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PŘEČTĚTE SI

4–7 Z radnice

Vážení čtenáři,
stojíme na prahu nového
roku 2022 a před námi je
řada důležitých projektů,
které budeme dokončovat
nebo naopak s jejich realizací začínat a které Prahu 9
výrazně posunou dál.
Loni jsme rozšířili počet
míst v Základní škole Na Balabence a stavba nové tělocvičny
bude letos pomyslnou tečkou
za postupnou rekonstrukcí tohoto školního areálu. V červnu
loňského roku začala dlouho
připravovaná stavba ZŠ a MŠ
U Elektry. Letos bychom měli
dokončit hrubou stavbu a začít
s přípravou projektové dokumentace k novým pavilonům
ZŠ U Elektry. Ty by měly vyrůst na sousedním pozemku,
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který se nám podařilo získat
od České pošty.
K ﬁniši se blíží práce
na rozšíření parku Přátelství
na střížkovské pozemky. Zároveň s tím budeme iniciovat
změnu územního plánu – aby
se tyto pozemky ze stavebních změnily na pozemky se
zelení. Tak zajistíme, že v budoucnu se tu nebude moci
stavět. A stejně tak bychom
rádi rozšířili park Zahrádky,
přinejmenším na pozemky,
které dnes patří hl. m. Praze.
Proto jsme pražský magistrát
požádali o jejich svěření.
Pokračovat budeme rovněž v diskuzi s vámi o tom,
jak by mělo vypadat budoucí
vysočanské náměstí Emila

Kolbena. Anketu bychom
chtěli uzavřít
v průběhu
roku a začít
s přípravou
projektové dokumentace. Letos
uplyne sto let od doby, kdy Vysočany byly připojeny k Praze.
A za dobu jejich existence tu
nikdy nevzniklo náměstí (náměstí OSN je vlastně jen velká
křižovatka). Bylo by skvělé,
kdybychom se společnými
nápady zapracovanými do projektu přiblížili k tomu, co má
každé město, každá městská
část – centrální náměstí.
Hodně úspěchů
v novém roce
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Postavil jsem si dům a chci v něm i dožít
Peníze z důchodu mi nestačí
Jenže jak roky jdou, je pro mě
čím dál těžší vybalancovat svůj
starobní důchod s pravidelnými
měsíčními výdaji. Chci už konečně doplatit zbytek hypotéky
hodné sousedy, na které je spo- a zrekonstruovat podkroví. Dost
lehnutí. To víte, když je člověk
peněz také spolknou výdaje za
v letech, váží si toho dvojnásob. léky a velká zahrada.
Děti jsou daleko, aby mi mohly
pomoci, kdyby přišly nějaké
Pomohla mi Renta
problémy.
z nemovitosti
A tak jsem si sjednal Rentu
Chcete vědět více?
z nemovitosti, kterou poskytuje
společnost FINEMO.CZ. Dají mi
̭͗další informace o Rentě
peníze, abych mohl na baráčku
z nemovitosti najdete na webu:
dokončit, co jsem naplánoval,
www.rentaznemovitosti.cz.
a ještě mi zbyde na důstojný
̭͗ můžete zde požádat o orientační kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů. život. Dál přitom budu majitelem svého domu a nemusím se
̭͗můžete také zavolat
bát žádných splátek.

Dům se zahradou jsem postavil
tak, aby se v něm žena i děti
cítily dobře. Stavbě jsem věnoval všechen svůj čas, trávil
jsem tam dny i noci. Bydlím
na pěkném místě a mám moc

Výhody Renty z nemovitosti:
̭͗získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).
̭͗za Vašeho života nemusíte nic
splácet a nikdy se nesplácí více
než cena nemovitosti
̭͗ zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
̭͗můžete žít důstojněji a život si
více užívat
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na tel. 233 321 850.

̭͗máme licenci České
národní banky.

Klidný život ve vlastním domě
Děti byly okamžitě pro. Vědí, že
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na domě lpím a že mám ještě
sílu ho zvelebit a zvednout
jeho hodnotu. Po mé smrti
ho prodají, do Čech se vracet
nechtějí. Až splatí Rentu z nemovitosti, tak jim ještě spousta
peněz zbyde. Mám radost, že
mohu dožít ve svém domě.
Ale největší štěstí, to jsou pro
mě mé děti. S manželkou jsme
z nich vychovali slušné lidi,
kteří by své rodiče nenechali na
holičkách.
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 Bydlím v krásném domě, kde jsem prožil spokojený život s rodinou. Jenže manželka nedávno zemřela, děti žijí
v zahraničí, a já jsem v 72 letech zůstal sám. Rád bych ve
svém domě dožil. Co ale dělat, když mi scházejí peníze?
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Bez vyšších příspěvků na žáka není možné
modernizovat školy a zvyšovat jejich kapacity
O výrazné navýšení příspěvku na žáka z 3200 na 10 tisíc korun žádají pražský magistrát starostové městských částí Praha 1
až Praha 22. Za současného stavu financování městských částí a bez systematické finanční podpory ze strany hlavního města
podle nich není možné plánované investiční akce realizovat.
Zaznělo to na sněmu starostů
10. prosince 2021. Starostové
připravují na 150 investičních
záměrů, které se týkají základních a mateřských škol.
„Velká část z těchto záměrů je spojena s navyšováním
nedostatečných kapacit škol,
ale i s modernizací nevyhovujících prostor, nových kuchyní
nebo tělocvičen,“ upřesnil
starosta MČ Praha 9 Tomáš
Portlík. Tyto úpravy škol si ale
vyžádají investice za 15 mld.
korun. Kapacita škol by měla
být navýšena o dalších 15 tisíc
míst pro žáky.
Hlavní město Praha zásadně
podhodnocuje jednu z nejzásadnějších oblastí, které s jeho
rozvojem úzce souvisí. Touto
oblastí je právě podpora investic do školských zařízení.
Za současného stavu ﬁnanco-

Stavba nové
železniční tratě mezi
Libní a Malešicemi
V roce 2024 chce Správa
železnic začít budovat novou
dvoukolejnou trať mezi Libní
a Hrdlořezy.
Vzhledem k obrovskému
zásahu do krajiny a negativnímu vlivu stavby na životní
prostředí je proti městská
část Praha 9 i mnoho obyvatel
z dotčených lokalit devítky.
Své argumenty k dané problematice přednese Správa
železnic i devátá městská část
na veřejném jednání ve středu 19. ledna 2022 od 17 hodin
na vysočanské radnici v zasedací místnosti č. 205.
Vzhledem ke stále se měnící
epidemiologické situaci v souvislosti s covidem-19 sledujte
www.praha9.cz a FB Praha9-dobraadresa, zda a za jakých
podmínek se veřejné jednání
uskuteční. red

INFO
Sněm starostů je partnerem Radě hlavního města Prahy, především aby došlo ke shodě
ve věci ﬁnancování městských částí, přípravy Metropolitního plánu, povinností developerů
vůči městským částem a při ochraně životního prostředí a veřejných prostranství. Ustavující sněm se konal v lednu 2019.
První setkání starostů městských částí Praha 1-57 se konalo 21. června 2017 na vysočanské radnici. Tématem jejich jednání byly ﬁnanční vztahy hlavního města Prahy
k pražským městským částem.
Z iniciativy MČ Praha 9 společně poprvé diskutovali starostové městských částí Praha
1-22 nad rozpočty, a především pak jejich příjmovými stránkami 29. dubna 2015.

vání není tento rozvoj školství
možný.
Městské části podle něj musí
mít garanci, že v budoucnu
budou mít ﬁnanční prostředky na obnovu, rozšiřování
a budování školských zařízení. „Bez této garance bude
ohrožena možnost nabízet pro
naše děti dostatečné kapacity
v mateřských i základních
školách. Z tohoto důvodu jsme

požádali hlavní město Praha
o navýšení příspěvku na žáka,
tak abychom mohli plánovat
a realizovat potřebné projekty
týkající se navyšování kapacit
mateřských i základních škol,
jejich modernizaci i výstavby,“ uvedli starostové ve svém
prohlášení.
Ti na svém sněmu také připomněli, že navzdory tomu,
že se hlavnímu městu plynule

navyšují příjmy, městským
částem nebylo v rámci ﬁnančních vztahů od roku 2018
navýšeno dokrytí minimálního příspěvku na obyvatele.
„Vzhledem k neustále rostoucí inﬂaci hrozí, že městské části nebudou schopny
poskytovat základní služby,
pro které byly zřízeny,“ varují
starostové.
Daňové příjmy Prahy v roce
2021 dosáhly 55,443 mld. Kč,
v roce 2022 mají být vyšší
o 11 procent, když Praha z daní
získá 62,188 mld. Kč. Městským částem ale přesto má
být letos stejně jako v loňském
roce přiznán minimální příspěvek na obyvatele 3 tis. Kč,
příspěvek se nenavýšil čtyři
roky. Starostové požadují navýšení minimálního příspěvku
o 300 Kč na 3 300 Kč. red

Uchazeči o zaměstnání nad 50 let
získali digitální dovednosti
Přímo financovaný projekt EU eDigiStars je zaměřen především na vzdělávání v oblasti digitálních dovedností a rekvalifikace, které reagují na proměňující se požadavky pracovního trhu.
Závěrem roku 2021 proběhla
pilotní fáze projektu EU eDigiStars, která nabídla vhled
do sociálního aspektu evropských projektů. Vzdělávání
v oblasti digitální gramotnosti
bylo zaměřeno na uchazeče
o zaměstnání starší padesáti let.
Městská část Praha 9
ve spolupráci s úřadem práce
v průběhu října oslovovala
uchazeče o zaměstnání, pro
něž byl kurs otevřen. Během
listopadu pak měli jeho účastníci možnost prohloubit své
znalosti v oblasti Microsoft
Oﬃce a sociálních médií.
Kurs nebyl pro mnohé z nich
vůbec jednoduchý. „Někteří,
ať se to zdá v dnešní době neuvěřitelné, seděli u počítače

vůbec poprvé v životě. Nejen
oni, ale všichni účastníci kurzu
si zaslouží velký respekt: není
vůbec jednoduché v padesáti
letech poprvé kliknout na myš
a plnit úkoly,” uvádí vedoucí
projektu a radní MČ Praha 9
Zdeněk Davídek.

