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Lukáš Pavlásek léčí humorem v Gongu

FESTIVAL
TÓNY
NAD MĚSTY

SPOLEK
SOCHAŘŮ
V GALERII 9

NOVÉ
HŘIŠTĚ NA
PRAGOVCE

I N Z E R C E

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
darma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
ytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

ostavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč
 lynovou kotelnou ušetříte až 50% nákladů za vytápění

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

ajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost
SC-392113/13

www.trend-technologie.cz
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EDITORIAL

PŘEČTĚTE SI

4–8 Z radnice

Vážení čtenáři,
10. září převzali na vysočanské radnici ocenění naši spoluobčané, kteří se určitým
způsobem zasloužili o rozvoj
naší městské části. Cenu
starosty městské části
Praha 9 dostali laureáti,
které jste sami navrhli,
a bylo mi ctí jim je předat.
Medailemi za dlouhodobé
zásluhy o bezpečnost Prahy 9
jsme ocenili hasiče, policisty a strážníky. A velký dík
jsme adresovali také všem,
kteří se aktivně, vysoko
nad rámec svých povinností
zapojili do realizace krizových opatření v souvislosti
s covid-19. S oceněnými se
můžete blíže seznámit, zalistujete-li říjnovou Devítkou.
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Divadlo Gong i Obecní dům
v Jandově ulici. Praha 9 se
představí na výstavě Sustainable Prague v Mánesu…
Tak si držme palce, aby se
všechny připravené akce
mohly uskutečnit.

13 Výstavba
14–19 Kultura
20 Život kolem nás
21–22 Rokytka
24–26 Informace
27–28 Ohlédnutí
29–30 Sport

S přáním pevného zdraví

Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
majkakurkova@gmail.com, tel.: 603 895 818
Redakční rada: Předsedkyně: JUDr. Jana
Nowaková Těmínová, členové: Mgr. Adam
Vážanský, Ing. Zdeněk Davídek, Mgr. Tomáš
Portlík, Mgr. Martin Hrubčík, Václav Vislous, MSc.
Vaše názory, podněty, náměty nebo příspěvky
a fotograﬁe rádi uvítáme na e-mailu:
redakcedevitky@praha9.cz nebo
na poštovní adrese městské části Praha 9.

schránek nebo jste jej obdrželi pozdě, stěžujte

Další kontakty:
Strategic Consulting, s. r. o.,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 Strašnice
Jednatel společnosti:
Jan Čížek, jan.cizek@ceskydomov.cz
Marketing a inzerce:
Mgr. Jaroslav Harviš
e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
tel.: 224 816 821, mob.: 734 505 923
Korektury:
Bc. Ing. Gabriela Hegerová

Graﬁcká úprava: Strategic Consulting, s. r. o.
pavel.huml@ceskydomov.cz
Tisk: Europrint, a. s.,
Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
Distribuce:
Zdarma do každé schránky,
zajišťuje Česká pošta, s. p.
Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit
na: Tel.: 283 091 111,
e-mail: podatelna@praha9.cz
Foto na titulu: Divadlo Gong

INZERCE

 Po odchodu do důchodu nebylo nic tak, jak jsem si
představoval. Neustále jsem se musel omezovat, ať už ve
výběru potravin, tak i léků, které jsem potřeboval kvůli
nepříjemným zdravotním problémům. Stále jsem přemýšlel, zda si to či ono mohu dovolit.
O Rentě z nemovitosti jsem
se dozvěděl na internetu,
když jsem si vyhledával různé
možnosti získání peněz. Říkal
jsem si, že když jsem celý život
tvrdě pracoval a mám vlastní
byt v ne právě malé hodnotě,
Výhody Renty z nemovitosti:

̭͗Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

tak přece nebudu na stará
kolena živořit.
Domluvil jsem si schůzku
s obchodní zástupkyní společChcete vědět více?

̭͗Další informace o Rentě
z nemovitosti najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz.

̭͗Za života nemusíte nic splácet.

̭͗ Můžete zde požádat o orientační kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů.

̭͗ Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.

̭͗Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.

̭͗Můžete žít důstojněji a život si
více užívat

̭͗Máme licenci České
národní banky.
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nosti FINEMO.CZ, která v České
republice Rentu z nemovitosti
nabízí a dostal jsem předběžnou kalkulaci. Vyžádal jsem si
i smlouvu a samozřejmě jsem
si vzal dostatek času za rozmyšlenou.
Největší obavu jsem měl
z toho, že přijdu o bydlení a toho
důvodu jsem si chtěl vše důkladně prostudovat. Uklidnilo mě,
že společnost FINEMO.CZ má
licenci na spotřebitelské úvěry
od České národní banky a je
pod jejím pravidelným dozorem.
Krom toho jsem zjistil, že Renta
z nemovitosti je v zahraničí zcela
běžným produktem.
Nakonec jsem se rozhodl, že
Rentu z nemovitosti využiji. Stejně nemám nikoho, kdo by můj
byt zdědil. Synům ho dát nechci,
protože s nimi nejsem po rozvodu v kontaktu a krom toho jsou

DE VÍ TK A

/

M A G A Z Í N

ﬁnančně natolik zabezpečení, že
by je můj byt stejně nezajímal.
Díky pravidelné měsíční výplatě Renty z nemovitosti nemusím
nyní v obchodě přemýšlet nad
tím, jestli si mohu dovolit koupit
dražší šunku a mám i dostatek
peněz na potřebné léky. Teď se
cítím daleko svobodněji, protože
vím, že ani v případě nějakých
nenadálých výdajů se nedostanu do problémů a mohu žít
důstojnější život.
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Městská část Praha 9 předala ocenění
těm, kteří se zasloužili o její rozvoj
„Stalo se krásnou tradicí při příležitosti výročí udělení městského znaku Vysočanům v roce 1902 ocenit občany, kteří se
zasloužili o rozvoj, větší bezpečnost a dobrou pověst městské části Praha 9. Letos se k tomuto slavnostnímu aktu scházíme
již podesáté a jsem velmi rád, že mohu v obřadní síni vysočanské radnice přivítat laureáty, jejich rodiny a blízké, ale i ty, kteří
neváhali a své spoluobčany za jejich mimořádné lidské vlastnosti, profesionální úspěchy, celospolečenskou prestiž a morální
postoje na ocenění navrhli. Protože zásluhy laureátů oceňují sami obyvatelé Prahy 9.“ Těmito slovy zahájil 10. září 2020 slavnostní akt udílení ocenění starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím.
Mezi letošními laureáty byl
odborník na technologie,
stavební investor i pedagogičtí pracovníci. A velký dík
byl adresován všem, kteří se
aktivně, obětavě a vysoko
nad rámec svých povinností
zapojili do realizace krizových opatření v souvislosti
s covid-19, když státní aparát
na počátku epidemie naprosto
selhal.
Řadu vyznamenaných
rozšířili také členové složek
integrovaného záchranného
systému, které působí na devítce. Každoročně těm nejaktivnějším předává městská
část Praha 9 ocenění v květnu, ke dni patrona hasičů
svatého Floriána. Na jaře sice
platil zákaz shromažďování,
ale prozaičtějším a daleko
pravdivějším důvodem, proč
se slavnostní akt neuskutečnil, bylo, že v té době hasiči,
policisté, strážníci a zdravotníci stáli v první linii boje
s novým koronavirem. A vojáci vědí, že vyznamenání se
udělují až po vyhrané bitvě.

Cenu starosty městské části
Praha 9 letos převzali:
• Ing. Petr Budiš, PhD., MBA
• Ing. Tamir Winterstein
• Mgr. Věra Lodrová
• Mgr. Marie Musálková
• Mgr. Božena Žižková
• Miluše Kulišanová

Ing. Petr Budiš, PhD., MBA
Cena starosty městské části
Praha 9 za přínos v oblasti
elektronizace.
4
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Petr Budiš stojí v čele akciové
společnosti První certiﬁkační
autorita se sídlem v Libni, která je v současnosti největším
poskytovatelem komplexních
služeb vydávání a správy certiﬁkátů v České republice. Již
od roku 2002 patří mezi českou
a později i evropskou špičku
v ochraně uživatelů internetu.
Právě technologie této společnosti, na nichž se inženýr
Budiš významně podílel,
stály u zrodu zabezpečeného
elektronického bankovnictví,
elektronického podpisu a časových razítek. Tedy prvků a řešení chránících uživatele na síti
před zneužitím jejich osobních
údajů či kyberloupežemi jejich
bankovních kont.
Ing. Budiš je rovněž autorem
knihy „Elektronický podpis
a jeho aplikace v praxi“ a spo-
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luautorem publikace „Elektronická komunikace“.

Ing. Tamir Winterstein
Cena starosty městské části
Praha 9 za zásluhy o rozvoj
Prahy 9.
Tamir Winterstein je vystudovaný stavební inženýr. V roce
2000 přenesl své pracovní aktivity do Prahy a kromě dalšího

tak zásadně ovlivnil architektonickou proměnu východní
části Libně z průmyslové oblasti na živoucí kus města. Bez
staveb, které zde realizoval,
jako je obchodní centrum Galerie Harfa nebo Harfa Oﬃce
Park, si dnes Prahu 9 už nedovedeme představit.
S městskou částí Praha 9
spolupracuje inženýr Winterstein také na rozvoji předškolních zařízení. Podílel se
na výstavbě nového pavilonu
mateřské školy U Nové školy
ve Vysočanech, který byl dokončen v roce 2013.
V období vyhlášené karantény v souvislosti s onemocněním covid-19 velmi pomohl
městské části Praha 9, když
poskytl potravinové dary pro
seniory a zdravotně a sociálně
znevýhodněné.
Ř ÍJ EN
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Mgr. Věra Lodrová
Cena starosty městské části
Praha 9 za přínos v oblasti
školství.
Věra Lodrová působila v Základní škole Novoborská
zpočátku jako učitelka.
Ve školním roce 2006/2007 se
stala hlavní garantkou a tvůrkyní výborně propracovaného
školního vzdělávacího programu. Ten byl – zjednodušeně
řečeno – postaven na tom, že
děti si nejprve perfektně osvojily základní učivo, i za cenu
toho, že se k nim zpočátku
dostalo méně informací,
a na tento pevný vědomostní
základ v dalších ročnících nabalovaly další znalosti, které
dokázaly propojit s praxí. Díky
tomuto programu a už pod vedením Věry Lodrové se škola
prosadila na celorepublikové
úrovni, když nový vzdělávací
program byl v praxi testován
jako pilotní projekt právě
v Novoborské.
Věra Lodrová byla ve funkci
ředitelky i neocenitelnou oporou „svým“ učitelům, kteří si
jejich rad velmi cenili. To, že
je nejen schopná manažerka,
ale také člověk na svém místě v práci i životě, dokázala
ve chvílích, kdy se po odchodu do penze neváhala vrátit se
za katedru do své školy, když
to bylo potřeba.

Marie Musálková vyučuje
český jazyk a dějepis. Nejsou
to však jen vědomosti z těchto
oborů, které se pedagožka
snaží předat svým studentům.
Aktivně je zapojena rovněž
do školního i mimoškolního
života svých žáků. Dokládají
to například projektové dny,
které na gymnáziu organizuje.
Za všechny jmenujme alespoň
dny poezie, vánoční jarmarky
s charitativním zaměřením,
dětské tábory nebo adaptační
kurzy primy. Loňský rok tým
studentů, který vedla, bodoval v projektu Paměť národa,
neziskové organizace Post
Bellum, která dokumentuje
příběhy pamětníků.

Během jejího působení se
Základní škola Na Balabence
proměnila v moderní zařízení. Prošla mnoha generálními
opravami a v devadesátých
letech se dočkala také přístavby, která rozšířila její kapacitu. Asi není překvapením,
že v takových případech se
ředitel školy mění z pedagoga
a manažera rovněž ve stavaře.
Božena Žižková věnovala
velké úsilí vytvoření kvalitního zázemí pro žáky, učitele
a ostatní pracovníky školy,
dokázala stmelit kolektiv
i vytvořit příjemné pracovní
prostředí. Žákům vštěpovala
smysl pro povinnost a odpovědnost za vlastní jednání.
Škola se jí stala druhou rodinou.

Ocenění členů integrovaného
záchranného systému:
• Podpraporčík Josef Skružný
• Blanka Aronová
• Mgr. Jaroslav Mráz
• Nadpraporčík Bc. Michal
Chlouba
• Poručice Mgr. Ludmila Nováková

Mgr. Božena Žižková

Mgr. Marie Musálková
Cena starosty městské části
Praha 9 za přínos v oblasti
školství.
Učitelské profesi a výchově dětí
a mládeže se věnuje více než
čtyřicet let. Z toho dvacet let
působí na gymnáziu Špitálská,
které sídlí v Praze 9 a nabízí
čtyřleté a osmileté studium.
Ř ÍJEN
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Cena starosty městské části
Praha 9 za přínos v oblasti
školství.
Po ukončení studia na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích a krátkém působení
ve škole Na Lehovci nastoupila
do Základní školy Na Balabence v Praze 9. Tady setrvala až
do svého odchodu do penze
v roce 2019.
V roce 1992 se Božena Žižková stala ředitelkou školy.

Praha 9. Nespočetně dětí uvítala do života při akci „Vítání
nových občánků“, stovkám
seniorů popřála k jejich životnímu jubileu. A přestože
si už mnoho let může užívat
zasloužený odpočinek, stále
v úřadu pomáhá při výstavách
i tvořivých dílnách v Galerii 9.
Dlouhé roky dělají čest deváté městské části i krasopisně
ručně vypsané obálky s gratulacemi, které obyvatele Prahy 9 provázejí při slavnostních
okamžicích jejich života. Dokládají, že obrovským koníčkem paní Milušky je malování.
Velké srdce, vřelý vztah
k lidem, ochota každému pomoci, profesionální přístup
k práci, to jsou důvody, proč
si Miluše Kulišanové váží kolegové z úřadu i ti, s nimiž se
ve své profesi setkala.

