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INZERCE

Vážení čtenáři,
s létem je v naší městské 

části už šestnáct let spojen 
etnofest v parku Podviní ve 
Vysočanech s názvem Barev-
ná devítka, jehož popularita 
překročila hranice Prahy. 
Uskuteční se i letos poslední 
srpnovou sobotu. Jste srdeč-
ně zváni, ale počítat musíte 
se zvýšenými hygienickými 
podmínkami kvůli covid-19. 
Omezení se však nedotýká 
programu. Opět budou znít 
žhavé africké rytmy, česká 
cimbálovka, roztančí vás 
kubánská salsa…

Po celý srpen rovněž po-
kračují podvečerní koncerty 
v parku Přátelství – Prosec-
ká zastaveníčka a nové vý-
stavy jsou připraveny 

v naší Galerii 9, v Galerii 
Hala C v Libni nebo v Pra-
govka Gallery ve Vysoča-
nech. A Pragovka také zve 
do letního kina.

Pokud i prázdninové ob-
dobí pojímáte alespoň trochu 
pracovně a zajímáte se o 
veřejné dění, zapojte se do 
našich anket. I na základě 
vašich poznatků a postřehů 
budou identifi kovány zásad-
ní rozvojové potřeby měst-
ské části a přijata opatření 
k jejich realizaci. Ankety se 
týkají strategického plánu 
rozvoje devítky a vytvoření 
pocitové mapy naší městské 
části. Více informací o nich 
najdete v tomto vydání De-
vítky a na www.praha9.cz.

Příjemné léto
 Ing. Jan Jarolím

starosta MČ Praha 9
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Na Nové Harfě v Hloubětíně by měla 

vyrůst nová funkční městská čtvrť
V současné době pražský magistrát projednává další – už čtyřiadvacátou – vlnu změn územního plánu hl. m. Prahy. S návrhem, 

jak by mělo být řešeno transformační území Nová Harfa v Hloubětíně, přichází městská část Praha 9. Nechala vypracovat 

urbanistickou studii na tuto oblast, na jejímž základě by tu vyrostla plnohodnotná funkční městská čtvrť s bydlením 

a pracovními příležitostmi, centrálním pobytovým veřejným prostorem a veřejnou a občanskou vybaveností. 

Studii schválili zastupitelé MČ Praha 9 na svém jednání 23. června 2020.

Urbanistická studie se dotý-
ká území, které je vymezeno 
severně od ulice Poděbradské 
ulicemi U Elektry, beze-
jmennou ulicí u tramvajové 
zastávky Nademlejnská a linií 
bytových domů podél cyklo-
stezky na valu bývalé želez-
niční vlečky v ulici Modrého. 
Na jejím základě městská část 
Praha 9 požaduje změnu vy-
užití území z funkce „nerušící 
výroba a služby“ na funkční 
využití „všeobecně obytné“ 
území.

Aby tu vznikla plnohodnot-
ná městská čtvrť s bydlením, 
pracovními příležitostmi, 
službami a veřejnou vybave-
ností včetně dostatečné plo-
chy zeleně, navrhli architekti 
z ateliéru m4 architekti s.r.o. 
zvýšit koefi cient míry využití 
území z hodnoty „G“ na „H“ 
s tím, že více budou využívány 
plochy u Poděbradské ulice 
a méně v hloubi území s ohle-
dem na kapacitu dopravní sítě. 
To zároveň umožňuje vytvořit 
zelený park v podobě zeleného 
bulváru v severní části místo 
komunikace, která by nava-
zovala na ulice Poděbradská 
a Sousedíkova, jak v květnu 
letošního roku požadoval In-
stitut plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy (IPR). Tato silnice by 

zbytečně zatížila okolní dopra-
vou novou čtvrť a nadměrný 
počet aut přivedla i k Základní 
a mateřské škole U Elektry.

Nová tvář Nové Harfy

Základem nové čtvrti je měst-
ská třída Poděbradská, zele-
ný pás v severní části území 

a plánovaný centrální veřejný 
prostor ve středu území. 

Poděbradská ulice, která 
se mění z periferní radiály 
na městskou třídu, se stává 
přirozenou hranicí v jižní části 
tohoto urbanistického celku. 
Na severu je to park pod obyt-
nou zástavbou na valu bývalé 

vlečky. Park navazuje na Sou-
sedíkovu ulici a tvoří podél-
nou komunikační osu území. 
Zároveň je předělem mezi 
nově vznikající a už existující 
zástavbou.

Budoucí zástavba by měla 
tvořit pravoúhlou síť kolmou 
na Poděbradskou ulici. Pů-

O   S T U D I I

Jan Jarolím, starosta MČ Praha 9, (ODS/Svobodní):

Urbanistická studie týkající se transformace území Nová Harfa 
v Hloubětíně je první vlaštovkou, která komplexně řeší přerod 
brownfi eldu v živou městskou část. Na územích po bývalých 
průmyslových podnicích se sice postupně staví už mnoho 
let, ale většinou jejich transformace neprobíhala koncepčně. 
Jednat s majiteli pozemků většinou nebylo možné, protože je 
nakupovali coby investice do budoucnosti nebo i ke speku-
lativním účelům. Teprve když se pozemky dostaly do rukou 
investorů se stavebními plány, začali jsme mít partnery k jed-
nání, třebaže jsou dlouhá a složitá. V tomto případě se nám 
podařilo dohodnout konsensus mezi vlastníky pozemků, in-
vestory a obyvateli z okolí.

Marek Doležal, místostarosta MČ Praha 9, (TOP 09):

Za dobu, co na vysočanské radnici řešíme rozvojová úze-
mí, zvláště kolem Kolbenovy a Poděbradské ulice, jsme 
usilovali o vznik komplexní studie. Problémem je spousta 

vlastníků pozemků, které je složité dostat k jednacímu 
stolu. To dokládají i tři na sobě nezávislé žádosti o změ-
nu územního plánu v transformačním území Nová Harfa. 
V tomto rozvojovém území se nám ale podařilo zkoordino-
vat všechny vlastníky pozemků, i když to trvalo více než tři 
roky, zhruba od jara 2017. Výsledkem je jedna urbanistická 
studie s vysokou mírou regulativů, která ukazuje (třebaže 
zatím není závazná), jak by se území mělo vyvíjet (aby bylo 
prostupné, s dostatkem zelených ploch, občanskou vybave-
ností atd.). Investoři od samého začátku tedy vědí, co tady 
mohou realizovat, a jasno mají i obyvatelé deváté městské 
části. Je však třeba říci, že od urbanistické studie k vlastní 
stavbě bytových domů je ještě dlouhá cesta. Studie, kterou 
zastupitelstvo devítky v červnu schválilo, poslouží jako 
podklad pro změnu územního plánu na funkční využití 
území Nové Harfy na „všeobecně obytné“. Zároveň ji bu-
deme dále rozšiřovat na celé transformační území kolem 
Poděbradské ulice.
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vodní geometrie je uchová-
na ve stopě ulice U Elektry 
a v zachování některých 
původních industriálních ob-
jektů, jako např. administra-
tivního objektu SONY.

Veřejná a komerční vybavenost

Urbanistická studie počítá 
s tím, že by 49 procent plochy 
území tvořily veřejné prosto-
ry. Jejich hlavní dominantou 
bude zelený bulvár a centrální 
veřejný prostor. Veřejný park 
v severní části v podobě ze-
leného bulváru, který zaujme 
17 procent z ploch současného 
území „nerušící výroby a slu-
žeb“, by se rozkládal na 
11 tisících metrech čtvereč-
ních. Centrální veřejný prostor 
by zaujal 11 procent těchto 
ploch. Dále by na Nové Harfě 
měla být vybudována mateř-

ská škola se čtyřmi třídami, 
protože poptávku po místech 
ve školce bude pokrývat ka-
pacita Základní a mateřské 
školy U Elektry (více než 
70 míst v MŠ), jejíž stavba 
bude zahájena ještě letos.

Ke kvalitní občanské vy-
bavenosti nové čtvrti přispěje 
plánovaných 22 tisíc metrů 
čtverečních pronajímatelných 
ploch pro služby lékařů, zuba-
řů, fyzioterapeutů, decentrali-
zovaného úřadu apod. 

Komerční prostory se mo-
hou vzhledem k prostupnosti 
jednotlivých bloků, využití 
pasáží a v neposlední řadě 
dopravnímu řešení území 
– vytvoření paralelní ulice 
s Poděbradskou, která umožní 
zásobování a zastavení, roz-
kládat až na 9 tisících metrech 
čtverečních.

Veřejná projednávání studie

Návrh urbanistické studie 
Poděbradská na část trans-
formačního území Nová Harfa 
v Hloubětíně projednala de-
vátá městská část s občany 
z přilehlého okolí na místě 
budoucí čtvrti v září 2019. 
Přítomni jednání byli i členové 
komise rozvoje území Rady 
MČ Praha 9 a vlastníci pozem-
ků. V projektu je zohledněn 
např. požadavek členů SVJ 
v ulici Modrého, které sousedí 
s transformačním územím, 
na zachování zelené plochy 
při náspu bývalé vlečky a za-
chování odstupu nejbližších 
plánovaných objektů od ne-
movitosti SVJ, třebaže se jed-
nalo o požadavky nad rámec 
platné legislativy.

23. června studii schválili 
zastupitelé MČ Praha 9 a v čer-

venci ji starosta deváté měst-
ské části Jan Jarolím předložil 
Institutu plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy a Odboru územ-
ního rozvoje Magistrátu hl. m. 
Prahy jako podklad pro změnu 
funkčního využití území. mk, 

vizualizace: m4 architekti s.r.o.

I N F O

Vlastníci pozemků, na nichž 

je plánována nová městská čtvrť

Eurogiro Finance CZ
Elvia-PRO
Elvia
Elektra Park
Finep Hloubětín
PT-Transit
Hlavní město Praha
Crocodille Serv.
Rataj Jaromír, Rataj Jiří
Finep Hloubětín 61
Skupina vlastníků
SVJ

Devět plus jedna
Vládní opatření přijímaná v souvislosti s koronavirovou situací 

u nás nedovolují letos zorganizovat tradiční Svatováclavskou 

pouť na Proseku. Proto městská část Praha 9 přichází s no-

vou akcí 9+1.

„Oblíbený kulturní program, 
který bývá součástí Svato-
václavské pouti na Proseku, si 
zájemci mohou 20. září 2020 
najít na devíti místech v Pra-
ze 9, jako např. v parku Pod-
viní nebo parku Přátelství,“ 
říká místostarosta MČ Praha 9 
Adam Vážanský a dodává, že 
umělci si ten den najdou cestu 

i do Domova seniorů v Novo-
vysočanské. Proto název 9+1.

Program a místa scén přine-
seme v příštím vydání Devítky 
a najdete je i na www.praha9.
cz nebo facebooku Praha 
9-dobrá adresa. Na milovníky 
pouťových atrakcí bude čekat 
lunapark na parkovišti v Lito-
měřické. Text a ilustrační foto: mk

Pouťové atrakce Svatováclavské pouti na Proseku, ale bez kulturního programu, 
najdete v září na parkovišti v Litoměřické

O P O Z I C E  O  S T U D I I

Václav Vislous, předseda zastupitelského klubu Pirátů Prahy 9:

Když jsme vstoupili do Zastupitelstva MČ Praha 9 na podzim 
roku 2018, asi rok jsme na každém zastupitelstvu opakova-
li několik zásadních věcí. Naše městská část se velmi rychle 
rozvíjí, a přitom nemá ucelenou strategii, jak na ten rozvoj 
ve všech klíčových oblastech reagovat. Kritizovali jsme i to, že 
by se developeři měli více podílet na veřejném vybavení v okolí 
svých projektů.

Jedním z důležitých aspektů celostního rozvoje velkých 
území je také potřeba zadávat urbanistické studie na celé 
transformační celky. To proto, aby nám nevznikaly vzájemně 
nesourodé developerské projekty, u kterých bude chybět ob-
čanská a veřejná vybavenost, obchody a služby.

Urbanistická studie oblasti kolem Poděbradské proto měla 
od začátku naši podporu. Komplexní přístup k transformaci 
rozsáhlých území bývalých průmyslových areálů navíc využí-
val nejlepší mezinárodní praxe tak, aby vzniklo opravdu živé 
území, do kterého bude radost přijít i pro obyvatele širokého 
okolí. 

Radnice navíc začala připravovat také ucelenou studii stra-
tegického rozvoje, po které jsme dlouhodobě volali. Spustila 
se i pocitová mapa. Jsme rádi, že si Praha 9 bere některé naše 

priority za své. Nicméně úspěch těchto dvou projektů závisí 
na nás všech.
Chtěl bych vás proto požádat, abyste se zúčastnili dotazníku 
ke strategickému rozvoji (na webu Prahy 9), tak i pocitové 
mapy (na vlastním webu). Pojďme přispět k tomu, aby se nám 
v Praze 9 žilo v budoucnu ještě lépe!

Martin Hrubčík, předseda oblastní organizace ANO Praha 9:

Pořádek dělá přátele, chaos a účelový výběr je podhoubím pro 
mnohé nepravosti. Již před vstupem do zastupitelstva jsme 
volali po koncepčním přístupu k rozvoji a chodu městské 
části. Není tedy asi překvapením, že s naším vstupem do za-
stupitelstva se podílíme na tvorbě koncepčních materiálů. 
Urbanistická studie okolo ulice Poděbradská dává možnost 
náhledu budoucího rozvoje. Vždy je ale důležitá šíře občanské 
vybavenosti (školy, školky, parky, služby, parkování). Bude 
tedy velice zajímavé sledovat, zda bude obnova tohoto brown-
fi eldu kopírovat výsledky této studie. Podpořte naše snahy. Pro 
rozhodování jsou totiž důležitá data, a proto prosím vyplňte 
dotazník Pocitové mapy Prahy 9 a letní anketu, kde kromě 
klimatu pomůžete vydefi novat třeba i místa, kde se necítíte 
bezpečně.
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Praha 9 hospodařila i loni bez dluhů
Zastupitelé městské části Praha 9 jednomyslně schválili 23. června 2020 závěrečný účet devítky za loňský rok. 

MČ Praha 9 loni hospodařila 
s příjmy 678 milionů a výdaji 
599,3 milionu korun. Příjmy 
i výdaje byly proti původně 
schválenému rozpočtu vyšší. 
Schválený rozpočet na rok 
2019 počítal s příjmy zhruba 
440 milionů a výdaji 513,5 mi-
lionu korun.

Městská část loni vydělala 
678 milionů korun. Nejvíce 
peněz získala z takzvaných 
transferů, tedy převodů peněz 
ze státního rozpočtu, vlastních 
fondů a od hlavního města. 
Více, než se plánovalo, se vy-

bralo na místních 
poplatcích, hlav-
ně na poplatcích 
za užívání veřej-
ného prostranství, 
na poplatcích ze 
psů nebo z uby-
tovacích kapacit. 
Naopak asi o půl 
milionu nižší byly 
příjmy ze správ-
ních poplatků.

Na výdajích radnice loni 
utratila 599,3 milionu korun. 
Podle původně schváleného 
plánu chtěla městská část 

utratit asi 513,5 
milionu korun, což 
během roku ještě 
zvýšila na 746,6 
milionu korun.

