, absolventka Univerzity Karlovy,
své práce představila na celé
řadě výstav, mj. také na Salonu
Prahy 9.

Alex Zupka se návštěvníkům
Galerie 9 představí poprvé. Narodil se r. 1933 a do roku 1946
žil s rodiči v zahradnictví vedle
Podvinného mlýna. Vystudoval
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. V průběhu
let procestoval mj. Francii,
Tunis, Sýrii, Turecko či Mali
a jeho obrazy jsou reﬂexí těchto
objevitelských a zároveň tvůrčích cest. [

Alex Zupka

Poslední výzva pro výtvarné umělce. Termín pro podání přihlášek k účasti je 15. srpna.
Městská část Praha 9, Galerie 9 vyhlásila čtvrtý ročník Salonu Prahy 9. Výstava se uskuteční v Galerii 9 v říjnu roku 2018. V roce velkých
osmičkových výročí chceme připomenout i jedno půlkulaté jubileum: pětadvacáté narozeniny letos slaví Galerie 9, a proto jsme se rozhodli
zaměřit Salon tematicky a věnovat jej DEVÍTCE. Podmínky účasti a přihlášku najdete na www.galerie9.cz v rubrice „Nepřehlédněte“ nebo
si je můžete vyzvednout v Galerii 9, Sokolovská 324, Praha 9, vždy pondělí až čtvrtek 10–19. hodin. Pokud si o ně napíšete na adresu galerie9@galerie9.cz, pošleme vám je e-mailem. Přihlášky a všechny materiály pro katalog výstavy přijímáme do 15. srpna 2018. Jakékoli další
informace k Salonu Prahy 9 vám poskytne kurátorka Galerie 9 Mgr. Eva Kořánová, tel.: 737 540 969, e-mail: galerie9@galerie9.cz.[
16
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Letní divadelní scéna Harfa
Celé léto na střeše obchodního centra Galerie Harfa v Praze 9 probíhá 7. ročník divadelní přehlídky, kde se pod širým nebem
odehraje celkem 45 představení.
Těšit se můžete
na nejrůznější
divadelní žánry
včetně kultovních inscenací
jako Caveman,
představení pro
děti nebo českou
premiéru komedie
Příště ho zabiju
sám! Vstupenky
jsou k dispozici na
www.letniscenaharfa.cz.
PROGRAM V SRPNU A ZÁŘÍ:
1. 8. 2018 20:00
Příště ho zabiju sám!
2. 8. 2018 20:00
Příště ho zabiju sám!
5. 8. 2018 20:00
Natěrač
6. 8. 2018 20:00
Příště ho zabiju sám!
7. 8. 2018 20:00
Liga proti nevěře

8. 8. 2018 20:00
Caveman
9. 8. 2018 20:00
Caveman
12. 8. 2018 20:00
Natěrač
13. 8. 2018 20:00
Příště ho zabiju sám!
14. 8. 2018 20:00
Caveman

15. 8. 2018 20:00
Caveman
16. 8. 2018 20:00
Táta
19. 8. 2018 20:00
3 verze života
20. 8. 2018 20:00
Úča musí pryč!
21. 8. 2018 20:00
Příště ho zabiju sám!

29. 8. 2018 20:00
Příště ho zabiju sám!
30. 8. 2018 20:00
Čochtan vypravuje
2. 9. 2018 16:00
Princové jsou na draka

22. 8. 2018 20:00
Natěrač
23. 8. 2018 20:00
Bosé nohy v parku
26. 8. 2018 20:00
Blbec k večeři
27. 8. 2018 20:00
Zdeněk Izer na plný coole!
28. 8. 2018 20:00
Tři muži na špatné adrese

Změna programu vyhrazena!
V případě nepříznivého
počasí se představení

přesouvá do Divadla Gong,
Sokolovská 191, Praha 9
(200 m od Galerie Harfa).
O případném přesunu bude
rozhodnuto v den konání
představení nejdříve tři
hodiny před začátkem
akce a informace bude
zveřejněna na
www.letniscenaharfa.cz

Podviní 2018 se blíží!
Open Air Festival PODVINÍ 2018 se uskuteční 13. 9. od 16.30 hodin
v přírodním parku vysočanského Podviní. Vstup volný.
Zahrají kapely:
UŽ JSME DOMA
BBP – podzemní orchestr

KVĚTY
TORNÁDO LUE
Pepa LÁBUS a SPOL

Prosecká zastaveníčka
Již devátým rokem se konají koncerty v parku Přátelství na Proseku, které pořádá městská část Praha 9. I letos pokračují přes
letní měsíce až do začátku října – každé úterý vždy od 18 hodin.
PROGRAM
7. srpna
Uni kvartet
W. A. Mozart, J. Haydn

18. září
Prag Wind Harmony
M. Haydn, J. Gertner

14. srpna Trio Boema
V. Pichl, J. Haydn, W. A. Mozart

25. září
Pražské hornové kvarteto
Lovecká a koncertní hudba XVIII. století

21. srpna Pražské dechové kvinteto
W. A. Molzart, J. Haydn
28. srpna Ventova dechová harmonie
J. Gertner, V. Jírovec
4. září
Trio Kalich
J. Strauss, J. Fučík, F. Lehár
11. září
Aulodie
Hudba XVIII. století ku kratochvíli
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2. října
Vokální sdružení Emauzy
Ch. Gounod, A. Dvořák
[red
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Dejte si za vyučenou!
Mnoho z nás se rok co rok potýká se světovými jazyky v neosobních kurzech, v módě jsou osobní trenéři a funkční a kruhové
tréninky, výstupy a diagnostiky z vašeho cvičení jsou okamžitě zobrazované na míru šitými aplikacemi v chytrých telefonech…
Existují však i kurzy, jejichž cílem sice je rozšířit znalosti, ale zároveň to, aby se při nich účastníci dobře pobavili, poznali nové
lidi a v neposlední řadě si také trochu oddechli.
Kde tyhle pohodové kurzy hledat? Pro
obyvatele Prahy 9 a přilehlých čtvrtí je
řešení překvapivě blízko. Stačí udělat
pár kroků od stanice metra Vysočanská do Obecního domu, kde tyto kurzy
s „lidskou tváří“ už dlouhá léta úspěšně
organizuje Divadlo Gong.
Pro školní rok 2018/19 zde byly opět
vypsány oblíbené kurzy pohybového, jazykového, hereckého, výtvarného či hudebního zaměření. Nabídka je pravidelně
obměňována tak, aby vyhověla momentální poptávce veřejnosti. V nadcházející
sezoně se tak dočkají třeba příznivci
irských nebo břišních tanců. Program
je výjimečný i v tom, že je časově velmi
dobře sladěn – ve stejnou dobu si tak mohou předmět svého zájmu najít jak děti,
tak jejich rodiče. Stačí si jen vybrat…

HERECKÉ KURZY
PIMPRLATA (6–7 let)
Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (45 min)
Kurz nenásilnou formou rozvíjí přirozenou schopnost hrát si do prvotní divadelní formy, hledá inspiraci pro různé
druhy projevu v dětem známém světě, je
zaměřen (skrz praktikované hry a cvičení) na pohybové dovednosti, vzájemnou
spolupráci a trénink jednoduchých přednesů a rolí.
Cena za pololetí: 1100 Kč

PINOKIOVÉ (8–10 let)
Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (60 min),
pohybová průprava (místo hodiny herectví) dle potřeby.
Kurz tvořivou formou her objevuje
a rozvíjí umělecký talent dítěte i jeho
osobnost, učí děti základní jevištní řeči,
pohybu, tanci, zpěvu. Absolventi mohou
pokračovat v hereckých kurzech Divadla
Gong, případně v hudebních nebo výtvarných kurzech.
Cena za pololetí: 1460 Kč
FANTOMOVÉ DIVADLA (11–15 let)
Skladba kurzu: 1x týdně 2 lekce (2x 45
min), pohybová průprava (místo hodiny
herectví) dle potřeby.
Kurz je zaměřen na rozvoj představivosti,
fantazie, slovní zásoby, správné mluvy,
empatie a komunikace, rozvíjí pohybové
dovednosti, jako jsou základy baletu či
vnímání hudby spojené s improvizací.
Doporučujeme mj. všem zájemcům o studium na středních uměleckých školách
jako průpravu k přijímacím a talentovým
zkouškám.
Cena za pololetí: 2800 Kč
DIVADELNÍ HODINY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
(55 let a více)
18
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Skladba kurzu: 1x týdně 2 lekce (2x 45
min), pohybová průprava dle potřeby.
Kurz je zaměřen na základy hereckého
řemesla, dialogy, pantomimu, jsou v něm
průběžně absolvována praktická cvičení,
procvičuje se paměť. Je určen pro všechny fanoušky divadelního umění, kteří si
chtějí splnit v životě přání stát se hercem
nebo herečkou.
Cena za pololetí: 2200 Kč, senioři 1780 Kč
Herecké kurzy začínají v 2. polovině
září a budou zakončeny v červnu 2019
divadelním představením nebo pásmem
na některé ze scén Divadla Gong.