Šestnáct úspěšných
Samotný průběh kurzu doprovázely neočekávané situace.
„V průběhu kurzu byla například několikrát zpřísňována
hygienická nařízení vlády ČR
v souvislosti s covidem-19, což
téměř znemožnilo některým
účastníkům kurz dokončit,”
dodává Pavel Pospíšek, zastupitel MČ Praha 9 a manažer
projektu, a pokračuje: „Přes

všechny peripetie nakonec
kurz úspěšně zakončilo
16 absolventům. Věříme, že jim
nově nabyté znalosti pomohou
při snaze najít zaměstnání.”
Kromě velmi prakticky
zaměřených lekcí zvládli absolventi kurzu při závěrečné
zkoušce například vypracovat
profesionálně vypadající prezentaci, kterou mohou využít
při vstupním pohovoru. Nebo
předvést znalosti Word a Excel, jež jsou dnes již běžně
základními podmínkami pracovního poměru. pp

Termíny Zastupitelstva MČ Praha 9
V roce 2022 se zastupitelé městské části Praha 9 sejdou v prvním pololetí 8. března a 7. června.
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Park místo dvanáctipodlažního domu
Městská část Praha 9 zabránila, aby v zástavbě na Střížkově na ploše o výměře více než 0,8 ha vyrostl dvanáctipodlažní
„Bytový dům Litvínovská“. Místo toho zde vytvořila park s odpočinkovými zónami a hřišti.

Dnešní relaxační zóna

„Před lety jsme našim občanům na Střížkově slibovali, že
uděláme všechno proto, aby
ve vnitrobloku Teplická, Děčínská a Liberecká nevyrostl
dvanáctipatrový dům. Dnes
je to realita, je tu park. Sice to
byl běh na dlouhou trať, ale to
je vždy, když se jedná s investory. Teď chceme tento stav
zpečetit změnou územního
plánu, aby tyto pozemky byly
schváleny jako zelené plochy a nebylo možné na nich
v budoucnu stavět,“ usmíval
se starosta MČ Praha 9 Tomáš
Portlík po jednání zastupitelstva 7. prosince 2021.
Na prosincovém jednání
souhlasili zastupitelé s tím,
aby vysočanská radnice požádala Úřad plánování Magistrátu hl. m. Prahy o změnu
charakteru území z plochy
čistě obytné na plochu městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.

Dramatická vyjednávání
Mezi ulicemi Teplická, Děčínská a Liberecká chtěla společnost ODIN Investment stavět
dvanáctipodlažní „Bytový
dům Litvínovská“ na pozem-

V současné době dala MČ Praha 9 podnět ke změně územního plánu, aby pozemky vnitrobloku byly schváleny jako zelené plochy, a nebylo možné na nich v budoucnu stavět

ku, z něhož vlastnila 19/36
a zbývajících 17/36 patřilo
Hlavnímu městu Praha. Proti
tomuto záměru byli obyvatelé této části Střížkova i MČ
Praha 9. Vysočanská radnice
proto požádala magistrát, aby
jí Praha svých 17/36 inkriminovaných pozemků svěřila
do správy a ona tak mohla přímo jednat s investorem.
„Trvalo ale několik let, než
magistrát souhlasil. Jednali
jsme s vedením Prahy, žádost o svěření jsme několikrát urgovali, náš požadavek
podporovaly petice obyvatel
Střížkova, které organizovalo především sdružení SOS
Střížkov, interpelovali jsme
na pražském zastupitelstvu.

Takto vypadal dvanáctipodlažní dům „Litvínovská“ v plánech investora ODIN Investment. Jeho stavbě na přání střížkovských obyvatel MČ Praha 9 zabránila a místo
toho v polootevřeném vnitrobloku vytvořila relaxační zelenou zónu
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Nakonec Praha upustila
od svého záměru prodat investorovi své spoluvlastnické
podíly, svěřila je do naší správy, a my jsme tak mohli začít
jednat se společností ODIN
Investment, aby naopak ona
prodala svou část pozemků
devítce,“ vrací se do minulosti
radní MČ Praha 9 Jana Těmínová Nowaková, která s hl. m.
Prahou jednala.
Spory s investorem gradovaly až do několika soudních
řízení, společnost ODIN Investment požadovala také náhradu škody, která ji měla být
způsobena postupem Hlavního
města Prahy, které ji neumožnilo stavět, třebaže původně
s výstavbou souhlasilo, a po-

Vnitroblok mezi ulicemi Teplická, Děčínská a Liberecká v roce 2015
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stupem MČ Praha 9, když
se snažila zabránit přeložení
horkovodu a stavbě bytového
domu. Újmu za zmařenou investici vyčíslil investor částkou
35 milionů korun.
„Jednání s investorem byla
v některých okamžicích velmi
vyhrocená,“ vzpomíná místostarosta MČ Praha 9 Marek
Doležal. „Třeba přeložení horkovodu jsme zabránili tím, že
jsme využili chyby investora
– vedl potrubí o metr jinde,
než bylo zakresleno v plánech.
Když dnes někdo říká, přivážu
se k tomu stromu, abych zabránil jeho pokácení, my jsme
s pracovníky stavebního úřadu
Prahy 9 stáli před bagrem, aby
nepokračoval v práci.“
Nakonec několikaměsíční,
často dramatické, vyjednávání
přineslo výsledky v podobě
kupní smlouvy. Na jejím základě Praha 9 odkoupila 19/36
pozemků na Střížkově od společnosti ODIN Investment
za 19 500 000 korun s tím, že
zaplatila daň z nabytí nemovitých věcí. Zároveň devítka
na základě dohody o narovnání uhradila společnosti ODIN
Investment částku 2 100 992
korun, a tím s konečnou platností zanikly sporné záležitosti mezi oběma stranami včetně
požadavku úhrady škody
za zmařenou investici. Kupní
smlouva byla podepsána koncem roku 2018.
V následujícím roce, když
mohla devátá městská část
nakládat již s celými pozemky, začala po dohodě s místními obyvateli s budováním
zelených a relaxačních zón.

Zpečetěno v územním plánu
0,8085 hektarů revitalizovaného pozemku je dnes veřejným prostranstvím sídlištního
polootevřeného vnitrobloku
obklopeného domy ulic Teplická, Děčínská a Liberecká,
kde si to „své“ najdou obyvatelé bez rozdílu věku. Příjemné prostranství se vzrostlou
zelení je vybaveno mobiliářem, herními a sportovními prvky včetně venkovní
posilovny a dětského hřiště.
K místům setkávání slouží
i drobné altánky. A němými
svědky všech místních proměn jsou od roku 1975 Milenci
– pískovcová socha v jižním
cípu parku. mk
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Devítka vyhlásila programy pro
poskytování dotací pro rok 2022
Městská část Praha 9 vyhlásila dotační programy pro letošní rok v oblasti kultury a využití volného času dětí a mládeže
a v oblasti humanitární a sociální. Žádosti o finanční podporu je třeba podat v termínu od 17. ledna do 18. února 2022.
O dotaci mohou žádat fyzické
i právnické osoby, které působí na území městské části
Praha 9, jsou registrovány
v souladu s právním řádem
České republiky a splňují
všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou
činnost. (Území městské části
Praha 9 tvoří tato katastrální
území či jejich části: Střížkov,
Prosek, Libeň, Vysočany, Hrdlořezy a Hloubětín.)
Žadatelem mohou být zejména spolky, zájmová sdružení, nadace, nadační fondy,
církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, fyzické a právnické
osoby a další organizace.
Maximální počet podaných
žádostí o dotaci jedním předkladatelem nesmí překročit
tři projekty ve všech programech.
Žádost o dotaci je třeba podat na předepsaném formuláři
ve dvou vyhotoveních, musí
obsahovat všechny povinné

P R O G R A M Y V O B L A S T I K U LT U R Y A V Y U Ž I T Í
VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE:
•
•
•
•

Celoroční činnost včetně materiálního vybavení subjektů
Kulturní programy, aktivity a projekty
Jednorázové akce pro neorganizované děti a mládež
Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků – 500 tisíc korun.

•
•
•
•

Sociální služby
Podpora klubové činnosti seniorů a osob se zdravotním postižením
Podpora organizacím poskytujících podporu sociálně znevýhodněným občanům
Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků – 400 tisíc korun.

P R O G R A M Y H U M A N I TÁ R N Í A S O C I Á L N Í :

přílohy a podpis statutárního
zástupce.
Jednotlivé žádosti o dotaci
budou řešeny v rámci rozpočtu pro rok 2022 a schváleným
žadatelům budou peněžní
prostředky uvolňovány na základě veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace uzavřených mezi žadatelem a městskou částí Praha 9.
Všechny podmínky pro
podání žádosti o dotaci z rozpočtu městské části Praha 9
pro rok 2022 najdete na www.
praha9.cz. Na dotace vyčleni-

Úřadu městské části Praha 9.
Obálku je třeba označit jménem, příjmením a odesílací
adresou uchazeče a dále slovy:
„Dotace Úřadu městské části
Praha 9 pro rok 2022“.
Příjem žádostí je průběžný,
pořadí doručení nemá vliv
na jejich úspěšnost.

la devítka ze svého rozpočtu
900 000 korun.

Konzultační střediska:
Odbor kultury, mládeže a tělovýchovy,
tel.: 283 091 523, 536
Odbor sociální tel.: 283 091 435

Jak žádost o grant podat?
Žádosti o dotace městské části
Praha 9 lze doručit osobně
na podatelnu Úřadu městské
části Praha 9, poštou na adresu Městská část Praha 9,
Sokolovská 14/324, 190 00
Praha 9 nebo prostřednictvím
datové schránky v termínu
od 17. ledna do 18. února 2022
do 13 hodin. V případě zaslání
žádosti poštou je rozhodující
datum doručení do podatelny

Výsledek řízení
Úspěšní žadatelé budou
po schválení Radou městské
části Praha 9 informováni
e-mailem nebo telefonicky
a vyzváni ekonomickým odborem Úřadu městské části
Praha 9 k uzavření veřejnoprávní
smlouvy. Zároveň budou výsledky řízení zveřejněny na webových stránkách www.praha9.cz.
Neúspěšní žadatelé budou vyrozuměni písemně. red

Elektriﬁkace autobusové linky č. 140 pokračuje
V rámci projektu elektriﬁkace autobusové linky č. 140 je nutné
postavit více než 11 kilometrů nového trakčního trolejového
vedení. Stavět bude sdružení ﬁrem Elektrizace Praha a OHLA ŽS.
Začít s pracemi na nové infrastruktuře mezi Palmovkou a Čakovicemi plánuje Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) s novou
stavební sezonou 2022.
Elektriﬁkace autobusové linky
č. 140 z Palmovky do Miškovic
je prvním projektem, který
znamená skutečný návrat trolejbusové dopravy do Prahy.
„Na konci srpna 2017 byla zahájena stavba trolejového vedení v Prosecké ulici u nás v Praze
9. Přípravy a dohadování začalo již v roce 2015. Byl to krok
k ekologičtější dopravě v hlavním městě a my ji chtěli podpořit. O ekologii není možné jen
diskutovat, ale hlavně je třeba
něco dělat. Jako první městská
část jsme dali zelenou výstavbě trolejového vedení – zatím
je postaven necelý kilometr
trakčního vedení v ulici Prosec6
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ká mezi zastávkami Kundratka
a Kelerka. První trolejbus tady
začal jezdil v roce 2018,“ říká
místostarosta MČ Praha 9 Marek Doležal, který je zároveň
členem dozorčí rady DPP.