Nižší byly běžné 
i kapitálové výdaje. 
Na investicích se 
ušetřilo 88,5 milio-
nu korun oproti 
upravenému roz-
počtu. Celkově bylo 

loni proinvestováno 234 milionů.
Oproti plánům se loni ne-

stihlo např. dokončit zbudo-
vání nového parku Zahrádky 

ve Vysočanech. Obnova pro-
storu podél vodního toku 
Rokytka bude hotová až letos. 
Dokončena v loňském roce 
nebyla ani rekonstrukce his-
torické budovy U Brabců. red

Už jste klikli na devítkovou 

pocitovou mapu?
Nově vytvářená Pocitová mapa městské části Praha 9 začíná vznikat na základě sběru názorů a po-

citů obyvatel devítky, které se týkají kvality životního prostředí v jejich bezprostředním okolí a kli-

matických změn, jež ho ovlivňují. Zapojit se do jejího vytváření může každý občan deváté městské 

části. Svými postřehy tak přispěje k návrhu změn, které mohou zlepšit prostředí na devítce.

Výsledky Pocitové mapy 
městské části Praha 9 zpra-
cuje Univerzita Palackého 
v Olomouci spolu se spol. 
CzechGlob. Budou sloužit 
jako podpůrné podklady pro 
plánování investičních akcí, 
vytváření koncepcí dopra-
vy, realizaci odpočinkových 
ploch nebo jako informace 
pro městskou policii, kde jsou 
lokality se zvýšenou krimi-
nalitou.

Jak pocitová mapa vzniká?

V první části mapy můžete 
pomocí dotazníku odpovídat 
na otázky ohledně nepřízni-
vých dopadů změny klimatu, 

kvality ovzduší nebo bezpeč-
nosti na území deváté městské 
části. Zároveň tu lze vyznačit 
konkrétní místa, kterých se 
vaše poznatky a pocity týkají, 
a doplnit k nim svůj komentář. 

Ve druhé části pocitové 
mapy máte možnost sami 
navrhnout opatření, které by 
vedlo ke zlepšení dané situa-
ce (např. zelená zeď, zelená 
střecha, fontána, infi ltrační 
plocha, park, stromořadí, 
komunitní zahrada, tůň, 
mokřad, vodní plocha, odvod-
ňovací systémy…).

Své odpovědi na dané otáz-
ky, ale i návrhy řešení můžete 
vyznačit v Pocitové mapě Pra-

hy 9, tedy počítačové aplikaci, 
kterou najdete na interneto-
vých stránkách MČ Praha 9 - 
https://www.pocitovemapy.
cz/praha9-klima-2020/. 
Mapa je aktivní od 1. července 
do 31. října 2020.

Jestliže nejste příznivci 
elektronických řešení, při-
pravila pro vás městská část 
Praha 9 i variantu offl  ine. 
V rámci různých setkání nebo 
debat s občany na podzim le-
tošního roku předloží zástupci 
vysočanské radnice účastní-
kům papírovou mapu, do níž 
na místě všechny připomínky 
přítomných zanesou. mk, Ilustra-

ce: MČ Praha 9

Zúčastněte se 

do 15. srpna 

letní ankety!
Máte zájem o veřejné dění 

ve svém bezprostředním oko-

lí? Pak neváhejte a zúčastně-

te se veřejné ankety. Městská 

část Praha 9 zpracovává 

strategický plán rozvoje 

a zajímá ji váš názor. 

„Anketa je sestavena tak, aby 
postihovala všechny běžné 
oblasti, které mají vliv na kva-
litu života. Ryzí zkušenost 
s tím, co na devítce chybí 
nebo naopak v současné době 
funguje, nám mohou zpro-
středkovat jedině samotní 
obyvatelé území. S tímto vě-
domím jsme sestavili veřejnou 
anketu, kterou využijeme při 
tvorbě výsledného strategic-
kého plánu,“ přibližuje smysl 
aktuální výzvy radní MČ Pra-
ha 9 Zdeněk Davídek. 

V anketě je možné vyjadřovat 
své názory do 15. srpna 2020. 
Na základě vyhodnocení veřejné 
ankety a dalších analytických 
podkladů budou identifi kovány 
klíčové rozvojové problémy 
a potřeby městské části. Násled-
ně budou v rámci strategického 
plánu zvolena opatření směřu-
jící k dosažení harmonického 
rozvoje městské části.  

O své podněty a názory se 
s námi můžete podělit  
na www.praha9.cz. red

I N F O

Termíny Zastupitelstva 

MČ Praha 9

Zastupitelé městské část Praha 9
budou do konce letošního roku 
společně jednat ještě 22. září 
a 24. listopadu 2020.
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Stavebních úprav se nádraží ve Vysočanech dočká v letech 2022–2023

Správa železnic zahájila přestavbu 

trati z Vysočan do Mstětic
Správa železnic zahájila v červnu rekonstrukci železnice z Mstětic do Prahy-Vysočan. Na trati do roku 2024 vznikne tříkolejný 

úsek a nová zastávka Praha-Rajská zahrada. Stanici ve Vysočanech pak čeká zásadní proměna. Celkové náklady na stavbu 

jsou více než 5,4 miliardy korun.

Téměř 15kilometrový úsek, 
který je klíčový zejména 
v pražské příměstské dopravě, 
by měl po přestavbě získat ko-
ridorové parametry. Zvýší se 
i maximální traťová rychlost, 
která by po instalaci zabezpe-
čovače ETCS měla vzrůst 
ze současných 100 km/h
až na 160 km/h. Po rekon-
strukci vznikne v tomto 
úseku tříkolejná elektrifi ko-
vaná trať pro vlaky směřující 
z Prahy do Lysé nad Labem či 
Neratovic. Součástí přestavby 
je totiž i rekonstrukce jedno-
kolejné trati Praha – Turnov 
v úseku od stanice Praha-
-Vysočany po odbočku Skály 
(včetně). Z dopravního hle-
diska se počítá se změnou této 
odbočky na výhybnu.

Přestavba vysočanského nádraží

Další části modernizace trati 
se týkají také stanic a zastá-
vek na úseku. Projekt počítá 
s přestavbou nádraží ve Vyso-
čanech.
K dispozici budou tři hlavní 
a tři předjízdné koleje, které 
doplní účelová kolej Správy 
železnic. Jedna ze dvou vleček 
zapojených do této stanice, 
která je již úředně zruše-
na, bude snesena, druhá se 

zachová bez rekonstrukce, 
pouze s úpravou jejího zapo-
jení do zrekonstruovaného 
kolejiště.

Nástupiště jsou navržena 
tři, dvě ostrovní s délkou 302 
a 300 metrů, a jedno vnější 
s délkou 200 metrů. Čekající 
cestující bude chránit zastře-
šení na všech nástupištích.

Stávající výpravní budova, 
která je v současné době ne-
vhodně umístěna uprostřed 
kolejiště, bude nahrazena 
novou odbavovací halou 
na úrovni vstupu do podcho-
du z Paříkovy ulice. Všechna 
nástupiště propojí opravený 
a rozšířený podchod v nové 
poloze, přibude druhý pod-
chod.

Bezbariérový přístup na ná-
stupiště zajistí eskalátory 
a výtahy z podchodu. Druhý 
podchod nebude vzhledem 
ke stísněným poměrům 
a umístění výstupů na začátku 
nástupišť přístupný bezbarié-
rově.

Vysočanská radnice pláno-
vané změny vítá, ráda by však 
zachovala část podchodu ze 
70. let 19. století s dlážděním. 
„Tento podchod – původně 
stoka, který dosud lidé využí-
vají, patří k nejstarším v me-

tropoli a má svou atmosféru. 
Nově by mohl sloužit napří-
klad jako výstavní prostor,“ 
konstatuje radní pro dopravu 
MČ Praha 9 Tomáš Holeček. 

„Stavební práce, které mno-
zí už pozorují, se zatím týkají 
budovy s technologickým 
zázemím, samotná přestavba 
vysočanského nádraží je plá-
nována od dubna 2022 do jara 
2023,“ upřesňuje místostaros-
ta MČ Praha 9 Marek Doležal 
a dodává: „Stavební fi rmy 
se budou snažit odvážet suť 
a přepravovat stavební materi-
ál především po kolejích, aby 
silniční dopravu v Praze 9 za-
tížily co možná nejméně.“

Vysočanská radnice záro-
veň jedná s investorem, aby 
na volných místech u nádraží 
vzniklo více parkovacích míst 
pro rezidenty devítky.

Nová zastávka Rajská zahrada

Na trati dále přibude v bez-
prostřední blízkosti metra 
zastávka Praha-Rajská zahra-
da. Pražský magistrát propojí 
železniční zastávku se stanicí 
metra novou lávkou, která 
povede přes frekventovanou 
Chlumeckou ulici. Úpravy jsou 
plánovány i na dalších místech 
– ve stanici Praha-Horní Po-

černice, na zastávce v Zelenči 
a přestavba se týká i stanice 
v Mstěticích.

Náklady stavby

Projekt je spolufi nancovaný 
EU z programu Nástroj Evrop-
ské unie pro propojení Evropy. 
Celkové odhadované náklady 
činí 4,43 mld. Kč bez DPH, 
z toho maximální výše pod-
pory EU bude 3,5 mld. Kč. Ná-
rodní fi nancování zajistí Státní 
fond dopravní instrastruktury.

Stavbu zajišťuje sdružení 
fi rem Subterra, OHL ŽS, Eu-
rovia CS a Elektrizace želez-
nic Praha. mk, vizualizace: SŽ

I N F O

Časový harmonogram optimalizace 

traťového úseku 

Mstětice – Praha-Vysočany

září 2015: stanovisko EIA (posudek vlivu 
stavby na životní prostředí)
červenec 2016: schválení záměru 
projektu
leden 2017: vydání územního rozhodnutí
květen 2018: vydání stavebního povolení
květen 2019: vyhlášení výběrového 
řízení
květen 2020: zahájení stavby
2022-2023: přestavba nádraží Praha-
-Vysočany
březen 2024: uvedení trati do provozu
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INZERCE

Veřejný prostor je delikátní kategorie
V nově vznikající čtvrti Emila Kolbena, v těsném sousedství vysočanské Pragovky, byl v červnu vztyčen první ze čtyř sloupů Emila 

Kolbena připomínajících odkaz slavného podnikatele a inovátora. Autorem čtveřice děl je český sochař Matěj Hájek, který se ve spo-

lupráci s ateliérem krajinářské architektury LAND05 podílel i na návrhu celého veřejného prostoru v této nově rostoucí čtvrti.

Co stálo za vznikem díla Sloupy 
Emila Kolbena?  
Architektka Martina Forej-
tová, která se svým týmem 
pracovala na návrhu veřejného 
prostranství ve čtvrti Emila 
Kolbena, za mnou přišla s ná-
padem umístit do klíčových 
orientačních bodů čtvrti 
plastiky – sloupy. Navrhl jsem 
čtyři motivy, které vycházejí 
ze značení funkcí elektrotech-
nických schémat. Předlohou 
jsou tedy dvojrozměrné grafi c-
ké symboly, které jsem rozpo-
hyboval do prostorových fi gur.

Plastika Rezistor je prv-
ní z realizovaných návrhů. 
Záměrně jsem užil starého 
značení pro symbol rezistoru, 
který se do současnosti užívá 
v elektrotechnickém značení 
ve Spojených státech. Odka-
zuji tím k přelomové etapě 
působení Emila Kolbena v zá-
moří.

Kde jste pro tento soubor insta-
lací čerpal inspiraci?
Při studii námětu jsem měl 
prostor poznat detailněji 
příběh Emila Kolbena. Jeho 
životní příběh na mne hluboce 
zapůsobil a je překvapivé, jak 
málo jsou fakta o něm známá. 
Pracovně jsem si projekt na-
zval „Futurophilia“ a v duchu 
odvážného jednání se pustil 
do progresivního návrhu. 
Po zvážení možností lokality 
a řadě dalších diskusí s kraji-

náři a klientem jsem se vrátil 
z oblak zpět na zem. Výsled-
kem je plastika ve funkčně 
minimalistickém stylu, která 
nakonec pro daný motiv na-
bývá adekvátní formy.

Jak nahlížíte na umění ve veřej-
ném prostoru v nově vznikají-
cích rezidenčních čtvrtích?
Veřejný prostor je delikátní 
kategorie. Hranice termínu 
vibruje. Umění je zde také 
proto, abychom si mohli 

pokládat tuto otázku znovu 
a znovu. A znovu a znovu na-
lézali nová a platná řešení. To 
je projev živé kultury.

Pokud jde o disciplínu 
plastika ve veřejném pro-
storu, byla by přinejmenším 
nuda pohlížet na ni pouze 
jako na estetický doplněk 
prostoru. Stejně tak jako se 
na architekturu dívat pouze 
jako na pouhý nástroj. Mno-
hem zajímavější je vnímat, 
co vzniká mezi těmito dvěma 
kategoriemi. Plastika může 
nést funkci. Může být herním 
prvkem, může být rozhled-
nou. Pavilon či altán může být 
sochou. V každém případě 
jsou součástí konkrétního 
prostředí, prostoru, kterému 
vtiskují jedinečnost a identi-
tu. Takto o prostorové tvorbě 
uvažujeme v našem SKULL 
studiu. To jsme založili prá-
vě z tohoto popudu, protože 
podobné otázky volají po své 
odpovědi. Text a foto: bl

Rezistor – první ze čtyř sloupů Emila Kolbena v nově vznikající čtvrti Emila Kolbena

Sochař Matěj Hájek

M A T Ě J  H Á J E K

Český umělec, zakládající člen umělecké 
skupiny Ztohoven.
Užívá také pseudonym Otto Horší.
Narodil se v roce 1982 v Praze.
V roce 2003 zahájil studium na Akademii 
výtvarných umění v Praze v ateliéru no-
vých médií Veroniky Bromové, po roční 
přestávce (2006–2007) začal studovat 
sochařství v ateliéru Jaroslava Róny, 
u nějž v roce 2010 absolvoval.

www.ceskydomov.cz
Inzerce v Devítce telefon: 734 505 923; e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
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Lidl otevřel novou prodejnu v Sokolovské 

a podpořil děti z mateřské školy
Svou novou prodejnu otevřela společnost Lidl v pondělí 13. července 2020 v Sokolovské ulici. Zákazníci ji najdou ve stávající 

zástavbě u metra Vysočanská.

Jedná se již o 40. prodejnu 
Lidlu v hlavním městě. Jejím 
otevřením pak Lidl zaokrouh-
lil celkový počet svých prode-
jen v České republice na 260.

Nová prodejna v Sokolovské je 
otevřena denně od 7 do 21 hodin, 
v neděli pak od 8 do 21 hodin.

Zákazníky čeká pohodlné 
nakupování v moderních pro-
storách. Lidl totiž nahradil dří-
vější prodejnu potravin z řetězce 
Norma a od základů ji změnil. 
Vybavena je vlastní pekárnou, 
díky které je v nabídce vždy 
čerstvé pečivo. Vedle rozsáhlého 
úseku čerstvých potravin – 
ovoce a zelenina, maso a mléč-
né výrobky – zákazníci jistě 
uvítají také dostatečný počet 

pokladen s velkým odkládacím 
prostorem. „Nechybí ani Wi-fi  
připojení zdarma, ve vstupním 
prostoru pak možnost zakou-
pení kávy s sebou z automatu 
vyrobeného speciálně pro pro-

dejny Lidl a s nápoji z našeho 
sortimentu,” doplnila mluvčí 
společnosti Lidl Zuzana Holá.

Zákazníci zvyklí jezdit na ná-
kupy autem mohou využívat 
parkoviště, které se nachází 

za prodejnou, ale je třeba počí-
tat s jeho omezenou kapacitou.