Miluše Kulišanová
Cena starosty městské části
Praha 9 za dlouholetou práci
pro Prahu 9.
Již před 35 lety začala Miluše Kulišanová pracovat jako
referentka pro občanské záležitosti na odboru vnitřních
věcí tehdejšího Národního
výboru Prahy 9. Později ve své
práci pokračovala na odboru
kultury Úřadu městské části
DE VÍ TK A
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Podpraporčík Josef Skružný
Medaile Za dlouholeté zásluhy
o bezpečnost na území městské části Praha 9
Josef Skružný pracuje u Hasičského záchranného sboru
hl. m. Prahy od roku 1995 jako
hasič strojník a od roku 2008
je technikem strojní služby.
Po celou dobu působí na Hasičské stanici č. 3 Holešovice,
v jejíž působnosti je i území
deváté městské části.
M Ě S T S K É
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Ze slavnostního ceremoniálu předávání ocenění občanům deváté městské části

v provozu 24 hodin denně,
7 dní v týdnu. Bez jejich
správného fungování by mohlo dojít i k omezení nebo zhoršení výkonu služby městské
policie. Na operační středisko
je napojena tísňová linka 156,
ale i poplachový monitorovací systém, který zajišťuje
bezpečnost mnoha objektů.
Při práci tady záleží na zkušenostech, znalostech míst, ale
i empatii, s nimiž policisté vyhodnocují telefonáty. Blance
Aronové je navíc vlastní velká
zodpovědnost a důslednost.

Mgr. Jaroslav Mráz
Medaile Za dlouholeté zásluhy
o bezpečnost na území městské části Praha 9
Vrchní komisař Jaroslav Mráz
pracuje deset let jako zástupce
ředitele Městské policie Prahy 9. Devítku a bezpečnostní situaci v ní zná důvěrně.

Cena starosty MČ Praha 9 pro podpraporčíka Josefa Skružného

Tady se významně podílel
na řešení povodně v roce 2013
na Rokytce a při požárech
průmyslových objektů bývalé
ﬁrmy ČKD v posledních letech. Za sebou má nespočetně
zásahů při větších či menších
požárech, dopravních nehodách, při technické pomoci
policistům, záchranářům
zdravotní služby nebo samotným občanům Prahy 9, když
potřebují například pomoci
s otevřením bytu, vyproštěním z výtahu. V tomto směru
je činnosti spojená s prací hasiče velmi pestrá.

Blanka Aronová
Medaile Za dlouholeté zásluhy
o bezpečnost na území městské části Praha 9
6
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Komisařka Blanka Aronová
pracuje od roku 1991 u Městské policie Praha. Nejprve jako
operační důstojník na centrálním operačním středisku,
od roku 1995 pak coby dozorčí
důstojník u Městské policie
pro Prahu 9. V obou případech
se jedná o klíčová pracoviště
městské policie, která jsou
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V policejní uniformě tu totiž
působí s menšími přestávkami
od roku 1986, kdy začínal jako
člen pohotovostní motorizované jednotky Praha. Do roku
2010 byl příslušníkem Policie
České republiky, z toho čtyři
roky velel místnímu policejnímu oddělení ve Vysočanech.
V posledních dvanácti letech
se daří udržovat bezpečnost
obyvatel v deváté městské
části na vysoké úrovni, o čemž
svědčí i výsledky analýzy
pocitu bezpečnosti obyvatel, podle níž patří Praha 9
k nejbezpečnějším pražským
obvodům.
Tyto výsledky jsou dílem
nejen řadových příslušníků
policie, ale také řídících pracovníků, kteří je díky svým
zkušenostem a organizačním
schopnostem dokážou efektivně vést.

Nadpraporčík Bc. Michal Chlouba
Medaile Za dlouholeté zásluhy
o bezpečnost na území městské části Praha 9
Michal Chlouba působí v řadách Policie České republiky
od roku 2004 a od samého
začátku pracuje na Místním
oddělení Policie na Proseku
v Praze 9. Od roku 2006 je
zařazen k výkonu dozorčí
služby, převážně však spisové
služby.
V současné době zpracovává
ty nejkomplikovanější a důkazně nejnáročnější trestné
činy z různých oblastí krimi-

Nadpraporčík Bc. Michal Chlouba přebírá medaili za zásluhy
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Mgr. Ludmila Nováková přebírá ocenění z rukou starosty MČ Praha 9 Jana Jarolíma

nální činnosti v proseckém
policejním obvodu, při vyšetřování se specializuje na trestné činy související s vloupáním
do bytů, domů a objektů
a s městskou částí Praha 9 velice aktivně spolupracuje především v problematice týkající
se životního prostředí.
Michal Chlouba se řadí
k velmi erudovaným policistům a neváhá být mentorem
pro méně zkušené kolegy. Je

i zdatným „personálním náborářem“ – zápalem pro svou
práci dokáže strhnout ostatní
a pro prosecké místní oddělení
získal již několik nových policistů.

Poručice Mgr. Ludmila Nováková
Medaile Za dlouholeté zásluhy
o bezpečnost na území městské části Praha 9
Ludmila Nováková, zástupkyně vedoucího 1. oddělení

Služby kriminální policie
a vyšetřování Praha III, je celou profesní kariéru svázána
s Prahou 9. Hned po nástupu k Policii České republiky
v roce 1994 začala pracovat
na Obvodním Úřadu vyšetřování Praha 9 jako asistentka
vyšetřovatele, později jako
samostatná vyšetřovatelka
a vyšetřovatelka Služby kriminální policie a vyšetřování
Obvodního ředitelství Praha III. V současnosti působí
na odboru obecné kriminality.
Vyšetřuje a objasňuje násilnou
trestnou činnost v Praze 9, ale
také například domácí násilí,
sprejerství apod.
Díky svým zkušenostem,
odpovědnosti a důslednosti
přispívá Ludmila Nováková
nemalou měrou k tomu, že
v policejním obvodu Praha III,
kam patří i území městské
části Praha 9, se daří objasňovat trestnou činnost nejlépe v celém hlavním městě.

Ocenění za osobní a manažerský
přístup při naplňování krizových
opatření v souvislosti s covid-19
převzali:
• Ing. Leoš Toman
• Mgr. Tomáš Kladívko
• Ing. Ladislav Moravec

R A D N I C E

• Mgr. Michaela Žáčková
• Mgr. Jana Dobišová Zemanová

Poděkování za mimořádné zásluhy
v krizové situaci spojené
s covid–19:
• Mgr. Tomáš Píš
• Ing. Aleš Vobruba
• Ing. Milan Benda
• Eliška Kasinová a kolektiv
Knoﬂík z.s.
• Zuzana Červenková
• Mgr. Denisa Schwetzová
• Bc. Markéta Vrubelová
• Bc. Monika Štáfková
• Mgr. Renáta Michalovská, PhD.
• Mgr. Lucie Hrušková
• Klára Špačková
• Soňa Halamová
• Karolína Havránková
• Marta Smolejová
• Petr Jaroš
• Nikola Sconrojani
V závěru slavnostního setkání
poděkoval starosta MČ Praha 9
Jan Jarolím všem oceněným
a dodal: „Jejich dobré vůle
a ochotě přispět ke společnému dílu a podílet se na něm
si skutečně vážíme. A přál
bych si, aby toto symbolické
ocenění, které dnes převzali,
motivovalo napříč generacemi
k jejich následování.“ [Marie Kurková, foto: Tomáš Krejča
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Když s covidem musíme žít…
S nástupem podzimu se zpřísňují opatření v souvislosti s koronavirovým onemocněním covid-19. Ale ani v letních měsících nepřestala
městská část Praha 9 distribuovat ochranné prostředky seniorům a ve spolupráci s GHC Genetics pokračovala v testování na koronavirus
SARS-CoV-2 (covid-19). Se začátkem nového školního roku také ve svých dvou největších školách instalovala termokamery.
„Naším společným zájmem je
zdraví a bezpečnost nás všech,
proto jsme v základní škole
Litvínovská 600 a základní
škole Novoborská instalovali
termokamery. Díky tomu se
vedení školy již při příchodu žáků nebo učitelů dozví,
kdo může být potenciálním
nebezpečím pro své spolužáky či kolegy. Systém sám
na takového člověka upozorní,
přičemž je možné i zpětné
dohledání. Jeho nespornou
výhodou je, že dokáže, na rozdíl od ručního teploměru
zkontrolovat velký počet lidí
najednou,“ vysvětluje místostarosta MČ Praha 9 Tomáš
Portlík a dodává, že pokud se
systém „chytrého teploměru“
osvědčí, vybaví jím devátá
městská část i další zařízení
včetně sociálních služeb.

Roušky pro seniory
každé pondělí od 16 do 17 hodin
Vzhledem k tomu, že před koronavirem covid-19 bylo a je
třeba se chránit neustále, zachovala městská část Praha 9

i přes letní prázdniny systém
distribuce roušek a dezinfekce
pro nejohroženější skupinu
– seniory a zdravotně handicapované. Senioři z deváté
městské části si mohli a stále mohou vyzvednout tyto
ochranné prostředky každé
pondělí od 16 do 17 hodin
ve dvoře radnice ve Vysočanech, Sokolovská 14/324.

Testovací stan je stále
u Polikliniky Prosek
Po celou dobu trvání koronavirové pandemie je rovněž
v Praze 9 před Poliklinikou
Prosek otevřen testovací stan,
kde se mohou nechat zájemci odkudkoliv otestovat.
Odběrové místo je otevřeno
v pondělí od 8 do 11 hodin
a ve čtvrtek od 13 do 16 hodin.
Testování probíhá na koronavirus SARS-CoV-2 (covid-19) pomocí metody PCR.
Zájemci o testování musí
mít žádanku od svého lékaře, samoplátci za test zaplatí
1750 Kč. Výsledek vyšetření je
vyhotoven do 36-48 hodin.

korun méně,“ dodává Tomáš
Portlík.
Dotazy k testování zodpoví
na infolince covid-19 (+420)
607 400 401, případně na e-mailové adrese covid@genetikapardubice.cz.

Ve dvou největších základních školách
zřizovaných MČ Praha 9 byly u vchodů
instalovány „chytré teploměry“ v podobě
termokamer

Lidé si také mohou nechat
vyšetřit přítomnost protilátek
IgG a IgM díky imunochromatograﬁckému testu pro samoplátce. Výsledek vyšetření je
znám do 5 minut. Cena testu
je 700 Kč.
„Obyvatelům deváté městské části na testy přispíváme,
takže samoplátci zaplatí o 300

Plošné testování
„V organizacích zřizovaných městskou části Praha 9
jsme zajistili plošné testování
v případě podezření na covid-19 v potenciálně zasažené skupině, jako jsou např.
třídy ve školách a školkách,
zaměstnanci na oddělení sociálních služeb,“ konstatuje
Tomáš Portlík a pokračuje:
„Čím dříve víme, že je někdo
nemocný, tím nižší reprodukční číslo následně vyjde.
Nemůžeme si dovolit posílat
celé skupiny obyvatel Prahy
do časté karantény. Začaly
by kolabovat sociální služby,
v nichž za tyto zaměstnance
nemáme náhradu. Nerozumné
je také posílat celé třídy dětí
do dlouhých front na testování.“ [mk

Seznamte se s výsledky veřejné ankety o rozvoji Prahy 9
Během července a srpna se uskutečnila veřejná anketa mezi občany městské části Praha 9. Anketa ukázala například spokojenost se stavem městské zeleně či nabídkou obchodů a služeb, už méně občanů hodnotilo kladně údržbu městských komunikací. Výsledky ankety budou využity při tvorbě Strategického plánu rozvoje MČ Praha 9.
Cílem ankety, která probíhala během letních měsíců
a zúčastnilo se jí více než 750
občanů Prahy 9, bylo dozvědět se, které stránky života
v městské části místní obyvatelé považují za kladné a které
naopak za záporné. Součástí
ankety bylo rovněž zjišťování
námětů na zlepšení.
Množství a kvalitu městské
zeleně jako jedno z největších
pozitiv života v městské části
spontánně uvedly více než tři
pětiny účastníků ankety. Vysoká spokojenost panuje také
s dostupností a kvalitou městské hromadné dopravy, ale
i s dostupností sběrných míst
tříděného odpadu. Už méně
jsou občané Prahy 9 spokojeni
s možnostmi parkování, stavem komunikací a chodníků
a celkovým dopravním zatí8
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Zdroj: Dotazníkové šetření 2020 městské části Praha 9. Průzkum se konal 29. června
až 15. srpna 2020 na vzorku 751 lidí.

žením. V souvislosti s přítomností nepřizpůsobivých občanů
někteří účastníci ankety vyjádřili i obavu o bezpečnost
v ulicích městské části. Kladně
hodnocená míra občanské
vybavenosti je zároveň řadou
občanů vnímána jako stále více
nerovnoměrná, a to zejména
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v souvislosti s rozvíjející se
bytovou výstavbou a jí neodpovídající infrastrukturou.
Obyvatelé Prahy 9 ocenili také
možnosti sportovního i kulturního vyžití, vybudované cyklostezky a dostupnost bydlení.
Pokud by se účastníci ankety
mohli podílet na rozhodování

o rozdělování rozpočtu městské
části, peníze by poslali na další
rozvoj městské zeleně a veřejných prostranství. Potřebnost
investic vnímají také v případě
školství a školních budov, štědří by byli také v oblasti údržby
chodníků a komunikací a budování systému parkovacích
míst pro osobní automobily.
Názory místních obyvatel
vyjádřené v anketě pomohou
dokreslit výsledný obrázek
o stavu jednotlivých oblastí
života v městské části. I díky
tomu se daří tříbit priority
Strategického plánu rozvoje
městské části Praha 9, podle kterého budou v příštích
letech plánovány jednotlivé
investice. [sm
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Nová interaktivní mapa nabízí virtuální
prohlídku základních škol v Praze 9
Městská část Praha 9 spustila novou aplikaci
www.devitkaveskole.cz, která poskytuje informace
o všech základních školách, jichž je zřizovatelem.
Pokud hledáte pro své dítě
základní školu v Praze 9, aplikace Devítka ve škole vám
přinese přehledné informace
o všech pěti základních školách, jejichž zřizovatelem je
devátá městská část.
„Chceme pomoci zájemcům
lépe se orientovat v prostředí
škol na devítce. Aplikace se
bude hodit především rodičům, jejichž děti čeká povinná
školní docházka. Užitečná
může být také pro ty, kteří
se na devítku stěhují a ještě
dobře neznají zdejší prostředí.
A dětem, pro které je dnes
orientace ve virtuálním prostředí běžnou záležitostí, to
pomůže rychleji se adaptovat
v novém místě,“ vysvětluje
radní pro školství MČ Praha 9
Zdeněk Davídek.

Kam do školy?
V aplikaci Devítka ve škole
můžete podle adresy bydliště
na základě aktuálně platných
spádových oblastí zjistit,
do jaké školy bude vaše dítě
zařazeno, dozvědět se její adresu, důležité kontakty a základní informace o ní.