Troleje na polovině trasy
Nové trakční trolejové vedení
pro elektriﬁkaci autobusové
linky č. 140 Palmovka – Miškovice bude DPP stavět ve třech
úsecích: mezi Palmovkou
a zastávkou Kundratka, mezi
zastávkami Kelerka a Prosecká
a mezi terminálem Letňany
a obchodním centrem Čakovice. Jedná se celkem o 11,234
kilometru nového trolejového
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Praha 9 jako první městská část dala zelenou výstavbě trolejového vedení

vedení na trase trolejbusové linky č. 58, na kterou se
změní autobusová linka č. 140
po dokončení celého projektu
její elektriﬁkace. Zhotovitel
kromě stavby trakčních stožárů a trolejového vedení položí
také kabelovou trasu a vybaví
technologií měnírny na Klíčově a v Letňanech i bateriovou
stanici v Čakovicích. Z měníren
na Klíčově, v Čakovicích a stávající v Prosecké ulici bude na-

pájena trolejová síť linky č. 58,
bateriová stanice v Čakovicích
bude sloužit k nabíjení
trakčních baterií trolejbusů.
Zhruba polovinu trasy linky
č. 58 do Miškovic bude pokrývat trolejové vedení, na zbylých
úsecích trolejbusy pojedou
v režimu na baterii.
Předpokládané náklady
na výstavbu se pohybují kolem
290 milionů Kč, práce by měly
trvat devět měsíců. mk, foto: md
LEDEN
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Místo pošty prostor pro školu
Zastupitelé deváté městské části na svém jednání 7. prosince 2021 schválili kupní smlouvu s Českou poštou, díky níž devítka
získá několik vysočanských pozemků, které by měly být využity pro rozšíření Základní a mateřské školy U Elektry.
Ta se v současné době vedle staví.
Praha 9 koupí od České pošty
areál ve Vysočanech mezi ulicí
Poděbradskou a Sousedíkovou.
S tímto záměrem souhlasili zastupitelé MČ Praha 9 už
na svém zasedání 21. září 2021.
Souhlasila s ním i Rada hl. m.
Prahy 20. září, když vyhověla
žádosti Prahy 9 a odsouhlasila
úplatné nabytí nemovitostí
České pošty do vlastnictví hlavního města s tím, že
je bude spravovat Praha 9.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva MČ Praha 9 se znovu jednalo o ceně za pozemky.
„Městská část za pozemky
zaplatí 141,5 milionu korun
včetně DPH. Cena byla určena
v souladu s metodickým po-

kynem Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR ve výši administrativní ceny stanovené
znaleckým posudkem. Výdaj
pokryjeme z rozpočtových
úspor z předešlých let,“ vysvětlila radní MČ Praha 9 Jana
Těmínová.

Vysočanský „poštovní“ areál
Konkrétně jde o budovu pošty
a související objekty o užitné
ploše 5 097 metrů čtverečních
a pozemky o celkové výměře
10 705 metrů čtverečních ve Vysočanech. Česká pošta areál
v současné době již nevyužívá.
Oplocený areál se nachází
mezi ulicemi Poděbradská
a Sousedíkova v Praze 9, kde

západní strana areálu sousedí
se soukromými nemovitostmi
a na východní část navazují
pozemky, kde devítka staví
Základní a mateřskou školu
U Elektry.
Funkční využití těchto pozemků určuje platný Územní
plán sídelního útvaru hl. m.
Prahy jako funkční plochu
VV. Pozemky tedy slouží pro
umístění všech typů veřejného
vybavení města, včetně školských zařízení.

Místa pro budoucnost
„Po třech letech dlouhých
a vleklých jednání jsme získali
klíčové pozemky pro rozvoj
školství a máme tak jistotu, že

pro velkou část Poděbradské
a Kolbenovy ulice budeme mít
v příštích letech zajištěnu další
kapacitu pro základní a mateřské školy,“ konstatoval
radní MČ Praha 9 pro školství
Zdeněk Davídek.
Starosta MČ Praha 9 Tomáš
Portlík dodal: „Získáním pozemků v těsném sousedství
vznikající školy reagujeme
na závazek, kdy jsme slíbili,
že území určené pro základní
školství rozšíříme. Je to další
krok po výstavbách nových
pavilonů při ZŠ Litvínovská
600, ZŠ Novoborská, ZŠ Špitálská a zvýšení počtu míst
pro žáky naposledy v ZŠ a MŠ
Na Balabence.“ mk

Stavba školy U Elektry jede podle plánu
Základní škola, kterou devátá městská část začala v červnu 2021 stavět v sousedství ulice Sousedíkova, bude pro 1. až 9. ročník zhruba pro 705 žáků včetně dětí z přípravné třídy. Prostory tu budou také pro tři třídy mateřské školy se 78 žáky.
Škola U Elektry byla projektovaná už v roce 2013. Žádost
o umístění stavby byla na stavební úřad podána v roce 2015
a pravomocné stavební povolení
bylo vydáno roku 2020. Samotná stavba s rozpočtovými
náklady 408,6 milionu korun
začala 1.června 2021, s jejím
dokončením se počítá za dva
roky. „Když jsme před osmi lety
začali s projektem školy, nedovedl jsem si představit, co práce
nás čeká a jaké překážky se nám
postaví do cesty, než vůbec položíme základní kámen. Děkuji
všem svým spolupracovníkům
za maximální nasazení při řešení všech problémů a komplikací
a doufám, že vlastní stavba už
půjde hladce,“ hodnotí starosta
MČ Praha 9 Tomáš Portlík mnohaletou přípravu.

Staveniště ZŠ a MŠ U Elektry v prosinci 2021

Stavební práce
v polovině prosince
Hlavní budovu školy tvoří
dvojice navzájem kolmých
objektů – čtyřpodlažní rovnoběžný se Sousedíkovou ulicí
a třípodlažní. Ke čtyřpodlažní
budově pak z druhé strany
přiléhá objekt s tělocvičnou
a jídelnou.
„V prosinci byla hotová základová deska budovy, ve čtyřpodlažním objektu pak jedno

patro a před Vánocemi rostly
stěny druhého podlaží. V třípodlažní části, v níž se počítá
s mateřskou školou, jsou dokončena dvě podlaží – suterén
s garážemi a patro nad ním.
Objekt s tělocvičnou má z osmdesáti procent dokončeny stěny.
Zatím jdou stavební práce podle
plánu, což je v dnešní situaci
ve stavebnictví trochu zázrak,
ale odráží to kvalitní přípravu
samotného projektu,“ shrnul
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a materiálu. A do poloviny
prosince přálo stavbařům také
počasí.

20. prosince 2021 Marek Doležal, místostarosta MČ Praha 9.
Stavební práce dnes komplikují rovněž strmě rostoucí
ceny materiálů. Proto je dobře,
že díky včasnému a efektivnímu uzavření smluv a nákupu
služeb a stavebních materiálů se vyšší náklady do ceny
stavby zatím nepromítly. Daří
se i práce stavbyvedoucích
a přípravářů při koordinaci subdodavatelů, techniky
DEV ÍTKA
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Zelená energie
Při kontrolních dnech na stavbě školy se řeší kromě operativních záležitostí také změny
v projektu.
„V souvislosti s narůstajícími cenami energií zvažujeme
i možnost osadit jednu ze střech
školy fotovoltaickými panely,
abychom zlepšili její energetickou bilanci,“ konstatuje Kornélia
Gottmannová, předsedkyně
školské komise Rady MČ Praha 9, která je zároveň členkou
týmu Elektra, a dodává: „Zda se
nám to podaří technicky realizovat tak, aby to bylo ﬁnančně přínosné, ukážou kalkulace, které
si necháváme v současné době
dělat.“ mk, foto: Kornélia Gottmannová
M Ě S T S K É
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Nový hotel s hudební tematikou
STAGES HOTEL Prague otevřen
První listopadový den, přesně v 11.11 hodin byl slavnostně otevřen nový hotel Stages Hotel Prague ve Vysočanech. Jeho
stavba začala v červnu 2019. Jedná se o třetí objekt, který spolu s O2 arenou a multifunkčním a kongresovým centrem O2
universem vlastní a provozuje společnost Bestsport, a.s.
„Naším záměrem je, že z této
celé oblasti vytvoříme významné centrum pro Prahu 9,
a stavbou hotelu jsme dokončili
první část celé revitalizace.
Další fáze tuto oblast ještě čekají, včetně zvýšení úrovně dopravy. Zde se musíme spoléhat
i na dobrou spolupráci s městskou částí Prahy 9 a hlavním
městem Praha, které jsou majiteli některých okolních pozemků,“ řekl Ladislav Chvátal ze
skupiny PPF, do jejíhož portfolia společnost Bestsport patří.
Slavnostního otevření hotelu se zúčastnil také Tomáš
Portlík, starosta městské části
Prahy 9: „Už jsme představili
naši vizi. Chceme v sousedství O2 areny na zanedbaných
pozemcích vytvořit nové centrum Vysočan, které tady historicky chybí. Rádi bychom,
aby se z bývalé průmyslové
čtvrti stala městská čtvrť
s bydlením, kancelářemi, obchody, veřejnými budovami
včetně školy a kulturou. V budoucnu by se mělo proměnit
celé okolí O2 areny. Výraznou
přestavbou projde také stanice metra Českomoravská
a přilehlé autobusové nádraží.
A otevření nového hotelu je
jedním z kroků ke zvelebení
této oblasti.“

Unikátní propojení trojice objektů
Hlavním motivem při návrhu
Stages Hotel Prague byla synergie s největší českou halou
O2 arenou a multifunkčním

a kongresovým centrem O2
universem. I v těch nejmenších hotelových detailech
se odráží tematika hudby
a energie z velkých mezinárodních koncertů, které
se pravidelně konají v O2
areně. Například recepce je
stylizovaná do podoby pódia.