Více než 121 tisíc korun 
na učební pomůcky pro děti

První den otevření prodejny 
Lidl v Sokolovské ulici byl spo-
jen s podporou Mateřské školy 
U Vysočanského pivovaru, jejímž 
zřizovatelem je MČ Praha 9. Pod-
pořili ji v pondělí 13. července 
všichni zákazníci, kteří tu nakou-
pili za více než 300 Kč. Společnost 
Lidl totiž daruje mateřské škole 
z každého nákupu nad 300 Kč 
uskutečněného v tento den 
částku 50 Kč – celkem parád-
ních 121 350 korun. Za darované 
fi nance školka nakoupí učební 
pomůcky pro děti. red, foto: Lidl

Od 13. července nakupují zákazníci Lidlu v nové prodejně v Sokolovské ulici v Praze 9.

Modré dveře nabízí psychoterapie zdarma
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú., které se dlouhodobě zaměřuje na komplexní pomoc veřejnosti v oblasti duševního zdraví, 

nyní nabízí psychoterapie a psychologické poradenství zdarma pro osoby registrované na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí).

Díky dvěma projektům cíleným 
na podporu rodin – Psycholo-
gické poradenství pro rodiny 
a Terapie pro rodiny – může 
nyní centrum nabídnout své ji-
nak zpoplatněné služby zdarma. 

Pro koho je psychoterapie?

Psychoterapie je vhodná pro 
kohokoliv, kdo o ni projeví 
zájem. Může výrazně přispět 
ke zlepšení vztahů s blízkými, 
zefektivnění komunikace v ro-
dině, ale i poskytnout prostor 
pro úlevu v tíživé životní situ-
aci. Psychoterapie umožňuje 
mluvit o jakýchkoliv obtížích, 
starostech a myšlenkách. Vše, 
co klient řekne, je důvěrné, 
psychoterapeut jej za to nijak 

nehodnotí a neodsuzuje. Je pro 
svého klienta průvodcem, kte-
rý pozorně naslouchá a pomáhá 
mu vyznat se v tom, co prožívá. 
Psychoterapie je určena lidem 
s duševním onemocněním, ale 
stejně tak je běžně využívána 
lidmi, kteří sami sebe považují 
za silné a stabilní osobnosti, 
pouze se dočasně se ocitli v si-
tuaci, kdy si potřebují vyjasnit 
některé otázky nebo chtějí 
s odborníkem pracovat na do-
sažení svých cílů a zlepšení své 
celkové psychické pohody.

Buďte odpovědní

Říct si o odbornou pomoc 
v oblasti duševního zdraví 
je známkou zodpovědného 

přístupu, nikoliv projevem 
slabosti. Každého z nás v ži-
votě potkávají situace, které 
jsou složité, a je normální, 
že si s nimi neumíme pora-
dit nebo se s nimi nechceme 
svěřovat svému okolí. Svěřit 
se se svými potížemi někomu 
nezaujatému, kdo je navíc 
odborníkem v psychologii či 
psychoterapii, může být jed-
nak jednodušší, a jednak pří-
nosnější, než o nich mluvit se 
svými přáteli nebo známými. 

Psychologické a psychotera-
peutické služby zdarma je mož-
né využít do konce roku 2020 
v pobočce Terapeutického cen-
tra Modré dveře v Praze-Hos-
tivaři, K Horkám 23/16. Jsou 

přístupné jednotlivcům, párům 
a rodinám žijícím trvale v Praze 
nebo Středočeském kraji, kteří 
jsou zde evidováni na kterém-
koliv OSPOD.  Aktivity projek-
tu Psychologické poradenství 
pro rodiny 2020 jsou podpořeny 
Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí z dotačního progra-
mu Rodina, aktivity projektu 
Terapie pro rodiny 2020 jsou 
podpořeny Magistrátem hlav-
ního města Prahy z dotačního 
programu Rodinná politika. 
Neváhejte se v případě zájmu 
objednat nebo zavolat pro bližší 
informace na tel.: 727 864 785. 
Pro více informací o Modrých 
dveřích navštivte www.mod-
redvere.cz. Tým Modrých dveří Praha

I N F O

Sociální služby Praha 9 hledají pečovatele
Pro nadstandardní Domov seniorů 

Novovysočanská v Praze 9 

hledáme pečovatelku/pečovatele. 

Úkolem pracovníka je individuálně přizpůsobená 
péče o seniory (dopomoc s hygienou, oblékáním, 
stravováním, pohybem atd.), vždy podle přání 

klienta. Pracovník bude pracovat ve směnách, 
jejichž rozvržení je fl exibilní.
Podmínkou je velmi dobrý vztah k seniorům, 
trpělivost a příjemné vystupování.
Domov poskytuje i paliativní péči, výhodou je 
znalost paliativního přístupu.
Nabízíme možnost ubytování, hlídání dětí 

od 1 do 4 let, dobré platové ohodnocení, možnost 
se vzdělávat (i podle vlastních zájmů v oblasti 
péče), možnost podílet se na aktivizacích, výborný 
kolektiv, dobrá strava s příspěvkem zaměstnava-
tele, možnost ovlivnit výběr směn (např. možnost 
při práci studovat).
Bližší informace podá Iveta Vlčková 

tel.: 284 086 901, vlckova@ssspraha9.cz

Sociální služby Praha 9
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9,

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

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROGRAM:

3. 8. 2020 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní taneční zumba kurz pro seniory /pohyb, 
posilování, tanec/ zdarma 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty, Scrable 12:00 – 15:00
Počítač, internet – možno využít, 
zdarma 12:00 – 16:00

4. 8. 2020 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Společenské hry – karty, Scrable 12:00 – 15:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 
14:00 – 15:00
Počítač, internet – možno využít, 
zdarma 12:00 – 16:00

5. 8. 2020 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra, 
kterou zvládne každý senior 9:00 – 10:00
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat) 9:00 – 14:00

Dílnička šikovných rukou – výrova drátěného 
košíku 13:00 – 15:00

6. 8. 2020 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní taneční zumba – kurz pro seniory /pohyb, 
posilování, tanec/ zdarma 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty, Scrable 12:00 – 15:00
Počítač, internet – možno využít,
zdarma 12:00 – 16:00

7. 8. 2020 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Celodenní výlet na zámek Veltrusy – prohlídka 
zámku, daňčí obora, procházka parkem. 70 Kč. 
Sraz v 8:10 hod., Kobylisy - Linka RegBus 370 
směr Kralupy n./V. Odjezd v 8:30 hod.

10. 8. – 21. 8. 2020 
Dovolená – zavřeno
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15

24. 8. 2020 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní taneční zumba – kurz pro seniory /pohyb, 

posilování, tanec/ zdarma 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty, Scrable 12:00 – 15:00
Počítač, internet – možno využít, 
zdarma 12:00 – 16:00

25. 8. 2020 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Společenské hry – karty, Scrable 12:00 – 15:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 
14:00 – 15:00
Počítač, internet – možno využít, 
zdarma 12:00 – 16:00

26. 8. 2020 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih/100Kč, je nutné se 
objednat 9:00 – 14:00
Rozloučení s prázdninami: Posezení na terase, 
občerstvení i vlastní výroby vítáno. Zpívání s ky-
tarou, sdílení zážitků, fotografi í… Jste srdečně 
zváni! 13:30 – 15:30

27. 8. 2020 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Pétanque závěrečný turnaj pro seniory, 
o ceny… 9:00 – 10:00
Letní taneční zumba – kurz pro seniory /pohyb, 

posilování, tanec/ zdarma 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty, Scrable 12:00 – 15:00

28. 8. 2020 – PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Vycházka, zajímavá komentovaná prohlídka 
krokodýlí zoo v Holešovicích. Vstupné 120 Kč. 
Sraz v 9:30 hod. v Harrachovské 422/2, 
Praha 9. Zájemci, hlaste se u vedoucí A. Dundě-
rové 10:00 – 12:00

Pozvánky na akce v září

2. 9. 2020 – STŘEDA
Přednáška, beseda s historičkou PhDr. A. 
Karkulovou – Historie Pražského hradu 
13:15 – 14:30

9. 9. 2020 – STŘEDA
Přednáška, beseda s kurátorkou muzea: Starý 
židovský hřbitov, Staronová synagoga 
13:15 – 14:30

16. 9. 2020 – STŘEDA
Výjimečná, zážitková přednáška, beseda 
s horolezcem, cestovatelem, fi lmovým doku-
mentaristou, spisovatelem, fotografem o jeho 
dobrodružném zdolávání himalájským a dalších 
světových velehor. Poutavé vyprávění, fi lmové 
ukázky, fotografi e. Zdarma. 13:15 – 14:30

10. ročník komunitní 

akce PROSEKNEME
Klub Harfi ca městské části Praha 9 a Terénní program Prahy 9 

Proxima Sociale pořádají 10. ročník komunitní akce PROSEKNEME.

Ve čtvrtek 27. srpna od 15 do 19 
hodin je v parku Přátelství pro 
dětské i dospělé návštěvníky 
přichystána zdarma řada zají-
mavých aktivit, např. grafi tti 
workshop, trampolína, turnaj 
ve fotbálku, výtvarná dílna, 
kadeřnický salon, polaroidový 
fotokoutek. Během odpoled-
ne se můžete těšit na setkání 
s youtuberem a také parkou-
ristou Sáhirem. Zajímavé ak-
tivity si pro návštěvníky akce 
připravila i Městská knihovna 
Praha 9 a Dům dětí a mládeže.

Pro všechny návštěvníky 
bude tradičně připraveno vý-

borné občerstvení a celé od-
poledne se o hudební produkci 
bude starat DJ BASS.

Na závěr tohoto pestrého 
odpoledne letos poprvé pro-
běhne i slosování tomboly 
s překvapením. Těšíme se 
na každého, kdo bude chtít 
s námi strávit zajímavé a po-
hodové srpnové odpoledne. 

Poděkování patří MČ Praha 9
a Magistrátu hlavního města 
Prahy za poskytnutí fi nancí 
na toto již tradiční srpnové 
loučení s prázdninami. 
Text a foto z minulých ročníků Prosekneme 

Klub Harfi ca

Letní tábor Bezpečné 

prázdniny s klubem Harfi ca
Volnočasový klub Harfi ca městské části Praha 9 je bezpečný 

prostor pro všechny holky a kluky od 8 do 17 let, kteří hledají 

místo, kde se scházet, popovídat si nebo se něco nového naučit.

Letos o prázdninách již po-
patnácté klub Harfi ca pořádá 
v termínu 30. července až 
6. srpna pro Harfi čaky letní 
tábor. Děti teď prožívají pod 
hradem Buben na Plzeňsku 
týden v „tajemné džungli“. 
Dny plné pestrých her a výletů 
pro kluky a dívky připravil 

zkušený tým pracovníků klu-
bu Harfi ca.

Přejeme všem krásné léto 
a těšíme se na všechny po ná-
vratu z tábora opět v klubu 
Harfi ca, kde je i po zbytek 
prázdnin pro děti připraven 
zajímavý program. Text a foto: 

Harfi ca

Z letního tábora s klubem Harfi ca
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J U B I L A N T I

Upozornění:

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

80 let

Petr Dobřichovský
Věra Křenková
Václav Jindřich
Vlasta Stanichová
Anna Lucia Brčková
Štepan Holouš
Robert Jedlička
Vasil Hrinda
Jana Hurychová
Jan Špinka
Miroslava Rezková

Vlasta Danišíková
Milada Zatloukalová
Hana Weidenthalerová

85 let

Helena Princová
Jan Kefurt
Marie Jírová
Miluška Matoušová
Zdeněk Formánek
Ladislav Slavík
Josef Hněvsa

Eliška Hlávková
Václav Mužík
Anna Mikolášková

90 let

Jaroslav Kudláček
Pavel Lavka
Ivana Kuklová

91 let

Zdeňka Kroupová
Eva Kolárová

92 let

Anna Strouhalová

93 let

Milena Odehnalová
Marie Sokolíková

94 let

Hana Klusáková
Jiřina Řeháková

100 let

Břetislav Vejvoda Blahopřejeme!

Vysočanská „V“
Našim seniorům z Vysočanských „V“ přejeme krásné slun-

né prázdniny plné pohody a zdraví a těšíme se na setkání 

po prázdninách.

Poslední měsíce jsme všichni 
museli bojovat s nástrahami 
a překážkami koronavirové 
epidemie, ale na podzim už 
zase připravujeme společné 
akce.

1. října

Divadlo Gong: Jana Šterbová-
-Veberová v pořadu Veselá 
opereta pro pohodu a radost.      

10. listopadu

Divadlo Gong: Setkání s muzi-
kantem Petrem Sovičem a pís-
ničkami nejen z gramofonu.

1. a 2. prosince

Divadlo Gong: Marcel Zmožek 
s kapelou v pořadu Už nám 
lásko není 20 let…

22. října

Obřadní síň vysočanské rad-
nice: Stáňa Hošková v divadle 
jednoho herce ve vystoupení 
„Já, Kunhuta Uherská, krá-
lovna česká“. 
V podzimních termínech, kte-
ré budou upřesněny, se mů-
žete těšit na setkání s Irenou 
Holšan-Černou, která šaty 
z módní přehlídky doprovodí 

zajímavým povídáním o módě 
první republiky. Zlatuše Kno-
llová zase zájemce slovem 
i obrázky provede Th ajskem. 
A plánuje se další z oblíbených 
vycházek s průvodkyní Pavlou 
Lešovskou.

Tipy na podzimní výlety

Ing. Milena Sommerová 
ve spolupráci s Centrem 
celoživotního vzdělávání 
a Krajskou radou seniorů hl. 
m. Prahy pořádá podzimní 
výlety. Přihlášky a podrobné 
informace o výletech získáte 
na tel.: 607 724 442 nebo pro-
střednictvím e-mailu: mile-
nasommerova@gmail.com.

24. září: Hronov, Broumov 
a broumovský klášter
3. října: Frýdlant, Hejnice, 
Rumburk
8. října: zámek Nový hrad, 

Stekník, Březno, Louny
10. a 11. října: Velké Bílovice, 
Znojmo, Olbramovice, zámek 
Rosice
15. října: Dobříš, Vysoká 
u Příbramě, Nový Knín
17. října: Červená Lhota, Sezi-
movo Ústí, Klokoty
22. října: Tachov, Světce u Ta-
chova, Bor u Tachova RPí, foto: jd

Stáňa Hošková se v divadle jednoho herce 
představila už jako Eliška Přemyslovna, 
v říjnu ji uvidíte coby Kunhutu Uherskou

Vzpomínky pamětníků ožívají v reportážích žáků ZŠ 
Slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů se 

uskuteční 3. září 2020 od 17 hodin v obřadní síni vysočanské 

radnice, Sokolovská 14/324 v Praze 9. 

Letošní projekt Příběhy našich 
sousedů přibližuje žákům dru-
hého stupně, a nejen jim, vzpo-
mínky devíti pamětníků z Pra-
hy 9, jejichž životy význam-
ně ovlivnily dějinné události 
20. století, které se odehrály 
na území České republiky. 

Do projektu, který se na de-
vítce koná již poněkolikáté, se 
zapojilo celkem devět žákov-
ských týmů z pěti základních 
škol a jednoho gymnázia. 
Pod vedením svých učitelů 
zaznamenali pamětnická vy-
právění žáci ze ZŠ Balabenka, 

ZŠ Špitálská, ZŠ Novobor-
ská, ZŠ Litvínovská 500, ZŠ 
Litvínovská 600 a gymnázia 
Špitálská. V průběhu bez-
mála sedmi měsíců nejdříve 
natáčeli vyprávění místních 
pamětníků, dohledávali do-
kumentární materiály k jejich 
příběhům a zaznamenávali 
průběh práce na fotografi ích. 
Ze shromážděných podkladů 
pak vytvořili vlastní doku-
mentární díla v podobě au-
dionahrávky, krátkého videa 
nebo animovaného fi lmu. Ty 
budou uloženy v přístupném 

archivu na webu společnosti 
Post Bellum.