HUDEBNÍ KURZY

SPORTOVNÍ KURZY
Jóga pro dospělé (začátečníci, mírně pokročilí,
pokročilí)
Cena za lekci: 100 Kč, senioři 90 Kč
Permanentka na 10 lekcí: dospělí 900 Kč,
senioři 800 Kč

Pohybová výchova pro děti (4–6 let)
Kurz je zaměřen na základy pohybové
a taneční průpravy.
Cena za pololetí (1 lekce 60 minut):
1400 Kč
Cvičení maminek s dětmi (od 2 let)
Společné cvičení.
Cena za lekci (60 minut): 100 Kč

Klavír, zpěv, kytara, zobcová ﬂétna, příčná
ﬂétna, klarinet, hoboj, alt a tenor saxofon,
akordeon, hudební teorie (pro děti i dospělé,
začátečníky i pokročilé).
Vytvoření individuálního plánu přesně
podle potřeb žáka, možnost začít kdykoliv během roku.
Cena za lekci (45 min): děti 240 Kč, dospělí 270 Kč

Step pro děti (10–15 let)
Kurz speciﬁckého tance založeného
na úderové práci nohou v jedinečném jazzovém rytmu a synkopaci.
Cena za 10 lekcí: 1200 Kč

JAZYKOVÉ KURZY

Hooping (začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí)
Kurz cvičení s obručí, kde se naučíte
správně manipulovat se speciálně navrženým kruhem a propojíte hravé cvičení se
žhavými tanečními prvky.
Cena za 10 lekcí (1 lekce 60 minut, zapůjčení speciální obruče v ceně): 1500 Kč

Angličtina pro věčné začátečníky (dospělí)
Individuální výuka, společné konverzační
hodiny.
Cena za lekci: 370 Kč (60 min)
Cena za konverzační hodinu (2–3 žáci, 60
minut): 300 Kč

Konverzace v německém jazyce (dospělí)
Individuální výuka s možností společných konverzačních hodin.
Cena za lekci (60 min): 370 Kč, možnost
zakoupení permanentky na 10 lekcí

VÝTVARNÉ KURZY
Keramika (děti i dospělí)
Během kurzů (určených pro začátečníky
i pokročilé) je zajištěné odborné vedení, možnost točení na kruhu a použití vlastní pece.
Cena za lekci (60 minut, materiál v ceně):
předškolní děti 70 Kč, školní děti 80 Kč
Permanentka pro děti na 10 lekcí (1 lekce
60 minut, materiál v ceně): předškolní
600 Kč, školní 700 Kč
Permanentka pro dospělé na 6 lekcí
(1 lekce 60 minut, materiál v ceně): 780 Kč
Kurzy šití
Kurz je zaměřen na základy šití na stroji,
práce podle střihu, háčkování, vyšívaní,
patchwork, ruční patchwork, šití dekorací atd.
Cena kurzu (trvání 6–8 hodin, materiál
v ceně): 400–550 Kč
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Cvičení pro ženy – aerobic
Cena za lekci: 100 Kč, možnost zakoupení
permanentek

Hooping pro děti (6–10 let)
Cena za pololetí (1 lekce 45 minut):
1460 Kč
Kurzy orientálního břišního tance pro seniorky
Nemáte partnera k tanci? Nevadí, zatančete si samy a uvolněte tělo i mysl. Břišní
tanec zlepšuje držení těla, koordinaci
pohybů, uvolňuje pánev, protahuje záda
a odstraňuje zábrany.
Cena za 12 lekcí: 1080 Kč
Irské tance pro děti a mládež (8–12 let)
Kurz irských soft shoes tanců pro začátečníky, ve kterém se děti naučí
základním krokům a jednoduchým
choreograﬁím. V případě zájmu zúčastněných kurs vyvrcholí jejich veřejným
vystoupením.
Cena za lekci (90 minut): 600 Kč
Cena za pololetí: 2880 Kč
Irské tance pro seniory
Seznámení s irskými setovými a céilí
tanci (společenské tance podobné čtverylkám). Výuka přizpůsobená věkové
skupině probíhá v odlehčené atmosféře.
Cena za lekci (90 minut): 450 Kč
Cena za pololetí: 2440 Kč
S RP E N
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TILDA
Několikrát ročně pořádáme kurzy pro
příznivce celosvětově známé řemeslné
značky Tilda, ve kterých si vyrobíte ﬁgurku ze zbytků látek a materiálů běžně
dostupných ve většině domácností.
ARANŽOVÁNÍ ŽIVÝCH KVĚTIN
Před každoročními významnými svátky
si v našem ateliéru můžete vyzkoušet přípravu živých aranží na váš stůl.
MANDALY
Kreslení mandal se stalo oblíbenou terapeutickou pomůckou. Několikrát během
roku se v našem výtvarném ateliéru můžete naučit, jak správně kombinovat barvy a zkusit si mandaly vytvořit.
SCRAPBOOKING
Pomocí papíru, nůžek a trochy fantazie si
v našem ateliéru můžete několikrát za rok
vyrobit album, přání, obal nebo rámeček
a vyzkoušet si tak zábavnou techniku papírového tvoření.
VÝROBA ŠPERKŮ
Dílna „magického“ tvoření a pozitivní
energie vycházející z krásy přírodních kamenů vás provede výrobou harmonických
náramků z minerálů a semínek Rudraksha.
PŘEDNÁŠKY KINEZIOLOGIE
Na přednáškách se dozvíte, co je to kineziologie, jak se dají nalézt a odstranit psychické bloky, naučíte se vyrovnávat své
energie, zvládat stres a mnohem více…
DÁMSKÝ VÍKEND
Udělat si pár hodin jen tak pro sebe je
snem každé ženy. Pedikérka, masérka
a vizážistka se postarají o to, aby vám
bylo příjemně, a ve volných chvílích se
můžete spolu s výtvarnicí ponořit do tajů
některé z uměleckých technik.

Ceny kurzů pro dospělé či seniory jsou
uvedeny včetně DPH, na ceny kurzů pro
děti se DPH nevztahuje. Podrobné informace o náplni jednotlivých kurzů, přesné
ceny a rozdělení do skupin najdete také
na webových stránkách www.divadlogong.cz. Změna podmínek vyhrazena.

TEMATICKÉ
JEDNORÁZOVÉ AKCE:
ADVENT V OBECNÍM DOMĚ
Třetí adventní neděli každoročně připravujeme odpoledne s vánočními tradicemi, jarmarkem, kulturním programem
a možnostmi vyzkoušet si staré rukodělné
techniky.
VYSOČANSKÝ BABINEC
Na podzim a na jaře se můžete zúčastnit bazaru oblečení a hraček a společně
s námi najít nové využití pro věci, které
již nepotřebujete.
POHÁDKY NA DVOREČKU
Každý rok v červnu, srpnu a září probíhá
S RP EN
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letní cyklus divadelních představení pro
děti Pohádky Na Dvorečku.

PAPÍROVÉ DÍLNY PRO DĚTI
Dílničky vhodné pro děti již od 4 let, rozvíjející jejich fantazii, manuální zručnost
a motorické dovednosti.
KONCERTY
O Vánocích a na konci školního roku vás
pravidelně zveme na vystoupení absolventů kurzů hudebního, tanečního i dramatického oddělení Divadla Gong.