A hudební motivy jsou k vidění i v samotných pokojích.
Místo klasické lampy zde stojí
reﬂektor, který se používá
při profesionálním focení,
místo běžného zrcadla je zde
typické divadelní, evakuační
plánek na pokoji nese design
platinové desky… a další originální prvky hosté objeví
napříč celým hotelem.
„Právě atypický kruhový
půdorys hotelu jasně navozuje
propojení s největší českou
halou, která leží v sousedství.
V únoru 2022 vystoupí v O2
areně známý hudební skladatel Hans Zimmer se svou

show, jeho tým a orchestr
bude ubytován v našem hotelu
a již několik dní před koncertem se bude celý program
zkoušet v O2 universu. To je
ta ideální symbióza, které bychom chtěli docílit u co nejvíce akcí,“ popsal Otakar John,
ředitel Stages Hotel Prague.
Vnitřní atrium hotelu
a vnější piazzetta jsou místa
plná zeleně určená k odpočinku hotelových hostů a návštěvníků lokality.
Současně s výstavbou hotelu
proběhla také proměna okolního prostranství. mk, foto: Stages
Hotel Prague

INFO
Stages Hotel Prague nabízí 300 pokojů včetně 27 apartmá, 6 multifunkčních konferenčních místností, moderní Backstage Bar s venkovní terasou a stylovou restauraci
s přístupem do vnitřního atria v celkové kapacitě až 270 hostů, unikátní Music lounge pro
jedinečné eventy, ﬁtness a podzemní garáž pro 100 vozidel.
Stavbu za 1,4 miliardy korun dokončila stavební společnost Syner po dvou letech.
Hotel je součástí skupiny Tribute Portfolio největšího mezinárodního hotelového řetězce
Marriott International.
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Nová moderní městská čtvrť podél
Poděbradské ulice podle projektu FINEP
„Urbanistická studie týkající se transformace území Nová Harfa v Hloubětíně byla první vlaštovkou, která komplexně řeší přerod
brownfieldu v živou městskou část. Nechali jsme ji vypracovat loni a zastupitelstvo ji schválilo 23. června 2020. Dnes už máme
první konkrétní projekt od společnosti FINEP, jednoho z investorů, který v této lokalitě vlastní pozemky,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9 Jan Jarolím.

Projekt, který vznikal na základě jednání mezi městskou
částí Prahy 9 a společností
FINEP, zahrnuje část území nazývané Nová Elektra.
Konkrétně se jedná o lokalitu
táhnoucí se severně od ulice
Poděbradská až k linii bytových domů stojících podél
cyklostezky na valu bývalé
železniční vlečky v ulici Modrého. Na východní straně ji
rámuje ulice U Elektry, na západní straně bezejmenná ulice
ústící na Poděbradskou nedaleko zastávky Nademlejnská.
Tento dnešní brownﬁeld by se
měl během několika let změnit v moderní městskou čtvrť,
prostupnou lokalitu s širokou
veřejnou vybaveností a zelení.
„Dlouhodobě se soustředíme na to, aby transformace
této lokality navzdory složitým majetkoprávním vztahům, kdy pozemky mají celou
řadu nejrůznějších vlastníků,
proběhla koordinovaně. Se
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společností FINEP jsme se
shodli na tom, že celé území
musí být prostupné, i na vytvoření centrálního veřejného
prostoru mezi bariérovou
zástavbou domů podél ulice
Poděbradské a zklidněnou
zástavbou na severu lokality,
která navazuje na parkové
úpravy v prodloužení ulice
Sousedíkova směrem k Rokytce,“ vysvětluje Jan Jarolím.

Čtvrť 21. století
Aby vznikla plnohodnotná
městská čtvrť s bydlením,
pracovními příležitostmi, službami, veřejnou vybaveností
a dostatečnou plochou zeleně,
počítá projekt s tím, že stavebně budou více využívány
plochy u Poděbradské třídy
a méně v hloubi území s ohledem např. na stávající zástavbu
v Poděbradské ulici, kapacitu
dopravní sítě apod. Budoucí zástavba bude tvořit pravoúhlou
síť kolmou na Poděbradskou.

Veřejné prostory vtisknou
lokalitě novou moderní identitu založenou na principech
udržitelnosti a odpovídající
na současné společenské trendy: vybavením pro elektrokola
a koloběžky, mlžítky, pítky,
výdejními boxy e-shopů.
Plány zároveň počítají se
zachováním části historie
této lokality – původní objekt
Elviapro bude rekonstruován
na místo se službami a obchody. Znovu se tak otevře lidem,
ale s novým posláním.

Modrozelená infrastruktura
„Urbanistická studie, kterou
jsme nechali pro tuto oblast
vypracovat, počítá s tím, že
by téměř polovinu plochy
území (49 %) tvořily veřejné prostory a jejich hlavní
dominantou bude zelený
bulvár v severní části lokality
a centrální veřejný prostor.
To akceptuje i projekt společnosti FINEP – stromořadími
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a drobnými sadovými úpravami v ulicích, a především
parkem, který umožní sportovně rekreační využití,“
hodnotí Jan Jarolím.
Zelené plochy zakládají osu
budoucího propojení ulice
Sousedíkova s biokoridorem
Rokytky, čímž rozšíří a propojí plochy zeleně pro pěší se
stávajícími a nově navrhovanými prostranstvími s veřejnou vybaveností, službami
a obchody.
Projekt nezapomněl ani
na vodu. Počítá se vsakováním
zachycených dešťových vod
a terénními úpravami, které
zvýší retenční kapacity pro
zachycení vody při silných
deštích. Navrhovaný koncept
takzvané modrozelené infrastruktury přispěje ke zlepšení
mikroklimatu, zamezí vzniku
tepelných ostrovů a podpoří biodiverzitu, rozmanitost
rostlin a živočichů v lokalitě.
mk, vizualizace: společnost FINEP
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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
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 17:00 – 20:00

Vstup do centra pro seniory je
možný pouze s potvrzením o očkování nebo negativním testem
na covid-19 a respirátorem.
Omezená kapacita. Prosíme
o dezinfekci rukou a dodržování
rozestupů (dva metry).
3. 1. 2022 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
4. 1. 2022 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina - úroveň „1-2“ - prohlubování znalostí a procvičování komunikace 9:30 – 10:45
Angličtina - úroveň „2-3“ - konverzace, praktické nácviky, beseda, rozhovory 11:15 -12:15
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP –
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
5. 1. 2022 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Přednáška, beseda: Prospěšnost aktivizačních
programů pro seniory 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Korálková mini
srdíčka 14:45 – 16:00
6. 1. 2022 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
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
7. 1. 2022 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Angličtina - úroveň „0“- uvedení do jazyka pro
nové studenty 9:30 - 10:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 10:00 –13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 15:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny, nutno objednat 17:00 – 20:00
10. 1. 2022 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00 – 12:00
Taneční hodina s Jarkou (mix různých stylů), sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 12:00 – 13:00
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Těšíme se na setkání v roce 2022. Jsme tady pro vás, dříve narozené!
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
Klub seniorů – kardiaků (schůze) 14:00 – 16:00
11. 1. 2022 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina - úroveň „1-2“ - prohlubování znalostí a procvičování komunikace 9:30 – 10:45
Angličtina - úroveň „2-3“ - konverzace, praktické nácviky, beseda, rozhovory 11:15 – 12:15
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP –
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
12. 1. 2022 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:30 – 10:30
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
150 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 – 10:30
Cestovatelská přednáška, beseda na téma:
INDONÉSIE (fotograﬁe…) 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Prasátko pro štěstí
14:40 – 16:00
13. 1. 2022 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kosmetika – balíček 60 min/450 Kč (péče,
hydratace, masáž, obočí…) 8:30 – 14:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
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
14. 1. 2022 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Angličtina - úroveň „0“- uvedení do jazyka pro
nové studenty 9:30 - 10:30
Vycházka, komentovaná prohlídka historického
DOMU U KAMENNÉHO ZVONU. Sraz v 9 hod.,
Harrachovská 422/2, Praha 9. Vstupné 35 Kč.
Zájemci, hlaste se! Bližší informace v Aktivizačním centru pro seniory 9:00 – 13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 17:00 – 20:00
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17. 1. 2022 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00 – 12:00
Taneční hodina s Jarkou (mix různých stylů), sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 12:00 – 13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
18. 1. 2022 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina - úroveň „1-2“ - prohlubování znalostí a procvičování komunikace 9:30 – 10:45
Angličtina - úroveň „2-3“ - konverzace, praktické nácviky, beseda, rozhovory 11:15 – 12:15
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP –
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
19. 1. 2022 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 – 10:30
Beseda s legendou, hráčem RUGBY PRAHA
EDUARDEM KRUTZNEREM 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Ubrousková technika
13:00 – 14:00
20. 1. 2022 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kosmetika – balíček 60 min/450 Kč (péče,
hydratace, masáž, obočí…) 8:30 – 14:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
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
21. 1. 2022 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Angličtina - úroveň „0“- uvedení do jazyka pro
nové studenty 9:30 - 10:30
Vycházka, komentovaná prohlídka COLLOREDO-MANSFELDSKÉHO PALÁCE. Sraz v 9 hod.,
Harrachovská 422/2, Praha 9. Vstupné 35 Kč.
Zájemci, hlaste se! Bližší informace v Aktivizačním centru pro seniory 9:00 – 13:00

24. 1. 2022 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00 – 12:00
Taneční hodina s Jarkou (mix různých stylů), sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 12:00 – 13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
25. 1. 2022 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina - úroveň „1-2“ - prohlubování znalostí a procvičování komunikace 9:30 – 10:45
Angličtina - úroveň „2-3“ - konverzace, praktické nácviky, beseda, rozhovory 11:15 – 12:15
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP –
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
26. 1. 2022 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
150 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 – 10:30
Přednáška beseda: GALERIE HL. MĚSTA PRAHY.
Historie, sbírky… 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Skleněné svícny
13:00 – 14:00
27. 1. 2022 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou / 50 Kč 10:30 – 12:00
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
28. 1. 2022 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Angličtina - úroveň „0“- uvedení do jazyka pro
nové studenty 9:30 – 10:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 10:00 –13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 15:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 17:00 – 20:00
30. 1. 2022 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00 – 12:00
Taneční hodina s Jarkou (mix různých stylů), sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 12:00 – 13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
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Bezpečné prázdniny s klubem Harﬁca
V klubu Harﬁca proběhla v pátek 10. prosince 2021 „přespávačka“. Kluci a dívky si při ní zavzpomínali na společně prožité chvíle
v srpnu na táboře v Mariánské a říjnu o víkendu v Jestřabí.
I v loňském roce se děti
z deváté městské části zúčastnily tradičního letního
tábora financovaného z projektu Bezpečné prázdniny.
Sedmnáct chlapců a dívek
ve věku 8 až 15 let prožilo týden plný her a výletů
v Mariánské u Jáchymova
od 16. do 21. srpna.
Za zvýšených hygienických
opatření kvůli šíření nákazy
covidem-19 se pětici skvělých
vedoucích podařilo dětem
opět připravit týden úžasných
zážitků. O hladová bříška
všech účastníků se staral
skvělý kuchař a několik málo
bolístek svědomitý zdravotník
zvládl rychle ošetřit. Organi-

začně chod tábora zajišťovala
hlavní vedoucí.
Po příjezdu a ubytování
v chatě Alžbětě v Krušných
horách se děti kromě jiného
dozvěděly, že právě přiletěly
z budoucnosti na zpustošenou planetu Zemi a jediný
způsob, jak na ni vrátit život,
je pomocí stroje času se dostat do minulosti a zvítězit
nad mytologickými příšerami.
Každý den stroj času poslal děti plnit nelehké úkoly
do minulosti. Procházely říší
Vikingů, dostaly se do starobylého Egypta a Číny, navštívily Řecko i Řím. V soubojích
s příšerami – Loki, Amemait,