Zájemci si mohou také prohlédnout prostory škol dříve
než u zápisu. V aplikaci lze
totiž najít interaktivní mapu,
která umožňuje virtuální 3D
prohlídku vybrané školy.
„Systém virtuálních prohlídek
nám navíc propojuje školy
přímo s Google mapami, odkud je nyní také možné školu
navštívit online. Z bezpečnostních důvodů jsme však
nezvolili variantu prohlídek
všech prostor škol, abychom
případně nenapomáhali plánování trestné činnosti,“
upřesňuje Pavel Pospíšek,
zastupitel MČ Praha 9 a autor
projektu Devítka ve škole.

Poznejte přednosti základních
škol bez nutnosti osobní návštěvy
Díky aplikaci Devítka ve škole
si zájemci mohou z pohodlí
domova prohlédnout zajímavá
místa v jednotlivých základních školách – od učeben či
sportovních areálů přes školní
družiny až po školní jídelny
a zahrady.
Aplikace Devítka ve škole
je dostupná v českém a anglickém jazyce z www.devit-

Foto: Marie Kurková

kaveskole.cz. Najdete ji také
na webových stránkách MČ
Praha 9 ve spodní části ve for-

mě dlaždice vedle interaktivní
sportovní mapy nebo odkazů
na sociální sítě Prahy 9. [kb

A koloběžky jsou
zase jako nové!
Poděkování Mateřské školy Pod Krocínkou za pomoc chlapců
z Výchovného ústavu, střediska výchovné péče Klíčov v Praze 9.
Děti z Mateřské školy Pod
Krocínkou mají rády koloběžky, na kterých drandí v jakémkoliv počasí na dopravním
hřišti, které ředitelka mateřské školy nechala vybudovat
na školní zahradě. Koloběžky
již něco pamatují, a přestože
jejich technický i vizuální stav
byl už nevyhovující, děti se jich
nechtěly vzdát. Paní učitelky
ze Zelené třídy proto přišly
s nápadem, že si koloběžky
natřou a opraví samy. Renovace se nakonec k velkému
Ř ÍJEN

2020

Rozdíl mezi starými a renovovanými koloběžkami je zřejmý na první pohled.

nadšení všech chopili chlapci
z Výchovného ústavu Klíčov,
kteří už dlouhodobě pomáhají
ve školce se zvelebováním
školní zahrady a pracemi všude tam, kde je potřeba mužská
síla. Koordinace oprav se ujal
Mgr. J. Cibulka, který ve VÚ
Klíčov pracuje jako vedoucí
oddělení.
Děkujeme všem chlapcům
a jejich pedagogickému vedení
za skvělou práci a těšíme se
na další společné projekty.
[Text a foto: MŠ Pod Krocínkou

A děti už zase spokojeně jezdí…
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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
1. 10. 2020 - ČTVRTEK
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
2. 10. 2020 - PÁTEK
Společenské hry – karty /kanasta, žolíky/,
Scrable… 9:00 –12:00
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
10:00 – 13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

9. 10. 2020 - PÁTEK
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Vycházka, komentovaná prohlídka Starého židovského hřbitova a Staronové synagogy. 90 Kč.
Zájemci, hlaste se u vedoucí Bc. A. Dunděrové
9:00 – 13:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

5. 10. 2020 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:30
– 9:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč. Zvýšená bezpečnostní opatření:
vlastní podložky, náčiní s sebou! 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Břišní tance pro začátečnice a mírně pokročilé,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 13:00
– 14:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
14:00 – 16:00

12. 10. 2020 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:30
– 9:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč. Zvýšená bezpečnostní opatření:
vlastní podložky, náčiní s sebou. 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Břišní tance pro začátečnice a mírně pokročilé,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 13:00
– 14:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
14:00 – 16:00
Klub seniorů – kardiaků 14:00 – 16:00

6. 10. 2020 - ÚTERÝ
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 10:15 – 11:15
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina (pokročilí) 11:30 – 12:30
Angličtina – konverzace (pokročilí) 13:00 –
14:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

13. 10. 2020 - ÚTERÝ
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 10:15 – 11:15
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina (pokročilí) 11:30 – 12:30
Angličtina – konverzace (pokročilí) 13:00 –
14:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

7. 10. 2020 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda s bývalým reprezentantem,
trenérem ragby – Eduardem Krütznerem „Medákem“, mistrem ČR v basketbalu 13:15
– 14:30
Dílničky šikovných rukou: Přání a obrázky
technikou quiling 14:45 – 16:00
8. 10. 2020 - ČTVRTEK
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
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Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
ZPÍVÁME NA PROSEKU – nová, tematická hodina zpěvu s hudebním doprovodem /dvě kytary,
promítání textů písniček / zdarma. Jste srdečně
zváni. 14:30 – 15:30

DEVÍ TKA
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14. 10. 2020 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15 – 9:15
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Trénování paměti, ukázková hodina 13:15 –
14:30
Dílničky šikovných rukou: Opletený věneček.
Prádelní šňůru s sebou 14:45 – 16:00
15. 10. 2020 - ČTVRTEK
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Výdej objednaného medu! 13:00 – 15:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
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„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
16. 10. 2020 - PÁTEK
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Návštěva dětí z mateřské školky! Přijďte se
s dětmi setkat, vyrábět, zpívat…Jste srdečně
zváni 10:00 – 11:00
Vycházka, komentovaná prohlídka nově zrekonstruované budovy Státní opery. Cena 80 Kč.
Zájemci, hlaste se vedoucí u Bc. A. Dunděrové
14:00 – 15:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
19. 10. 2020 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:30
– 9:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč. Zvýšená bezpečnostní opatření:
vlastní podložky, náčiní s sebou! 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Břišní tance pro začátečnice a mírně pokročilé,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 13:00
– 14:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
14:00 – 16:00
20. 10. 2020 - ÚTERÝ
Pedikúra – 60 min. i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 10:15 – 11:15
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina (pokročilí) 11:30 – 12:30
Angličtina – konverzace (pokročilí) 13:00 –
14:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
23. 10. 2020 - PÁTEK
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Vycházka, komentovaná prohlídka Velkopřevorského paláce a kostela Panny Marie pod
řetězem. Cena 100 Kč. Zájemci hlaste se
u vedoucí A. Dunděrové. Sraz v 9 hod. v Aktivizačním centru pro seniory, Harrachovská 422/2,
Praha 9.
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
26. 10. 2020 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:30
– 9:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč. Zvýšená bezpečnostní opatření:
vlastní podložky, náčiní s sebou! 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Břišní tance pro začátečnice a mírně pokročilé,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 13:00
– 14:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
14:00 – 16:00
27. 10. 2020 - ÚTERÝ
Pedikúra – 60 min. i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 10:15 – 11:15
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina (pokročilí) 11:30 – 12:30
Angličtina – konverzace (pokročilí) 13:00 –
14:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

21. 10. 2020 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Cestovatelské přednášky, besedy – Toulky norskou přírodou i městy, Vietnam 13:15 – 14:30
Dílničky: Dušičkové svícny, s sebou čiré hřbitovní svíčky ve skle 14:45 – 16:00
22. 10. 2020 - ČTVRTEK
Počítačový kurz mírně pokročilé (volná místa)
9:00 – 10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč. Zvýšená bezpečnostní opatření:
vlastní podložky, náčiní s sebou! 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00

28. 10. 2020 - STŘEDA
Státní svátek – zavřeno
29. 10. 2020 - ČTVRTEK
Dovolená – zavřeno
30. 10. 2020 - PÁTEK
Dovolená – zavřeno
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Říjnová Vysočanská „V“
Podzimní akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé bydliště v působnosti Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324.
1. října 2020 ve 14 hodin
Divadlo Gong: Veselá opereta
Oblíbené operní skladby zpívá
a šatičky převléká sopranistka
Jana Štěrbová-Veberová a tenor Roman Krebs za klavírního doprovodu Táni Vaněčkové.
Vstupenky jsou k dispozici
v pokladně Divadla Gong, Sokolovská 191, Praha 9 za
20 korun. Roušky po celou
dobu představení nutné.
22. října 2020 ve 14 hodin
Divadlo jednoho herce: „Já,
Kunhuta Uherská, královna
česká“
Představení se koná v obřadní

síni vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9. Vystupuje Stáňa Hošková v roli
Kunhuty. Vstup zdarma. Diváci musí mít roušky po celou
dobu představení.

10. listopadu 2020 ve 14 hodin
Divadlo Gong: Gramofonové
hudební vzpomínky v českých
zemích
Písničky nejen z gramofonu
pod taktovkou Petra Soviče.
Vstupné 20 korun. Lístky jsou
k dispozici v pokladně Divadla Gong od 19. října. Roušky
po celou dobu představení.
[RPí, Foto: mk a archiv Jany Štěrbové

Sopranistka Jana Štěrbová-Veberová

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

Zdravotní sestřička pro domov seniorů
Pro nadstandardní domov seniorů s vysoce lidským a individuálním přístupem hledají Sociální služby Praha 9 zdravotní
sestřičku.
Úkolem zdravotní sestry je
vykonávání zdravotních výkonů indikovaných lékařem
(injekce, převazy, podávání
léků apod.) a odborná zdravotní garance, tzn. vyhodnocování zdravotního stavu
klientů. Součástí práce bude
i administrativní vedení pou-

kazů, léků, evidence výkonů
apod.
Jedná se o práci v denním provozu.
Nutné vzdělání pro všeobecnou zdravotní sestru. Požadujeme velmi pozitivní vztah
k seniorům, příjemné vystupování.

Velkou výhodou je schopnost
přípravy dokumentace. Domov seniorů poskytuje i paliativní péčí, výhodou je znalost paliativních přístupů - je
možnost zaškolení.
Nabízíme možnost vzdělávání a specializace, inovativní přístupy, výborný
kolektiv, možnost kariérního postupu. Dále nabízíme individuální přístup

k zaměstnancům s možností
ovlivnit směny (vhodné
např. při studiu).
Nabízíme i možnost ubytování, přednostní umístění dítěte
od 1 do 4 let do dětských skupin, 5 týdnů dovolené, dobré
platové ohodnocení.
Kontakt: Iveta Vlčková, DiS.,
tel.: 284 086 901
[Sociální služby Praha 9, z.ú.

JUBILANTI

80 let
Jana Soeldnerová
Miroslav Hříbek
Pavel Dvořák
František Brabec
Alena Kovaříková
Miloslav Fouček
Jan Voráček
Zdeňka Grešková
Eva Burianová
Eva Štibychová
Jana Pávková
Ivan Dvořáček
Josef Šebek
Stanislav Strnad

Jiřina Veselá
Mária Rudová
Alena Vondrová
Olga Kohoutová
Karolína Hájková
František Bohatý
Jaroslav Chudý
Magdalena Büecheler
Olga Kopecká
Jana Stejskalová
85 let
Vladimír Brom
Soňa Holubová
Miroslav Frömer

Šárka Horová
Jaroslava Kovářová
Božena Stáňová
Jiří Černý
Jaroslav Čermák
Josef Vaněk
Zdeňka Pilná
Milan Stárek
Marcela Veberová
Jiřina Štefanová
Jan Dufek
Jiří Rypáček
František Voldřich
Marta Smutná
Václav Brázda

90 let
Vlasta Kubelková
Vladislav Milota
Oldřich Poustka
Olga Špoulová
Bohumil Růžička

Alena Rybová
Miroslav Seník
Karel Veselý
Alenka Ouhrabková
Antonín Sekera
Jiří Míchal

22. září 2020 oslavila
90. narozeniny paní
Lenka Cihelková. Do
dalších let hodně spokojenosti a zdraví přeje
rodina a přátelé.

92 let
Evžen Hakl
Vladimír Baťka

91 let
Jaroslav Melichar

93 let
Zdenka Popelková
Zdeněk Vostárek
Eva Waisová

94 let
Valenta
95 let
Dagmar Janatová
96 let
Libor Charvát
Rudolf Turek
Libuše Šrajerová
97 let
Alena Kadavá
98 let
Alenka Maršíková
Blahopřejeme!

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

Nové město v oblasti po bývalých podnicích ČKD

Park Ke Klíčovu

Stezka u Bobové dráhy

Nové plochy parku Přátelství

Ve výstavní síni Mánes v Praze 1 se od 17. do 31. října
2020 koná výstava Sustainable Prague.

Expozice má za cíl poukázat
na projekty vnášející do Prahy více zelených ploch, více
zelené architektury a více
inspirativní invence, která
by pomáhala rozvoji přírody

a zachování přírodních zdrojů
v hlavním městě. Prezentovat
se na ní bude i městská část
Praha 9. Vidět můžete budoucí
projekty na územích po ČKD,
proměnu stezky u Bobové drá-

hy, plány spojené s rozšířením
parku Přátelství na plochy
u stanice metra Střížkov nebo
s parkem Ke Klíčovu a další.
Více na www.architectureweek.cz. [red

Pocitovou mapu Prahy 9 můžete vyplňovat do 31. října
Od července mohou obyvatelé devítky zadávat své podněty,
nápady a připomínky týkající se kvality životního prostředí
a bezpečnosti v jejich okolí do pocitové mapy městské části
Praha 9.
K dispozici jim je ještě do
31. října 2020 na webových
stránkách Prahy 9.
„Podněty od občanů budou
sloužit jako podpůrné podklady pro plánování investičních akcí, vytváření koncepcí
dopravy, realizaci odpočinkových ploch nebo jako informace pro městskou policii,

kde jsou lokality se zvýšenou
kriminalitou. Proto je pro nás
důležité znát názor těch, kteří
v dané oblasti žijí,“ konstatuje starosta MČ Praha 9 Jan
Jarolím a dodává, že výsledky
pocitové mapy městské části
Praha 9 zpracuje Univerzita
Palackého v Olomouci spolu se
spol. CzechGlob. [Text a foto: mk

Setkání s obyvateli z devítky nad „papírovou“ pocitovou mapou Prahy 9 se uskutečnilo
22. září v proseckém Knoﬂíku

Zajímá vás, co je plánováno
na Rubešce?
Společnost Rubeška Property, s.r.o., pořádá veřejnou debatu
ke Studii zastavění území sociálním bydlením pro seniory
Rubeška.
Veřejné setkání se zástupci
společnosti Rubeška Propery,
kterého se zúčastní i zástupci
městské části Praha 9, se koná
Ř ÍJEN

2020

22. října 2020 od 16.30 hodin
v zasedací místnosti č. 205 vysočanské radnice (2. patro), Sokolovská 14/324, Praha 9. [red
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V Galerii 9 vystavuje
Spolek sochařů České republiky
Malý formát je název výstavy Spolku sochařů České republiky, která je k vidění v Galerii 9
od úterý 13. října do čtvrtka 29. října 2020.