ŠÁTEK S PŘÍBĚHEM
Charitativní bazar šátků a šál na podporu
projektu Obědy pro děti, kterému můžete
pomoci i vy. Stačí přinést šátek, který už
nenosíte, nebo si u nás koupit jiný.
Tematické akce a kurzy jsou pořádány nárazově, termíny a podrobné informace sledujte
na webových stránkách www.divadlogong.
cz a na facebooku (proﬁl Divadlo Gong).
Nabízíme možnost pronájmu učeben pro
individuální i skupinové kurzy, prezentace či workshopy. Také můžeme uspořádat
dětskou narozeninovou oslavu včetně
tvořivého programu ve výtvarném či keramickém ateliéru. [Text a foto: dg

INFO

Zápis do kurzů na školní rok 2018/2019 probíhá od 20. srpna 2018,
a to buď osobně v kanceláři kurzů, nebo elektronicky na webových stránkách
www.divadlogong.cz.
Adresa: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9
Úřední hodiny: červenec zavřeno; srpen od 20. 8. po–čt 13–18; od září po–čt 13–20
Tel.: 777 853 883
E-mail: kurzy@divadlogong.cz
Web: www.divadlogong.cz
Facebook: Divadlo Gong
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Veteráni v Podviní letos už popáté
Už V. ročník Pragueoldtimer, vysočanské výstavy veteránů, se s podporou MČ Praha 9 bude konat 22. září od 11 do 17 hodin
v Podviní na louce vedle Lanového centra. Těšit se můžete na historické automobily, motocykly i autobusy.

Jan Poupě a jeho Velorex 16/350 (mechanika), rok výroby 1967, hmotnost 310 kg,
výkon 11 kW, zdvihový objem 344 cm³, maximální rychlost 85 km/hod.
Stadion S22, rok výroby 1961, hmotnost 46 kg, výkon 1.17 kW, zdvihový
objem 49.8 cm³, maximální rychlost 50 km/hod.

Tatra 2-603, rok výroby 1974, hmotnost 1585 kg, výkon 77 kW, zdvihový objem
2472 cm³, maximální rychlost 160 km/hod.

JAWA 250/11 (pérák), rok výroby 1949, hmotnost 115 kg, výkon 6.6 kW, zdvihový objem
248.5 cm³, maximální rychlost 100 km/hod.

Organizátorem a duchovním
otcem Pragueoldtimer je Jan
Poupě, zastupitel MČ Praha 9
a fanda do veteránů.
Před pěti lety jste poprvé organizoval v parku Podviní výstavu veteránů. Co vás k tomu
vedlo?
Neformální setkávání příznivců veteránů je mimo Prahu
běžné. Chtěl bych, aby se
podobné srazy konaly také
tady. Proto jsem oslovil kamarády a známé a nakonec se
do Podviní po vlastní ose sjelo
na čtyřicet aut a motocyklů.
Loni jich už bylo více než
sedmdesát.
Co vás na veteránech přitahuje?
To, jak fungují, a pak také, že
u veteránů není nikdy hotovo.
I když má stará motorka nebo
auto technickou zkoušku,
20
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ČZ 505 (rikša), rok výroby 1962, hmotnost 255 kg, výkon 6.5 kW, zdvihový objem
171.7 cm³, maximální rychlost 60 km/hod.

není jisté, že dojedete do cíle.
Stále musíte něco opravovat,
dolaďovat, předělávat, což
znamená shánět náhradní
díly nebo přemýšlet, čím je
nahradit. Učíte se po muzeích, jak daný model fungoval, opravujete s pomocí
kamarádů, protože každý umí
něco jiného…
Sám jste nadšeným fandou veteránů. S čím přijedete na sraz
do Podviní vy?
Mám Velorex 350/16 a osobní
auto Tatra 603 z roku 1974,
které je staré jako já a s nímž
podnikáme rodinné jízdy.
Takže ukážu právě tyto kousky.
A váš první veterán?
Byl jsem ortodoxní motorkář,
takže jsem začínal s motocyklem Jawa 175 speciál z roku
1936. K autu, které dnes mám,

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RA H A

9

jsem se dostal tak trochu
omylem, ale pro rodinu je
ideální.
Jezdíte tedy na rodinné výlety
s veterány?
Jezdíme na výlety, i když
připravit je je poměrně náročné, protože musíte dát vědět
kamarádům, že vyjíždíte, aby
byli připraveni v nouzi vám
pomoci a odtáhnout vás. S Tatrou jsme například absolvovali cestu do Krkonoš a kromě
toho, že nám vypadl zámeček
ze dveří, to bylo bez další
technické nehody.
A zůstal jste někdy s veteránem
„viset“?
S velorexem ne, i když to
bylo na hraně, tak jsem zatím
vždycky dojel. A to jsem s ním
absolvoval i 400kilometrovou
jízdu s motorkáři přes Vysočinu, jezdím s ním na třídní

srazy do Moravské Třebové...
Ale s motorkami několikrát,
většinou přestalo fungovat zapalování. Při zajíždění tatrovky, ačkoliv byla po technické
kontrole, mi praskly brzdové
trubičky, takže jsem zůstal viset ve Kbelích. Oprava přitom
byla banalita za stovku.
A pořídil byste si moderní auto
jako každý jiný?
Vůbec o tom neuvažuji. Snad
jen kdyby si manželka udělala
řidičák. [mk, Foto: siwi
INFO PRO MAJITELE
VETERÁNŮ
Pokud se výstavy veteránů chcete
aktivně účastnit a předvést na ní svůj
vůz či motocykl v celé kráse, můžete se
zaregistrovat e-mailem na adrese poupe@pragueoldtimer.cz nebo telefonicky
na čísle 602 200 383.
Více na http://pragueoldtimer.cz/
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Jak u nás žily ženy v 19. století
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velmi obtížná. Žena si musela všechno potĜebné pĜipravit sama. V míse utlouci mák,
kroupy þi jáhly, z homole useknout kus
cukru a jeho odštípnuté kousky v hmoždíĜi
utlouci na mouþku. Jen nejnutnČjší vČci se
kupovaly v obchodech. TČch tu bylo naštČstí
dost a jména obchodníkĤ dlouho pĜežívala
i v pomístních názvech. Jeden za všechny je
BumbálkĤv vršek, již ociální název. Velmi
oblíbený pan Antonín Bumbálek mČl v þ. 41
obchod potravinami a drĤbeží. Jeho jméno
ho pĜeþkalo o celé generace.
VaĜením práce ženČ nekonþily. Bylo nutno
zametat a mýt podlahu, židle a lavice. A zejména stĤl. Ten byl v sednici na prvém místČ.
Na nČm se nejen jedlo, ale i pĜipravovalo jídlo a odbývaly se nČkteré domácí práce. Stále
þistý a upravený stĤl bývala vždy chlouba
hospodyĖky. Pak byla práce na zahrádce. Zelenina a koĜení do kuchynČ pocházely ponejvíc z vlastní skliznČ. Teprve po první svČtové
válce se u nás zaþali usazovat zahradníci.
Další práce, na které se podíleli i muži,
bylo obstarání dĜíví. Naše okolí nebylo tak
bohaté na lesy, proto se k topení používal
kdejaký odpad. Ten se získával i v rodících
se továrních provozovnách. Na zatápČní
bylo nutno mít pĜipravené naštípané dĜíví
a tĜísky na podpal.
Dále ženČ pĜipadla starost a péþe o nejmenší dČti, zejména v dobČ jejich nemocí.
A naopak ty starší se musely také podílet

Území dnešní Prahy 9 bylo v 19. století, pĜed rozvojem Ĝemesel a prĤmyslu
v jeho závČru, zemČdČlskými vesnicemi. Jak vypadal každodenní život, zejména žen, v této dobČ?