Qiongqi, Minotaurus a Culsu
si prověřily své fyzické síly
a znalosti i schopnost mezi
sebou komunikovat, využívat
svých silných stránek, vzájemně se respektovat a pomáhat si.
Všichni si užili spoustu
legrace a zábavy při výrobě
oddílových kronik, luštění
šifer, hraní míčových her,
řádění v bazénu, tanečních,
hereckých a pěveckých vystoupení, opékání buřtů nebo
při tradičním večerním čtení
pohádek.
Krok po kroku dětské týmy
opět osidlovaly planetu a společně vracely na Zemi hory,
řeky, louky, pole… A poslední
den společně přemohly hlavní
příšery v útrobách jáchymovské štoly. Z tábora všichni
odjížděli unavení, ale plni
krásných zážitků. Text a foto: jdz

PODĚKOVÁNÍ
Velký dík patří MČ Praha 9 a Magistrátu
hlavního města Prahy za ﬁnanční podporu projektu Bezpečné prázdniny.
Bližší informace o činnosti klubu Harﬁca
poskytne vedoucí klubu
na tel.: 723 520 415.

Městečko Palermo v Jestřabí
Třináct dětí ve věku 7 až 15 let z Prahy 9 se 8. až 10. října
zúčastnilo tradičního víkendového výjezdu s klubem Harfica.
Navazoval na projekt Bezpečné prázdniny.
Pracovníci klubu Harﬁca připravili v obci Jestřabí
v Krkonoších pro děti bohatý
program na motivy oblíbené
hry Městečko Palermo. Když
se děti dozvěděly svoje role
v městečku, začal už v pátek
večer plný snahy taktizovat,
bránit slabší, diplomatických
dohod, her a legrace.

V sobotu se všichni s vervou
vrhli do připravených soutěží
a začali se předhánět v nejrůznějších sportovních dovednostech. Hrálo se např. živé
Člověče, nezlob se, vybíjená,
štafety. Odpolední program
se odehrával již v chatě a celý
víkend završila bujará večerní
diskotéka.

V neděli účastníky víkendového pobytu v Jestřabí čekalo
jenom balení, úklid a cesta zpát-

ky do Prahy. Domů se všichni
vrátili sice unavení, ale plní
krásných zážitků. Text a foto: jdz

JUBILANTI

80 let
Zdeněk Zeman
Teodor Tsohla
Ivanka Karlíková
Eva Fukarová
Jana Portová
Anna Hejnová
Zdeňka Dostálová
Marta Blovská
Blanka Heníková
Jaroslav Hlaváček
Anna Horáková
Jaromír Tvrz
František Frolík

Olga Rollerová
Ferdinand Mrkal
Jaroslav Mašita
Eva Kryšpínová
83 let
Jaroslav Olša
Ludmila Olša
JUDr. Jitka
Nachtmanová
Ivan Silný
Daniela Holubková
František Najman
Júlia Kořenářová

85 let
Jan Kožíšek
Jiří Česák
Bohumír Pitrák
Růžena Dejmková
Jaroslav Starosta

Pavel Veselý
Justina Szelesová
Klára Bártová
90 let
Ing. Josef Remsa
Eva Moulisová
Emilie Procházková
Božena Poseltová
Jindřich Havlík
91 let
Miroslav Hrubeš
Jarmila Vojtíšková

Zdeněk Horálek
Stanislav Broukal

94 let
Josef Plechatý

92 let
Marie Petrusová
Mgr. Věra Pechová
Jaroslav Zedníček
Barbora Kubecová
Marie Čermáková
Bohuslav Landa
Anna Štainbruchová

95 let
René Suška
98 let
Olga Bystřická
Blahop
přřeeeje
j me
m !
Blahopřejeme!

93 let
Danica Fiedlerová

Upozornění:
Na základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 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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Štědrý rok 2021 v Gymnáziu Litoměřická
Na prahu začínajícího roku se málokdo vyhne ohlédnutí za rokem minulým. Jakkoli by se mohlo zdát, že rok 2021 nebyl právě
nejšťastnějším, žáci a zaměstnanci Gymnázia Litoměřická si budou připomínat úspěchy, které v téměř padesátileté historii
gymnázia nemají obdoby a které školu katapultovaly na přední pozice v rámci pražských a českých středních škol.

Vlajka Gymnázia Litoměřická

Pestrost oborů, v nichž se žáci
umisťují na předních pozicích,
dokazuje všestrannost jejich
talentů, ale také vysokou odbornost a nesmírný entuziazmus učitelů, kteří je do soutěží
připravují.

Největší úspěchy
v kreativních oborech
V kreativních oborech k nim
patří první místo v mezinárodní soutěži latinskoamerických tanců WDSF
International Serbia open
Čača a získání titulu mistři ČR
pro rok 2021, které si vytančila
žákyně 2. A Eliška Hřebíčková
se svým tanečním partnerem.
Umění přednesu uměleckého textu předvedla na celostátní přehlídce Wolkerův
Prostějov Agáta Mašková
ze 7. F, za což získala Cenu
Vladimíra Justla 1. kategorie a Cenu publika.
Filmaři ze 4. F se svým dílem
Korona Rock zvítězili v kategorii II. Experimentální ﬁlm soutěže Pražský ﬁlmový kufr 2021.
Trpělivou a přesnou prací
na modelu stadionu Nouveau
Stade de Bordeaux, který během třinácti měsíců vytvořil
ze špejlí v měřítku 1:300, se
zapsal do České databanky rekordů Michael Ryšavý.

Žákyně 2. F Ella Břichnáčová získala 2. místo na mistrovství České republiky
v aerobiku v kategorii 11-13 let
Grande Aerobik.

Charitativní akce
I v roce 2021 žáci a zaměstnanci gymnázia štědře přispívali na charitativní akce nebo
se podíleli na jejich zajištění.
Ve sbírce „Český den proti
rakovině“ žáci vybrali částku
238 272 Kč, což představuje
druhé místo mezi školami
z celé republiky.
Ekotým Gymlit uspořádal
akci Giving Tuesday na podporu projektu Adopce na dálku,
při které žáci a zaměstnanci
školy prodejem knih z vlastních zdrojů a ﬁnančními dary
získali částku 27 600 Kč, z níž
bude ﬁnancováno další vzdělání dvou dětí z Ugandy.
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Bude gymnázium fakultní školou?
Gymnázium Litoměřická
dlouhodobě dosahuje skvělých

výsledků právě ve fyzikálních
a matematických soutěžích,
což svědčí o pedagogickém
mistrovství učitelů těchto
předmětů na škole. Jejich práci
ocenila i Matematicko-fyzikální fakulta UK, která projevila zájem, aby se gymnázium
stalo její fakultní školou.

Stavební projekty
Asi nejštědřejším dárcem v loňském roce bylo vedení školy,
když zrealizovalo rozsáhlý projekt Výstavba environmentálního
badatelského centra. V současné
době ﬁnišuje výstavba letního
víceúčelového pavilonu, který
bude využíván mimo jiné ke kulturním akcím školy a k badatelské praxi žáků. Úspěšně proběhla
také stavba nového oplocení části
areálu školy. Ocenění si vedení
školy zaslouží i za profesionální
organizaci chodu školy v době
distanční výuky i po jejím ukončení.
Vlajka a znělka
Předmětová komise výtvarné
výchovy vyhlásila na podzim
2021 celoškolní soutěž o návrh
vlajky školy. Z internetového
hlasování žáků a zaměstnanců
školy vyšel jako vítězný návrh
žákyně 8. F Sáry Řepové.
Brzy také bude znám výsledek hlasování o nejhezčí
hudební znělku školy, které
organizuje předmětová komise
hudební výchovy. Jana Sůrová

Největší sportovní úspěchy
Sportovní úspěchy školy
reprezentuje Amélie Červenková z 2. A ziskem titulu mistryně ČR juniorů pro rok 2020
a titulu vicemistryně světa
ve vodním slalomu v hlídkách
2021, dále obsadila 4. místo
na mistrovství světa v Extreme slalomu 2021.
12

Žáci a učitelé nezapomněli ani na české děti, kterým
v rámci akce Knihy do dětských domovů darovali řadu
krásných knížek.
Také Rada rodičů projevovala
pochopení pro potřeby žáků
a uznání práce učitelů a štědrými ﬁnančními příspěvky se
podílela mimo jiné na spoluﬁnancování nákupu drobného
nábytku do učeben, do odpočinkové zóny před jídelnou
nebo na poskytování ﬁnančních
odměn žákům za mimořádné
úspěchy v soutěžích – např.
Antonínu Hejnému, červnovému maturantovi, za postup
až do ústředního kola fyzikální olympiády, a to v nejvyšší
kategorii A.