Galerie 9, historická budova
vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9. Otevřeno v pondělí až
čtvrtek od 10 do 19 hodin, vstup volný.
Více na www.galerie9.cz

Galerie 9 má ráda spolky
a spolky mají rády Galerii 9.
Bude to nejspíš tím, že Galerie 9, její prostory, proporce,
členění, vnější i venkovní
osvětlení, dlažba, foyer se
schodištěm a vůbec všechno, tím myslíme podmínky,
jednání, vztahy – to, co dnes
bývá s oblibou nazýváno atmosférou, ačkoli se ani v nejmenším nejedná o plynný obal
tělesa v kosmickém prostoru
– společným či spolkovým
výstavám nadmíru přeje. Nahraďme termín „atmosféra“
termínem „vzájemná vstřícnost“ a budeme doma. Je nám
velikou ctí a potěšením, že
k výtvarným spolkům, které
v Galerii 9 za 26 let její existence vystavovaly a pravidelně
se vracejí, se letos poprvé
připojí i Spolek sochařů České

republiky převelice různorodou výstavou sochařské tvorby nejen ﬁgurální či portrétní,
doplněnou kresbami, malbami i graﬁkou. Vítejte u nás!
Doufáme, že se u nás také
zabydlíte a budete se vracet.
A tím nemyslíme jen výtvarné
umělce všech technik a žánrů, ale také vás, návštěvníky.
Přijďte, stojí to za to. Galerie 9
je vaším oknem do jiných
světů.

Spolek sochařů České republiky
Spolek vznikl v roce 1990.
Jde o profesní organizaci,
která sdružuje sochaře Čech,
Moravy a Slezska. Prezentuje
díla svých členů, ale i dalších
kolegů na společných výsta-

vách. Vypisuje sochařské soutěže a snaží se spolupracovat
při organizování veřejných
sochařsko-architektonických soutěží na nastavení
podmínek umožňujících
vznik kvalitního díla. Snahou
Spolku sochařů je prezentace
a podpora sochařské tvorby.
Zaměřuje se především na ﬁgurální a portrétní tvorbu.
Spolek sdružuje přes 50 členů
a výstavy v Galerii 9 se účastní
čtyřiadvacet z nich:
Blanka Adensamová, Denis
Anﬁlov, Milena Blašková, Jiří
Fürst, Kamila Housová-Mizerová, Jean Paul Chablais,
Barbora Chládková, David
Janouch, Ladislav Janouch,
Daniela Kartáková, Jaroslav
Křížek, Zuzana Lörincz, Karel

Meloun, Michal Machciník,
Martina Niubó, Karel Peřina,
Kateřina Strach-Tichá, Jiří
Středa, Marie Šeborová, Petr
Šedivý, Jaromír Švaříček, Dan
Talavera, Daniel Talavera a Jan
Turský. [ek
POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny
věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění.
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, výjimkou je pouze
úterý 27. října.
7. 10. – malované ulity
14. 10. – bílá koláž
21. 10. – závěsná ozdoba s hliněnými
korálky
27. 10. – ÚTERÝ - zápich do květináče - ptáčci
Dámský klub
od 19 do 21 hodin
21. 10. – relaxační kreslení
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Festival Tóny nad městy v Praze 9
Už devatenáctým rokem se mezi očekávaná podzimní hudební klání přiřazuje festival Tóny nad městy. Jedná se o sérii komorních a orchestrálních koncertů. V letošním roce se uskuteční čtyři v Praze a jeden koncert v Děčíně. Festival bude zahájen
8. října na vysočanské radnici a potrvá do 25. listopadu 2020.
Mezinárodní hudební festival
Tóny nad městy každoročně
přitahuje objevnou dramaturgií, která dokáže do koncertních síní přitáhnout široké
spektrum publika. Také devatenáctý ročník má atraktivní
dramaturgii i sestavu účinkujících.
Mimořádný zážitek slibuje již zahajovací koncert festivalu, který se koná za podpory
městské části Praha 9 ve čtvrtek 8. října od 19 hodin na vysočanské radnici. Setkáme
se zde s vynikajícím duem
složeným z mezzosopranistky
Edity Randové a harfenistky
Stanii Ramešové.

Mezzosopranistka Edita Randová

Harfenistka Stania Ramešová

Harfa je jedním z nejstarších
hudebních nástrojů. Je pokládána za královský biblický nástroj
a poutá na sebe pozornost, kdekoli se objeví. Jakmile se ozve
zvuk snových arpeggií, každý
posluchač je ztracen. Koncert

bude velmi originální, neboť
zazní skladby světových autorů
v podání harfenistky Stanie
Ramešové, ke kterým patří
Smetanova Vltava, Dvořákovo
Largo z symfonie Nového světa
nebo dílo Pachelbela a Händela.

Spojení harfy a lidského hlasu
slibuje zajímavý večer.
Mezzosopranistku světového jména Editu Randovou
uslyšíme v nejznámější písni
Giuseppa Giordaniho Caro mio
ben, v jedné z nejslavnějších
árií barokní hudby Lascia
ch‘io pianga z opery Rinaldo
od skladatele Georga Friedricha Händela, ve skladbě Panis
angelicus od Césara Francka,
dále v Biblických písních
Antonína Dvořáka a závěr večera bude patřit árii Habanera
z opery Carmen George Bizeta.
Na tento koncert je vstup
volný a umožněn bezbariérový
přístup. [Text a foto: jz

Josef Suk Trio:
Pocta Beethovenovi

Trénování paměti
v knihovně na Proseku

Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje na vysočanské
radnici 15. října 2020 v 19 hodin vystoupením Josef Suk Tria.

Prosecká pobočka Městské knihovny v Praze, Měšická 806/3,
Praha 9 pořádá 7. října 2020 od 17 hodin přednášku Trénování paměti – jak si procvičit mozek.

Koncert nese název Pocta
Beethovenovi a připomíná
250. výročí narození hudebního skladatele Ludwiga van
Beethovena (1770-1827).

Program:
Trio G dur op. 9 č. 1 pro housle, violu a violoncello
Bagatela A dur, WoO 59
Rondo a capriccio G dur op. 129
Trio D dur op. 70 č. 1 Geister
(Duch) pro housle, violoncello
a klavír

Koncert se tradičně koná v obřadní síni vysočanské radnice,
Sokolovská 14/324, Praha 9.
Bezbariérový vstup (2. p./výtah). Omezená kapacita sálu. [
PŘIPRAVUJEME

Původně se akce měla konat
v rámci celosvětového „Týdne
uvědomění si mozku“, ale byla
zrušena kvůli pandemii koronaviru. Jaké netušené možnosti

se skrývají ve vaší paměti vám
pomůže objevit RNDr. Bohuslava Trnková. Vezměte s sebou
psací potřeby a podle hygienických požadavků i roušku. [en

MAŽIV – 9. ročník festivalu židovské
hudby. Koncert houslového virtuosa
Alexandra Shonerta za klavírního doprovodu N. Shonert se uskuteční 12. listopadu 2020. Jedná se o vystoupení,
které se neuskutečnilo na jaře vzhledem
k opatřením v souvislosti s covid-19.

Josef Suk Trio
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Divadlo Gong
1. 10. čtvrtek 14.00
Pořad MČ Prahy 9 pro seniory
VESELÝ SVĚT OPERETY
Sopranistka Jana Veberová (Štěrbová)
provází pořadem sestaveným z nejslavnějších operetních melodií. Dále účinkují
Roman Krebs (tenor) a Táňa Vaněčková
(klavír).
1. 10. čtvrtek 19.00
Malá scéna
PAVLA MARIANOVÁ & JAN JANDA –
ŠANSONOVÝ RECITÁL
Koncertní vystoupení zpěvačky Pavly
Marianové, známé především z legendární skupiny Klíč. Tentokrát se divákům
představí se svou vlastní autorskou šansonově laděnou tvorbou. Na pódiu ji navíc
doprovodí skvělý kytarista Jan Janda.
4. 10. neděle 19.00
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE!
(přeloženo z 19. 5. 2020)
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.
7. 10. středa 19.00
Malá scéna
ČERNÁ HODINKA – LÁSKY ROZVERNÉ
(Šporkovo trio a hosté)
Koncert klasické hudby starých
i současných skladatelů a veselé verše
o rozmarné lásce z francouzské galantní
poezie a prózy v ozvěnách moudrých
osobností.
8. 10. čtvrtek 19.00
PODZIMNÍ POTLACH COUNTRY RADIA
Hudební večer. Vystoupí Gladly S. W., Vlak
do Dobříše a Rekonvalescence, mimořádným hostem Tomáš Linka. Večerem
provází Pavel Bezouška.
11. 10. neděle 19.00
Eduardo De Filippo: FILUMENA MARTURANO
Vztahová komedie plná italského
temperamentu. V hlavních rolích Simona
Stašová a Svatopluk Skopal.
12. 10. pondělí 19.00
(přeloženo z 21. 5. 2020)
RADŮZA
Koncert originální písničkářky a multiinstrumentalistky s písněmi z aktuálního
alba Muž s bílým psem, ale i z prvních
desek.
13. 10. úterý 19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
Ludvík Pivoňka: CYRIL
Vážně míněná komedie o nemocném
otci a jeho dvou rozhádaných dětech,
bratrech Cyrilovi a Metodějovi.

16. 10. pátek 19.00
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.
19. 10. pondělí 19.00
PREMIÉRA
Lukáš Pavlásek: PLANETA SLEPIC
Stand-up speciál, ve kterém zjistíme,
jaké vyhlídky má naše slavná civilizace,
kde vedle sebe žijí tak rozdílné bytosti,
jako jsou ženy, muži a psi.
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21. 10. středa 19.00
(přeloženo z 20. 5. 2020)
Pavel Fiala, Josef Dvořák: S PYDLOU
V ZÁDECH
Prostý lidový chytrák se zaplétá v šachové partii mocných. V hlavní roli Josef
Dvořák.
22. 10. čtvrtek 19.00
MALINA BROTHERS
Koncertní vystoupení kapely vyznávající
trampskou píseň okořeněnou bluegrassem, jejíž prapůvod leží v pravidelném
hospodském jamování.
23. 10. pátek 19.00
Robert Bellan: NORMÁLNÍ DEBIL
(přeloženo z 18. 4. 2020)
Příhody notorického průšviháře z dětství
prožitého v socialistickém Československu v retrokomedii na motivy stejnojmenné knihy. V hlavních rolích Zbigniew
Kalina a Leoš Noha.
24. 10. sobota 19.00
(přeloženo ze 14. 4. 2020)
Ray Cooney: PŘÍŠTĚ HO ZABIJU SÁM/
„OUT OF ORDER“
Co všechno může způsobit nevěra a jedna „z nebe spadlá“ mrtvola? V hlavní roli
Leoš Noha.
26. 10. pondělí 19.00
(přeloženo ze 4. 4. 2020)
CO VY NA TO, PANE ŠMOLDASI?
Talk show. Hudební doprovod Barbora
Mottlová a Accoustic.
27. 10. úterý 19.00
Marc Camoletti: A DO PYŽAM!
(přeloženo z 27. 4. 2020)
Aby zatajil milenku před vlastní ženou,
vydává ji za milenku svého přítele. Netuší
však, že jeho přítel je zároveň milencem
jeho ženy. V hlavních rolích Leoš Noha,
Lucie Zedníčková a Lukáš Langmajer.
28. 10. středa 19.00
(přeloženo z 31. 5. 2020)
Robert Anderson: VÍŠ PŘECI, ŽE
NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
Tři velice směšné, avšak lidské příběhy
ze života s Petrem Nárožným v hlavní roli.

GONG DĚTEM

14. 10. středa 19.00
Pořad Slováckého krúžku v Praze
POSEZENÍ U CIMBÁLU

16

20. 10. úterý 19.00
MARIEN
Koncert pardubické skupiny patřící
k nejvýraznějším formacím nastupující
generace folkové, country a trampské
hudby.

12. 10. pondělí 10.00
Malá scéna
B. Němcová, J. Bílek: O statečném
kováři Mikešovi
3+
Loutková pohádka o klukovi, který si
vyrazí do světa a zvítězí nad drakem
i hloupostí. Má sílu za tři, ﬁštrón za pět
a srdce velké za deset bohatýrů!
13. 10. úterý 10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi
a kočičce
3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
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Z představení Elektrický Emil. Foto: dg

nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.
19. 10. pondělí 10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence
3+
Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu
potoka.
21. 10. středa 10.00
R. Kipling, V. Štěpánek: Kniha džunglí
– Mauglího poslední boj
5+
Z lidského mláděte vychovaného vlky
vyrostl silný mladý a inteligentní muž.
Jeho úhlavní nepřítel zlý tygr Šér Chán se
však nevzdává.
22. 10. čtvrtek 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil
9+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
23. 10. pátek 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavolamu
6+
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní
prkna.
24. 10. sobota 15.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence
Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu
potoka.
26. 10. pondělí 10.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula a Kuba
Kubikula
4+
Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.

27. 10. úterý 10.00
Malá scéna
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
9+
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
31. 10. sobota 15.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula a Kuba
Kubikula
4+
Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.

KLUB KOCOUR
1. 10. čtvrtek 19.30
ELI-S BAND
Folk i šansony.
6. 10. úteý 19.30
DRUGA
Pagan-folk. Hudba inspirovaná pověstmi
a pohanskou mytologií, mix klasického
písničkového folku a rockové dynamiky.
Hosté Petr Mašín a Johanka Lábusová.
8. 10. čtvrtek 19.30
NAČAREJ
Pražská ethno-folková kapela hrající
lidovky z různých koutů světa i autorské
skladby.
15. 10. čtvrtek 19.30
KOKOPIPI BAND
Eklektická směsice popu, rocku a folku
s přesahem do dalších žánrů. Hostem
kapela Sada na opravu duší.
22. 10. čtvrtek 19.30
SYROVÝ TÓNY + PŮVODNÍ BUREŠ
Folk se syrovou akustickou kytarou,
nevyzpytatelným akordeonem, smělými
membranofony a dalšími perkusemi +
pražská kapela hrající psychedelicpunkfolkrock.