Přijďte se podívat!

Jednotlivé příběhy žáci před-
staví odborné i široké veřej-
nosti na slavnostní prezentaci 
3. září na vysočanské radnici. 
Mezi pamětníky, jejichž osudy 
jednotlivé týmy zpracovávaly, 
patří Františka Čoková, Ing. Ja-

romír Kerhart, PhDr. Marie Rút 
Křížková, Hana Lapková, Jiří 
Král, Petr Miller, Svatoň Miroš, 
Miroslav Seník a plk. v.v. Jan 
Vondráček. 

V rámci slavnostního odpo-
ledne odborná porota posoudí 
dokumentární díla žáků ulo-
žená na webu i jejich prezen-
taci před publikem a vybere tři 
vítězné projekty. Text a foto: lt

P Ř Í B Ě H Y  N A Š I C H  S O U S E D Ů

Projekt vznikl pod taktovkou Post Bellum a radnice městské části Praha 9.
Od roku 2012 do dubna 2020 se do projektu Příběhy našich sousedů v celé České re-
publice zapojilo už 663 českých škol s 4276 žáky a studenty, kteří zdokumentovali 1015 
pamětnických příběhů.
Cílem nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou 
moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. 
Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na webu www.pribehynasichsousedu.cz.  
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Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Termín voleb do Senátu Parlamentu České republiky stanovil prezident republiky na 2. a 3. října 2020, kdy se uskuteční první 

kolo voleb. Volební místnosti se otevřou jako vždy v pátek ve 14 hodin, uzavřou ve 22 hodin, v sobotu bude hlasování pokračo-

vat od 8 hodin a volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin. Pokud nebude senátor zvolen v prvním kole, bude se konat druhé 

kolo voleb ve dnech 9. a 10. října 2020 ve stejných hodinách jako kolo první.

Kdo bude volit?

Volby do Senátu se budou tý-
kat voličů s trvalým pobytem 
ve volebním obvodu č. 24, to 
znamená v celé městské části 
Praha 9 s výjimkou katastrů 
Hrdlořezy, Hloubětín a Male-
šice. Do Senátu tedy nebude 
volit část voličů s trvalým po-
bytem patřícím do volebního 
okrsku č. 9004 a ve volebním 
okrsku č. 9006. Volby do Se-
nátu nebudou probíhat vůbec 
ve volebním okrsku č. 9018. 
V těchto částech městské části 
Praha 9, které patří do se-
nátního obvodu č. 26, volby 
do Senátu proběhly v říjnu 
roku 2018. 

V zářijovém čísle měsíčníku 
Devítky přineseme seznam 
všech volebních místností, 
včetně seznamu domů, které 
do toho kterého okrsku patří, 

a další důleži-
té informace 
k nadcházejícím 
volbám.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky 
budou distribuo-
vány do schrá-
nek voličům 
nejpozději 
tři dny přede 
dnem voleb, tj. 
do 29. září 2020. 
Pokud někdo 
hlasovací lístky 
do schránky 
nedostane, ob-
drží je ve voleb-
ní místnosti.
V případě konání druhé-
ho kola voleb se nebudou 
hlasovací lístky doručovat 
do schránek voličům, ale bu-

dou k dispozici 
přímo ve vo-
lební míst-
nosti.

Informace 
o místu voleb-
ní místnosti 
bude v obálce 
spolu s hlaso-
vacími lístky, 
kterou najde-
te ve svých 
schránkách.

Údaje o sobě 
si můžete 
zkontrolovat
Pokud se 
chcete ujistit 
o správnosti 

vašich údajů v seznamu voli-
čů, obraťte se na pracovnice 
infocentra v budově Úřadu 
městské části Praha 9, které 

po předložení platného dokla-
du totožnosti zkontrolují, zda 
jste zapsáni v seznamu voličů.

Chcete se zapojit do práce 
v okrskové volební komisi?

Pro všechny, kteří se chtějí za-
pojit do práce v okrskové vo-
lební komisi a pomoci nám se 
zajištěním zdárného průběhu 
voleb, otiskujeme přihlášku, 
kterou je potřeba po vyplnění 
odeslat s označením „VOLBY“ 
na adresu Úřadu MČ Praha 9, 
Sokolovská 14/324, 180 49 
Praha 9. Přihlášku lze poslat 
také elektronicky na e-mail: 
cervenkovaj@praha9.cz nebo 
předat osobně na radnici pra-
covnicím infocentra.

Na všechny vaše případ-
né dotazy odpoví Bc. Jar-
mila Červenková na tel.: 
283 091 124. red

PŘIHLÁŠKA

za člena okrskové volební komise pro konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky, 

které se uskuteční ve dnech 2.-3. října 2020 (případné druhé kolo ve dnech 9.–10. října 2020) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

příjmení                                            jméno                                      titul                                            datum narození

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tel. byt                                                     mobilní tel./tel. zaměstnání                                                            e-mail

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

adresa bydliště                                                                                    PSČ

oblast, ve které bych chtěl pracovat:

(Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

datum                                                                                                    podpis
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Open Air Festival PODVINÍ 2020 

aneb DUNAJ se valí Vysočany
Letošní rok byl zatím pro kulturu v Čechách dost smutným časem a nevhodný dárek z Číny nás mimo mnoha jiného připravil 

i o letošní ročníky tradičních festivalů PROSECKÉ MÁJE a FOLKOVÉ PODVINÍ. Ale naštěstí 21. ročník Open Air Festivalu POD-

VINÍ se nakonec díky rozhodnutí městské části Praha 9 uskuteční 3. září 2020 od 16.30 hodin opět v přírodním parku Podviní, 

a tak podzimní alternativně-beatová sklizeň zachrání alespoň část kulturní tradice.

 • DUNAJ
 • BBP - podzemní orchestr
 • Phil SHOENFELT & SOU-
THERN CROSS

 • SDRUŽENÍ RODIČŮ 
A PŘÁTEL ROPY

 • MAJEROVY BRZDOVÉ 
TABULKY

Festival zahájí dnes už le-
gendární MAJEROVY BRZDO-
VÉ TABULKY, kapela, která už 
dlouhá léta patří mezi perly 
vydavatelství Indies. Toto je-
dinečné uskupení se pohybuje 
na pomezí folku, beatu a ex-
perimentálního písničkářství 
a na scéně působí už od roku 
1986. Jejich hudba je plná 
pocitů, světla i stínů a ticha, 
které hraje, ale i něčeho nepo-
jmenovatelného uvnitř kaž-
dého z nás. Na kontě mají pět 
řadových alb a jedno živé CD. 
Ze světa svých křehkých tónů 
se dostaly MBT na čas i mezi 
regulérní beatové kapely, a to 
snad jen proto, aby se odtud 
zase vrátily zpět do svých 
tichých a magických vod. 
Několik dlouhých let kapela 
vůbec nevystupovala, neboť 
nemoci, žel bohu, nechodí jen 
po horách. Ale asi před rokem 
se pánové a dáma opět vrátili 
na pódia, a to ve své původ-
ní sestavě, včetně zpěvačky 
Andrey Landovské. Vystupují 
málo, snad aby i pro ně byl 
každý koncert malým svátkem. 
Tahle muzika je křehká, tichá 
radost a každý z nás, kdo otevře 
své srdce, bude odměněn.

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁ-
TEL ROPY – kapela ještě 
podivnější než její název, ale 
skuteční znalci s vytříbeným 
vkusem dobře vědí. Patří mezi 
nemnoho opravdu zajímavých 
alternativních souborů, které 
jsou neprávem opomíjeny, 
přestože pódia rockových 
klubů brázdí už téměř třicet 
let a zasloužil by si daleko 
větší porci té pomíjivé světské 
slávy. Jeho skladby jsou sku-
tečný experimental. Rytmické 
pasáže krájí zvuk saxofonů, 
aby vzápětí kytara, basa, bicí 
začaly frázovat v punkových 
rytmech a do položené kláve-
sové plochy zazněla deklama-
ce nerudného pěvce Romana. 

Dekadentně půvabné a sar-
kastické texty jsou neodmy-
slitelnou součástí Ropy. SRPR 
má za sebou několik ofi ciál-
ních i neofi ciálních alb včetně 
živého DVD a jeho koncerty 
jsou skutečně maso. Věřte, že 
je nač se těšit!

Poté se na scéně objeví kul-
tovní postava pražské nezávislé 
scény Phil SHOENFELT a jeho 
kapela SOUTHERN CROSS. 
Kdysi jsem o něm napsal: „... 
a díky Philovi má i Praha své-
ho Nicka Caeva“ a není třeba 
na tom měnit ani písmeno. 
Temný sound kapely, a ještě 
temnější Philův vokál něžně 
krájí na plátky vaše srdce, aniž 
byste si čehokoli všimli. Hudba 

je pekelně podmanivá a sil-
né melodie se samy ukládají 
na harddisky vašich pamětí. 
Posledním počinem kapely je 
živé CD z hostince „U Vystře-
lenýho voka“ a loni Phil natočil 
s Chrisem Hughesem (bubení-
kem Fatal Shore a Dim Locator) 
nové sólové album „Cassandra 
Lied“.

A poté už opanuje ona zrád-
ná prkna, která prý znamenají 
svět, tradičně PODZEMNÍ OR-
CHESTR BBP. Patrioti místního 
podzemí mají také novinku, 
a to sice zbrusu nový animova-
ný klip k písni Labutě z Valdic, 
věnované Ivanu Martinu Jirou-
sovi. Výtvarnice Volha Safro-
nava skvěle propojila pískovou 
animaci s hudbou podzemního 
orchestru a vytvořila velmi 
působivé dílko, které opravdu 
stojí za vidění. A podivné roc-
k´n´rolly BBP tradičně roztančí 
živé i mrtvé, aby byl už ten 
pekelný rok 2020, který oprav-
du nepřinesl mnoho dobrého, 
konečně za námi.

A jak to vypadá, když se 
Prahou valí DUNAJ, uvidíte 
na samý závěr večera. Zlatým 
hřebem festivalu bude vystou-
pení kultovní brněnské ka-
pely Dunaj, která se po letech 
ticha vrátila na pódia a hraje 
a duní jak za starých časů. 
Nad hlavami trojice Václavek, 
Koudelka, Ostřanský se tiše 
vznáší duch Jiřího Kolšov-
ského, který už sice opustil 
tento svět, ale ke kapele prostě 
patří, ať už stojí na pódiu, či se 
jeho přízrak vznáší nad hla-
vami přátel. V loňském roce 
byl do kin uveden dokument 
o této brněnské legendě zvané 
Dunaj. A skvělou zprávou je, 
že kapela dokončuje novou 
desku, takže zazní jak staré 
evergreeny, tak i zbrusu nové 
kusy. Lepší pecku na závěr 
alternativního hodokvasu si 
těžko můžeme přát. Ať se di-
voké i křehké tóny Dunaje vlijí 
do našich tepen, žil i srdcí. 
Vždyť v jakém jiném rytmu by 
měla právě tento večer bít?

Na viděnou v Podviní, přá-
telé! Dr. Otto Sepl, foto: Konstantin a OttoMajerovy brzdové tabulky

Dunaj

BBP – podzemní orchestr
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Výstava v Galerii HALA C: Selhání vakcíny
V Galerii HALA C můžete od 29. července do 19. srpna 2020 navštívit výstavu konfrontující malířskou a sochařskou tvorbu 

dvou nejvýraznějších autorských dvojic na české umělecké scéně. Jsou jimi Stanko & Sequens a Sadofsky & Trantina.

Výstava Selhání vakcí-
ny vznikla jako spontánní 
konverzační projekt mezi 
oběma uměleckými dvojicemi 
experimentujícími s radikální 
formou a často znepokojivým 
obsahem a má krátkodobý 
charakter pop-up projektu. 

Vystavená díla vznikla čás-
tečně v nedávné koronavirové 
karanténě a částečně před 
touto dobou. Jejich prolnutí 
vytváří vzájemné pnutí, které 
nehledá odpovědi na otázky 
současné doby, ale spíše tyto 
otázky diskredituje.

Stanko & Sequens

Dílo Heleny Sequens a Adama 
Stanka, mladé umělecké dvo-
jice, jež tvoří nedílnou a velmi 
zřetelně čitelnou součást české 
umělecké scény, má naprosto 
různorodý charakter. A to nejen 
díky celé škále uměleckých 

technik, kterými se vyjadřují, 
ale také rozmanitostí námětů 
a témat, jimž se věnují s ironií 
a sarkasmem sobě vlastním. 
Helena a Adam vytvářejí insta-
lace, objekty a videa, které po-
mocí cynického a sarkastického 
humoru poukazují na sou-
časnou pokleslou politickou, 
společenskou, náboženskou 
a morální situaci. Fascinací plí-
živým zlem a perverzí naší spo-
lečnosti nastavují zrcadlo realitě 

současného světa a poukazují 
na banalitu všudypřítomného 
zla a existence vůbec. 

Sadofsky & Trantina

Zakladatel legendární umě-
lecké skupiny Pode Bal Petr 
Motyčka, tvořící také pod 
pseudonymem Sadofsky, 
a malíř monumentálního ex-
presionismu Dan Trantina tvoří 
umělecký tandem od roku 
2014. Společně i individuálně 

jsou autory mnoha projektů 
a výstav v Evropě i v USA. 
Spolupráci zahájili kontro-
verzním monumentálním 
sochařským dílem vysta-
veným v Evropském parla-
mentu v Bruselu v roce 2015, 
titulovaným „Rekonstrukce 
jako tragédie a fraška“. Jejich 
poslední velká výstava v Praze 
byla k vidění v Centru součas-
ného umění DOX pod názvem 
„Omezená viditelnost obyčej-
ných věcí“ v létě 2019. Dvojice 
Sadofsky & Trantina nabourává 
estetické a umělecké konvence 
svým radikálním přístupem 
k tvorbě, ať už se jedná o mal-
bu, sochu, instalaci, nebo jiná 
média. Text a foto: ghc

Stanko & Sequens

I N F O

Galerie Hala C, Lihovarská 12, Praha 9. 
Více informací na www.galeriehalac.cz

Pohádky Na Dvorečku
Už 18. ročník pohádkových představení pro nejmenší děti 

s názvem Pohádky Na Dvorečku začne v srpnu na malé scéně 

Obecního domu v Jandově 4 ve Vysočanech.

Na „vysočanském dvorku“ se 
začíná hrát vždy v 16 hodin. 
Představení plná kouzel, na-
pětí a šťastných konců jsou 
vhodná pro děti od tří let. 
Pořádá městská část Praha 9 
a Divadlo Gong.

12. srpna

O sedmi trpaslících 
– Divadlo Harmonika

19. srpna

Medoušek je hrdina 
– Divadlo 100 opic

26. srpna

Přes hory a doly 
do školy 
– Divadlo Na Klice

2. září

O kohoutkovi a sle-
pičce 
– Malé divadélko 
Praha

9. září

Červená Karkulka 
– Divadlo Pro malý 
red, foto: Divadlo Na Klice

Prosecká zastaveníčka každé úterý
Pojedenácté letos patří úterky v parku Přátelství v Praze 9 

na Proseku od května do září komorním koncertům pod názvem 

Prosecká zastaveníčka. První tóny zaznívají úderem 18. hodiny.