Jen tČžko si to dnes mĤžeme pĜedstavit.
Naše území – Vysoþany, Prosek, HrdloĜezy
– mČlo z hlediska povinností žen nevýhody
mČsta i vesnice. Byla zde sice zemČdČlská
oblast se svým stylem života, ale zaþínal se
prosazovat s rozvojem Ĝemeslnických živností a továren také industriální ráz. Život
tehdejších žen byla jen samá dĜina. Ne snad,
že by to mužové mČli snadné, ale žena v tehdejší domácnosti si opravdu pĜišla na své.
To život ani nebyl, to byla neustálá dĜina,
pĜi které ženy brzy stárly a umíraly.
Žena vstávala první v rodinČ a lehala si
jako poslední. Pokud mČli zemČdČlské hospodáĜství nebo alespoĖ chalupu, zaþala jí
již ráno práce ve chlévČ. Obsloužit hospodáĜství, zvíĜectvo, které u nás bylo pĜi každém stavení. Od drĤbeže, králíkĤ až po kozy
a prase. PĜipravit jim krmení, nanosit vodu
do žlabĤ, podojit, vykydat hnĤj. OtevĜít slepicím, dát jim zrní a vodu. Pak vaĜit snídani
muži a dČtem. RozdČlat oheĖ, nanosit vodu,
zamést a zaþít vaĜit. Vypravit muže do práce,
nepracoval-li taky doma pĜi hospodáĜství,
a dČti do školy. Když byla ve Vysoþanech
od roku 1854 a posléze i na Proseku a v HrdloĜezích zĜízena škola, bylo to lepší. Do té
doby musely dČti chodit do libeĖské školy.
I ty nejmenší. Maminky je tam nemohly vodit, to museli obstarat starší sourozenci.
A nastala jí pĜíprava obČda. Nebylo to tak
jednoduché jako dnes. PĜíprava jídel byla
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na domácích pracích. Veþery využívaly ženy
k spravování a šití obleþení, látání punþoch
þi pletení svetrĤ. A k pĜípravČ kamen na druhý den. To znamenalo vybrat a vynést popel,
založit tĜísky na podpal, aby mČly na ráno
vše pĜipravené. Odpadem z domácností byl
jen popel, vše ostatní, co bylo spalitelné, se
využilo pĜi topení. Ale i dĜevČný popel bylo
možno zužitkovat, tĜeba jen na doplnČní
hnojiva nebo do kompostu.
Ale bývaly i jiné práce. TĜeba praní prádla.
Vytáhnout necky, nechat je pĜes noc „zatáhnout“, nakrájet mýdlo na šupiny, nanosit zásobu vody a namoþit prádlo. A ráno pak vyváĜet,
ohĜát další vodu a zaþít prát. Pak se vyždímané
prádlo odneslo k Rokytce a máchalo se. Po vyždímání se v létČ rozprostĜelo na zatravnČné
bĜehy Rokytky a pod dohledem tĜeba i nejmenších dČtí se tam „bČlilo“. Kropicí konví se
po vysušení znovu a znovu kropilo, a teprve
když konþil den, se nechalo doschnout a pĜineslo se domĤ. V zimČ bČlení odpadlo a sušilo
se na dvorku nebo na pĤdČ. Pak nastalo žehlení. Na plotnČ se stĜídala dvojice žehliþek.
Další starostí žen bylo „chodit na trávu“.
Vyžínaly se meze a svahy, škarpy u silnic
(pokud nebyly v majetku eráru) a po sklizni
na „panském“.
Podle rozsahu hospodáĜství musela žena
pracovat i na poli. Zejména vybírání brambor byla její záležitost, dále práce pĜi žních
a senách þi otavách.
NČkteré ženy se vyznaly i v léþení lidí a domácího zvíĜectva. Nad jejich medicínskými
zásahy bychom se dnes pĜinejmenším podivovali, ale tehdy se žilo jinak. A pochopitelnČ
se vyznaly v léþivých bylinách. Znaly mnoho
rostlin a vČdČly o každé, na co je dobrá.
Nesmíme vynechat ani zmínku o tehdejším zpĤsobu peþení chleba tam, kde mČli
pĜi stavení pec. VyþištČná pec se založila
naštípanými poleny a ta se zapálila. Když se
po vyzkoušené dobČ pec náležitČ rozpálila,
vyhrabaly se zbytky oharkĤ, dno pece se dĤkladnČ vymetlo a mohl se sázet chleba. PĜíprava tČsta na chleba býval skuteþný obĜad,

který ne každá hospodyĖka zvládla pokaždé
na výbornou. Již veþer pĜedem se pĜipravovalo tČsto. DoprostĜed svČtnice se pĜinesla
díž a do ní se nasypala mouka se solí a kmínem a pĜípadnČ i rĤzným koĜením a nezbytným kváskem z minulého peþení. Pak se
pĜilévala odražená voda. TČsto se vypracovávalo kopistí, s kterou se obcházelo kolem
díže. Když bylo tČsto tak „akorát“, pĜikrylo
se plachetkou a nechalo kynout. Teprve pak
bylo možno jej vyválet a upravit v ošatkách
na bochníky. Znovu se nechalo „odpoþinout“ a pak se mohlo sázet do pece. PĜed
dopeþením se horní kĤrka potírala vodou,
pĜípadnČ rĤznČ upravenou. Každá hospodynČ mČla chleba jiný. Záleželo nejen na jejich
zkušenostech, ale i na složení tČsta, jakosti
mouky a peci. I na druhu dĜíví prý záleželo.
Upéci dobrý chleba bylo ctí hospodynČ. Teprve když se tu usadili pekaĜi, domácí peþení chleba ustalo.
Zaþátkem 19. století nebylo ještČ zavedeno svícení petrolejem. Používaly se ponejvíce louþe, olejové kahánky a pĜi slavnostnČjších pĜíležitostech svíþky. PozdČjší éru
petrolejových lamp už známe i my z þasĤ
našeho dČtství a nČkde ještČ pĜežívají jako
památka na zašlé þasy. ýistČní zaþouzených
cylindrĤ bývala vČtšinou práce dČtí.
Významným mezníkem v životČ v prĤbČhu
roku byly posvícení a poutČ. Byla to sice chvíle
slavnostních a radostných nálad, ale tu práci se vším okolo mČly zase jenom ženy. DĤkladnČ vyþistit a vyparádit byt (vždyĢ pĜijdou
návštČvy), zamést a uklidit dvorek a pĜipravit
sváteþní jídlo. Všichni pĜišli k hotovému a neuvČdomili si nČkdy, že za tou vší nádherou se
skrývá námaha, starosti, vrásky a pot ženy.
Ne vždy byla její práce po zásluze ocenČna.
Tímto þlánkem nemá být Ĝeþeno, že muži
tenkrát mČli nČjaké lehy. Také mČli práci. TČžkou a namáhavou. V lese, na poli þi
pozdČji v továrnách. Ale po práci mívali více
volna než ženy. Ty musely pracovat nepĜetržitČ od rozbĜesku do úsvitu. Jedinou jejich
spoleþenskou událostí byla návštČva kostela.
180 49 Praha 9
tel.: +420 283 091 322, +420 606 927 223

Redakce:
Miroslav
Kuranda
ROKYTKA
Zpravodaj
obãanského sdruÏení
Rokytka
vychází
samostatná
pﬁíloha
Vlastivûdn˘
klubjako
Prahy
9
mûsíãníku
Devítka,
vydávaného
Mâ Praha 9
Redakce: Miroslav Kuranda
Adresa redakce:
Vlastivûdn˘
klubpﬁíloha
Prahy 9,
Rokytka
vychází jako
samostatná
mûstská
ãást
Praha 9,
SokolovskáMâ
324/14,
mûsíãníku
Devítka,
vydávaného
Praha 9
180
49
Praha
9
Adresa redakce: Vlastivûdn˘ klub Prahy 9,
tel.:
+420
283
091
322,
+420
606
927
223
mûstská ãást Praha 9, Sokolovská 324/14,

To jim ta práce pak lépe ubíhala. A od žen
se uþily zpívat i dČti. Dnes mají ženy život již
snazší, ale jejich písniþek nČjak ubývá.
Miroslav Kuranda
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Proseþtí sportovci pĜed sto lety

JedinČ tam a cestou do kostela a domĤ mČly
þas popovídat si se sousedkami a vzájemnČ
se potČšit sdČlenými trampotami, které jim
život pĜinášel. Dalším obdobím pomČrného
klidu byla zima, kdy bylo ménČ práce venku.
A pĜi domácích pracích - draní peĜí, pĜedení a podobnČ, se scházely vČtšinou spoleþnČ
tam, kde mČly vČtší místnost a mohly si pĜi
práci alespoĖ porozprávČt.
Ženy mČly tenkrát, nejen u nás, skuteþnČ tČžší život než muži, ale nestýskaly si.
A když, tak svĤj stesk vyjádĜily písniþkami.
ZpČv doprovázel vČtšinu jejich prací. Zpívalo se pĜi vaĜení, praní a hlavnČ pĜi žehlení.
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Etnofest + Celé Česko na Devítce
= Barevná Devítka
Už počtrnácté se v parku Podviní ve Vysočanech koná festival vonící cizokrajným jídlem, hýřící sytými barvami a znějící různorodými rytmy z celého světa. Barevná Devítka kromě kultur z celého světa představí také tradice krajů České republiky.
Akci pořádá Městská část Praha 9