INFO
Všechny vynikající výsledky žáků ve vědomostních a sportovních soutěžích
škola pravidelně uveřejňuje
na www.gymlit.cz - úspěchy školy.
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Gymnázium Litoměřická dobývá vesmír
Datum 24. listopadu 2021 si žáci i zaměstnanci Gymnázia Litoměřická v Praze 9 budou pamatovat ještě hodně dlouho, ne-li navždy.
Událostí číslo jedna toho dne se pro skupinu žáků z maturitních ročníků a jejich učitele fyziky stala návštěva Smíchovské střední
průmyslové školy a gymnázia v Praze, odkud se mohli prostřednictvím videohovoru spojit s astronautem Evropské kosmické agentury
(ESA) Matthiasem Maurerem. V tu chvíli se pohyboval zhruba 400 kilometrů nad nimi v kabině Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

Marek Pospíšil poskytuje interview České televizi a Českému rozhlasu

Jednalo se teprve o druhý
videohovor mezi žáky z České republiky a astronautem
na palubě ISS. (První se uskutečnil v roce 2017.)
Organizátorem této akce
byla česká pobočka Vzdělávací
kanceláře Evropské vesmírné
agentury ESA ESERO. Když
nepočítáme Smíchovskou
střední průmyslovou školu
a gymnázium, která zajišťovala
celou akci po technické stránce, bylo Gymnázium Litoměřická jedinou pražskou střední
školou, která byla přizvána
k účasti na tomto projektu.
Kritériem výběru účastnických
škol bylo dlouhodobě úspěšné
řešení fyzikálních a astronomických olympiád. Jednou
z dalších podmínek byla výborná znalost angličtiny všech
zúčastněných, protože veškerá
komunikace v rámci projektu
probíhá v tomto jazyce.

Do týmu se dostali
nadšenci pro fyziku
Do sestavy týmu Gymnázia
Litoměřická v přípravné fázi
několikrát nepříznivě zasáhla
„vyšší moc“ v podobě nemocnosti, kterou RNDr. Tomáš
Franc, Ph.D., garant výuky
fyziky na škole a hlavně ten,
kdo tuto mimořádnou zkušenost a možnost prezentace
školy maturantům zprostředkoval, musel operativně řešit.
Nakonec se tým ustálil ve sloL E D E N

2 0 2 2

Videohovor s astronautem Evropské kosmické agentury (ESA) Matthiasem Maurerem

žení Hana Fatorová, Marek
Pospíšil, Dominik Růžička,
(všichni z 8. F), Vanda Dohnalová, Michaela Šídová (obě
z 8. G) a Albert Kříž (žák 4. A).
Všechny jmenované spojuje
nadšení pro fyziku, kterou si
vybrali jako svůj další předmět, z něhož budou zanedlouho skládat zkoušku dospělosti,
a někteří dokonce i jako obor
svého vysokoškolského studia
po ukončení gymnázia.

Dvacetiminutové spojení s ISS
Mezi 10. a 16. hodinou dne D
se za přítomnosti redaktorů České televize a Českého
rozhlasu uskutečnila řada
zajímavých workshopů, přednášek a rozhovorů. Všichni
zúčastnění zástupci škol však
s napětím čekali hlavně na to,
zda se podaří navázat spojení
s ISS, aby mohli položit astronautu Maurerovi právě tu
„svou“, pečlivě připravenou
otázku, neboť každý měl právo pouze na jeden dotaz.
Otázky kladené astronautovi
se týkaly jeho vesmírné mise,
průzkumu vesmíru a výzkumu na palubě ISS. Reprezentanta Gymnázia Litoměřická
Marka Pospíšila např. zajímalo, jak zemská atmosféra
ovlivňuje ISS. Na všechny
otázky M. Maurer odpovídal
dvacet minut, po nichž se spojení Země–ISS ukončilo a astronaut se zase musel věnovat

Marek Pospíšil pokládá otázku astronautovi

svým vědeckým úkolům.
Petr Mareš, koordinátor ze
Vzdělávací kanceláře Evropské vesmírné agentury,
vysvětlil přítomným, jakou
cestou se signál při hovoru
dostává od tazatele na Zemi
k astronautovi do lodi ISS a co
je příčinou zhruba půlminutového zpoždění mezi otázkou
vyslovenou na Zemi a odpovědí vyřčenou na ISS.
Z této unikátní mezinárodní
akce, jíž se účastnilo celkem
dvanáct škol, z toho čtyři z ČR,
agentura ESA pořídila obrazový
i zvukový záznam, který je
k dispozici na jejích stránkách.
DEV ÍTKA
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Tomáš Franc akci zhodnotil slovy: „Příležitost položit
otázku astronautovi, který je
na palubě ISS, ožívá jen zřídka.
Jsem velmi rád, že jsem se této
jedinečné akce mohl se svými studenty zúčastnit. Byl to
nezapomenutelný zážitek. Je
skvělé, že ESA takové akce pro
školy pořádá, protože právě to
motivuje žáky ke studiu a k jejich celkovému zájmu o vědu.“
Marek Pospíšil souhlasí
a dodává: „Beru to jako velký
zážitek. Myslím si, že je to
úžasné. Když jsem byl malý,
tak jsem uvažoval o tom, že
bych byl astronautem. A doufám, že se jím i jednou stanu.“
Díky výborným základům,
které mu poskytlo Gymnázium Litoměřická, jistě své sny
promění v realitu a bude šířit
dobré jméno gymnázia, Prahy a její deváté městské části
i v nekonečném vesmíru. Text
a foto: Jana Sůrová a Tomáš Franc

INFO
Podrobnosti o akci najdete také na:
https://www.esa.int/Education/
Teachers_Corner/European_students_
and_teachers_talk_live_to_ESA_astronaut_Matthias_Maurer
https://www.ceskatelevize.
cz/porady/1096902795-studio-6/221411010101125/video/878846
https://radiozurnal.rozhlas.cz/magazin-experiment-8628439
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Vysočanská fontána – brouzdaliště s plastikou
Městská část Praha 9 vyhlásila projektovou výtvarně-architektonickou soutěž o návrh fontány s dětským brouzdalištěm doplněné o plastiku, která by měla stát při ulici Sokolovské naproti vysočanské nemocnici. Soutěžní porota vybírala z 29 návrhů, které
můžete od 18. ledna do 3. února 2022 vidět v Galerii 9.
takže by se měla promítnout
v konkrétním řešení uměleckého vodního prvku i nové vegetace v této mikrooblasti.“

Galerie 9, přízemí historické budovy
vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9, tel.: 236 041 292,
www.galerie9.cz. Otevřeno od pondělí
do čtvrtka 10-19 hodin. Vstup volný.

Na nové umělecké dílo a revitalizaci brouzdaliště vypsala
městská část Praha 9 v říjnu
2021 veřejnou umělecko-architektonickou soutěž. Do soutěže přišlo celkem 29 návrhů
na nové umělecké dílo s vodním prvkem, které by mělo stát
na místě bývalé fontány z roku
1961, jejímž autorem byl akademický sochař Miroslav Jirava.
Cílem deváté městské části
bylo obnovení původního
významu místa pro veřejný
život, podpora strategie childfriendly city vytvořením herního prvku a částečně vytvoření prvku upravujícího místní
mikroklima jako adaptaci
na změnu klimatu.
„Vyrůstal jsem na pomezí
Vysočan a devítkové Libně
a velká fontána s vodotrysky

Původní fontána se třemi plastikami pávů do akademického sochaře Miroslava Jiravy

v parčíku nedaleko polikliniky
byla častým místem našich klukovských her,“ zavzpomínal
místostarosta MČ Praha 9 Adam
Vážanský při vyhlášení soutěže
a pokračoval: „Asi nemusím
zdůrazňovat, že od jara do podzimu jsme se odsud většinou
vraceli domů celí promáčení.

S trochou nadsázky dnes říkám, že jsme tak na vlastní kůži
poznávali nezastupitelnou roli
vody ve městě. Byl bych rád,
kdyby podobnou zkušenost
měly i dnešní děti a navíc aby
místo mělo také vzdělávací rozměr. Dneškem rezonuje adaptace na klimatickou změnu,

INFO

Vysočanská fontána od akademického
sochaře Miroslava Jiravy
Přímo přes ulici, naproti vysočanské nemocnici s poliklinikou, stávala ještě koncem
90. let 20. stol poměrně velká fontána. Byla tvořena mělkou betonovou kruhovou nádrží,
ve které byl betonový trojlist. V každé jeho části byly dvě nádržky s vodotryskem. Uprostřed fontány pak byl centrální vodotrysk, obklopený třemi plastikami pávů z umělého
kamene. Fontána byla doplněna i osvětlením. Autorem fontány byl sochař Miroslav Jirava
(1931–2002). Fontána pocházela z roku 1961.
V posledních letech své existence se stávala častým terčem vandalů a musela být několikrát nákladně opravována. Nakonec byla zcela zrušena (někdy před rokem 1999).

Vítězné návrhy známy
Porota, která zasedala 2. prosince
2021, měla před sebou nelehký
úkol – posoudit všech 29 návrhů
a vybrat ty nejlepší. Hodnocení
probíhalo anonymně, porotcům
nebyla známa jména účastníků
ani autorů návrhů.
Tři návrhy porota ocenila
první, druhou a třetí cenou
a jeden návrh mimořádnou
odměnou. Podoby všech předložených návrhů jsou součástí
lednové výstavy v Galerii 9.
S účastníky, kteří podali
oceněné návrhy, začala devátá
městská část koncem roku
postupně jednat o navazujícím
projektu a realizaci díla. Zároveň probíhalo administrativní
uzavření soutěže a její výsledek schválila Rada městské
části Praha 9.
Vybraná instalace bude
pořízena z peněz z programu
pražského magistrátu Umění
pro město. Celkové náklady
na zhotovení uměleckého díla
a fontány jsou podle soutěžního zadání 4,5 milionu korun
bez DPH. foto: Miroslav Kuranda, Miroslav Jirava

Čest jeho památce!
Ve věku nedožitých 95 let zemřel 18. prosince 2021 Miroslav Kuranda, znalec historie městské části Praha 9 a její popularizátor s neobyčejně širokým rozhledem.
Byl mimořádnou osobností,
která se svému zájmu věnovala
více než sedmdesát let. Založil
mj. Vlastivědný klub Prahy 9,
v němž soustředil pamětníky
nejrůznějších místních událostí. Od nich čerpal doplňující informace, které obvyklé
prameny nezachytily. Vše poté
literárně zpracoval v mnoha
publikacích, např. Prosek,
Vysočany, Hrdlořezy, Libeň
aj. Hodnota jeho díla spočívá
především v zaznamenání
speciﬁckých detailů vývoje
naší městské části.
Současně nafotografoval
desetitisíce snímků a shromáždil další četné obrazové
14
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materiály, dokumentující
a dokreslující vývoj celé lokality. Jakákoliv prezentace proměn deváté městské části se
neobejde bez využití archivu,
který vytvořil.
„Nejvíce napilno jsem měl,
když začaly mizet staré Vysočany. Bouralo se a stavělo,
mizely stavby typické pro
pražskou průmyslovou periférii
i přilehlý zemědělský venkov
a bylo třeba toho co nejvíce
zadokumentovat,“ vzpomínal Miroslav Kuranda na 80.
léta 20. století a litoval, že mu
ubývající síly už nedovolily
s fotoaparátem v ruce dokumentovat současnou výstavbu.
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„Mám hodně materiálů, ale
když se jimi probírám, už to je
‚ex fabulosa narratio sen‘, dávné bájné příběhy, které vypráví
stařec. Teď rád vedu rozhovory
s Bohem,“ říkal po smrti své
ženy, která stála po jeho boku
od roku 1957.
V posledních letech manželé
žili v Domově seniorů v Novovysočanské a Miroslav Kuranda se třídění „devítkového“
archivu věnoval i ve svém vysokém věku.
Zádušní mše za Miroslava
Kurandu se uskuteční v kostele sv. Václava na Proseku
4. ledna 2022 od 18 hodin. Text
a foto: mk