Ve spolupráci s městskou částí 
Praha 9 je pořádá hudebník 
Miloš Wichterle. 

Program v srpnu a září:

4. 8. DUO PER DUE
V. Pichl, J. Haydn, W. A. Mo-
zart

11. 8. UNI KVARTET
L. van Beethoven, W. A. Mo-
zart

18. 8. DUO PROSECCO
Hudba z New Orleans na Pro-
seku

25. 8. LÖWY KVARTET
W. A. Mozart

1. 9. EMAUZSKÉ COLLEGIUM
L. van Beethoven, W. A. Mozart

8. 9. PRAŽSKÉ DECHOVÉ 
KVINTETO
J. Haydn, W. A. Mozart, 
A. Rejcha

15. 9. EMAUZSKÝ SBOR A OR-
CHESTR
L. van Beethoven a A. Rejcha 
(250. výročí narození)

22. 9. AULODIE
Kompozice světových autorů

29. 9. Z. U. B. - DĚTSKÝ 
SWINGOVÝ ORCHESTR
Jazzová feérie red, foto: mkDivadlo Na Klice

Sadofsky & Trantina
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Galerie 9, historická budova 
vysočanské radnice, Sokolovská 
14/324, Praha 9. Otevřeno v pondělí až 
čtvrtek od 14 do 18 hodin, vstup volný. 
Více na www.galerie9.cz

Miroslav Khol: Legendy
Portrétní fotografie Miroslava Khola (*1936) můžete v Galerii 9 obdivovat od úterý 28. července do čtvrtka 3. září 2020.

S výstavou Legendy se por-
trétní fotografi í vrací po ně-
kolika letech do Galerie 9 
Miroslav Khol, fotograf, jemuž 
se objektivem dařilo zachytil 
něco tak vzácného a pomíji-
vého jako mávnutí křídel ko-
libříka: okamžik vzájemného 
TEĎ mezi dvěma osobnostmi. 
Neomylným okem, s pokorou, 
empatií a nebývalým pocho-
pením. Výběr z podivuhodné 
kroniky uměleckého světa 
od poloviny minulého století, 
z ojedinělého alba, jež se ne-
omrzí, sestavila s jasným 
vhledem profesionálky i pří-
telkyně a zároveň s osvíce-
ným vtipem kurátorka Mária 
Kudasová. ek

Řekli o Miroslavu Kholovi…

Výstava ukazuje výběr z por-
trétní části archivu fotografa 
Miroslava Khola. Khol je ori-
ginál, mistr ve vystižení oka-
mžiku s citem pro přímočarou 
syrovost obrazu.
Miroslav Khol = osobitost × 
(barva + kompozice + oka-
mžik). 

Mária Kudasová

Kholova portrétní fotografi e 
je zvláštní kapitola. Vytvořil 
jakousi kroniku uměleckého 
světa, jakési album českých 
uměleckých generací. Vynikají 
zejména pohledy na Josefa 
Sudka, Jana Zrzavého, Jana 
Wericha aj.

Tělo je projevem duše a duše 
smyslem tělesného zjevu... 
Khol dlouho studuje osobnost 
a je zjevné, že ho pojí v nej-
lepších dílech s umělci přátel-
skost...

V Kholových reportážních 
snímcích pozorujeme, že 
nevznikly tím, že by se au-
tor nechal strhnout vlastním 
napětím. Ty nejlepší pohledy 
vznikly jako tichý obrázek.

Jiří Kotalík

(Z posledního dokončeného 
textu prof. Kotalíka nalezeného 
v jeho pozůstalosti dne 28. led-
na 1996.)

Podívejte se na podobiznu 
dr. Adolfa Hoff meistera. Je 
zcela nekonvenční, takže 
leckdo zapochybuje, zda je to 
dr. Hoff meister...

Je pro věci jeho fotogra-
fi í kladné, že nedělá sličné, 
uhlazené obrazy, že není 
dekoratér ... že nefotografuje 
do ploch, rámců, ale že formu 
mu vymezují podstatná jména 
předmětů, v nichž jeho foto-
grafi cký zrak našel zalíbení.
Jiří Jeníček 1963

„Barevné“ dílo tvoří napros-
tou jednotu s předchozím 
černobílým údobím... je třeba 
konstatovat, že právě inte-
grální barvou Miroslav Khol 
rozmnožil řeč o výraz svého 
zření.
Jiří Mašín 1989

Vladimír Kopecký

Jan Werich

Josef Sudek Karel Gott

Kreativní dílna 

Zastav se a tvoř

Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny 
věkové kategorie, tvoříme zde pro ra-
dost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění. 
Za krátkou dobu můžete z obyčejných 
věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se 
odreagovat od denního shonu a ještě si 
odnést vlastní umělecké dílo. 
Program dílen v Galerii 9 vždy ve středu 
od 17 do 19 hodin.

26. srpna 16.00-18.00 – šperk 
s korálky
K účasti na dílně se nemusíte objedná-
vat, kapacita je ale omezena provozními 
možnostmi. Kurz probíhá přímo ve vý-
stavních prostorách Galerie 9.

P O Z V Á N K A
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Na festivalu Barevná devítka 
čeká návštěvníky přísnější hygiena
Žhavé africké rytmy, balkánská dechovka a česká cimbálovka – taková jsou lákadla letošního ročníku festivalu Barevná devítka. Tra-

diční přehlídka hudby a kultury z celého světa však proběhne za zvýšených bezpečnostních hygienických podmínek kvůli covid-19.

Ve festivalovém areálu bude 
třeba dodržovat doporučený 
odstup, používat dezinfekci 
rukou a konzumovat občer-
stvení za zpřísněných hygie-
nických podmínek. Festival 
Barevná devítka se bude konat 
v obvyklém termínu – posled-
ní prázdninovou sobotu 
29. srpna 2020 v parku Pod-
viní ve Vysočanech. Vstup 
na akci je i letos zdarma.

„Letošní letní festivalová 
sezona je silně poznamenaná 
důsledky koronavirové krize 
a řada akcí byla zrušena. O to 
víc jsme rádi, že tradici Barevné 
devítky udržíme i v této době 
a můžeme fanoušky potěšit 
dalším pokračováním festivalu. 
Omezení se nedotýká progra-
mu, který bude i letos velmi 
atraktivní. Kde návštěvníci 
zaznamenají změnu, budou 
zvýšené nároky na hygienu 
a dodržování bezpečných ro-
zestupů, k čemuž na festivalu 

vytvoříme podmínky,“ říká 
Adam Vážanský, místostarosta 
městské části Praha 9, která 
festival každoročně pořádá.

Program na centrálním pódiu

Hudební produkce i dopro-
vodný program se odehraje 

na centrálním pódiu umís-
těném na hlavní louce parku 
Podviní. Propojí se na něm 
vystoupení mezinárodních 
i regionálních interpretů a do-
provodný program.

Již tradičně se na festival 
Barevná devítka vrací afric-

ká hudebnice a tanečnice se 
svou skupinou BIJOU CAMA-
RA & GUINEE TOUMBOU. 
V rytmech salsy vás roztančí 
pražská skupina SALSA BAND, 
jejíž tanečníci vás tento tem-
peramentní kubánský tanec 
naučí během svého tanečního 
workshopu. Český folklór 
zastoupí Cimbálová muzika. 
Hlavní večerní čas bude patřit 
skupině CIRCUS PROBLEM 
a jejímu energickému vystou-
pení inspirovanému balkán-
skou dechovkou.

Potěšení pro mlsné jazýčky
Návštěvníci festivalu Barevná 
devítka nebudou ochuzeni 
ani o ochutnávky světové 
kuchyně, vše se samozřejmě 
bude servírovat za zvýšených 
hygienických podmínek. 
Festivalový areál bude přizpů-
soben tak, aby akce splnila 
bezpečnostní opatření, tzn. 
na místě bude dostatek pro-
středků na dezinfekci rukou, 
plexisklové zástěny u stánků 
s občerstvením a prostor pro 
dodržování bezpečných ro-
zestupů apod. red, foto z minulých 

ročníků festivalu Barevná devítka: mk

I N F O

Vzhledem k vládním nařízením v sou-
vislosti s covid-19, která přicházejí ze 
dne na den, sledujte informace o konání 
akce na : https://www.facebook.com/
BarevnaDevitka/
a http://barevnadevitka.cz/
Akce je pořádána v rámci projektu 
Integrace cizinců MČ Praha 9 a je spolu-
fi nancována Ministerstvem vnitra ČR.

sobota
29.8.2020

14— 21

Park Podviní
Praha 9
Libeň

barevná
devítka
2020

akci pořádá 
Městská část Praha 9

Akce je pořádána v rámci projektu 
Integrace cizinců na MČ Praha 9 

spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR
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Až dozraje Gongovice
Ani v dnešní době nebývá zvykem, aby divadlu šéfovala žena. Vysočanský Gong už tři roky vede Martina Fialová.

A s klidnou duší lze říci, že si 
ve vedení nevede špatně. Její 
dobře promazaný kulturní 
stroj se však letos v březnu 
musel náhle v plné rychlosti 
zastavit na místě. O tom, jaké 
to je řídit divadlo bez diváků, 
a o mnohém dalším je i náš 
rozhovor.

Letošní rok je pro vás jako ře-
ditelku divadla nejspíš zatím 
dost hororový. Vzpomenete si 
na okamžik, kdy jste se do-
zvěděla, že se v Gongu nebude 
docela dlouho hrát?
Bylo to úterý 10. března a ještě 
teď v létě mám husí kůži, když 
si na to vzpomenu. Večer měl 
být koncert skupiny Hop Trop 
a bylo vyprodáno. Na pocity 
nebyl v tu chvíli čas. Zastavit 
plně rozjeté divadlo ve vrcho-
lící sezoně byl mazec, který si 
sotvakdo dovede představit. 
Gong není jen o večerních 
divadelních představeních 
a koncertech, vytváří také 
mnoho vedlejších aktivit jako 
třeba projekt Gong dětem či 
pořádání kurzů a přednášek 
v Obecním domě. S tím sou-
visí činnost spousty lidí a také 
produkční práce. Telefon mi 
za dobu koronakrize skoro 
přirostl k uchu. Snad jediné 
příjemné na tom dni bylo, že 
na neodehraný večerní kon-
cert v divadelním baru při-
pravili 250 chlebíčků a ty bylo 
potřeba sníst.

Co se v Gongu během výluky 
dělo?
Pro diváky bylo Divadlo Gong 
i Obecní dům sice uzavřeny, 
ale uvnitř, v rámci daných 
opatření, se život nezastavil. 
V první chvíli tvořily největší 
nápor požadavky na infor-
mace. O zrušených předsta-
veních, o těch přeložených, 
vracení vstupného, organizace 
on-line výuky kurzů a podob-
ně. Když bylo jasné, že divadlo 
hned tak neotevřeme, pustili 
jsme se do úklidu skladu, ar-
chivu a fundusu. Díky tomu se 
našlo pár skvostů. Z archivu 
jsme vybrali zajímavé his-
torické snímky z fungování 
Gongu a uspořádali pro naše 
fanoušky soutěž na facebooku. 
Fotografi e si ostatně mohli 
čtenáři Devítky prohlédnout 
také v předchozích vydáních. 
Opravovalo se, malovalo, vy-
mýšleli jsme virtuálně aktivity 
pro děti. Někteří ze zaměst-

nanců se věnovali dobrovol-
nické činnosti. Gong se stal 
výdejním místem roušek pro 
seniory, zkoušelo se, natáčelo, 
peklo se cukroví, podomácku 
rouškovalo, malovala se vajíč-
ka, vyráběly se u nás spousty 
dárků pro potěšení a radost. 
Společně s místostarostou 
Adamem Vážanským jsme 
je pak rozváželi těm nejpo-
třebnějším (základní školy, 
domovy seniorů, polikliniky, 
záchranné složky).

Našla jste si na koronavirové 
krizi něco pozitivního?
Pozitivní pro mě bylo zjiště-
ní, že nikdo z mých kolegů 
v divadle neodmítl v tak vy-
pjaté době jakoukoliv prosbu 
o pomoc. A to i přesto, že 
každý z nich prožíval obavy 
o zdraví svoje i svých blíz-
kých. Všichni si udrželi smysl 
pro humor a zdravý rozum. 
A nikdy jsem neviděla svoje 
kolegy tak šťastné, jako při 
znovuotevření Divadla Gong 
v červnu. Je dobré vědět, že 
spolupracuji s lidmi, kteří 
mají svou práci opravdu rádi. 
A pro mě osobně asi největší 
zážitek byla dramaturgická 
spolupráce s městskou částí 
Prahy 9 na projektu Koncert 
do oken pro Dům seniorů 
Novovysočanská. Každou 
středu po dobu dvou měsíců 

jsme v atriu Domova seniorů 
pořádali hodinový koncert pro 
klienty v době té největší izo-
lace, kdy k nim nesměla ani 
rodina. Neuvěřitelná energie 
od seniorů, muzikanti šťastní, 
že mohou hrát, a pocit, že je 
svět aspoň na tu hodinu zase 
v pořádku. 

Nedávno došlo v Divadle Gong 
k zajímavé události. Otevíralo 
se jedno jinak běžně nepřístup-
né místo. O co šlo?
S plánovanou velkou investicí 
do rekonstrukce velkého sálu 
v následujících letech, fi -
nančně podpořenou městskou 
částí Praha 9, proběhla letos 
výměna osvětlení v hledišti. 
Při té příležitosti došlo i k od-
stranění stropních podhledů 
a výměně elektrického vedení 
ve stropní časti nad hlediš-
těm. A tak mě napadlo nechat 
v tom tolik charakteristickém 
„pupíku“ střechy Gongu 
vzkaz budoucím generacím, 
stejně jako se ukládá do ma-
kovic kostelů nebo mostních 
oblouků. Nabízelo se to samo: 
loni Divadlo Gong oslavilo 
60 let existence, letos popr-
vé bylo nuceno na několik 
měsíců přestat hrát, což se 
za celou dobu jeho činnosti 
ještě nestalo. Kromě informací 
o divadle, programu, fotogra-
fi í, novin, současných mincí či 

bankovek a dalších drobností 
je v časové schránce uložena 
i Gongovice, kterou Aháci (Di-
vadlo AHA!) dostali od věrné 
divačky. Vzhledem k tomu, že 
při dětských představeních je 
v Gongu alkohol zapovězen, 
svoje uplatnění najde zřejmě 
až za 50 nebo 100 let při další 
rekonstrukci.

Na co se mohou diváci těšit 
v nadcházející sezoně?
Začínat budeme 6. září Hrdým 
Budžesem s Bárou Hrzánovou 
v hlavní roli. V říjnu chystá-
me dvě premiéry, jednu pro 
děti – autorskou hru s velmi 
aktuálním tématem ekologie 
a recyklace nazvanou Matka 
Ze-mě (přeloženou z dubna). 
Dále se na jevišti objeví Lukáš 
Pavlásek s novou stand-up 
comedy Planeta opic. Po zby-
tek sezony se budou odehrávat 
všechna zrušená představení 
či koncerty z doby korony, 
tzn. od března do června.

Mohla byste shrnout svoje 
pocity, zážitky a zkušenosti 
po několika letech svého půso-
bení ve funkci ředitelky Divadla 
Gong?
Budou to tři roky, co jsem 
ve funkci ředitelky, a mám 
pocit, jako by to bylo včera. 
Nikdy mi tak čas neletěl. A sa-
mozřejmě moje představy, 
jak budu chodit jen na před-
stavení, fotit se se slavnými 
herci a navštěvovat vernisáže, 
vzaly rychle za své. Je ze mě 
„kancelářská krysa“, děvče 
pro všechno, non stop telefon-
ní linka důvěry, prostě úplně 
normální šéf divadla, který 
svou práci miluje a je v ní 
šťastný.