VSTUP
ZDARMA

PARK PODVINÍ
PRAHA 9 – LIBEŇ
SOBOTA 1. 9.
12.00-22.00

CELÉ ČESKO
NA DEVÍTCE

The Tap Tap
Pražský pouťový orchestr
Shahab Tolouie Trio
TiDiTaDe
AppenDixie

Barevná
Devítka
2018
ETNOFEST

Festival, který se letos skládá ze dvou částí, z Etnofestu
a Celého Česka na Devítce,
proběhne v sobotu 1. září,
vstup je zdarma. Jako pokaždé
ho pořádá MČ Praha 9.
Etnofest návštěvníkům připomene zážitky z cestování
nebo je naopak naláká na nové
cesty. Akce s jedinečnou atmosférou představuje tradice,
zvyky, pochoutky nebo tanec,
hudbu či například šperky
a kosmetiku národnostních
menšin, které u nás dlouhodobě žijí. Návštěvníci se tak
mohou seznámit s kulturním
zázemím, ze kterého přišli
možná i jejich sousedé.
„Celé Česko na Devítce jsme
poprvé pořádali loni v červnu.
Spojení obou akcí je logickým
krokem, kterým alespoň tady
u nás propojíme Česko se světem,“ vysvětluje Adam Vážanský, místostarosta MČ Praha 9.
„Tato část festivalu naopak
představí tradice a zvyky
S RP EN

2018

jednotlivých krajů naší země,
a to patrně nejen cizincům,“
doplňuje.

V Podviní to ožije na třech pódiích
Barevná Devítka nabídne
program celkem na třech
pódiích. Hlavní pódium Etnofestu dá prostor především
tanečním a hudebním vystoupením souborů z celého
světa. Návštěvníci se mohou
těšit například na Shahab
Tolouie Trio, které spojuje
ﬂamenco a klasickou perskou
hudbu, nebo skupinu TiDiTade, která se specializuje
na západoafrickou hudbu
s tancem. O závěrečné vystoupení se postará česká
kapela The Tap Tap.
Na horním pódiu Etnofestu se program zaměřuje
na workshopy pro návštěvníky. Každý se tak může naučit
bubnovat v africkém rytmu
nebo tančit salsu. Pódium
bude patřit i pásmu romských

loutkových pohádek nebo
Wing Chun Kung Fu.
Pódium Celého Česka
na Devítce bude patřit ryze
českým, moravským či slezským souborům, které přijedou ze všech částí republiky.
Zahraje například Cimbálová
muzika M. Horsáka, Pražský
pouťový orchestr nebo kapela
Appendixie.

Festival zaplní i prostor parku
I letos se Barevná Devítka zaplní specialitami z celého světa. Návštěvníci si pochutnají
například na dobrotách z Keni,
Arménie, Francie, Rumunska,
Portugalska, Kuby, Rakouska,
Konga, Pákistánu, Libanonu,
Mexika, Polska, Slovenska,
DEV Í T K A

/
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Belgie, Afghánistánu, Súdánu
a v neposlední řadě i z České
republiky.
Při nákupu suvenýrů si
mohou návštěvníci vybírat
třeba z indické a pákistánské
kosmetiky, africké bižuterie,
mexických šperků nebo z výrobků Latinské Ameriky.
Barevná Devítka nabídne i bohatý program určený dětem. [
INFO
Čtrnáctý ročník Barevné Devítky se koná
v sobotu 1. září od 12 hodin, vstup je
zdarma.
Barevná Devítka je pořádána v rámci projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 9“
spoluﬁnancovaného Ministerstvem vnitra
ČR a Magistrátem hl. m. Prahy. Pořadatelem akce je MČ Praha 9.
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Přijďte na Zábavné psí odpoledne
Váš soused Clarion Congress Hotel Prague srdečně zve každého, kdo má rád pejsky a příjemnou zábavu, na 3. ročník Zábavného
psího odpoledne. Tradiční akce proběhne ve čtvrtek 16. srpna od 17 hodin na psím hřišti v Podviní v Kovalecké ulici ve Vysočanech.
Stejně jako loni i letos pro vás
připravujeme soutěže, v nichž
si ruku v ruce či tlapku v tlapce změří své síly a dovednosti
pejskové i jejich páníčci. Vítězové i poražení se mohou těšit
na ceny a pohoštění, které
věnuje pořadatel Clarion Congress Hotel Prague a městská
část Praha 9, výrobce krmiv
Britt a obchodní síť prodejen
Pet Center. Opět proběhne
soutěž v dětské kategorii.
Akcí chceme podpořit vztah
dětí k pejskům a k přírodě.
Nejen proto, ale také již tradičně Clarion Congress Hotel
přispěje na konto občanského
sdružení Smíšek z Prahy 9,
které pomáhá sociálně slabým, znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem.

Upozornění: Při vstupu na
akci musí účastníci předložit
očkovací průkaz psa s platným
očkováním, přičemž vzteklina

má ochrannou dobu 21 dní.
Děkujeme za potvrzení vaší
účasti na events@cchp.cz.
[cchp

Pohádky
Na Dvorečku

Maškarní sranda závod na libeňském cvičáku

Pohádkový Dvoreček, letní
cyklus pohádek pro nejmenší,
začíná.

Těšit se můžete na maškarní
sranda závod s vyhodnocením kostýmu psa, psovoda
a dvojice pes-psovod. Soutěže budou připraveny pro
všechny psy bez rozdílu rasy,

Maškarní závod pro psy se uskuteční v neděli 9. září od 13 hodin v ZKO Libeň, Prosecká 34 –
za bobovou dráhou. Předpokládaný konec kolem 17. hodiny.

Na pohádku
přijďte vždy
ve středu od
16 hodin na
malou letní
scénu do Vysočan, Jandova 4.
8. srpna
15. srpna
22. srpna
29. srpna
5. září
12. září

Kouzelný hrnec – Divadlo
Harmonika
Zlatovlásky – Divadlo LokVar
Evelínko, nauč se pozdravit –
Divadlo Pod Kloboukem
Sněhurka – Malé divadélko
Praha
Kudy cesta do pohádky
– Liduščino divadlo
Vodnická pohádka – Loutkové
divadlo KOZLÍK

DE VÍ TKA

velikosti a stáří. Připraveny
jsou ukázky sportovní kynologie, noseworku, dogdancingu a dalších aktivit se psy.
Všichni příchozí dostanou
malou drobnost pro psího

parťáka a na závěr budou slosována startovní čísla v tombole.
Vstup volný, s sebou nezapomeňte očkovací průkaz psa
a dobrou náladu! [vv

Festival pro milovníky psů – DOGFEST

Divadlo Harmonika: Kouzelný hrnec
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Vstup pro páníčky s pejsky
je bezplatný. Věříme, že se
skvěle pobaví chlupáči i jejich
majitelé.

/
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Praha bude patřit psům a jejich milovníkům. V sobotu 1. září proběhne první ročník největší
venkovní psí akce v České republice, a to hned vedle metra Střížkov.
Program, který na milovníky psů i jejich čtyřnohé kamarády čeká, je plný zábavy i vzdělávání. Pořadatelé připravují mistrovství ČR
v závodění chrtů, k dispozici bude agility park,
edukační a prezentační zóny. Poradí vám, jakého pejska si vybrat do města nebo který se hodí
k mladým nebo starším páníčkům. Chystá se
také sraz čivav, bull sraz, psí módní přehlídka
a nebudou chybět ani soutěže nebo psí fotokoutek. Mezi expozičními stánky naleznete nejmodernější technologii pro pejsky, inteligentní
a GPS obojky a ochutnávky kvalitních krmiv.
Nudit se nebudou ani malí návštěvníci. Mohou
dovádět na skákacím hradě nebo nafukovacích
skluzavkách, ozdobit se airbrush tetováním
nebo si zatančit s maskoty, samozřejmě psími.
Prioritou celého festivalu je sblížit milovníky
psů s „nepejskaři“ a zároveň upozornit na problém týkající se psích exkrementů, se kterými
se městské části Prahy nemile potýkají. Více
na www.DogFest.cz. [
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Příprava na školu
Léto sice ještě běží, ale už pomalu přichází čas, kdy je třeba
plánovat si kroužky a aktivity, které budete mít po škole.
Na www.ddmpraha9.cz si můžete vybrat z nabídky volných
zájmových kroužků na školní rok 2018/19.
Nevíte, jaký budete mít
rozvrh? Nevadí. Po prvních
dvou návštěvách se můžete
rozhodnout, jestli budete
pokračovat. Garantujeme
vrácení peněz. Vyberte si
kroužek co nejdříve a zajistěte si tak, že budete mít v září
své místo jisté.