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9, tel.: 266 311 629,
777 865 885, e-mail: gong@divadlogong.cz
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Když je smích nakažlivý
Populární komik Lukáš Pavlásek přichází se svým novým stand-up pořadem Planeta slepic, který bude mít v Gongu premiéru
19. října. Vyzvěděli jsme, čemu se budeme smát tentokrát.
Tvůj nový pořad se jmenuje Planeta slepic, což může znít
trochu pohrdavě vůči ženám.
Můžeš to uvést na pravou míru?
Je to slovní hříčka vycházející
z názvu Planeta opic. Hlavním
tématem nového představení
je naše civilizace se všemi plusy a minusy. Moderní technologie, sociální sítě, celebrity,
politika, korektnost, nakupování, epidemie, mimozemšťané, příliv informací a hromady
dalších věcí. Tohle všechno
smícháme dohromady, zasmějeme se tomu a nakonec
zjistíme, že celou naši slavnou
civilizaci nakonec přežijí jen
slepice.
V anotaci k Planetě slepic se
uvádí, že jde o stand-up „speciál“. V čem je toto představení
speciální?
Stand-up speciálem se obecně nazývá celovečerní sólo
představení jednoho komika.
Takže speciální je v tom, že
v něm vystupuji jen já sám, že
se v něm nestřídá víc komiků
během večera jako třeba v pořadu Na stojáka. Je to moje one
man show.
Zatímco tvoje předchozí show
Kdo nepláče, není Čech! střílela takzvaně do vlastních řad,
v Planetě slepic se zdá, že ses
zaměřil na globálnější témata.
Je to náhoda, nebo tě také zasáhla současná apokalyptická
deprese?
Já to téma představení a některé výstupy jsem měl připraveny ještě před epidemií,
ale přiznám, že mi to malinko
nahrálo do karet. Věc s celosvětovou pandemií se do představení tematicky hodí, takže
i tomu se tam budeme trochu

Lukáš Pavlásek

věnovat. Ale jenom trochu,
abychom tomu nedělali zbytečnou reklamu, jen se tomu
zasmějeme a půjdeme dál.
V programu si děláš legraci
z nakupování zbytečných věcí.
Vzpomeneš si, jakou nejzbytečnější věc sis kdy pořídil?
To přiznám, že nevím, asi nic,
já na to moc nejsem, ale můžu
nalákat, že v představení se
dozvíte o jednom kouzelném náramku, který se hodí

na úplně všechno. A možná
přijdou i šmejdi s kouzelným
hrnečkem.

pak jezdili všichni. To je jako se
Stínadly. Pan Foglar taky nikdy
neprozradil, kde se nacházejí.

Je o tobě známo, že jsi býval
aktivním skautem a ve svých
skečích se dost často trefuješ
do českých turistů. Trávíš ještě
nějaký čas v přírodě? Prozradíš
pár svých oblíbených míst?
Já mám třeba místo, kam jezdíme každý rok s kamarády
v létě na tábor, ale to neprozradím, kde to je, protože by tam

Na tvých vystoupeních bývá
dobrá nálada nakažlivá. Nebojíš se, že se dostaneš do nemilosti hygieniků?
Nebojím. Humor léčí a smích
a dobrá nálada jsou nejlepší
hygienou duše i těla, takže
naopak má představení mají
hygienici v lásce a výslovně je
doporučují. [Text a foto: dg

Filmová přednáška: Herbert Kline – Krize (1938)
Československo v roce 1938. Osudové období očima amerického dokumentaristy – to je téma filmové přednášky, která se
koná ve čtvrtek 5. listopadu od 18 do 19.30 hodin v Obecním domě ve Vysočanech, Jandova 4, 4. patro (bezbariérový
přístup). Přednáší PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.
V létě 1938 přijel do Evropy
americký producent a režisér
Herbert Kline, aby prostřednictvím dokumentárního
Ř ÍJEN

2020

ﬁlmu podal svědectví o tehdejší krizové situaci v Československu. Režisér sbíral
ve spolupráci se zaměstnanci

ﬁlmové sekce Baťových závodů ve Zlíně a s kameramanem
Alexandrem Hackenschmiedem po několik měsíců dokumentární materiál. Podařilo se
mu zachytit situaci v pohraničí
a informoval o protistátních
akcích, jejichž prostřednictvím se henleinovci snažili
podrýt stabilitu státu a začernit mediální obraz Československa. Film Crisis je unikátní
DE VÍ TK A
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z mnoha hledisek. Je významným dokladem snahy čelit
nacistické propagandě. [dg
INFO
Kapacita sálu v Obecním domě je
omezena. Rezervace míst: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz, elektronická
přihláška na www.divadlogong.cz.
Cena 300 Kč, záloha 150 Kč, nutno zaplatit v kanceláři kurzů nejpozději sedm
dní před konáním přednášky.

M Ě S T S K É

ČÁ S T I

P R AH A

9

17

K U LT U R A

Výstavy současného umění v Pragovce
Pestré léto skončilo v Pragovka Gallery, ale těšit se tu můžete na stejně barevný podzim. Otevřeny jsou zde čtyři nové výstavy.

Don Quijoti. Copyright Jan Vlček

Hned i zítra bude líp
Výstava mladých malířů Davida Minaříka (*1985) a Filipa
Švehly (*1991) je založena
na dialogickém zkoumání
současné a neustále zrychlující
společensko-kulturní proměny. „Všechno se nám pod rukama mění tak rychle, že nám
zbývají už jen představy o tom,
co je vlastně ‚nyní‘. Formy,
barevné útvary prochází neustálou změnou, stejně jako
jejich obdivovatelé, návštěvníci či náhodní kolemjdoucí,“
říkají ke svému projektu mladí
autoři, kteří hodlají výstavu
celkově utvořit z abstraktních
obrazů a abstraktních objektů
převážně ze surových stavebních materiálů.
Kurátorem výstavy, která
potrvá v Pragovka Gallery Entry do 20. října 2020, je Adam
Vrbka.

Vlk se proměnil v planetu
a potom se stal skvrnou
Touto výstavou se představuje
Lenka Černotová (*1985), která
je považována za jednu z nepřehlédnutelných malířek své
generace. K podstatě a názvu
projektu říká kurátorka výstavy Edita Mikolášková: „Vlk
u Lenky zůstává dominantním
prvkem všech jejích úvah
o malbě a následných realizacích. Vlk jako symbol změny
a pohybu. Život sám, který je
vždy složitější než jeho abstraktní výtvarné vyjádření.“
Výstava je tvořena velkoformátovými malbami, které
zaplní celý výstavní prostor.
Potrvá v Pragovka Gallery
Pop-Up do 27. října 2020.

Z výstavy Hned i zítra bude líp. Ilustrační foto: Filip Švehla

Výstava potrvá v prostorách
The White Room do 27. října
2020.

Don Quijoti
Výstava residenta Pragovky
Jana Vlčka (*1944) představuje
Vlk se proměnil v planetu a potom se stal
skvrnou. Copyright Lenka Černotova

tradiční a řemeslně poctivý
přístup k ﬁgurální malbě. Kurátorka výstavy Lucie Nováčková říká: „Vlček se obzvláště
ve svých ﬁgurálních obrazech
dotýká tradice barokní malby, posouvá ji však o poučení
civilismem i znalost redukce
malířských ﬁgurálních forem,
jak ji známe například u pozdně kubistických ﬁgur.“ Těžiště
tvorby Jana Vlčka leží v bravurní kresbě, jíž se věnoval již
od dob studií na Vyšší průmyslové škole sklářské v Železném
Brodě a následně i na Akademii výtvarných umění (ateliéry V. Tittelbacha a K. Součka).

White Plastic. Copyright Petr Bureš
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White Plastic
Rozsáhlou výstavu v největším galerijním prostoru
Pragovky vytvoří společně
kolektiv výtvarných umělců
a architektů. Jmenovitě Petr
Bureš, Kateřina Kulanová, Jan
Vybíral, Vojtěch Rada, Sára
Davidová a Markéta Jonášová.
„Výstava zkoumá fenomén,
který se ve virtuálním prostředí renderovacích softwarů
nazývá white plastic a představuje nástroj pro dosažení
jednoduchého, efektního
a zároveň banálního výsledku
při tvorbě názorných vizualizací a modelů,“ říkají autoři
o svém projektu.
Výstava, za jejíž kurátorskou
koncepcí stojí Sára Davidová
a Markéta Jonášová, potrvá
v Pragovka Gallery Rear do
19. listopadu 2020. [bj
PRAGOVKA GALLERY
Kolbenova 923/34, Praha 9
Otevřeno v pondělí až pátek od 10 do 18
hodin, v sobotu a neděli od 14 do 18
hodin. Vstup zdarma.
(metro B – Kolbenova, tram. č. 16 –
Poštovská)

Ř ÍJ EN
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Andy Allen a Jan Žižka: Objekt Subjekt
V Galerii Hala C se od 7. do 31. října 2020 koná výstava Objekt Subjekt, která představí společnou tvorbu umělců Andyho
Allena a Jana Žižky.
Jan Žižka

Vernisáž výstavy Objekt Subjekt se uskuteční 7. října v 19
hodin. Po vernisáži se můžete
těšit na afterparty spojenou
s oslavou narozenin Jana Žižky
v sousedním umělecko-multifukčním prostoru Obejvák.
Jedná se o sdílený ateliér pětice umělců z Francie, Velké
Británie, České republiky
a USA. Jedním z nich je právě
Allen. Tento jedinečný prostor
půjde pár dní po oslavě do demolice, bude se tedy jednat
o oslavu vskutku legendární,
kterou by si neměl nechat ujít
žádný milovník umění.

Andy Allen
Narodil se v roce 1989 v anglickém Rhuddlanu, posledních pět let však žije
a pracuje v Praze. Jeho alchymistický přístup k tvorbě
obrazu zahrnuje zákony gestaltu, experimentální pro-

Narodil se v roce 1985 v Teplicích a stejně jako Andy Allen
nyní žije a tvoří v Praze. Jeho
intuitivní proces je založen
na abstrakci, která umožňuje
sochařským kvalitám olejové
barvy informovat a vytvářet
obrazové formy a nadpozemskou krajinu. Inspiruje se širokou škálou zdrojů od sci-ﬁ až
po klasické sochařství.
Jan Žižka žil a pracoval několik let v Londýně, kde byl
vystaven novým procesům
a vlivům. Jeho díla jsou ve veřejných a soukromých sbírkách po celém světě. [lr
cesy a digitální manipulaci
ve snaze reagovat na tradici
a jazyk olejomalby.
Po ukončení studia vystavoval Andy Allen po celé Velké
Británii i mezinárodně, např.
v Londýně, New Yorku nebo

v čínském Suzhou. Jeho obrazy jsou zastoupeny v prestižních veřejných i soukromých
sbírkách po celém světě, včetně sbírky Vévody a Vévodkyně
z Devonshiru na zámku
Chatsworth House v Anglii.

INFO
Galerie Hala C, Lihovarská 12, Praha 9.
Vstup do galerie přes dvůr restaurace
Beseder.
Otevírací doba: od pondělí do soboty
15.00–19.00

INZERCE

ěÍJEN 2020

NOVÁ
KOLEKCE
kusových koberců

Diamond Kids

... inspirujte se
ve Vaší nejbližší
prodejně BRENO
s nejširším sortimentem
podlahových krytin

materiál
t iál 100% PP FFrisé,
i é
výběr z více vzorů, rozměrů
a barevných
kombinací

1248,Kč/ks

59x

změr

cena za ro

80x150 cm

v ČR

facebook.com/koberce.breno
instagram.com/koberce_breno
Akce platí do 31. 10. 2020 nebo do vyprodání zásob. Za případné tiskové chyby
neručíme. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

máme

největšíí

výběr

koberců, PVC
C
a vinylu

bytové

PVC

nabízíme
také
v šířích

5m

Komplexní služby zákazníkům jsou pro nás samozřejmostí

Poradenství
a individuální přístup

Řezání podlahové
krytiny na míru

Obšívání
koberců

Vaše zboží Vám
dovezeme po celé ČR

Koberec i PVC Vám
profesionálně položíme

KUPON NA SLEVU
pĜi nákupu

-15
%

Platí pouze do 31. 10. 2020!

Kupón platí na prodejnČ i v e-shopu.

LQ]HUDW%UHQR1DVH3UDKDB[LQGG

Ř ÍJEN

2020

Nevztahuje se na akþní þi zlevnČné zboží,
na služby, na zboží na objednávku.
Nelze uplatnit zpČtnČ. Slevy se nesþítají.

C-400767_01

již od

Kód kupónu: NasePraha10

BRENO.cz
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Podzim v Edu
Bubo Klubu
V Edu Bubo Klubu Spolku aktivních rodičů v Podkovářské
ve Vysočanech není pro nudu místo.
V Edu Bubo Klubu začaly stálé
i nové dopolední a odpolední
kroužky. Děti i dospělí se ještě
mohou přihlásit do nově otevřeného kurzu ŠachMat anebo
se zapojit do angličtiny v hodině Baby English.