Miroslav Kuranda, jak jsme ho znali…
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Novoroční koncert: Cantoria Praha

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř

V cyklu koncertů komorní hudby na vysočanské radnici, Sokolovská 14/324, Praha 9, jako
první v tomto roce vystoupí pěvecký sbor Cantoria Praha. Novoroční koncert se koná 27. ledna
2022 od 19 hodin v obřadní síni.
Ženský pěvecký sbor Cantoria
Praha byl založen roku 1985
Mgr. Jaroslavou Halamovou.
Od června 2018 sbor vede její
dcera Mgr. Nora Michálková a v současnosti má téměř
40 členek. Repertoár sboru
je velmi široký a různorodý;
sbor zpívá nejen skladby z oblasti hudby vážné či úpravy
lidových písní, ale velkou
pozornost věnuje i spirituálům
a úpravám písní populárních
a muzikálových.
Cantoria pořádá pravidelně
každý rok několik koncertů,
účastní se mezinárodních
sborových festivalů a soutěží.
Z posledních úspěchů můžeme jmenovat stříbrné pásmo
z mezinárodního sborového
festivalu v Linzi a Cenu Romanticu, cenu za nejlepší
provedení skladby z období
hudebního romantismu, z mezinárodního sborového festivalu hudebního romantismu
ve Vlachově Březí v roce 2019.

Dílna v Galerii 9 je určena pro
všechny věkové kategorie,
tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění.
Program dílen v prosinci 2021
vždy ve středu od 17 do 19 hodin.
5. 1. – zdobené zápisníky
12. 1. – zápich do květináče/
ptáčci
19. 1. – malba štětcem/akvarel
26. 1. – koláže

Dámský klub
od 19 do 21 hodin
19. 1. – relaxační kreslení red

Vzhledem k epidemiologické situaci sledujte www.praha9.cz, kde najdete aktuální info
o konání avizovaných akcí

V letošním roce sbor na sborové přehlídce Choralia Chrudim
získal ocenění za provedení
skladby Petra Iljiče Čajkovského Bez pori da bez vremeni.

Program novoročního
vysočanského koncertu
Na Novoročním koncertu sbor
Cantoria Praha zazpívá pestrý
výběr skladeb autorů vážné
hudby jako např. skladby

A. Dvořáka, B. Smetany,
P. I. Čajkovského, E. Griega
či G. Giordaniho, ale zazní též
různé úpravy lidových písní,
spirituály a chybět nebudou
ani melodie populárních písní.
Diváci se mohou těšit mezi
jinými na pohádkovou melodii Hádej O. Brzobohatého
či píseň Never enough z ﬁlmu
The greatest Showman. jd, foto:

Vysočanská „V“
8. února 2022 od 14 hodin
Divadlo Gong: Recitál Radka
Tomáška se synem
Všichni, kdo máte rádi písničky jako Džínová láska…, jste
vítáni. Vstupenky za 20 Kč
jsou k zakoupení v pokladně divadla Gong od 17. ledna
2022. 

Cantoria Praha
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Divadlo Gong
16. 1. neděle 16.00
Institut regenerace
NOVOROČNÍ TANEČNÍ SHOW
Večírek taneční školy, na kterém
vystoupí studentky a lektorky Institutu
regenerace a jejich hosté.
17. 1. pondělí 19.00
Jean Barbier: V PAŘÍŽI BYCH TĚ
NEČEKALA, TATÍNKU!
Výběrčí daní z provinčního městečka se
rozhodne, že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži. V hlavní roli Petr Nárožný.
19. 1. středa 19.00
Jazz Club Gong
POLYDOR JAZZ SEXTET
A EVA EMINGEROVÁ
Klasický swing od skupiny vedené jazzovým pianistou Jiřím Polydorem doplněný
vokály známé jazzové interpretky.

ze stereotypu manželství tím, že si aspoň
jednou za život povyrazí s milenkou. V hlavních rolích Simona Stašová a Petr Nárožný.
26. 1. středa 19.00
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.
30. 1. neděle 16.00
Robert Anderson: VÍŠ PŘECI,
ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
Tři velice směšné, avšak lidské příběhy
ze života. V hlavní roli Petr Nárožný.

GONG DĚTEM

Malá čarodějnice

8. 1. sobota 15.00
Malá scéna
F. X. Watzl: Kašpárek v pekle

3+

Foto: Jan Šilar

15. 1. 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.
17. 1. pondělí 10.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula
a Kuba Kubikula

4+

19. 1. středa 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavolamu
6+
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní
prkna.

Záhada hlavolamu

Foto: Jan Šilar

20. 1. čtvrtek 19.00
Robert Bellan: NORMÁLNÍ DEBIL
Příhody z autorova dětství prožitého
v socialistickém Československu v retrokomedii na motivy stejnojmenné knihy.
V hlavní roli Zbigniew Kalina.

Tradiční loutková pohádka o nerozhodném Kubovi, kterému statečný Kašpárek
pomůže rozehnat čerty v pekle, získat
princeznu a půl království.

23. 1. neděle 10.00, 15.00
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ – HUDEBNÍ KNOFLÍK

3+

24. 1. pondělí 19.00
Neil Simon: POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH
MILENCŮ
Barney je zatrpklý stárnoucí muž, jehož život
nikam nesměřuje a který by se rád vymanil

13. 1. čtvrtek 10.00
Malá scéna
F. X. Watzl: Kašpárek v pekle

14. 1. pátek 10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi
a kočičce
3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.

20. 1. čtvrtek 10.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera
8+
Škola? Pche! To je přece ztráta času,
když venku se zatím dají zažít velká
dobrodružství.
21. 1. pátek 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil
9+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
22. 1. sobota 15.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice
4+
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně

patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.
24. 1. pondělí 10.00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka 5+
Veselá i poučná pohádková klasika
o špatných lidských vlastnostech pro
děti i dospělé.
25. 1. úterý 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavolamu
6+
26. 1. středa 10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne 8+
Doba, život a dílo francouzského snílka, dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného vizionáře.
28. 1. pátek 10.00
O. Lážnovský: Masaryk aneb z c.k.
skrz T. G. M. do ČSR
11+
Představení na pomezí divadelního
dokumentu a únikové hry, jež pomocí
divadelní interakce přibližuje dětem
základních škol život T. G. Masaryka
a vznik první Československé republiky.
29. 1. sobota 15.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka
3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.
31. 1. pondělí 10.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice

A do pyžam!

4+

Foto: Jan Šilar

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9, tel.: 266 311 629,
777 865 885, e-mail: gong@divadlogong.cz
www.divadlogong.cz, facebook Divadlo Gong
Elektrický Emil
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Magická dekáda mapuje desetiletou
genezi umělecké komunity na Pragovce
Koncem roku 2021 vyšla kniha Rezavá ústa/ Magická dekáda. Publikace je mozaikou desetiletého působení umělecké komunity v industriálních prostorech vysočanské továrny Pragovka, mnohými přezdívané také Kolbenka, v letech 2011 až 2021.
První umělecké ateliéry se
do prostoru přestěhovaly
možná už koncem roku 2010,
ale nelze to říct s jistotou.
Proto se editoři knihy Lucie
Nováčková a Pavel Tichoň rozhodli historii v knize mapovat
od roku 2011. Na 500 stranách
se snoubí obrazový archiv geneze živé umělecké komunity
s tematickými texty. Autorům
příspěvků, mezi kterými jsou
například historik architektury Jan Beran, umělec Vladimír Merta, kurátoři Karel Srp
a Petr Vaňous nebo kulturní
publicista Jan H. Vitvar, byla
záměrně ponechána volnost,
aby tak příspěvky odrážely
jednu ze základních a klíčových vlastností samotné komunity.
Výběr umělců zastoupených
v publikaci se řídil jednoduchým pravidlem – jedná se
o umělce, kteří mají nebo měli
na Pragovce ateliér a zároveň
se zúčastnili alespoň jedné
výstavy. Celkem se jich tak
na stránkách publikace objevuje 78 včetně Jany Babincové, Tomáše Džadoně, Anežky
Hoškové, Anny Hulačové, Dominika Langa, Vladimíra Merty nebo Martina Matouška.

Vznik uměleckého centra
Formou mozaiky, ohlédnutím
za prvními akcemi pořádanými živelně podle toho, jak
měl kdo čas a chuť, často jen
na jeden den a poloutajeně,
dokumentuje kniha vznik
uměleckého centra „zdola”.
Na přelomu let 2010 a 2011
začaly v bývalých továrních
prostorech vznikat umělecké
ateliéry. Za první vlaštovky
pořádaných akcí lze považovat výstavu 45, otevřené
ateliéry Kolben Open nebo
Salon Kolben Daněk, které
stály na počátku uměleckého
života na Pragovce. V roce
2017 na provoz neformální
skupiny na Pragovce navázal
spolek Pragovka for Art, který
od té doby provozuje galerijní prostory, organizuje akce
a zprostředkovává komunikaci
umělecké komunity s místními obyvateli a širší veřejností.
„Jedním z impulsů k vydání publikace Rezavá ústa /
Magická dekáda, ohlédnutím
L E D E N
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se za uplynulým desetiletím
umělecké komunity na Pragovce, bylo vědomí, že deset
let bývá z nějakého důvodu
pro podobná kulturní centra v bývalých industriálních
prostorech přelomová doba.
Komunita buď projde transformací, zanikne, nebo v tom
nejlepším případě zůstane. My
zatím zůstáváme a doufáme,
že v podmínkách, jaké máme
nyní, ještě nějakou dobu zůstaneme,“ komentuje vznik
publikace i současný stav
komunity Pragovky umělecká
ředitelka zdejší galerie, jedna
ze dvou zakladatelek výše
jmenované akce Kolben Open
a iniciátorka vzniku knihy Lucie Nováčková.