Na co se můžete těšit
první týden v září?
Vzhůru na palubu na akci
s názvem Začínáme. Neváhejte
a vyplujte s námi na zahajovací akci letošního školního
roku. Nebudou chybět aktivity
pro děti i celé rodiny, občerstvení, soutěže, opékání buřtů…

Na místě si budete moci vybrat
z volných kroužků pro vás
i vaše dítě. A že jich letos opět
máme!
Zaskákat si můžete na velké
nafukovací lodi. Vyzkoušet
si tvoření s 3D perem. Anebo
vyluštit pirátský kvíz. Sledujte
www.ddmpraha9.cz a registrujte se na akci. Z kapacitních
důvodů je vstup zpoplatněn
20 Kč.
Užijte si léto a na viděnou
na akci Začínáme.

INFO
Dům dětí a mládeže Praha 9,
Měšická 720/2, Praha9,
www.ddmpraha9.cz

[mba

Folkové Podviní aneb Ohlédnutí Pohádková
louka
za krásnou patnáctkou

Festival Folkové Podviní začátkem letošního června oslavil
rovných patnáct let své existence. Oslavit toto pěkné výročí s námi přišlo snad nejvíc
návštěvníků a přátel folkové
a trampské muziky za celou
dobu, co festival existuje.

A nebylo ani proč se divit, když
toto pěkné výročí ozdobila
taková jména jako HOP TROP,
DRUHÁ TRÁVA, ALEŠ PETRŽELA a KAPELA, JIŘÍ DĚDEČEK a VE ČTVRTEK V PĚT.
Ale o tom, že bylo toho odpoledne a večera ve vysočanském

kamenném hradišti opravdu
krásně, hovoří fotograﬁe asi
mnohem lépe než slova. Tak tedy
alespoň pár zachycených okamžiků okem mistra Konstantina.
A bylo to krásné i díky vám.
Za rok na viděnou, přátelé!

V Edu Bubo Klubu v Podkovářské ulici v Praze 9 ukončili
školní rok Pohádkovou loukou. Úkoly vodníka, víly či
námořníka prověřily, co se
děti během roku naučily a co
potřebují zdokonalit v kurzech, které začnou opět v září.

[Dr. Otto Sepl, Foto: Konstantin

[Text a foto: Martina Váňová Pavlíková

S Košíkem nápadů na příměstské tábory
Košík nápadů je dětský zájmový klub, který najdete na adrese Špitálská 885/2a, nedaleko
stanice metra B Vysočanská. Působí již třetím rokem, od letoška s podporou městské části Praha 9.
V těchto dnech probíhají v Košíku nápadů tematické příměstské tábory
vhodné pro děti
od pěti let. Tábor
„Robinson“ je
možné navštěvovat od
6. do 10. srpna, „Pirát“
od 13. do 17. srpna a „Pohádka“ od 20. do 24. srpna. NáS RP EN
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plní táborů jsou podle počasí
výlety a tvoření, kde si děti
mohou vyzkoušet nejrůznější
výtvarné techniky. Děti se
mohou také těšit
na již tradiční
vlastní upečenou pizzu na závěr táborového týdne. Pobyt
na táboře je možné rezervovat

na celý týden nebo na vybrané
dny, jako zpestření prázdnin.
Informujte se, zda ještě máme
volné místo.

Dny otevřených dveří
V posledním prázdninovém
týdnu chystáme dny otevřených
dveří, a to v pondělí 27. srpna,
ve středu 29. srpna a ve čtvrtek 30. srpna, vždy od 9 do 12
DEV Í T K A

/
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hodin. Nakoukněte, co se u nás
děje, vytvořte si něco hezkého
a získejte informace o kroužcích
a hlídání (krátké, dlouhé vstupy) dětí od dvou let.
Podrobné informace o návštěvě Košíku nápadů, zájmových kroužcích, příměstských
táborech nebo případně
o změnách od září 2018 podáváme telefonicky – Jitka
Obermajerová 605 406 758,
nebo prostřednictvím e-mailu
na adrese jitkaobermajerova@
seznam.cz. Nahlédnout můžete
i na náš web kosiknapadu.cz,
nebo nás sledujte na facebook.
com/kosiknapadu. [jo
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I N F O R M A C E
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

Kontakty na vaše zvolené zástupce:
Praha 9
Regionální kancelář TOP 09
Praha 9
www.facebook.com/
Marek Doležal – Praha 9 /TOP 09
Možnost objednání
na tel.: 602 262 686

Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro
e-mail: odspraha9@seznam.cz

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Adresa: OVV322/70,
ČSSD Praha
Jablonecká
Praha9,9 – Prosek
Jablonecká
Praha
Telefon:
+420322/70,
721 029
892 9 – Prosek
Telefon:ovv.praha9@cssd.cz
+420 721 029 892
e-mail:
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub
zastupitelů za ČSSD přeje spoluKlub zastupitelů za ČSSD přeje
občanům
krásné
a slunečné
spoluobčanům
příjemný
podzimprázdniny.
a očekává
další podněty
a spolupráci
s vámi.
Setkání
Setkání
se v srpnu
nekoná,
na besedováobčanů se zastupiteli Miloslavem Hanušem
ní
v
září
2018
se
těší
zastupitelé
a Ing. Antonínem Polanským se konáMiloslav
v pondělí
18. září
2017
od .16 do 17.30 hod.
Hanuš
a JUDr.
Jan
Dufek

Trojkoalice

Hnutí
Pro Prahu
Zdeněk Davídek
e-mail: davidekz@praha9.cz
tel.: 602 643 472

Mgr. Ing. Aleš Doležal
dolezala@praha9.cz
Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

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.

Senátní kancelář
(ANO 2011)

Business Center Rokytka (4. patro)
Sokolovská 270/201
Praha 9 – Vysočany
kontakt: jandobes01@seznam.cz
Jednání s paní senátorkou
po předchozí domluvě.

INZERCE V ČASOPISU

Strana svobodných občanů

Jaroslav Harviš

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz

tel.: 734 505 923
jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
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www.facebook.com/Svobodni.P9
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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

PA R K O VA C Í K A RT Y

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

senátorka Ing. Zuzana Baudyšová

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.

P RA H A

9

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

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

S RP E N
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Harmonogram mobilního
sběru nebezpečného
odpadu v roce 2018
Hlavní město Praha zajišťuje pro své obyvatele zdarma sběr
těchto druhů nebezpečných odpadů: rozpouštědla, kyseliny,
zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky
(čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.
14. 8. – Út
11. 9. – Út

1. 9. – So

17. 11. – So

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

16.00–16.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

16.40–17.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

17.10–17.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

17.50–18.10

U Smetanky (u potravin Lidl)

18.30–18.50

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

8.00–8.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

8.40–9.00

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

9.10–9.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

9.40–10.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

10.10–10.30

ul. Vysočanská 243

10.40–11.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská

11.10–11.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

11.40–12.00

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

8.00–8.20

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

8.30–8.50

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

9.00–9.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

9.40–10.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

10.10–10.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

10.50–11.10

U Smetanky (u potravin Lidl)

11.30–11.50

Kapalné nebezpečné odpady
musí být předány v pevně uzavřených nádobách! Mobilní sběr
nebezpečných odpadů na území
hl. m. Prahy je služba určená
pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města).
Z tohoto důvodu vyžaduje
obsluha svozového vozidla
předložení občanského prů-

Sběr BIOODPADU
… do přistavených velkoobjemových kontejnerů podzim 2018
U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha.
Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze
zahrad - listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky).
So 11. srpna 2018 – 9.00–12.00 hod.
K Lipám x Chrastavská
Nad Krocínkou x Obvodová

Hrdlořezská 43
K Lipám x Chrastavská
Ne 21. října 2018 – 9.00–12.00 hod.
Pod Krocínkou proti č. 55

So 18. srpna 2018 – 13.00–16.00 hod.
Pokorného x Jahodnická

So 3. listopadu 2018 – 9:00–12:00 hod.
Nad Krocínkou x Obvodová

So 1. září 2018 – 9.00–12.00 hod.
Kopečná x Nad Šestikopy
Nad Kundratkou mezi č. 869/13b a 385/15

Ne 4. listopadu 2018 – 9.00–12.00 hod.
Pokorného x Jahodnická
Kopečná x Nad Šestikopy

So 29. září – 9:00–12:00 hod.
Miškovická x Poleradská
Podvinný mlýn 12-14

Ne 4. listopadu 2018 – 13.00–16.00 hod.
Nad Kundratkou mezi č. 869/13b a 385/15

So 6. října 2018 – 9.00–12.00 hod.
Obvodová (u výjezdu do ul. Ke Klíčovu)
Před Mosty x Za Mosty

So 17. listopadu 2018 – 13:00–16:00 hod.
Miškovická x Poleradská

Ne 7. října 2018 – 9:00–12:00 hod.