Kdybyste měla tu možnost, ja-
kého umělce, skupinu či soubor 
byste v Gongu chtěla ze všeho 
nejvíc?
Když se Gongu podařilo pře-
stát nucené uzavření, jediné 
v šedesátileté éře, chtěla bych, 
aby se k nám diváci vrátili, 
prožili u nás příjemný kulturní 
zážitek a tím nás podpořili 
v další práci. „Hvězdy“ ne-
jsou důležité, to stejně ukáže 
vždycky až čas, kdo je sku-
tečná osobnost. Spíš si přeji, 
aby divadlo vydrželo a hrálo 
do doby, než ve střeše dozraje 
ta Gongovice a další tým diva-
dla si ji vypije na naši počest. 
Text a foto: dg

Martina Fialová, ředitelka Divadla Gong ve Vysočanech
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Nejvyšší čas vybrat si z nabídky kurzů a přednášek v Obecním domě ve Vysočanech pro sezonu 2020/2021.

Zápis do kurzů na školní rok 2020/2021 
probíhá v úředních hodinách v kanceláři 
kurzů. Přihlásit se můžete také elektro-
nicky na webových stránkách 
www.divadlogong.cz.
Adresa: Obecní dům ve Vysočanech, 
Jandova 4, Praha 9 
(bezbariérový přístup zajištěn).
Úřední hodiny: 
pondělí až čtvrtek 13.00-20.00
Úřední hodiny v době letních prázdnin 
(od 17. srpna): pondělí až čtvrtek 13.00-
18.00, tel.: 777 853 883, 
e-mail: kurzy@divadlogong.cz, 
www.divadlogong.cz, 
facebook: Divadlo Gong.

UMĚLECKÉ KURZY

HERECKÉ KURZY

PIMPRLATA (6–7 let)
Skladba kurzu:  1x týdně 1 lekce (45 min)
Kurz nenásilnou formou rozvíjí přiroze-
nou schopnost hrát si do prvotní diva-
delní formy, hledá inspiraci pro různé 
druhy projevu v dětem známém světě, je 
zaměřen (skrz praktikované hry a cviče-
ní) na pohybové dovednosti, vzájemnou 
spolupráci a trénink jednoduchých před-
nesů a rolí.
Kdy: každé pondělí 16.00–16.45
Cena za pololetí: 1300 Kč

FANTOMOVÉ DIVADLA I (8–10 let)
Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (90 min), 
pohybová průprava (místo hodiny herec-
tví) podle potřeby.
Kurz tvořivou formou her objevuje a roz-
víjí přirozený umělecký talent dítěte 
i jeho osobnost. Dále rozvíjí představi-
vost, fantazii, empatii. Obohacuje slovní 
zásobu. Učí děti jednoduché základní he-
recké dovednosti.
Kdy: každý čtvrtek 16.30–18.00
Cena za pololetí: 2800 Kč

FANTOMOVÉ DIVADLA II (11–15 let)
Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (90 min), 
pohybová průprava (místo hodiny herec-
tví) podle potřeby.
Kurz je zaměřen na získávání základních 
hereckých dovedností, na rozvoj fantazie, 
slovní zásoby, správné mluvy, empatie 
a komunikace, rozvíjí i pohybové doved-
nosti. Doporučujeme mj. všem zájemcům 
o studium na středních uměleckých ško-
lách jako průpravu k přijímacím a talen-
tovým zkouškám.
Kdy: každý čtvrtek 18.00–19.30
Cena za pololetí: 2800 Kč

DIVADELNÍ HODINY 
PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (90 min), 
pohybová průprava podle potřeby.
V kurzu si osvojíte základy hereckého 
řemesla, jevištní řeč a práci s divadelním 

textem. Jsou v něm průběžně absolvována 
praktická cvičení, studenti si procvičují 
paměť. Je určen pro všechny fanoušky 
divadelního umění, kteří si chtějí splnit 
v životě přání a stát se hercem nebo he-
rečkou.
Kdy: každé úterý 17.00–18.30
Cena za pololetí: 2200 Kč

Herecké kurzy budou zakončeny v červ-
nu 2021 divadelním představením nebo 
pásmem na velké či malé scéně Divadla 
Gong. Vystoupení se konají i průběžně 
během školního roku na akcích pořáda-
ných Divadlem Gong nebo městskou částí 
Praha 9.

KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ

Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (90 min)
Kurz je určen začínajícím autorům psa-
ných textů nejrůznějšího druhu i těm, 
kteří potřebují nové impulzy k tvorbě. 
Je vhodný také pro adepty studia žur-
nalistiky. Náplň hodin se operativně 
přizpůsobuje individuálním zájmům 
přihlášených studentů. Ve skupině je 
maximálně osm účastníků. Pro dospělé 
i mládež od 16 let.
Kdy: každou středu 17.00–18.30 hodin
Cena za 10 lekcí: 3000 Kč

KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ PRO DĚTI (10–15 let)

letošní novinka
Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (60 min)
Pravidelný kurz pro starší žáky, kteří 
rádi čtou a sami se už pokoušejí psát své 
první texty. Během výuky se seznámí se 
základními pravidly příběhu, naučí se 
vytvářet zajímavé hrdiny (i padouchy), 
zjistí, odkud čerpat zajímavé nápady, lépe 
pozorovat a popisovat své okolí nebo jak 
ze svých příběhů odstranit chyby a jak 
je udělat napínavějšími. Vhodné pro děti 
od 11 do 15 let.
Kdy: každou středu 15.45–16.45 hodin
Cena za 10 lekcí: 2000 Kč

KURZ FOTOGRAFIE PRO DĚTI (10–18 let)

letošní novinka
Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (90 min)
Kurz je orientován především na digi-
tální fotografi i, zájemcům o analogovou 
fotografi i budou poskytnuty konzultace 
(účastníci budou konzultovat svou tvor-
bu – jednotlivá cvičení).
Základní principy a vývoj fotografi e, sta-
novení expozice, ostrost, základy kompo-
zice, typy objektivů a fotoaparátů, práce 
se světlem. Probírané žánry: portrét, kra-
jina, zátiší a reportáž. Program Light-
room, vyvolávání fotografi í z formátu 
RAW, ostatní formáty ukládání fotografi í, 
úpravy fotografi í v LR.
Podmínkou je vlastní notebook a foto-
aparát, předpokladem je znalost jejich 
základního ovládání.
Kdy: každé pondělí 16.00–17.30 hodin
Cena za 8 lekcí: 1600 Kč

KRESLENÍ PRO DOSPĚLÉ

Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (120 min)
Kurzy kresby a malby a s nimi spoje-
ných technik výtvarného umění (kresba, 
perokresba, akvarel atd.) Nemusíte mít 
žádné zkušenosti, pokročilost nehraje 
roli. Vyzkoušíte si práci s klasickými 
tématy, jako je zátiší, ale i způsob, jak 
ve výtvarné formě rozvinout vlastní 
fantazii. Domů si odnesete díla, na která 
budete pyšní.
Kdy: každé úterý 18.00–20.00 hodin
Cena za 10 lekcí: dospělí 2000 Kč, 
senioři 1800 Kč

KRESLENÍ PRO DĚTI

Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (120 min)
Kurzy kresby a malby a s nimi spojených 
technik výtvarného umění (kresba, pero-
kresba, akvarel atd.) Téma bude přizpů-
sobeno přihlášeným účastníkům a jejich 
individuálním potřebám. Vhodné i jako 
příprava na střední školy a školy s vý-
tvarným zaměřením.
Kdy: každé úterý 15.30–17.30 hodin
Cena za 10 lekcí: děti 1. stupeň 1500 Kč, 
děti 2. stupeň 2000 Kč

HUDEBNÍ KURZY

Klavír, zpěv, kytara, zobcová fl étna, 
příčná fl étna, hoboj, alt a tenor saxofon, 
hudební teorie, bicí, ukulele.
Vytvoření individuálního plánu přesně 
podle potřeb žáka, možnost začít kdykoliv 
během roku. Vhodné pro děti i dospělé, 
začátečníky i pokročilé. Nutno mít vlastní 
hudební nástroj (rádi pomůžeme s jeho 
výběrem, koupí či doporučením možnosti 
zapůjčení), notový materiál k dispozici.
Cena za lekci (45 min): děti 250 Kč, 
dospělí 340 Kč

KERAMIKA pro děti i dospělé

Během kurzů určených pro začátečníky 
i pokročilé je zajištěny odborné vedení, 
možnost točení na kruhu a použití pece. 
V ceně jsou zahrnuty výpaly, použití gla-
zur a vyrobené výtvory.
Kdy: každé pondělí a čtvrtek 15.30–19.30
Cena za lekci (60 min): předškolní děti 
90 Kč, školní děti 100 Kč, permanentka pro 
děti na 10 lekcí: předškolní 800 Kč, 
školní 900 Kč
Permanentka pro dospělé na 6 lekcí 
(v ceně hlína): 900 Kč

UMĚLECKÉ WORKSHOPY

KURZY ŠITÍ, HÁČKOVÁNÍ
Pravidelně probíhající workshopy zamě-
řené na základy šití na stroji, práce podle 
střihu, háčkování, pletení, vyšívaní, 
patchwork, ruční patchwork, šití deko-
rací atd.
Kdy: třetí sobotu v měsíci
Cena kurzu (trvání 1–2 dny, 
každý den 6–8 hodin, materiál v ceně): 
400–1200 Kč

Kurzy, semináře a přednášky Div 
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 adla Gong: Roztočte to s námi!
PLSTĚNÍ A PRÁCE S VLNOU

letošní novinka
Mokré i suché plstění, drobné dekorace, 
oděvní doplňky.
Kdy: vybrané soboty celodenní kurz (ter-
míny budou upřesněny) či pravidelný kurz 
každé pondělí (celkem 10 lekcí) 18.00-
21.00
Cena kurzu: sobotní kurz (trvání 8 hodin) 
1350 Kč, pondělní pravidelný kurz 2750 Kč

SPORTOVNÍ KURZY

JÓGA PRO DOSPĚLÉ
Dlouhodobý kurz (pokročilí) nebo otevře-
né cvičení (začátečníci, středně pokročilí) 
podle systému Jóga v denním životě.
Podložky a pomůcky k dispozici, mož-
nost získání lekcí pro domácí procvičová-
ní i v elektronické podobě.
Kdy: každé úterý 16.30–17.45 (začáteční-
ci), 17.45–19.00 (pokročilí)
Cena za lekci: 100–120 Kč, permanentka 
na 10 lekcí: 900–1100 Kč

JÓGA PRO DĚTI (6–11 let)

letošní novinka
Pravidelná setkání, při nichž se děti 
budou hravou formou učit, jak správně 
pracovat se svým tělem, jak vybít pře-
bytečnou i získat novou energii. Zároveň 
posílí a protáhnou tělo, zlepší soustředě-
ní, celkovou motoriku, stabilitu a fl exi-
bilitu, to vše hravou formou a s radostí ze 
samotného pohybu.
Struktura hodiny: přivítání, cvičení, hry/
tanec, relaxace.

TEEN JÓGA (12–16 let)
letošní novinka
Přes základní pozice se postupně dostaneme 
k celým sestavám. Kromě protažení a posi-
lování se budeme věnovat relaxaci, uvolnění 
a správnému dýchání. Taktéž je možné za-
řadit akrobatické prvky. Cílem kurzu je cítit 
se ve svém vlastním těle dobře.
Kdy: každé pondělí 17.00–17.45 (děti) 
a 18.00–18.45 (teen)

Cena za lekci: 120 Kč, permanentka 
na 10 lekcí: 1100 Kč

JÓGA PRO SENIORY
Relaxační a kondiční průběžné cvičení 
podle systému Jóga v denním životě. Při-
způsobeno aktuálnímu stavu a potřebám 
přítomných.
Kdy: každé úterý 11.15–12.30
Cena za lekci: 100 Kč, permanentka 
na 10 lekcí: 900 Kč

CVIČENÍ PROTI BOLESTEM ZAD A KLOUBŮ

Pravidelné systematické cvičení vhodné 
při akutních i dlouhodobých potížích, za-
měřené i na prevenci. Individuální přístup 
podle potřeb přítomných.
Kdy: každé úterý 9.30–11.00
Cena za lekci: 100–120 Kč, permanentka 
na 10 lekcí: 900–1100 Kč

POHYBOVÁ VÝCHOVA PRO DĚTI (4–6 let)

Kurz zaměřený na základy pohybové 
a taneční průpravy za pomoci šátku, míče 
a obruče, vše samozřejmě hravou formou 
pro nejmenší.
Kdy: každou středu 16.30–17.30
Cena za pololetí: 1600 Kč

CVIČENÍ PRO ŽENY – AEROBIC

Kombinace cvičení v tempu, posilování 
a závěrečné protažení. Relax a odpočinek 
od denních starostí.
Pomůcky a podložky jsou k dispozici, 
na sebe sálovou obuv a pohodlné oblečení.
Kdy: každé pondělí 19.00–20.00
Cena za lekci: 120 Kč, permanentka 10 lek-
cí: 1100 Kč

HOOPING PRO ZAČÁTEČNÍKY

Kurz, kde se naučíte správně manipulovat 
se speciálně navrženým kruhem (obru-
čí) a propojíte hravé cvičení se žhavými 
tanečními prvky. Odreagujete se, pro-
táhnete, ale také si dáte do těla, a to vše 
zábavnou formou. Určeno jak pro úplné 
začátečnice, tak pro ty, které dlouho 

„nekroužily“ a chtějí si zopakovat zá-
klady. Lekce jsou zaměřeny na základní 
prvky hoopingu (kroužení na těle i mimo 
něj, kroužení v pase, pohyb s obručí atd.) 
a kombinují jak cvičení s obručí, tak vý-
uku nových triků a jejich propojování.