V plném proudu jsou také
přípravy na oblíbený lampionový průvod. Uskuteční se na
svatého Martina, tedy 11. listopadu. Více informací k lekcím
a akcím najdete na www.edububoklub.cz [Text a foto: mpv

Umělecký workshop:
Háčkování
Výroba košíčku ze šňůrové
příze s dřevěným dnem. Dekorace či praktická pomůcka
do koupelny. Vhodné pro
zkušenější „háčkařky“.
Umělecký workshop se koná
v Obecním domě ve Vysočanech, Jandova 4, 4. patro
(bezbariérový přístup zajištěn)
v sobotu 17. října 2020 od 10
do 16 hodin. Cena: 500 Kč –
materiál a dřevěné dno v ceně.
Kapacita omezena. Rezervace míst: 777 853 883, kurzy@
divadlogong.cz, elektronická

přihláška na www.divadlogong.cz. Záloha 200 Kč, nutno
zaplatit v kanceláři kurzů nejpozději pět dní před konáním
akce. [Text a ilustrační foto: dg

Přednášky kineziologie

Barevný podzim je inspirací pro malé výtvarníky

Opakujeme houbařskou přednášku
Nejsou to jen hřiby aneb rozšiřujeme si svůj houbařský repertoár.
Přednáška o tom, jak si zásadně rozšířit svůj houbařský obzor
a zbavit 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. Vhodné pro
začínající i pokročilé houbaře.
Kdy: pondělí 19. října 17.00–18.30
Cena: 150 Kč
Místo konání: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, 4. patro
(bezbariérový přístup zajištěn). Kapacita omezena. Rezervace
míst: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na www.divadlogong.cz. [dg

Někdo už po nich
netouží, jinému
ještě poslouží
Dejte věcem 2. šanci

V Obecním domě ve Vysočanech, Jandova 4, 4. patro (bezbariérový přístup) se konají přednášky kineziologie. Jejich
lektorkou je Jana Heidenreichová Z větrné hůrky. Cena jedné
přednášky 300 Kč. S sebou: pohodlné oblečení, zápisník, tužku.
ZÁKLADY KINEZIOLOGIE
Co je to kineziologie a jednoduchý svalový test. Jak se prostřednictvím tohoto svalového
testu dají nalézt a odstranit
psychické bloky? Praktické
ukázky: tanec svalů k vyrovnávání energií, doplňující cvičení pomáhající při stresu.
Kdy: čtvrtek 15. října 18.00–20.00

JAK VZHLED OVLIVŇUJE
NAŠE CHOVÁNÍ?
Jaký má vzhled obecně vliv
na naše chování? Základní
20
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druhy a charakteristiky struktur a funkcí v kineziologii. Jak
díky poznání těchto struktur
a funkcí pochopit a přijmout
sebe a druhé?
Kdy: čtvrtek 12. listopadu
18.00–20.00
Kapacita omezena. Rezervace
míst: 777 853 883, kurzy@
divadlogong.cz, elektronická
přihláška na www.divadlogong.cz. Záloha 150 Kč, nutno
zaplatit v kanceláři kurzů nejpozději čtyři dny před akcí. [
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Nábytek, hračky, bicykly, nádobí, knížky, ... Opravdu už je
nechcete? Nikdo z okolí o ně nestojí a s prodejem by byly
starosti? Vyhodit je by ale byla škoda, když mohou ještě
dlouho dělat radost jiným. Dejte svým věcem 2. šanci!
Odvezte je do některého z vybraných pražských sběrných
dvorů s RE-USE pointem. Uloží je tu, nafotí a přednostně
nabídnou nejpotřebnějším. Třeba azylovým domům…
Více o projektu na: reuse.praha.eu
Sběrné dvory:
Zakrytá, Praha 4 - Záběhlice
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany

reuse.praha.eu
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Sokl z hrubšího zdiva. Vlastní loć kostela v prĤþelích je za rizalitem i na V stranČ ukonþena nízkým, zalomeným štítem,
lemovaným prostČ prolovanou Ĝímsou.
Na V stranČ pĜiléhá k lodi obdélný presbytáĜ
s nižší pĜízemní sakristií. Na pĜechodu štítu
lodi a presbytáĜe je drobná otevĜená zvoniþka zakonþená kĜížem. Boþní fasády lodi jsou
hladké, s vysokým pásem zdiva, pod Ĝímsou
prolomeným pásovými okny. Interiér kostela je jednolodní sálový prostor obdélného
pĤdorysu s pravoúhlým presbytáĜem, oddČleným od lodi pravoúhlým triumfálním
obloukem. Nad pĜedsíní je situována varhanní empora. Plochý strop lodi je nesen
systémem betonových žeber, pĜecházejících
do sešikmených pĜípor na boþních stČnách,
þímž dochází ke zkosení boþních þástí stropu. V interiéru je hodnotné, slohovČ jednotné vybavení kostela z 30. let 20. století.
Redakce: Miroslav
Kuranda
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SvatynČ Krista Krále slaví 90 let

V záĜí roku 1930, tedy pĜed devadesáti lety, byla vysvČcena SvatynČ Krista
Krále ve Vysoþanech.

603
455
197

Historie vzniku tohoto chrámu je charakteristickým dokladem rozporĤ a rozdČlení
spoleþnosti, jak pokraþovaly po stržení mariánského sloupu na StaromČstském námČstí v listopadu 1918. Již o pČt let pozdČji
byl založen Odbor pro rekonstrukci mariánského sloupu a jeho þlen – politik, ekonom
a františkánský terciáĜ dr. František Nosek
navrhl jako pokání za stržení sloupu vybudovat na pražském pĜedmČstí nový kostel.

v letech 1929-1931 podle návrhu architekta O. Nekvasila a jejich spoleþná stavební historie je souþasnČ

Takto Svatyni Krista Krále z Kolbenovy ulice neuvidíte. Její objekt spolu s domem þp. 658 byly vystavČny

dokladem zcela specických historických souvislostí.

Jen málokdo z projíždČjících Kolbenovou
ulicí ve Vysoþanech mezi tramvajovými
zastávkami Špitálská a Poštovská se nepozastaví nad velkým nápisem na jednom
z þinžovních domĤ þp. 658/14: SvatynČ
Krista Krále. VČtšinu napadnou úvahy o sídle sekty þi nové církve. A pĜitom ve dvoĜe této zástavby je „utajen“ Ĝímsko-katolický kostel v þistém funkcionalistickém
slohu první poloviny dvacátého století.
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Vchod do kostela z Kolbenovy ulice

ji pak pĜibyly i sochy sv. Prokopa a sv. Víta.
Malby jsou dílem Zikmunda Rudla, který je autorem mimo jiné i freskové výzdoby ve Valdštejnské kapli v chrámu sv. Víta
na Hradþanech. Pro kostel Krista Krále vytvoĜil KĜížovou cestu a obrazy sv. Václava a Panny Marie. SvatynČ je památkovČ chránČna
od roku 2003.

Rokytka

V památkovém katalogu Národního
památkového ústavu je budova SvatynČ Krista Krále popsána takto:
DĤm þp. 658 je sedmiosý, v pĜízemí tĜi stĜední osy, oddČlené rustikovanými pilíĜi, vytváĜí portikus s prĤchodem do kostela a vstupy do domu a fary. Nad portikem v omítce
plastický nápis SVATYNċ KRISTA KRÁLE.
Nad parterem je plocha fasády lemována
po obvodu lisenovým rámcem, okna mají
podokenní Ĝímsy. StĜecha je sedlová. Kostel – jednolodní plochostropý, na obdélném pĤdorysu, s vystupujícím pravoúhlým
knČžištČm a vČžiþkou, situovaný na parcele
þ. 330 uvnitĜ pČtiúhelníkového bloku þinžovních domĤ, pĜístupný spojovacím krþkem z domu þp. 658 a ze dvora. Hlavní prĤþelí, zakryté domem, má výrazný stĜedový
tĜíosý rizalit se vstupem a nadsvČtlíkem.

606
458
200
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458
200

Rokytka

Kostel nechceme!
Sbírky na nový kostel zaþaly v roce 1919
a po pĜipojení Vysoþan k Praze v roce 1922 pokraþovaly. V roce 1923 zde vznikl kostelní spolek pod vedením katechety P. Arnošta Olivy.
Dominikáni vČnovali pro výstavbu kostela pozemek, ale zastupitelstvo a pĜíslušné
úĜady nechtČly výstavbu povolit. Základní
kámen byl proto posvČcen až 6. Ĝíjna 1029
a 7. záĜí 1930 vysvČtil chrám dr. Antonín Podlaha, biskup a generální vikáĜ pražský.
Výsledek deseti let velmi obtížných a ponižujících politických jednání je na kostele
patrný dodnes. Podmínkou výstavby totiž
bylo, že chrám nesmí být vysoký, z ulice viditelný a vzhledem nesmí pĜipomínat kostel nebo kapli. Proto nebyla povolena vČž,
ale jen malá vČžiþka. Stavba, která vznikala

Tato myšlenka byla pozdČji rozšíĜena – vybudováno mČlo být dvanáct kostelĤ, jako
bylo dvanáct hvČzd okolo hlavy Panny Marie na soše sloupu. Jedním z nich byl kostel
ve Vysoþanech.

Interiér kostela zdobí díla sochaĜe Damiána Pešana a malíĜe Zikmunda Rudla

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9

Interiér zdobily ruce mistrĤ
Projekt vysoþanského kostela vypracoval
stavitel BedĜich Vrzal ze stavební a projekþní rmy Nekvasil, která ho také realizovala.
SochaĜská výzdoba SvatynČ Krista Krále je
dílem pĜedevším Damiána Pešana. Narodil se
6. Ĝíjna 1887 v Praze, pĤvodnČ ĜezbáĜ, na umČleckoprĤmyslové škole studoval u profesorĤ
Kastnera, Klouþka a DrahoĖovského. Od 1923
pracoval pro Josipa Pleþnika pĜi výzdobČ Pražského hradu. VytvoĜil zde sochu Krista Krále,
v presbyteriu jsou sv. Petr a sv. Pavel. V kostelní lodi se pak nacházejí jeho sochy sv. Anežky
ýeské, sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína,
sv. Josefa, sv. Ludmily a sv. VojtČcha. PozdČ-

na volném prostranství, nesmČla pĜesahovat
výšku domĤ, jejichž výstavba se pĜipravovala, a musela mít strohou fasádu jako ostatní
okolní domy. Už pĜi vysvČcení byl pĜed chrámem postaven široký tĜípatrový dĤm tak,
aby na nČj zakryl pohled. Na budovČ také
nesmČlo být oznaþení kostel, takže dodnes
je nad vchodem nápis SvatynČ Krista Krále.

605
455
197
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Upozornění: Akce pořádané
MČ Praha 9 jsou monitorovány
V souvislosti s nařízením EU 2016/679
(GDPR) upozorňuje
MČ Praha 9, že
v místě kulturních,
společenských,
sportovních a dalších akcí, které
pořádá, probíhá
fotografování a natáčení videí z jejich průběhu pro

účely prezentace
a archivace. GDPR
představuje právní rámec ochrany
osobních údajů
platný na celém
území Evropské
unie a hájí práva
jejích občanů proti
neoprávněnému zacházení s jejich daty
a osobními údaji. [

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit
a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové problematiky a problematiky mezilidských vztahů. Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ
Praha 9, Sokolovská ulice 14/324, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).
Termín: 7. 10., 14. 10., 21. 10., 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12., 9. 12.,
16. 12. 2020
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny budou
rozdávat od 14.30 hodin pořadová čísla.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území
Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán
Úřadem MČ Praha 9). Další informace získáte v infocentru.

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A – E X E K U C E

Lékařská pohotovost v Nemocnici Na Bulovce
Lékařská služba první pomoci (LSPP) pro děti i dospělé se nachází ve zrekonstruovaných prostorech přízemí budovy č. 2. Jde o zařízení Magistrátu hl. m. Prahy (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

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby
platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 21. 10., 18. 11., 16. 12. 2020
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny
budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní poradna se koná od 14 do 15 hodin
v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území
MČ Praha 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz
vydán Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu požádat vám
poskytnou pracovníci v infocentru.

PRO RODIČE

Ke slavnostnímu vítání občánků se přihlaste
K O N TA K T Y K O S T E L Ů

Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní
vítání nových občánků, tedy nově narozených
dětí ve věku zhruba čtyř až sedmi měsíců
(nejpozději do jednoho roku dítěte).
O slavnostní akt však musí projevit zájem
sami rodiče. To znamená, že je třeba podat
přihlášku. Lze tak učinit v podatelně Úřadu
městské části Praha 9, Sokolovská 14/324.
Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci,
sledujte prosím www.praha9.cz, kde jsou
zveřejňována aktuální zdravotní opatření.

K O S T E L S V. V Á C L A V A

K O S T E L S V. V O J T Ě C H 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/

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

S VAT Y N Ě K R I S TA K R Á L E

EVANGELICKÁ CÍRKEV

POLICIE ČR 158

Policie ČR, Místní oddělení
Prosek

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - 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

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

Policie ČR, Místní oddělení
Vysočany
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8 - Libeň,
tel.: 777 823 540
Pravidelné bohoslužby: neděle 9.30
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Římskokatolická farnost při Svatyni Krista
Krále, Kolbenova 658/14,
Praha 9 - Vysočany, tel.: 283 892 404
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 17.00, neděle 8.30

M Ě ST SKÉ

Č ÁST I

P R AHA
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MP PRAHA 156

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

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

Ř ÍJ EN

2 0 2 0
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Velkoobjemové kontejnery

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY ŘÍJEN
datum

počet VOK

3. 10.

2

5. 10.

1

6. 10.

3

10. 10.

2

12. 10.

1

13. 10.

3

stanoviště
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)

16. 10.

2

13.00-17.00

Bílinská x Litvínovská

17. 10.

2

14.00-18.00

Nad Krocínkou x Obvodová

15.00-19.00

Zakšínská x Zásadská

19. 10.

1

13.00-17.00

Poděbradská x Podkovářská

14.00-18.00

Vysočanská 85/546

20. 10.

3

15.00-19.00

K Lipám x Litvínovská - NOVÉ!

8.00-12.00

Kovanecká x Podvinný mlýn

9.00-13.00

Hrdlořezská u č.p. 64/43

23. 10.

3

15.00-19.00

Na Harfě x Českomoravská
24. 10.

2

26. 10.

1

27. 10.

3

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje
ﬁrma AVE Pražské komunální služby s.r.o. VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu podnikatelskými subjekty!
Do VOK patří tyto odpady:
- nábytek - koberce a linolea - lyže, snowboardy, kola - velká zrcadla - umyvadla a WC mísy

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

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

čas
8.00-12.00
9.00-13.00
15.00-19.00
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00
8.00-12.00
9.00-13.00
15.00-19.00
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00
14:00-18:00
15:00-19:00
8.00-12.00
9.00-13.00
15.00-19.00
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00
8.00-12.00
9.00-13.00
15:00-19:00
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00

V E L K O O B J E M O V É K O N T E J N E RY L I S T O PA D
datum
2. 11.

počet VOK
1

3. 11.

3

6. 11.

3

7. 11.

2

9. 11.

1

10. 11.

13. 11.

3

3

14. 11.

2

16. 11.

1

17. 11.

20. 11.

3

3

21. 11.

2

23. 11.

1

24. 11.

27. 11.

3

3

28. 11.

2

30. 11.

1

čas
15.00-19.00

13.00-17.00

Prouzova

14.00-18.00

Kytlická (proti zdravotnímu středisku)

15.00-19.00

Drahobejlova x U Svobodárny

13.00-17.00

Lihovarská u č. 11

14.00-18.00

Vysočanská 113/243

15.00-19.00

Rumburská x Litvínovská

8.00-12.00

Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická

9.00-13.00

Českomoravská 21-23

15.00-19.00

Ctěnická x Měšická

13.00-17.00

K Moravině (v úseku U Školičky-Sokolovská)

14.00-18.00

Jablonecká u č.p. 715/9

15.00-19.00

Pešlova x Paříkova

13.00-17.00

K Lipám x Chrastavská

14.00-18.00

Pod Strojírnami

15.00-19.00

Novoborská x Varnsdorfská

8.00-12.00

Kopečná x Nad Šestikopy

9.00-13.00

Vysočanská 39/573

15.00-19.00

Prosecká 131 - POZOR, ZMĚNA!