Ne 18. listopadu 2018 – 13:00–16:00 hod.
Podvinný mlýn 12–14

Pražská teplárenská:
letní odstávky
Plánované opravy a údržbové práce v Pražské teplárenské a.s.
stojí za přerušením dodávky tepelné energie pro ohřev vody.
O termínech odstávek v MČ Praha 9 jsme informovali v červencové Devítce. Nové odstávky jsou hlášeny od 6. do 10. srpna
včetně ve Vysočanské 552 a 546. Více na www.ptas.cz. [

kazu při odevzdání odpadů.
Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání
s nebezpečným odpadem,
obraťte se prosím na adresu:
Magistrát hl. m. Prahy,
Odbor ochrany prostředí,
Jungmannova 35/29,
110 00 Praha 1,
tel.: 236 004 457. [

18.00
19.00

18.00

18.30

18.00
18.00

28. Svatováclavská pouť na Proseku
Výzva pro stánkaře a ostatní prodejce

Pá

9.30

28. Svatováclavská pouť na Proseku se koná 22. a 23. září 2018.
Registrace k prodeji začala 1. července. Registrujte se u ﬁrmy Josef Visinger na telefonním čísle 723 281 667 nebo e-mailem: visinger.josef@seznam.cz. Tady se dozvíte také všechny potřebné
informace. K registraci se mohou hlásit pouze prodejci tradičního pouťového zboží a občerstvení. [
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S P O RT

Pražské mažoretky opět úspěšné
Pražské mažoretky, TJ Sokol Vysočany – ČOS Novoškolská 696/2, Praha 9.
Rok se s rokem sešel a s červnem skončil i i náš mažoretkový školní rok. I když ne tak
docela, protože Pražské mažoretky se na začátku prázdnin
zúčastnily XVI. všesokolského
sletu. V neděli 1. července
jsme s průvodem prošly centrem Prahy, v průvodu bylo
odhadem 13 tisíc účastníků
nejen z České republiky, ale
i z celého světa.
Další velkou akcí v rámci všesokolského sletu byla
přehlídka toho nejlepšího,
co může sokolský vrcholový
sport nabídnout. Proto ani
mažoretky na této akci nemohly chybět. Velkolepá akce
Sokol Gala proběhla 3. července v O2 aréně ve Vysočanech.
Přes léto pořádáme pravidelný příměstský tábor nejen
pro naše mažoretky, ale i pro
veřejnost, který se nezaměřuje
pouze na mažoretkový sport,
ale také na jiné formy tance,
zábavu, spolupráci a vznikají
zde nová kamarádství. V neposlední řadě bude mít každá
naše věková kategorie týdenní
soustředění, kde začne nacvičovat své nové choreograﬁe
a dívky se budou zdokonalovat
ve svém umění.
A jaký vlastně byl uplynulý
školní rok u Pražských mažoretek?

Juniorky
Naše juniorky (14-16 let) v letošním roce poprvé vyzkoušely taneční twirlingový tým
(tanec propojený s gymnastikou a velmi náročnou prací
s hůlkou). Ve výkonnostní
třídě B se na Národním šam-

Pražské mažoretky, TJ Sokol Vysočany

pionátu umístily na 5. místě
a na Kolínském poháru na 2.
místě. Rytmické taneční duo B
na obou soutěžích vybojovalo
zlato a sólo na povinnou hudbu C krásné 3. místo.
V lednu soutěžily juniorky v disciplíně Parade Corps
na mistrovství ČR v twirlingu
a vybojovaly 1. místo a postup na mistrovství světa
do norského Lillehammeru.
Tady koncem března odletěly
na MS, kde obsadily 3. místo
a získaly titul II. vicemistr
světa.
9. června proběhlo v Mohelnici mistrovství ČR v halových
disciplínách. V disciplíně Parade Corps obsadily juniorky
krásné 2. místo a v disciplíně
Exhibition Corps vybojovaly
1. místo a nominaci na mistrovství Evropy, které proběhne 11.–14. října v Chorvatsku
v Poreči.

Starší a mladší děti. A co naše
ostatní věkové kategorie?
Mladší skupiny se zaměřují především na klasickou
mažoretku, a to jak při soutěžích, tak při vystoupeních
na společenských a kulturních
akcích. Ale nemyslete si, že
klasická mažoretka vypadá
pořád jako z ﬁlmu „Copak
je to za vojáka“. Mažoretky
vystupují převážně na reprodukovanou hudbu, často
na nejnovější hity, které znáte
z rádia. Dvojité, trojité otočky
pod vyhozenou hůlkou a stále
náročnější prvky při pochodu
a tanci jsou samozřejmostí.
Starší děti (11-14 let) odstartovaly svou soutěžní sezonu 2. místem na pohárové
soutěži Majjorettes Chodov.
Na národním šampionátu
v oblastním kole získaly
2. místo a titul Vicemistr ob-

lasti, na mistrovství Čech byly
3. s titulem II. vicemistr Čech.
Na mistrovství ČR v Poděbradech měly 3. nejlepší pochodové deﬁlé a celkově se
umístily v obrovské konkurenci na krásném 4. místě.
Mladší děti (8-11 let) získaly
2. místo na pohárové soutěži
Majjorettes Chodov. Na národním šampionátu v oblastním
kole získaly 1. místo a titul
mistr oblasti, na mistrovství
Čech byly 2. s titulem vicemistr Čech a na mistroství ČR
obsadily v nejpočetnější kategorii krásnou 5. příčku.
Naše nejmladší minimažoretky (5-8 let) letos poprvé
soutěžily, na pohárových soutěžích vybojovaly dvě 3. místa.
Velký úspěch měla v letošním roce i klasická sóla.
Na mistrovství Čech obsadily
naše sólistky z kategorie
Děti A hned dvě medailové
pozice, a to 2. (Andrejka)
a 3. (Štěpánka) příčku a získaly tituly vicemistr a II. vicemistr Čech. V kategorii Junior
mladší B jsme měli 2. místo
(Terezka) a Děti B 3. místo
(Kristýnka).

Přijďte mezi nás!
Pokud se o skupině PRAŽSKÉ
MAŽORETKY chcete dovědět
něco víc nebo máte zájem být
součástí naší velké rodiny,
mrkněte na náš web www.
prazskemazoretky.cz a kontaktujte jakoukoli trenérku.
Rády vám zodpovíme veškeré
dotazy a těšíme se na nové
mažoretky.
[Za Pražské mažoretky, TJ Sokol Vysočany
Praha 9 Ing. Soňa Purmová