HOOPING PRO POKROČILÉ

Kurz, kde se naučíte správně manipu-
lovat se speciálně navrženým kruhem 
(obručí) a propojíte hravé cvičení se žha-
vými tanečními prvky. Odreagujete se, 
protáhnete, ale také si dáte do těla, a to 
vše zábavnou formou. Kurz je zaměřen 
na pokročilejší prvky v hoopingu (krou-
žení na hrudníku, na ramenou, na nohou, 
izolace a další.) a kombinuje jak cvičení 
s obručí, tak výuku nových triků a jejich 
propojování. Lekce jsou přizpůsobované 
úrovni účastníků.
Obruče pro začátečníky zdarma k zapůjče-
ní; obruče pro pokročilé k zapůjčení v ome-
zeném počtu, doporučujeme nosit si vlastní.
Kdy: každé úterý 19.00–20.00 (začáteční-
ci), 20.00–21.00 (pokročilí)
Cena za 10 lekcí (1 lekce 60 minut, zapůj-
čení speciální obruče v ceně): 1500 Kč

KURZ ORIENTÁLNÍHO BŘIŠNÍHO 
TANCE PRO SENIORKY

Kurz se skládá z technického nácvi-
ku základních orientálních prvků, 
procvičování kombinací těchto prvků 
a nácviku taneční choreografi e. Zlep-
šíte si držení těla a koordinaci pohybů, 
posílíte spodní břicho, uvolníte pánev, 
protáhnete záda. K tanci nepotřebujete 
partnera. Kurz bude zaměřen spíše od-
počinkově, přiměřeně fyzickým mož-
nostem adeptek.
Na sebe pohodlné oblečení – legíny, 
sukně (ne tepláky), tričko a šátek přes 
boky (ideálně s penízky), tančit lze na-
boso nebo v ponožkách, případně botách 
s měkkou podrážkou.
Kdy: každou středu 11.00–12.00
Cena za 12 lekcí: 1080 Kč
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PŘEDNÁŠKY
(termíny se mohou změnit, sledujte webo-
vé stránky a facebook Divadla Gong)

KINEZIOLOGIE:
ZÁKLADY KINEZIOLOGIE

Na přednášce se dozvíte, co je to kineziologie, 
kdy vznikla a jak se prostřednictvím jedno-
duchého svalového testu dají nalézt a odstra-
nit psychické bloky. Pomocí tance svalů se 
naučíte aktivizovat 14 základních svalů sou-
visejících se 14 meridiány a příslušnými or-
gány. Díky tomu se vyrovnává vaše energie. 
Dále se seznámíte s doplňujícími cvičeními, 
jež pomáhají při stresu. Na závěr bude prostor 
na otázky a zajímavé příběhy z praxe.
Kdy: čtvrtek 15. října 18.00-20.00
JAK VZHLED OVLIVŇUJE NAŠE CHOVÁNÍ
Na přednášce se dozvíte, na jaké problé-
my je kineziologie vhodná a pro koho je 
vlastně určena. Seznámíte se se základ-
ními druhy a charakteristikami struktur 
a funkcí neboli našeho vzhledu a jak tento 
vzhled, který je daný naší DNA, ovlivňuje 
naše chování. V neposlední řadě zjistíte, 
jak díky poznání jednotlivých charakte-
ristik vzhledu můžete pochopit a přijmout 
sebe a druhé. Bude prostor i pro zajímavé 
příběhy z praxe a dotazy posluchačů.
Kdy: čtvrtek 12. listopadu 18.00-20.00
Cena za 1 přednášku (120 min): 300 Kč

HOUBAŘSKÉ:
NEJSOU TO JEN HŘIBY ANEB ROZŠIŘUJEME 
SI SVŮJ HOUBAŘSKÝ REPERTOÁR

Ačkoli téměř stoprocentně platí, že co 
Čech, to houbař, spousta z nás si trouf-
ne z lesa přinést jen několik málo druhů 
hub, které dokonale zná. Na druhé stra-
ně je však i mnoho hazardérů, kteří své 
mykologické poznatky čerpají z pověr 
či zastaralých atlasů hub. Přitom stačí 
jen málo a jedlé houby můžete nacházet 
a bezpečně identifi kovat v přírodě prak-
ticky po celý rok. Na naší přednášce se 
dozvíte, jak svůj houbařský obzor zásad-
ně rozšířit, a zbavíte se zbytečných obav 
z nebezpečných otrav. Zjistíte, kam a kdy 
se na jaké houby vypravit, a dostanete 
odpovědi na nejčastější otázky z českých 
mykologických poraden.
Kdy: čtvrtek 17. září 17.00-18.30
JARNÍ HOUBY
Houbařská sezona začíná mnohem dřív, 
než jste si možná dosud mysleli. Vybavte 
se potřebnými informacemi, oprašte ko-
šíky, nabruste nožíky a vyrazte do terénu. 
Čekají na vás kačenky, smrže, májovky 
a další gurmány vyhledávané či „jen“ za-
jímavé houby. Zcela praktická přednáška 
pro začátečníky i pokročilejší houbaře.
Kdy: jaro 2021
Cena za 1 přednášku (90 min): 150 Kč

PŘEDNÁŠKY O FILMU A VÝTVARNÉM UMĚNÍ:

letošní novinka

MICHELANGELO ANTONIONI: 
ZVĚTŠENINA (1966)
Zamyšlení nad hranicemi reality ve víru 
pulzujícího Londýna 60. let.

HERBERT KLINE: KRIZE (1938)
Československo v roce 1938. Osudové ob-
dobí očima amerického dokumentaristy.

VELIKÁNI SVĚTOVÉHO UMĚNÍ: GIAN LORENZO 
BERNINI – REALITA NA DOSAH
Život a dílo barokního génia ve víru in-
spirativní doby.
Kdy: čtvrtek 1. října, 5. listopadu, 26. listo-
padu, vždy 18.00-19.30
Cena za 1 přednášku (90 min): 300 Kč

Ceny kurzů pro dospělé či seniory jsou uve-
deny včetně DPH, na ceny kurzů pro děti se 
DPH nevztahuje. Ceny za pololetí jsou pouze 
orientační. Při zakoupení permanentky není 
v případě absence na některé z lekcí možné 
vrátit účastníkovi peníze ani hodinu nahra-
dit. Permanentku je nutno vyčerpat do kon-
ce školního roku, kredit nelze převádět. 
Podrobné informace o náplni jednotlivých 
kurzů, přesné ceny a rozdělení do skupin 
najdete na webových stránkách 
www.divadlogong.cz.

ZMĚNA PODMÍNEK VYHRAZENA. dg

Léto na Pragovce – kino pod širým nebem i výstavy
Pragovka Gallery již potřetí pořádá letní kino. Vidět můžete kombinaci fi lmů z FAMU, fi lmů věnovaných umění, umělcům a o umělcích 

a v neposlední řadě komediím. A ani v létě nechybí výstavy a doprovodné programy k nim. A na co se můžete těšit v srpnu a září?

I N F O

Letní kino na Pragovce začíná 
po setmění, při nepřízni počasí se 
promítá v galerii. Všechny fi lmy jsou 
opatřeny anglickými titulky.
Galerie a Kafe Pragovka jsou každý 
čtvrtek otevřeny až do začátku let-
ního kina. Akce organizuje Pragovka 
for Art, z. s., za přispění Státního 
fondu kultury, Ministerstva kultury, 
Magistrátu hlavního města Prahy 
a městské části Praha 9. Otevírací 
doba Pragovka Gallery: v úterý až 
čtvrtek 14.00-20.00, v pátek až 
neděli 14.00-18.00.
Více na www.pragovka.com

4. srpna 

Synchronizované vernisáže výstav David Pří-
lučík/Transfer – Pragovka Gallery Entry a Total 
Failure Spectacular Collapse – prostor bývalé 
jídelny

6. srpna

FAMU ART – Vojtěch Novák, Petr Michal, Voj-
těch Petřina, René Kment, Yvona Teysslerová, 
Nora Štrbová, Tereza Tara

13. srpna v 18 hodin

Dolce far niente
Komentované prohlídky výstav, performance 
skupiny Marina Abramović po sebe neupratuje, 
beseda s umělcem Adamem Kašparem, per-
formance Davida Přílučíka k výstavě Transfer, 
prezentace knihy a tvorby Jane Hwang.

Umění antropocénu (ČR, 2019, autoři David 
Přílučík a Anna Remešová) s úvodem autorů

20. srpna

FAMU Drama

27. srpna v 18 hodin

Dernisážové Dolce far niente
Dernisáž výstavy Nostalgie jako avantgarda a hu-
dební doprovod – sólista na violloncelo Jan Pech
FAMU v kině 01

3. září

FAMU dětem – Zpátky do školy

10. září

Staříci (ČR/SR 2019, Režie: Martin Dušek, On-
dřej Provazník) red, Ilustrační foto: mk
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Jak se stát mistrem okamžiku
Jan Šilar je jednou z nejnenápadnějších osobností spojených s Divadlem Gong. Místo slov totiž většinou nechává promlouvat 

své fotografie. Kdyby se však daly všechny dohromady, byl by to už nějaký proslov! Akce a umělce vystupující v Gongu zvěč-

ňuje už několik dekád. A nyní se rozhodl předat svoje zkušenosti další generaci. O fotografickém kurzu, který připravuje pro 

nadcházející sezonu v Obecním domě v Jandově ulici, a o jeho vztahu k fotografii jsme si s ním povídali koncem července. 

Mohl bys v krátkosti představit 
svůj kurz?
V kurzu se studenti seznámí 
se základními fotografi ckými 
postupy a principy. Dozvě-
dí se, jak správně pracovat 
s clonou a časem, s hloubkou 
ostrosti a se světlem. Zároveň 
se naučí vnímat a chápat fo-
tografi cký obraz z estetického 
hlediska. Jednoduše se naučí 
fotit hezké a kvalitní fotky. 
Kurz bude zaměřen především 
na digitální fotografi i a její 
zpracování v počítači. Zájem-
cům o analogovou fotografi i 
rád zodpovím všechny jejich 
dotazy.

Jaká byla tvoje cesta k foto-
grafování? Pamatuješ si nějaké 
snímky, které tě v dětství nebo 
v mládí fascinovaly nebo ohro-
mily?

K fotografi i mě 
přivedl můj 
táta. V devíti 
letech mi daro-
val jednoduchý 
starý Box Ten-
gor a zasvětil 
mě do tajemství 
focení a zvětšo-
vání. Své expe-
rimenty jsem si 
mohl zvětšovat 
u něj v práci. 

Na začátku mě hodně 
ovlivnil časopis National Geo-
graphic, který nám díky ame-
rické tetičce chodil každý 
měsíc do schránky. Úžasné 
fotografi e eskymáků, lido-
žroutů, štítů Himálaje a chr-
lících sopek mě fascinovaly. 
Fotograf byl pro mě jakýsi hr-
dina pohybující se dobrodruž-
ným světem. Mnohem později 
na mě pak měly vliv snímky 
Richarda Avedona, Edwarda 
Westona a semináře profesora 
Jána Šmoka. Mým hlavním té-
matem se stal člověk, portrét.

Fotografování se díky chytrým 
mobilům věnuje téměř každý, 
budeš se věnovat i výuce foto-
grafování pomocí mobilů?
Rozhodně, telefon je všudy-
přítomný foťák, ovladatelný 

jednou rukou. 
Lze jím fotit, 
když se držíte 
skály nebo je-
dete na kole, je 
stále po ruce. 
Navíc, když fo-
títe dokument, 
„neohrožujete“ 
lidi namířeným 
velkým objekti-
vem.

Můžeš jmenovat několik nej-
častějších chyb, kterých se do-
pouštějí začátečníci?
Asi nejběžnější je, že lidé fotí 
objekty v tvrdém, přímém 
světle a nemyslí na pozadí. 
Vznikají tak ploché, často až 
absurdní obrazy. Hodně se 
také nadužívají různé zkrášlu-
jící fi ltry a aplikace.

Fotíš ještě na klasický fi lm? Má 
podle tebe v dnešní době smysl 
učit se tuto techniku?
Na klasický fi lm jsem už dlou-
ho nefotil. Stále to jen plánuju. 
Je to ale úžasné dobrodružství. 
Jenom dvanáct snímků na fi l-
mu, koncentrace. Nejistota 
latentního obrazu. Nakonec 
se v šeru ve vývojce postupně 
začne vynořovat obraz. Úplná 
magie. 

Vzpomeneš si na nějaký zají-
mavý příběh spojený se vzni-
kem některé z tvých fotografi í? 
Někdy v první polovině deva-
desátých let jsem dostal zadá-
ní vytvořit na jakýsi veletrh 
cestovního ruchu 360stupňo-
vou panoramatickou fotografi i 
velikosti 16×3 metry, na které 
měla být Praha z Karlova mos-
tu, a to bez lidí. Počítačová 
montáž tehdy nepřipadala 
v úvahu, vše bylo analogové 
a neexistovala kamera, která 
by nasnímala 360stupňové 
záběry. Zadání nemělo řešení. 
Bez mrknutí oka jsem se za-
vázal fotografi i dodat. Ostatně 
zadavatel byl také podvodník, 
jak se prý později ukázalo 
(jezdil ojetým Rolls-Roycem). 
Řešení zakázky prozradím 
studentům našeho kurzu. dg, 

foto: Jan Šilar

K U R Z  F O T O G R A F I E  P O D  V E D E N Í M  J A N A  Š I L A R A

Kurz začíná v polovině září 2020, probíhat bude každé pondělí od 16.00 do 17.30 hodin.  
Určen je pro mládež od 10 do 18 let. Přihlásit se můžete již teď pomocí on-line přihlášky 
na našem webu divadlogong.cz či na e-mailové adrese kurzy@divadlogong.cz nebo 
osobně v kanceláři kurzů v Obecním domě od 17. srpna.
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Policie ČR, Místní oddělení 

Prosek

Bohušovická 485/10
190 00 Praha 9
Stálá služba 
tel.: 974 859 800
fax: 974 858 228
e-mail: orp3.mop.prosek.podatelna@
pcr.cz

Policie ČR, Místní oddělení 

Vysočany

Ocelářská 1360/33
190 00 Praha 9
Stálá služba 
tel.: 974 859 700
fax: 974 858 228
e-mail: orp3.mop.vysocany.podatelna@
pcr.cz

Obvodní ředitelství Městské 

policie Praha 9 - Prosek

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

Okrsková služebna 

Městské policie Praha 9 -

- Hrdlořezy

V Třešňovce 232/2 (Kaufl and)
tel.: 283 840 832
Okrskové služebny nejsou v provozu 
24 hodin denně. V případě, že se 
nemůžete dovolat na okrskovou služeb-
nu, kontaktujte přímo obvodní ředitelství 
na tel.: 222 025 588
Přestupky: 222 025 604 

Upozornění: Akce pořádané 

MČ Praha 9 jsou monitorovány
V souvislosti s nařízením EU 
2016/679 (GDPR) upozorňuje 
MČ Praha 9, že v místě kul-
turních, společenských, spor-
tovních a dalších akcí, které 
pořádá, probíhá fotografování 
a natáčení videí z jejich průběhu 

pro účely prezentace a archi-
vace. 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 A K T Y  K O S T E L Ů

K O S T E L  S V .  V Á C L A V A

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

E V A N G E L I C K Á  C Í R K E V

Farní sbor Českobratrské církve evangelic-
ké, U Pošty 1098/6, Praha 8 - Libeň, 
tel.: 777 823 540
Pravidelné bohoslužby: neděle 9.30

K O S T E L  S V .  V O J T Ě C H A

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

S V A T Y N Ě  K R I S T A  K R Á L E

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

P R O  R O D I Č E

Ke slavnostnímu vítání občánků se přihlaste

Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní vítání nových občánků, tedy nově naro-
zených dětí ve věku zhruba čtyř až sedmi měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte). 

O slavnostní akt však musí projevit zájem sami rodiče. To znamená, že je třeba podat 
přihlášku. Lze tak učinit v podatelně Úřadu městské části Praha 9, Sokolovská 14/324.

Parkování

Platnost stávajících parkovacích karet pro oblast Vysočany a Libeň skončila k 5. lednu 
2020. Jejich držitelé si mohou požádat o vydání nového parkovacího oprávnění z důvodu 
zavedení zón placeného stání, které jsou  spuštěny od 6. ledna 2020.
Platnost parkovacích karet vydávaných od roku 2014 rezidentům a abonentům v okolí ul. 
Stoupající, Čakovická, Okřínecká, Klíčovská a Kojetická se prodlužuje do odvolání.
Úřad městské části Praha 9 - Odbor dopravy

Lékařská pohotovost v Nemocnici Na Bulovce

Lékařská služba první pomoci (LSPP) pro děti i dospělé se nachází ve zrekon-
struovaných prostorech přízemí budovy č. 2. Jde o zařízení Magistrátu hl. m. Pra-
hy (MHMP), kde služby ošetřujícího personálu zajišťuje Nemocnice Na Bulovce.