13.00-17.00

Matějkova x Čihákova (u bývalé KB)

14.00-18.00

Veltruská x Litvínovská

15.00-19.00

Stoupající - parkoviště u hřbitova

13.00-17.00

Jablonecká x Šluknovská

14.00-18.00

Skloněná u č. 8

15.00-19.00

Pískovcová

8.00-12.00

Pokorného x Jahodnická

9.00-13.00

Kovářská x U Školičky

15.00-19.00

Děčínská - horní parkoviště

stanoviště
Vysočanská 39/573
Jetřichovická proti č. 10
Matějkova x Čihákova (u bývalé KB)
Jablonecká u č.p. 715/9
Rumburská x Litvínovská
Poděbradská x Podkovářská
Vysočanská 85/546
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Kovářská x U Školičky
K Moravině x Drahobejlova
Zubrnická x Trmická
Děčínská - horní parkoviště
Nad Krocínkou x Obvodová
Ctěnická x Měšická
Skloněná u č. 8
Habartická - parkoviště u objektu 496-503
Pod Strojírnami
Měšická x Novoborská
Pískovcová
Lihovarská u č. 11
Veltruská x Litvínovská
Pod Krocínkou proti č. 55
Novoborská x Českolipská
Vysočanská 113/243
Jablonecká x Šluknovská
Novoborská x Varnsdorfská
Teplická x Litoměřická - roh proti domům
K Lipám x Chrastavská
Drahobejlova - u st. metra Českomoravská

S B Ě R B I O O D PA D U D O P Ř I S TA V E N Ý C H V O K
Do kontejnerů na bioodpad lze ukládat komunální bioodpad, především ze zahrad – listí,
tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. Nepatří
do něho živočišné zbytky. U kontejnerů je po celou dobu přistavení přítomna obsluha.
Ne 4. října 2020 – 9.00-12.00
Miškovická x Poleradská
Nad Krocínkou x Obvodová

Ne 1. listopadu 2020 – 9.00-12.00
Před Mosty x Za Mosty
Obvodová (u výjezdu do ul. Ke Klíčovu)
Ne 8. listopadu 2020 – 9.00-12.00
Hrdlořezská 43
K Lipám x Chrastavská
Pod Krocínkou proti č. 55

Ne 11. října 2020 – 9.00-12.00
Hrdlořezská 43
K Lipám x Chrastavská
Pod Krocínkou proti č. 55

Ne 15. listopadu 2020 – 9.00-12.00
Nad Krocínkou x Obvodová
Pokorného x Jahodnická
Kopečná x Nad Šestikopy

Ne 18. října 2020 – 9.00-12.00
Pokorného x Jahodnická
Kopečná x Nad Šestikopy
Podvinný mlýn 12-14

Ne 22. listopadu 2020 – 9.00-12.00
Podvinný mlýn 12-14
Obvodová (u výjezdu do ul. Ke Klíčovu)

Ne 25. října 2020 – 9.00-12.00
Nad Kundratkou – mezi č. 869/13b
a 385/15
Miškovická x Poleradská
Nad Krocínkou x Obvodová

Ne 24. listopadu 2020 – 9.00-12.00
Nad Kundratkou – konec slepého úseku
Miškovická x Poleradská
Před Mosty x Za Mosty

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

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

Klíčovská 293/20

Litvínovská 518/40

Novoborská 371/10

Pod Strojírnami 707/13

Střížkovská 550/33

Drahobejlova 956/51

Kovanecká 2295/9

Lovosická 661/1

Novoborská 620/27

Poděbradská 777/9

Vysočanská 233/93

Habartická 500/48

Kovářská 1414/9

Na Harfě 935/5d

Novoborská 649/9

Podvinný mlýn 2126/1

Hrdlořezská 366/14a

Kovářská 978/25

Na Rozcestí 1328/8

Odlehlá 321/67

Podvinný mlýn 2281/12

Jablonecká 708/30

Kytlická 764/33

Paříkova 354/5

Prosecká 681/119

Jablonecká 714/40

Lihovarská 1093/10

Na Vysočanských vinicích
824/8

Pešlova 341/3

Rubeška 383/4

Vysočanské nám. 218/4

Jablonecká 718/3

Litvínovská 286/15

nám. Na Balabence 1433/8

Pešlova 356/12

Skloněná 551/12

Zakšínská 571/8
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Vysočanská 554/69
Vysočanská 572/41
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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 nebezpečné odpady:
 zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
 olej a tuk
 barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 léčiva
 baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady
musí být předány v pevně uzavřených nádobách, jedlý olej
a tuk (v uzavřených PET lahvích).
Nelze odevzdat:
stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.
Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl.

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

m. Prahy odevzdávat zdarma.
Před odevzdáním odpadů při
mobilním sběru jsou ale povinni
prokázat se občanským průkazem, aby tak doložili svůj trvalý
pobyt na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat 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 vozidlo
nenaleznete na příslušné zastávce podle harmonogramu,
kontaktujte řidiče tohoto
vozidla na telefonním čísle
601 389 243 nebo 731 451 582.
Mobilní svoz zajišťují vždy dvě
vozidla současně, je tedy nutné
řidiči sdělit, v jaké městské
části a zastávce svozu se 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 nedostatky v oblasti nakládání
s nebezpečným odpadem,
neváhejte nás kontaktovat
na tel.: 236 004 457.
Nebezpečné odpady, stejně jako
další vytříditelné druhy odpadu
je zakázáno ukládat do nádob
na směsný odpad nebo dalších
nádob určených na jiné než
nebezpečné odpady. V případě
odložení nebezpečných odpadů
do těchto nádob hrozí občanům
pokuta ve výši do 100 000 Kč dle
§ 4 odst. 2 zákona č. 251/2016
Sb., o některých přestupcích. [

Co vás čeká na podzim v Akademii pro bytové domy?
Akademie pro bytové domy na podzimní sezonu připravila
vzdělávací semináře, na nichž přednáší vysoce kvalifikovaní
odborníci z oblasti práva a bydlení. Pro všechny registrované
účastníky jsou zdarma. Přijďte zjistit, jak řešit problémy, se
kterými se ve vašem bytovém domě setkáváte téměř denně.
Všechno, co potřebujete vědět
o centrálním zdroji vytápění
v Praze
8. října 2020; 16.00–19.00
hod., Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1
(v průchodu)
Bydlíte v Praze a váš dům je
napojený na centrální zdroj
tepla? Chtěli byste vědět, jak
můžete spotřebu tepla z CZT
ovlivnit, které z informací kolujících o vytápění z CZT jsou
mýtus a které jsou skutečná
fakta? Navštivte náš seminář,
který tentokrát pořádáme
ve spolupráci se společností Pražská teplárenská a.s.,
získejte zajímavé informace a zeptejte se odborníků
na všechno, co vás ve vztahu
k dodávkám tepla z CZT v Praze opravdu zajímá.
Nové předpisy ke snížení energetické náročnosti bytových domů
11. listopadu 2020; 16.00–
19.00 hod., Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1
(v průchodu)
Na tomto semináři se zaměříme na změny v předpisech
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pro měření a rozúčtování spotřeby tepla a vody. Seminář
proběhne formou moderované
diskuse. Diskutovat budou
odborníci na legislativu a profesionálové z praxe. Přijďte se
přesvědčit, zda jste ve vašem
bytovém domě na legislativní
změny správně připraveni.

Modernizace bytových domů –
balkony a lodžie
24. listopadu 2020; 16.00–
19.00 hod., Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1
(v průchodu)
Čeká vás rekonstrukce lodžií
nebo balkonů? Chtěli byste
lodžie prodloužit nebo nainstalovat zasklení? Pak je tento
seminář právě pro vás. Budeme se věnovat:
modernizaci lodžií a balkonů
prodlužování lodžií
zasklívání lodžií a balkonů
Potkejte se s odborníky z praxe, poslechněte si, jak celý
proces kolem modernizace
balkonů a lodžií probíhá, a zeptejte se na otázky, které se týkají vašeho konkrétního domu.
O balkonech a lodžiích budeme
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hovořit ze všech úhlů pohledu.
Dozvíte se tak informace o legislativě, schvalovacích procesech, přípravě i realizaci.

Legislativa bydlení
9. prosince 2020; 16.00–19.00
hod., MČ Praha 9, Sokolovská
324/14, Praha 9
Náš pravidelný seminář pořádaný spolu s městskou částí
Praha 9 shrnuje nové a připravované změny v zákonech,
které se dotýkají bydlení
v bytových domech. Účastníkům semináře budou podány
aktuální informace k legislativě bydlení doplněné o nová
výkladová stanoviska. Obsah
bude soustředěn na oblast by-

tového spoluvlastnictví a bytová družstva z pohledu členů
statutárních orgánů bytových
korporací. Součástí semináře
bude i přehled základních
právních předpisů pro oblast
působení SVJ a BD.
[Text a ilustrační foto: Akademie pro bytové domy

INFO
Semináře začínají od 16 hodin a prezence se návštěvníkům otevírá od 15:45
hodin. Semináře jsou pro registrované
účastníky zdarma. Registrovat se
můžete na www.AkademieBD.cz.
Informace o seminářích můžete získat
také e-mailem na akademie@dumplnyuspor.cz nebo telefonicky na bezplatné
lince 800 821 831.

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
Knihovnu on-line.
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Barevná devítka pošestnácté
Konec prázdnin, 29. srpna
2020, tradičně provoněl
multikulturní festival Barevná devítka v parku Podviní
ve Vysočanech.
Cílem festivalu je napomoci
k porozumění mezi národy
a národnostmi, pomoci překonávat možné předsudky vůči
některým etnikům.
Žhavé africké rytmy, japonské tance, gurmánské
pochoutky z celého světa…
ale také tradiční zastoupení

Jihočeského kraje – to všechno tu bylo k vidění a ochutnání. Návštěvníci se skvěle

bavili, i když se letos kvůli
bezpečnostním podmínkám
vzhledem k nemoci covid-19

objevilo na festivalu méně
stánků, než bylo původně
v plánu. [red

Ceny za Příběhy našich sousedů rozdány
Slavnostní prezentace prací studentů druhého stupně základních škol Prahy 9 v projektu Příběhy našich sousedů, který
organizuje společnost Post Bellum a MČ Praha 9, se uskutečnila na vysočanské radnici 3. září 2020.
Po pečlivém zvážení odborné
poroty první místo získal příběh
vysočanského patriota Jana
Krále. Zavzpomínal na konec
druhé světové války a kamaráda
Ladislava Hindla, který padl
u Rokytky. (Více v Rokytce
v zářijovém vydání měsíčníku
Devítka). Tento příběh zpracovali žáci ZŠ Špitálská – Bára Bieliková, Veronika Černá, Fidelio
Seidl, Lucie Sklenářová, Tereza
Urbášková pod vedením učitelky Lenky Voděrové – a zvítězili.

Na druhém místě skončil
tým studentek Gymnázia
Špitálská, který se představil
s působivým zpracováním příběhu Petra Millera, muže, jenž
v roce 1989 dovedl na demonstraci na Václavské náměstí
dělníky z ČKD z Prahy 9.
Třetí místo získali studenti
ZŠ Litvínovská 500. Ti ukázali
příběh Františky Čokové, která 21. srpna 1968 neohroženě
nafotila svoji ﬂexaretou sugestivní fotograﬁe ruských vojáků

Vítězný tým Základní školy Špitálská se „svým“ pamětníkem Janem Králem a jeho
manželkou

a tanků v pražských ulicích.
(Více Rokytka v srpnovém
vydání měsíčníku Devítka).
Veškeré materiály k příbě-

hům, informace, audio i video
příběhy naleznete na www.
pribehynasichsousedu.cz/
praha-9/ [Text a foto: mk

Další ulice ve Vysočanech nesou jména po hrdinech z heydrichiády
Ulice u nových bytových
domů poblíž stanice metra
Kolbenova ve Vysočanech
nově nesou názvy Smržových
a Svatošových.
Slavnostně to bylo zpečetěno
při ceremoniálu 10. září 2020.
Ulice jsou pojmenovány po rodinách odbojářů zavražděných
nacisty za podporu výsadkářů,
kteří za druhé světové války
spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Obě rodiny
pomáhaly členům parašutistického výsadku Anthropoid Jozefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi,
kteří atentát spáchali. Od Josefa a Marie Svatošových si půjčil
Gabčík aktovku, ve které byla
Ř ÍJEN
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náhradní bomba. Jarmila a Jaroslav Smržovi půjčili Kubišovi
kolo, na němž na akci odjel.
Svatošovi byli první zatčení
poté, co se gestapo po zradě
Karla Čurdy dostalo k adresám
a jménům lidí, kteří byli s výsadkáři v kontaktu. O osudu
rodin Svatošových a Smržových jsme psali v dubnovém
a květnovém vydání Rokytky,
která je součástí měsíčníku
Devítka.

Slavnostního aktu ve Vysočanech se zúčastnili i sokolové ve slavnostních uniformách.

Budou další ulice připomínat
hrdiny druhého odboje?
„Pojmenování ulic po Smržových a Svatošových schválila rada hlavního města loni
v prosinci podle našeho návrhu, který jsme předložili spolu
s Iniciativou A, která sdružuje

historiky a badatele usilující
o připomínání hrdinů druhého
odboje,“ konstatoval místostarosta MČ Praha 9 Adam
Vážanský a připomněl, že
ve Vysočanech od roku 2018
mají název po rodinách odbojářů zavražděných za heyDE VÍ TK A
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drichiády ulice Moravcových
a Strnadových. „Rádi bychom,
aby další hrdiny druhého odboje připomínaly i další ulice,
které budou vznikat na místě
bývalých průmyslových areálů,“ dodal místostarosta. [Text
a foto: mk
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21. alternativní rocková sklizeň v Podviní
Covidový mor letos zahubil v oblasti kultury mnoho z toho, co máme rádi a patří k tradicím, ale naštěstí ne úplně všechno.
A tak 21. ročník festivalu alternativní a nezávislé scény PODVINÍ 2020 ve vysočanském přírodním parku se k radosti a nadšení
věrného beatového publika, díky rozhodnutí radnice MČ Praha 9, nakonec uskutečnil.
A to bylo rozhodně dobře, neboť radost a pohoda evidentně
vládla jak na pódiu, tak i pod
ním. A důvod byl poměrně
jasný, neboť po této muzice,
kterou nepotkáte v televizi ani
na rozhlasových vlnách, byl
očividně po časech vynuceného půstu hlad. A navíc tu pro
početné publikum postupně
zahráli MAJEROVY BRZDOVÉ
TABULKY, SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ROPY, Phil
SHOENFELT & SOUTHERN
CROSS, BBP – podzemní orchestr a na samotný závěr,
místo virem zasaženého brněnského Dunaje, vystoupila
i legendární kapela české
antikomerční scény UŽ JSME
DOMA. Kapela tak neplánovaně oslavila na tomto svém
oblíbeném festivalu i 35 let své
existence.