Bike Ranch Cup 2018
Bike Ranch Cup 2018 O pohár starosty MČ Praha 9 Jana Jarolíma pokračuje dalšími závody v pražském parku Višňovka
(Praha 9, Pod Šancemi) 12. srpna a 9. září. Finále je plánováno na 7. října.
Závody budou jako vždy odstartovány v 10 hod. ráno dětskými kategoriemi. Děti jsou
rozděleny do kategorií podle
velikosti kol, nikoliv podle
věku. V 10 hodin startují děcka
na odrážedlech a dále navazují
kategorie kol 12“, 16“, 20“,
24“ a poslední sloučená 26“,
27,5“ a 29“. U této sloučené
kategorie smí startovat děti
28
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do 14 let. Starší kadeti a junioři
startují společně s dospělými.
Vyhlášení vítězů dětských kategorií proběhne ve 12 hodin.
Odpolední program je věnován čtyřem závodům kadetů,
juniorů a dospělých. Závodí se
na 40 minut a do jednotlivých
závodů se nasazuje podle výkonnosti závodnic a závodníků.
Proto prosím věnujte vyplnění
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registračních údajů pozornost.
První závod nejslabší kategorie startuje ve 13 hodin
(liga D) a ihned po dojetí následuje vyhlášení vítězů. Další pak
navazují ve 14 hodin (liga C),
15 hodin (liga B) a nejlepší se postaví na start v 16 hodin (liga A).
Závodní okruh měří 2,6 km
a jeho náročnost se řídí rovněž
výkonností. To znamená, že

liga „D“ má na okruhu vynechány techničtější a náročnější
pasáže. Ty se pak postupně
přidávají a závodníci ligy „A“
už absolvují kompletní okruh.
Trať je tedy nenáročná pro začátečníky a jezdivá a technická pro hobby a profesionály.
Registrace na místě probíhají od 9 hodiny ráno. [Text
a foto: red
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Inzerce v Devítce telefon: 734 505 923
e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
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MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ,
PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032

SC-372123/08
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PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

Albina Kashkarova

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

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

PARTNEŘI MUZIK ÁLU

FA J. MACHÁČ

Výměny van, baterií, klozetů a kuch.
desek. Instalace sprchových koutů
a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Pokládka dlažby, PVC, koberců
a plovoucích podlah.
Štukování, malování, lepení podhledů.
Sekání trávy a vyklízení.

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz
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Fotbalový turnaj v Hrdlořezích
Již devátý ročník fotbalového turnaje O pohár městské části Prahy 9 se konal 23. června na hřišti Spartak Hrdlořezy, v krásném
areálu na břehu řeky Rokytky.
Turnaj byl zahájen ráno v 9
hodin. Milé přivítání a popřání úspěšné a fér hry zaznělo
z úst místostarosty MČ Praha 9
Adama Vážanského a předsedy
klubu Martina Straky.
Talentovaní hráči mladší
i starší přípravky bojovali o pohár celé dopoledne. V každé
kategorii se utkalo šest týmů.
Kategorii starší přípravky tvořily dva týmy domácích Hrdlořízků, Union Žižkov, Praga, TJ
Sokol Čestlice a Újezd nad Lesy.
Za mladší přípravku nastoupily taktéž dva týmy místních
Hrdlořízků, Lochkov, Praga,
Union Žižkov a Běchovičtí sršni. Aby hra měla spád a řád,
hrálo se souběžně na dvou hřištích a utkal se každý s každým
ve své kategorii. Utkání řídili
špičkoví rozhodčí Pražského
fotbalového svazu v čele s Rafou

Beleiem tak jako předcházející
ročník fotbalového turnaje.
Atmosféra byla jedinečná,
mladým hráčům přišli fandit
celé rodiny i kamarádi. Do poslední chvíle to bylo napínavé
a nebylo jasné, kdo si nakonec
vybojuje první místo. Týmy

měly poměrně vyrovnané skóre
a každý zápas vždy zamíchal
pořadím. Kromě vyhlášení pořadí v jednotlivých kategoriích
se vyhlašoval nejlepší střelec,
nejlepší hráč a nejlepší brankář.
V kategorii starší přípravky vyhrál TJ Sokol Čestlice, Hrdlořízci

S podporou MČ Praha 9
Skvěle zorganizovaný turnaj,
na kterém pomáhali dobrovolníci z řad rodičů a příznivců
klubu Spartak Hrdlořezy, by
jen těžko proběhl bez podpory
městské části Prahy 9. Nechyběl ani zajímavý doprovodný
program. Pro děti byly připravené aktivity jako skákací
hrad, střelba z luku na terč,
pétanque. Občerstvení pro
hrající fotbalisty zajistila klubová restaurace Břežanka.
Děkujeme za dlouhodobou
podporu našeho klubu Spartak
Hrdlořezy městské části Prahy 9 a všem příznivcům klubu
a fotbalu. [Karel Šareš, ředitel turnaje

Letní soustředění
Školy
Taekwon-do
Dan-Gun

Strongman 2018 v Pragovce

V prvních čtrnácti dnech prázdnin se konalo letní soustředění
proseckých taekwondistů ze
Školy Taekwondo Dan-Gun.
Letos již po šestadvacáté.

Dopoledne od 10 hodin se
utkají borci U105 (závodníci, jejichž tělesná hmotnost
nepřekročila 105 kg) s hosty, tedy s kýmkoliv, kdo si
to bude chtít s nimi rozdat.
Odpoledne od 14 hodin začínají závody v rámci České
Strongman Ligy. Borci České
Strongman Ligy budou v jednotlivých disciplínách sbírat
cenné body nutné pro získání
ocenění nejlepšího závodníka,
který postoupí do České Proﬁ
Strongman Ligy.

Více než 96 sportovců na něm
cvičilo ve dvou turnusech
korejské bojové umění taekwondo. Pro dětské účastníky
si trenéři připravili mnoho her
a dovednostních soutěží. Relaxace ve wellness, paddleboard,
výlet na nedaleký zámek Žleby, to vše bylo součástí a zpestřením tohoto soustředění.
Zúčastnili se ho i zájemci z řad
široké veřejnosti, pro které byl
přizpůsoben program.
Zájemci ukončili soustředění
zkouškou na vyšší technický
stupeň, kterou skládali před
mezinárodním instruktorem
Petrem Poklopem, nositelem
6.danu, který v prosecké škole
osobně vede všechny skupiny.
Bližší informace o škole a zářijovém náboru naleznete na
hhtp://dangun.taekwondo.cz
nebo na tel.: 603 246 433. [
30

obsadili druhé a páté místo.
V kategorii mladší přípravky vyhrála TJ Praga Praha, Hrdlořízci
obsadili druhé a čtvrté místo.
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Největší a nejsilnější chlapi napříč všemi silovými sporty – to jsou strongmani a vidět v akci je
můžete 1. září 2018 v Praze 9, Sokolovská 810/304 u areálu TJ Praga Vysočany a restaurace
Pragovka. Akci podporuje MČ Praha 9.

Jaké disciplíny uvidíte
v Pragovce?
Tahání kamionu • Loglift na
max váhu • železná kláda nad
hlavu • Car deadlift - mrtvý
tah s autem • Farmers walk chůze s kufry • Super youke
- chůze s brankou na zádech
• Tire ﬂip - převracení obří
pneumatiky • Doprovodný
program: soutěž pro děti. Občerstvení zajištěno.
Kdo jsou strongmani?
Současní profesionální strongmani jsou největší a nejsilnější

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RA H A

9

zvednou 180-200 kg, ať v podobě činky, soukolí s 5 cm
silnou osou, dvoumetrové
dřevěné klády. Dokážou běhat
se zátěží 150-180 kg v každé
ruce na vzdálenost 40 metrů, zvednou betonové koule
o váze čtvrt tuny do výšky
120 centimetrů, tahají na laně
40tunový kamion…
Na zvládnutí velkého množství různorodých disciplín
potřebují nejen sílu, ale také
perfektní techniku a kondici.
Zdvihy maximálních zátěží
pro jedno opakování představují jen malou část disciplín
a většinou musí závodníci donutit své tělo pracovat na hranici možností po dobu 60 až
90 vteřin. Rovněž potřebují
odolnost vůči bolesti, protože
o zranění bohužel není nouze.
A v neposlední řadě jsou
také showmani, kteří chtějí
pobavit diváky. [ Text a foto: mz
chlapi napříč všemi silovými
sporty. Obvykle měří ke dvěma metrům a váží 140 až 180
kilogramů.
Zvládnou více než 400 kg
v mrtvém tahu, nad hlavu

INFO
Sponzoři Strongman 2018 Praha:
Městská část PRAHA 9 • Esejfy.net •
Soldima.cz • Ceskakoupelna.cz
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SVĚTOVÝ GOLF V ČESKU

GENERÁLNÍ PARTNER
SC-380926/03

TITULÁRNÍ PARTNER
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VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

PRVNÍ VÝKUPY
SRPEN 2018
ÚTERÝ 7. 8.
STŘEDA 8. 8.
ČTVRTEK 9. 8.

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

Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

SC-380957/01

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

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