Dětská pohotovost je v provozu každý všední den 16-6 hodin. 
O sobotách, nedělích a svátcích pak nepřetržitě.
 Kontakt: +420 283 842 224

Pohotovost pro dospělé funguje v pracovní dny v 19–6 hodin. 
O sobotách, nedělích a svátcích rovněž nonstop.
 Kontakt: +420 283 842 222, +420 266 08 3301

Správný čas na řešení nového topení
S účinností od 1. října 2020 
je vyhláškou č. 11/2019 Sb. 
hl. m. Prahy zakázáno na ce-
lém území hlavního města 
spalovat uhlí, uhelné brikety 
a koks ve spalovacích sta-
cionárních zdrojích o jme-
novitém tepelném příkonu 
300 kW a nižším s výjimkou 
zdrojů, které slouží jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, nejsou-
-li navrženy rovněž pro přímé 
vytápění místa instalace a do-
sahují alespoň emisních para-
metrů 3. emisní třídy.

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

situace společně s informací 
o tomto zákazu přitom hlavní 
město Praha zveřejní po vzni-
ku smogové situace na své 
úřední desce a webových 
stránkách.

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

K případnému sankciono-
vání neplnění výše uvedených 
povinností jako přestupku 
proti pořádku v územní sa-
mosprávě jsou pak v souladu 

se Statutem hlavního města 
Prahy příslušné úřady všech 
městských částí.

Pro výměnu emisně nevy-
hovujících kotlů mohou lidé 
využívat kotlíkové dotace, 
o které lze žádat od 21. října 
2019. 

Podrobné informace ke kot-
líkovým dotacím jsou k dis-
pozici na Portálu životního 
prostředí hlavního města Pra-
hy. Další možností podpory 
výměny nevyhovujících zaří-
zení je dotační program Čistá 
energie Praha.
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 K O N T E J N E R Y  N A  K O V O V É  O D P A D Y

V Praze 9 je v současné době čtyřicet stanovišť se sběrnými nádobami na kovové obaly.
Přehled stanovišť tříděného odpadu, kde jsou umístěny kontejnery na kovové obaly:

Drahobejlova 1215/28

Drahobejlova 956/51

Habartická 500/48

Hrdlořezská 366/14a

Jablonecká 708/30

Jablonecká 714/40

Jablonecká 718/3

Klíčovská 293/20

Kovanecká 2295/9

Kovářská 1414/9

Kovářská 978/25

Kytlická 764/33

Lihovarská 1093/10

Litvínovská 286/15

Litvínovská 518/40

Lovosická 661/1

Na Harfě 935/5d

Na Rozcestí 1328/8

Na Vysočanských vinicích 824/8

nám. Na Balabence 1433/8

Novoborská 371/10

Novoborská 620/27

Novoborská 649/9

Odlehlá 321/67

Paříkova 354/5

Pešlova 341/3

Pešlova 356/12

Pod Strojírnami 707/13

Poděbradská 777/9

Podvinný mlýn 2126/1

Podvinný mlýn 2281/12

Prosecká 681/119

Rubeška 383/4

Skloněná 551/12

Střížkovská 550/33

Vysočanská 233/93

Vysočanská 554/69

Vysočanská 572/41

Vysočanské nám. 218/4

Zakšínská 571/8

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 ob-
čanů. 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 (roz-
hoduje 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

Kdy do knihovny na Proseku a ve Vysočanech?

Prosek, Měšická 806/3

Pondělí:  13-15 hodin a 16-18 hodin
Úterý:  9-12 hodin a 13-15 hodin
Středa:  13-15 hodin a 16-18 hodin
Čtvrtek:  13-15 hodin a 16-18 hodin
Pátek:  9-12 hodin a 13-15 hodin

Vysočany, Zbuzkova 285/34

Pondělí:  13-15 hodin a 16-18 hodin
Středa:  13-15 hodin a 16-18 hodin
Pátek:  9-12 hodin a 13-15 hodin

Pro aktuální informace sledujte 
www.mlp.cz a využívejte Knihov-
nu on-line.

Letní odstávky tepelné energie
V létě proběhne řada důležitých revizí a oprav na tepláren-

ských zařízeních Pražské teplárenské, které nelze provádět 

za plného provozu.

Letní odstávky proběhnou v uvedené ulici, oblasti nebo její části:

Hrdlořezy 10.–18. 8.

Vysočany - oblast Kovářská 14.–26. 8.

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v rámci městské části 
mohou probíhat také individuální odstávky. O přesných termí-
nech Pražská teplárenská včas informuje své smluvní odběratele.
Více informací na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/
Twitter: @PTeplarenska

Velkoobjemové kontejnery
Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů, kterou zajiš-
ťuje fi rma AVE Pražské komunální služby s. r. o., je v červenci 
a srpnu přerušena.
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Mobilní sběr nebezpečného odpadu
V rámci mobilního (zastávkového) sběru nebezpečného odpadu je v Praze každoročně realizováno na 300 svozů zhruba 

po osmi zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady. Od roku 2016 probíhá sběr také v sobotu 

a od roku 2019 je možné odevzdat rovněž jedlé potravinářské tuky a oleje z domácností. 

V rámci mobilního sběru jsou 
ZDARMA odebírány tyto ne-
bezpečné odpady:
 • zářivky a jiný odpad s obsa-

hem rtuti
 • olej a tuk
 • barvy, tiskařské barvy, le-

pidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebez-

pečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory

Kapalné nebezpečné odpady 
musí být předány v pevně 
uzavřených nádobách,
jedlý olej a tuk (v uzavřených 
PET lahvích).

Nelze odevzdat:
stavební odpady, objemné od-
pady, elektrozařízení apod.
Nebezpečné odpady a potravi-
nářské oleje mohou občané hl. 
m. Prahy odevzdávat zdarma. 

Před odevzdáním odpadů při 
mobilním sběru jsou ale povinni 
prokázat se občanským průka-
zem, aby tak doložili svůj trvalý 
pobyt na území Prahy. Upozor-
ňujeme, že občané mohou vy-
užívat všechny trasy mobilního 
sběru na území města, a není 
tedy nutné mít trvalý pobyt 
na území příslušné městské čás-
ti, kde sběr aktuálně probíhá.

V případě, že svozové vozi-
dlo nenaleznete na příslušné 
zastávce podle harmonogra-
mu, kontaktujte řidiče tohoto 
vozidla na telefonním čísle 
601 389 243 nebo 731 451 582. 
Mobilní svoz zajišťují vždy dvě 
vozidla současně, je tedy nutné 
řidiči sdělit, v jaké městské 
části a zastávce svozu se na-

cházíte. Není předem určeno, 
jaké vozidlo bude danou trasu 
svážet. Z tohoto důvodu se 
může stát, že budete muset 
kontaktovat obě telefonní čísla.

Pokud zjistíte jakékoli ne-
dostatky v oblasti nakládání 
s nebezpečným odpadem, 
neváhejte nás kontaktovat 
na tel.: 236 004 457.
Nebezpečné odpady, stejně jako 
další vytříditelné druhy odpadu 
je zakázáno ukládat do nádob 
na směsný odpad nebo dalších 
nádob určených na jiné než 
nebezpečné odpady. V případě 
odložení nebezpečných odpadů 
do těchto nádob hrozí občanům 
pokuta ve výši do 100 000 Kč dle 
§ 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích.  

11. 8. – Út
  8. 9. – Út 

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji 15.00–15.20

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou) 15.30–15.50

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

29. 8.– So

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 Jiřetínská 11.10–11.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická 11.40–12.00

14. 11. – So

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

Sběr tonerových a inkoustových kazet 
Vybrané sběrné dvory hl. m. Prahy jsou od začátku letošního 

roku vybaveny samostatnou 240 l sběrnou nádobou červené 

barvy určenou výhradně pro sběr použitého tiskového spo-

třebního materiálu.

Do sběrných nádob je možné 
odkládat jak originální, tak 
i kompatibilní či renovované 
tonerové a inkoustové kazety.

Sesbírané kazety budou 
zpracovány společnost-
mi renovujícími tonerové 
a inkoustové kazety. Ka-

ždá renovovaná tonerová 
kazeta v průměru ušetří 
4,49 kg emisí skleníkových 
plynů, 9,39 kg primárních 
přírodních zdrojů a 0,67 kg 
odpadu

Kde je tato služba dostupná?

• sběrný dvůr Zakrytá, 
Praha 4 - Spořilov

• sběrný dvůr Pod Šancemi, 
Praha 9 - Vysočany
• sběrný dvůr Generála Šišky, 
Praha 12 - Modřany
Projekt je realizován ve spo-
lupráci s Asociací renovátorů 
tonerů, z.s. Více na https://
www.setriprirodu.cz, 
info@setriprirodu.cz nebo
tel.: 602 427 335.  

Parkovací oprávnění on-line
Nové možnosti Osobních stránek uživatele (OSU) dostupných na adrese osu.zpspraha.cz

S pomocí tohoto nového webo-
vého rozhraní můžete spravovat 
svá parkovací oprávnění přímo 
z pohodlí domova. V případě, 
že doposud nejste registrováni 
do OSU, zaregistrujte se na tel.: 
+420 257 015 257 (v pondělí až 
pátek 9.00-11.00 a 12.00-15.00 
hod.) nebo na výdejně parko-
vacích oprávnění. K registraci 

potřebujete uvést pouze své 
identifi kační údaje a e-mailovou 
adresu. Přístupové údaje vám 
budou následně zaslány přímo 
na váš e-mail.

Po registraci vám systém 
umožní:

 • Po přiložení potřebných do-
kumentů je možné požádat 

o nové parkovací oprávnění 
bez nutnosti fyzické návště-
vy výdejny.

 • Krátkodobě měnit pro úče-
ly parkování SPZ vašeho 
vozidla v případě nenadálé 
situace (oprava v servisu či 
zapůjčení jiného vozidla).

 • Žádat o prodloužení plat-
nosti parkovacího oprávnění 

na další období, popř. pro-
vedení trvalé změny 
SPZ (např. při pořízení no-
vého vozidla).

 • Držitelům přenosných par-
kovacích oprávnění umož-
ňuje operativně zadávat 
aktuální SPZ vozidel, která 
mají oprávnění k parkování 
(pro přenosné parkovací 
oprávnění je registrace do-
konce nutností).

 • E-mailem vás upozorní na blí-
žící se vypršení platnosti vaše-
ho parkovacího oprávnění. 

Omlouváme se za chybné zveřejnění srpnového rozpisu svozů v červencové Devítce. Redakce.
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PLYNAŘ 
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

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

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.czSC
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ZEDNICKÉ, 
OBKLADAČSKÉ 

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz

mob. 602 386 895
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Volat kdykoliv 704 891 322
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www.nasepraha.cz

časopis všech Pražanů
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Letní soustředění Školy Taekwon-do Dan-Gun
I letos se v prvním týdnu prázdnin konalo letní soustředění proseckých taekwondistů ze Školy Taekwondo Dan-Gun.

Co do počtu účastníků bylo 
toto letos již 28. soustředění 
rekordní. Zúčastnilo se ho 
96 sportovců, kteří cvičili korej-
ské bojové umění taekwondo.

Pro dětské účastníky si tre-
néři připravili mnoho her a do-
vednostních soutěží. Relaxace 
ve wellness, soutěž člunů, výlet 
k vodníkovi, to vše bylo součástí 
a zpestřením pobytu.Účastní-
ky letního soustředění Školy 
Taekwon-do Dan-Gun nebyli 
jen členové oddílu, ale i zájemci 
z široké veřejnosti, pro které byl 
jeho program přizpůsoben.

Členové oddílu pak na závěr 
soustředění skládali zkoušku 
na vyšší technický stupeň 
před mezinárodním instruk-
torem taekwonda Petrem 
Poklopem, nositelem 7. danu. 
Ten také v prosecké škole 
osobně vede všechny skupi-
ny. Bližší informace o škole 
a zářijovém náboru naleznete 
na http://dangun.taekwondo.
cz nebo je dostanete na tel.: 
603 246 433. red, foto: pp Letní soustředění se Školou Taekwon-do Dan-Gun, to jsou parádní prázdniny

Letní sportovní kempy v Podviňáku
Ještě od 10. do 14. srpna a od 17. do 21. srpna 2020 se konají všesportovní kempy pro ško-

lou povinné kluky a dívky ve sportovním areálu AC Sparta Praha v Podvinném mlýně. Od polo-

viny června je pořádá městská část Praha 9 a Association Club Sparta Praha z.s.

Ve všesportovních kempech, 
které probíhají od pondělí 
do pátku od 8 do 16 hodin, si 
děti mohou zábavnou formou 
vyzkoušet sporty jako napří-
klad fotbal, atletiku, rugby, 
judo, fl orbal, stolní tenis, bas-
ketbal a další. Malé sportovce 

vedou zkušení trenéři, z nichž 
mnozí jsou přímo ze sparťan-
ských klubů. 

Kempy probíhají v prostředí 
venkovního areálu AC Sparta 
Praha Podvinný mlýn, kde je 
rugby hřiště, tartanový bě-
žecký ovál, atletický stadion 

s travnatou plochou a hřiště 
s umělou trávou. Ve vnitřních 
prostorách UNYP ARENY mají 
děti k dispozici velkou multi-
funkční centrální halu, sál stol-
ního tenisu a sál juda. Součástí 
kempů je také stravování, které 
odpovídá zásadám zdravé výži-

vy a náplni denní činnosti. Více 
informací naleznete na strán-
kách www.kempacsparta.cz. 
Tady se mohou zájemci rovnou 
přihlásit. red, foto: dv
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Devítka v pohybu aneb fi tness 
pod otevřeným nebem
Občanské sdružení Devítka v pohybu organizuje ve spolupráci 

s městskou částí Praha 9 a hlavním městem Prahou jedinečný 

projekt veřejných venkovních tréninků v parcích.  Rezervujte 

si místo na www.devitkavpohybu.cz.

Na tréninky v rámci Devítka 
v pohybu může přijít kdokoliv 
a zdarma si zacvičit. Odborní-
ci každému poradí, jak začít, 
budou ho sledovat, podporovat 
a poradí i s jídelníčkem. Trénin-
ky – pokud není uvedeno jinak 
– probíhají na louce Fittnes 
stezky Rokytka a jsou rozděleny 
podle výkonosti na úplné začá-
tečníky a pokročilé, speciální 
program je připraven pro ma-
minky s dětmi nebo seniory.

Ať už chcete aktivně trávit 
volný čas při sportu z jakého-
koliv důvodu, nemusí být prv-
ní krok k tomu vůbec těžký. 
Text a ilustrační foto: mk

Z A Č N Ě T E  C V I Č I T …

Funkční trénink
Trénink maminek s dětmi
Trénink kalistheniky
Jóga a pilates
Trénink přírodního běhu

Alespoň jednou za rok navštiv místo, … (tajenka).
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Komplexní realizace hasících systémů
www.sprinklergroup.cz
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Rychle působící hnojiva: BLAUKORN, EASYGREEN MINI
Pozvolna působící hnojiva: NOVATEC, FLORANID PERNAMENT,
BASATOP, FLORANID TURF, FLORANID NK, FLORANID MASTER EXTRA

Se mnou sklidíte více ...

výhradní dovozce hnojiv COMPO EXPERT
pro Českou republiku

Prodejní sklad: Areál ACHP Mstětice, Mstětice 32, tel., fax: 326 991 878
e-mail: agroefekt@tiscali.cz www.compo-agroefekt.cz

Nech mi trochu
sena na zimu ...

Se mnou budete mít
zelený trávníček ...
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SC-400583/33

Hlavní partner:

Generální mediální
partner:

Za finan ní podpory:

Partne i:Hlavní pivo
festivalu:

Hlavní mediální partner:
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