Sdružení rodičů a přátel ropy

Už jsme doma

A i když festival tentokrát
proběhl za přísnějších organizačních a hygienických opatření, a množství přítomných
muselo být regulováno povole-

Phil Shoenfelt & Southern cross

BBP – podzemní orchestr

ným počtem účastníků, jednalo se o odpoledne a večer více
než vydařené, o čemž jasně
hovořilo nadšení a spokojenost
v řadách publika. A nyní ať

promluví oko a fotogalerie Mr.
Konstantina, které tradičně
naleznete na webu festivalu.
Nevíme, co nás ještě s roztomilým koronavirem čeká,
ale nezbývá než doufat, že
na tomto festivalu nabraná energie nám to všechno
„dobré“, co nám osud chystá,
pomůže přežít! A také věřit, že
za rok NA VIDĚNOU NA PODVINÍ 2021, přátelé! [Dr. Otto Sepl,
foto: Konstantin

Majerovy brzdové tabulky

INZERCE
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Moderní hřiště s umělým povrchem na Pragovce
Po čtyřletém úsilí klubu SK Praga Vysočany, jeho výboru a předsedy Petra Končického, a také díky pomoci městské části
Praha 9 se podařilo realizovat rekonstrukci a rozšíření hřiště s umělou trávou.
Rozšířit hřiště s umělou trávou
na Pragovce bylo podmínkou
pro získání grantu od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. I přes nemalou ﬁnanční
spoluúčast fotbalového klubu
na této akci a přes jarní peripetie spojené s pandemií koronaviru proběhlo výběrové řízení.
Vítězně z něho vyšla ﬁrma
Biturbostav pod vedením stavitele a zároveň majitele Filipa
Kaplana, který i přes počáteční
problémy s dělníky ﬁrmy (opět
kvůli koronaviru) a dodávkám
materiálu (sloupů oplocení)
začal s pracemi a ve stavbě
úspěšně pokračuje.

fotbal na zmenšeném hřišti.
„Nové hřiště s umělou trávou
pomůže především v tréninkových jednotkách ulevit
našemu hlavnímu travnatému
hřišti a také ušetříme nemalé
ﬁnanční prostředky za zimní
přípravu, tedy za nájmy jiných
ploch s umělou trávou nebo
tělocvičen. A to nemluvím
o organizačních věcech, kdy
už nebudeme muset shánět
vhodné plochy a prostory pro
naše tréninky v zimní a letní
přestávce,“ vypočítává přínosy nového hřiště pro fotbalový
oddíl předseda klubu SK Praga
Vysočany Petr Končický.

Pro tréninky a zápasy
mladších fotbalistů
Po dokončení bude hrací plocha s umělou trávou využívaná
pro mistrovská utkání mladší
a starší přípravky, které hrají

Novou umělou trávou
modernizace nekončí
Rekonstrukce a rozšíření hřiště s umělou trávou by měly
být dokončeny do konce roku
2020.

Práce na rekonstrukci a rozšíření plochy
s umělou trávou v SK Praga Vysočany

„Ale věříme, že hotovo bude
již v průběhu října a naši fotbalisti budou i za nepříznivého
počasí opět trénovat na kvalitním povrchu, nebudeme muset přesouvat tréninky na jiné
plochy, nebo je dokonce ru-

šit,“ dodává Petr Končický.
V současné době se klub snaží
sehnat sponzory a ﬁnanční
prostředky na příští rok, protože plánuje areál dále modernizovat. „Chtěli bychom
vytvořit ještě jedno tréninkové
hřiště ve velikosti nové plochy
s umělkou, ale s přírodní trávou,“ plánuje předseda. [red,
foto: SK Praga Vysočany

Dva termíny BikeRanch Cup 2020
Finálové kolo BikeRanch Cup O pohár starosty MČ Praha 9 se
pojede v parku Třešňovka 11. října 2020
Pořadatelé pražského seriálu
BikeRanch Cupu nakonec letos
pořádají dva závody. Po zrušených jarních kolech se jelo
20. září a ﬁnále se uskuteční
11. října.
„Rozhodli jsme se uspořádat
alespoň dvě kola a vyjít tak
vstříc závodícím, kteří nám
psali, abychom se pokusili
závod uspořádat. Nejtěžší bylo
najít nějaké vhodné termíny, neboť letošní podzimní
termínovka je mírně řečeno
přecpaná,“ informoval ředitel
závodu Michal Douša.
Zářijový závod proběhl
dvoukolově a vše se odehrá-

valo stejně jako v minulých
letech. Tedy dopoledne kategorie dětí a odpoledne závody
kadetů, juniorů a dospělých.
Více na www.bikeranch-cup.
cz, novinky a pokyny sledujte
na FB Bike Ranch Cup, případné informace se dozvíte na
tel.: 602 255 410. [red, Ilustrační foto:
BikeRanch

UNYP Arena Podvinný mlýn
UNYP ARENA v areálu AC Sparta Praha, Kovanecká 2405/27,
Praha 9, e-mail: rezervace@acsparta.eu
3. 10. od 14.00 Rugby zápas RC Sparta
Praha x RC Dragon Brno
10. 10. od 11.00 Rugby zápas U16 RC
Sparta Praha x Rugby Babice
11. 10. od 16.00 Rugby zápas U14 RC
Sparta Praha x RC Olomouc
16. 10. od 18.00 HEROES GATE 24
17. 10. od 11.00 Rugby zápas U16 RC
Sparta Praha x RC Tatra
17. 10. od 18.00 Volejbalový zápas Lvi Praha

Ř ÍJEN
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24. 10. od 11.00 Rugby zápas U16 RC
Sparta Praha x RC Mountﬁeld Říčany
24. 10. od 14.00 Rugby zápas PLAY OFF
24. 10.
Nohejbalové superﬁnále
25. 10. od 17.00 Florbalový zápas ACEMA
Sparta Praha x FBŠ Hummel Hattrick Brno
29. 10. od 18.00 Volejbalový zápas Lvi
Praha
31. 10. od 11.00 Rugby zápas U16 RC Sparta
Praha x RC Říčany [rk
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Do ragbyové síně slávy vstoupili legendární borci
z útoku Jaromír Kourek a z roje Václav Horáček
Ragbistům trvalo dlouhá desetiletí, než podobně jako v jiných sportech otevřeli bránu do síně slávy těm, kteří se v tuzemské
historii této hry se šišatým míčem o ragby nejvíce zasloužili.
Před čtyřmi lety do síně slávy
vstoupil jako první Eduard
Krützner senior. Prošel všemi
důležitými posty – od hráče
ligového týmu Pragy, s nímž
získal několik mistrovských
titulů, přes místa v reprezentačním týmu, ve kterém
byl na dlouho kapitánem,
až po trenérské posty v klubových i reprezentačních
týmech v tuzemsku i v zahraničí. Medák, jak Krütznerovi
seniorovi ragbisté říkají, byl
později generálním sekretářem i prezidentem České
rugbyové unie. Jako znalec
ragby se uplatnil v mnoha mezinárodních komisích i jako
komisař mezistátních zápasů
evropské ragbyové federace.
V síni slávy už nyní není Medák sám.
Ragbisté totiž za rok 2019
síň slávy rozšířili o další dvě
osobnosti, kterými se stali
spoluhráči Krütznera z památného utkání Československo-Francie 6:19, které se hrálo
5. května 1968 v Praze – útočník Jaromír Kourek a rojník
Václav Horáček.

Jaromír Kourek
Šestasedmdesátiletý Jaromír
Kourek začal hrát ragby nejdříve v Brně, ale po dvouletém
působení v Dukle Bohdaneč se
do Brna nevrátil a přestěhoval
se do Prahy, kde v hlavním
městě ragby hrál za Spartu Praha. Upozornil na sebe
i reprezentační trenéry, kteří
jej koncem šedesátých let nominovali na památná utkání
s Francií, Itálií a Rumunskem
zařazená do tehdejšího Poháru
Evropy. Vedle utkání s Francií,
která do Prahy přijela tehdy v roce 1968 v nejsilnější
sestavě, rád vzpomíná ještě
na utkání s Itálií v roce 1973
v Rovigu, kde Československo
uhrálo remízu 3:3, když trestný kop proměnil právě Jaromír
Kourek. Za Spartu získal ještě
mistrovský titul v roce 1973.
Později působil ve stejném
klubu i jako ligový trenér
a následně trénoval i reprezentaci. Na konci trenérské
kariéry se mu jako trenérovi
podařilo se svěřenci z RK
Petrovice postoupit do ligy.
V sedmdesátých a v osmdesátých letech působil externě
30
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Jaromír Kourek a Václav Horáček

jako spolukomentátor při
ragbyových přenosech Československé televize a jako
externí redaktor zpravodajství
sportovní redakce.

na hráčskou dráhu navázal
i trenérskou kariérou spojenou s úspěchy ligového týmu
Sparty a české reprezentace
mužů.

Václav Horáček
Václav Horáček, o čtyři roky
mladší než Kourek, se učil
v tehdejším vysočanském
podniku později přejmenovaném na n. p. Praga. A protože tam poznal některé ragbisty
z tehdejšího klubu Pragovky, začal s nimi i trénovat.
Jenže v Pragovce bylo tolik
hráčů a trenérů, že někteří
z Pragovky odešli do Sparty,
a mezi nimi byl trenér české
juniorské reprezentace Zdeněk Záhořík, který do Sparty
přivedl i nadějného rojníka
Horáčka. Ragby hrál dobře.
Tak se stalo, že dvacetiletý Horáček jako nejmladší
v československé reprezentaci
nastoupil proti francouzským
ragbyovým hvězdám, které
v té době v zemi galského kohouta znal každý.
„V té době jsme si ani neuvědomovali, že hrajeme proti
vítězům tehdejšího Poháru
pěti zemí,“ přiznal legendární
ragbista Václav Horáček, který

Dnes se hraje tvrději, ale kdyby
se v 60. letech hrálo mistrovství
světa…
„Na jedné straně cítím uvedení
do síně slávy jako osobní poctu,
ale dobře vím, že je to zároveň
pocta i pro tehdejší spoluhráče z reprezentace i ze Sparty
Praha, bez kterých bych nikdy
nebodoval a neodehrál tolik
reprezentačních utkání. V ragby jsem poznal mnoho přátel
a s některými se potkáváme
stále nejčastěji při sledování
ragbyových utkání. Je pravda,
že ragby se nyní hraje trochu
jinak než za našich časů, hra je
i trochu tvrdší, ale pořád při ní
platí úcta k soupeři,“ řekl pro
ragbyový magazín ceskeragby.cz
Jaromír Kourek.
„Čas od času se s hráči z té
legendární reprezentační patnáctky z konce šedesátých let
scházíme a bavíme se třeba
i o mistrovství světa, které
se naposled konalo loni v Japonsku. Myslím si, že nejsme
vůbec namyšlení, když si po-

M Ě ST SKÉ

Č ÁST I

P R AHA

9

vzdychneme, že mistrovství
světa se bohužel nehrálo v našich šedesátých letech. Tehdy
bychom na něm s největší
pravděpodobností hráli a nemuseli bychom tam jen prohrávat,“ má jasno Václav Horáček.

Jaké pocty vyplývají z uvedení
do síně slávy českého ragby?
„Dostali jsme volnou doživotní
vstupenku na všechna utkání
pořádaná Českou rugbyovou
unií a nějaký drobný tekutý
dárek. Očekávali jsme však,
že nás do síně slávy uvede ten,
který v ní byl před námi. Ale
na Medáka organizátoři setkání předsedů klubů a trenérů
ligových klubů, na němž nás
vyhlásili legendami českého
ragby, bohužel zapomněli. Asi
navrhneme, že se síně slávy
a všeho, co se jí týká, ujmeme
sami. Už jsme tři a pro příští
rok bychom v roce 95. výročí
založení ragby v tuzemsku
mohli vyhlásit nesmrtelnou
ragbyovou patnáctku složenou
z těch legend, které už nežijí,
ale bez nichž by u nás ragby
v určitých letech zaniklo,“ řekl
pro magazín ceskeragby.cz
Jaromír Kourek. [Text a foto: Petr
Skála
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TOPENÁŘ
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774
4 849 270
ODHAD ZDARMA

SC-392206/10

Albina Kashkarova

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

jdE/ds1E
<ŽŵƉůĞƚŶşǀĞĚĞŶşƷēĞƚŶŝĐƚǀş
^ĞƐƚĂǀĞŶşĚĂŸŽǀǉĐŚƉƎŝǌŶĄŶş

dĞů͗͘ϳϳϲϭϴϬϲϱϬ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛƵĐƚŽƉϵ͘Đǌ

ǁǁǁ͘ƵĐƚŽƉϵ͘Đǌ
BYDLÍM TADY S VÁMI
Mgr. Vladimíra Halperin Matoušková

Realitní makléřka
+420 773 020 207
SC-392075/11

Výměny van, baterií, klozetů a kuch.
desek. Instalace sprchových koutů
a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Pokládka dlažby, obkladů, PVC, koberců.
Štukování, malování, lepení podhledů.
Sekání trávy a vyklízení.
tel.: 777 325 466
janmachac66@seznam.cz

SC-392211/11

SC-392214/10

SC-400740/01

нϰϮϬϳϮϯϮϬϱϱϯϰ
ǁǁǁ͘ĂĐĐĚĂŶŝƐŽǀĂ͘Đǌ
ůƵĐŝĞΛĂĐĐĚĂŶŝƐŽǀĂ͘Đǌ

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

4 You II

FA J. MACHÁČ

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

ǌĂƐƚƵƉŽǀĄŶşƉƎĞĚƷƎĂĚǇ
ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͕ĮŶĂŶēŶşƌĞƉŽƌƟŶŐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŶşƉŽĚƉŽƌĂ

SC-400657/02

vladimira.halperinmatouskova@re-max.cz

SC-400192/08

/E'͘>h/E/aKs
sĞĚĞŶşƷēĞƚŶŝĐƚǀşĂŵĞǌĚ

SC-400741_01

Byty na Proseku

SC-392261/10

bydlimenaproseku.cz

Inzerce
v Devítce
Jaroslav Harviš
telefon:
734 505 923
e-mail:

jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz

Premiéra

PROSINEC 2020

$ŝǈɆŨƢėǁƐėŝǉĉķɆ
ĐǁėƐľ
Open Days

Retro
muzikál
Æ

SC-400025_05

Studujte u nás!
Come and join us!
www.ecp.cz

SC-400714/01

FILIPA RENCE
Æ ZELENKY
A ZDENKA

learn :more

12. 11. 2020
13. 1. 2021
9. 2. 2021

www.ceskydomov.cz
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