Pět tematických okruhů
Knihu Lucie Nováčková
koncepčně rozdělila do pěti
tematických částí, ale některé významné okamžiky
historie umělecké komunity
na Pragovce, jakými jsou rezidentské výstavy či otevřené
ateliéry, organicky proplouvají
celou publikací. Tu pak uzavírá rejstřík výstav a umělců.
O editorský post se podělili
Lucie Nováčková a Pavel Tichoň, který je zároveň autorem graﬁcké koncepce knihy.
Rezavá ústa/Magická dekáda
na Pragovce je výsledkem
spolupráce editorů a týmu autorů. Každého z nich pak pojí
s Pragovkou různě silné osobní
nebo profesní pouto.
Do publikace čtenáře uvádí
česko-americká kurátorka
Charlotta Kotik a upozorňuje,
že Pragovka není ve světovém
kontextu místo ojedinělé,
podobné prostory fungovaly
nebo fungují například v USA,
Německu, Velké Británii nebo
Švédsku.
Další část uvádí čtenáře
do počátků umělecké komunity Pragovky.
Následuje představení fenoménu Kolben Open, otevřených ateliérů, které se
na Pragovce konají od roku
2014.
Mezi fenomén Kolben Open
a kapitolu věnovanou rezidentským výstavám, které
s Kolben Open přímo souvisí,
je vklíněn příspěvek mapující

Publikace Rezavá ústa/Magická dekáda mapuje desetiletou historii umělecké komunity na Pragovce

site-speciﬁc aspekt v dílech
rezidentů Pragovky pohledem
jednoho z bývalých rezidentních umělců a zároveň člena
spolku Pragovka for Art Martina Vlčka. Jeho text doplňuje
krátký vhled zvenčí scénografa a režiséra Tomáše Žižky.
A kapitolu uzavírá esej Dagmar
Šubrtové o komunitních aspektech v kreativních prostředích s industriální minulostí.

Rezidentské výstavy
Objemově největší část publikace se věnuje rezidentským
výstavám. Popisují je jejich
kurátoři a součástí je opravdu bohatá obrazová příloha
s fotograﬁemi vystavených
uměleckých děl – With Wings,
2017 (Karel Srp), Post Rubbish:
Retrospektiva kolektivního
šarmu, 2018 (Pavel Tichoň),
DEV ÍTKA
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Flying Inn, 2019 (Karel Srp)
a KO–LABORACE, 2021 (Petr
Vaňous). Ve svém příspěvku
reﬂektuje zmíněné výstavy
také kulturní publicista Jan H.
Vitvar.
Knihu doprovází ucelená
kolekce fotograﬁí Jana Šípka,
který se v Pragovce pohyboval
téměř od samotného počátku
komunity. Podařilo se shromáždit také dnes již archivní
fotograﬁe od dalších autorů
– Štěpánky Růžičkové, Paula
Kelleyho, Fabiany Mertové či
Marcela Rozhoně. kř, foto: Marcel
Rozhoň

PRAGOVKA GALLERY
Kolbenova 923/34, Praha 9
Otevřeno: úterý až čtvrtek
od 14 do 20 hodin, pátek až neděle
od 14 do 18 hodin
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Novoroční předsevzetí?
Splníte si je v kurzech Divadla Gong
Je tu leden a s ním i všemožné sliby, které dáváme sami sobě. Zhubnu! Naučím se španělsky! Budu zase hrát na trubku! Jenže
uběhne pár týdnů a … z rádia zpívá Karel Plíhal: „Kde jsou, kdepak jsou naše velkolepý plány…“ Nestresujte se a vyberte si
z bohaté nabídky kurzů Divadla Gong.
HUDEBNÍ KURZY
klavír, zpěv, kytara, zobcová
ﬂétna, příčná ﬂétna, hoboj, alt
a tenor saxofon, ukulele, žesťové nástroje, hudební teorie
Vytvoření individuálního plánu přesně podle potřeb žáka,
možnost začít kdykoliv během
roku. Vhodné pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.
Nutno mít vlastní hudební
nástroj.
Cena za 1 lekci: děti 250 Kč,
dospělí 340 Kč

Ke kurzům s novými koncepcemi patří např. kurz kreslení
pro děti, dekorativní mozaika pro dospělé i pro rodiče
s dětmi a kurz tvůrčího psaní
pro starší děti. K pohybovým
kurzům přibyla moderní metoda cvičení Spiraldynamic©.
V nabídce nechybí ani kurzy
klasické jógy. To však není
zdaleka všechno. Věříme, že
si z nabídky vyberete a v roce
2022 zkusíte něco nového.

UMĚLECKÉ KURZY
Herecký kurz PIMPRLATA (6–7 let)
úterý 15.30–16.15
Kurz nenásilnou formou rozvíjí přirozenou schopnost hrát
si do prvotní divadelní formy,
hledá inspiraci pro různé druhy projevu v dětem známém
světě.
Cena na pololetí: cca 1400 Kč
(každé pololetí bude rozpočítáno podle počtu týdnů)
Herecký kurz FANTOMOVÉ
DIVADLA I (8+ začátečníci)
čtvrtek 16.30–18.00
Kurz tvořivou formou her
objevuje a rozvíjí přirozený
umělecký talent dítěte i jeho
osobnost. Učí děti jednoduché
základní herecké dovednosti.
Cena za pololetí: cca 2800 Kč
(bude rozpočítáno podle počtu
týdnů)
Herecký kurz FANTOMOVÉ
DIVADLA II (8+ pokročilí)
čtvrtek 18.00–19.30
Kurz je zaměřen na získávání
základních hereckých dovedností. Vhodné pro zájemce
o studium na středních uměleckých školách jako průprava
k přijímacím a talentovým
zkouškám.
Cena za pololetí: cca 2800 Kč
(bude rozpočítáno dle počtu
týdnů)
Herecký kurz DIVADELNÍ HODINY
PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
pondělí 17.00–18.30
(Divadlo Gong)
V kurzu si osvojíte základy
hereckého řemesla, jevištní
řeč a práci s divadelním textem. Probíhá v Divadle Gong.
18
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Hra na kytaru v hudebním kurzu

Cena za pololetí: cca 2300 Kč
(bude rozpočítáno dle počtu
týdnů)

TVŮRČÍ PSANÍ PRO DĚTI (10–15 let)
středa 15.45–16.45
Pravidelný kurz pro starší
žáky, kteří rádi čtou a sami
se už pokoušejí psát své první
texty.
Cena za 10 lekcí: 2000 Kč
TVŮRČÍ PSANÍ PRO DOSPĚLÉ
středa 17.00–18.30
Kurz určený jak začínajícím
autorům psaných textů nejrůznějšího druhu. Je vhodný
také pro adepty studia žurnalistiky. Pro dospělé i mládež
od 16 let.
Cena za 10 lekcí: 3000 Kč
KRESLENÍ PRO DĚTI
úterý 15.45–17.15
Kurzy kresby a malby a s nimi
spojených technik výtvarného
umění (kresba, perokresba,
akvarel atd.) Vhodné i jako

Č Á S TI

P R A H A

KRESLENÍ PRO DOSPĚLÉ
úterý 17.30–20.00
Kurzy kresby a malby a s nimi
spojených technik výtvarného
umění.
Cena za 10 lekcí: 3100 Kč
MOZAIKOVÉ WORKSHOPY
některé pondělky 17.00-21.00
Jednodenní či vícedenní navazující mozaikové projekty
s odborným vedením. Výběr
materiálu a pomůcek, lepení,
spárování. Jednotlivé menší
výrobky (korálkový rámeček,
krabička apod.) či náročnější
projekty (lampička, svícen,
stolek) zdobené mozaikovou
technikou. Některé projekty
vhodné pro rodiče s dětmi.
(sledujte web divadlogong.cz
pro nabídku konkrétních
workshopů)

Dospělí volná tvorba (středa
18.00–20.00)
Volná tvorba a samostatné
projekty, odborné vedení, individuální přístup.
Cena: 340 Kč/120 minut (permanentka 10x 60 min 1530 Kč)
Pokud vaše požadovaná věková
kategorie nebo časové možnosti
v rozvrhu nejsou, kontaktujte kancelář kurzů, v případě
zájmu můžeme otevřít další
kurzy.

SPORTOVNÍ KURZY
CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI
(děti cca 1,5–3 roky)
čtvrtek 10.00–10.45
Rozvoj jemné i hrubé motoriky pomocí hry s padákem, míči a šátky. Říkadla
a písničky, překážková dráha, cvičení na velkých míčích.
Cena za 10 lekcí: 1000 Kč (jednorázově 110 Kč/45 min)
CIRKOMOTORIKA PRO DĚTI
(3–7 let) A DOSPĚLÝ DOPROVOD
pondělí 17.00–17.45
Základy technik „nového“
cirkusu s prvky párové akrobacie. Cvičení zábavnou
formou trénuje celé tělo dětí
i dospělých.
Cena za 1 lekci: 200 Kč

Kurzy jógy pro dospělé

M ĚS TS K É

příprava na střední školy
a školy s výtvarným zaměřením.
Cena za 10 lekcí: 1900 Kč

KERAMIKA
Děti 8–13 let (středa 16.00–
18.00 nebo čtvrtek 16.30–
18.30)
Od seznámení s hlínou až
po pokročilé techniky.
Cena: 110 Kč/60 minut (permanentka 10x 60 min 990 Kč)
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POHYBOVÁ VÝCHOVA PRO DĚTI
(4–6 let)
středa 16.30–17.30
Kurz zaměřený na základy
pohybové a taneční průpravy
za pomoci šátku, míče a obruče, vše hravou formou pro
nejmenší.
Cena za pololetí: 1600 Kč
JÓGA PRO DOSPĚLÉ (začátečníci,
mírně pokročilí, pokročilí)
úterý 16.15–17.30, 17.30–18.45
Dlouhodobý kurz (pokročilí)
nebo otevřené cvičení (začátečníci, středně pokročilí)
podle systému Jóga v denním
životě.
Cena za 10 lekcí: 1500 Kč (jednorázově 170 Kč/75 min)
JÓGA PRO SENIORY
úterý 9.30–11.00
Pravidelné cvičení pro seniory
podle systému Jóga v denním
životě. (www.plnevedomi.cz/
seniori).
Cena za 1 lekci: 30 Kč
SPIRALDYNAMIK® – JÓGA
středa 19.00–20.00
Jemná protahovací a uvolňovací cvičení pro zdravá záda.
Cena za 10 lekcí: 1500 Kč (jednorázově 170 Kč/60 min)
SPIRALDYNAMIK® – PILATES
středa 17.45–18.45
Spojení technik Pilates a konceptu Spiraldynamik®(www.
spiraldynamik.cz) poskytuje
účinnější metodu pro řešení
obtíží s pohybovým aparátem.
Cena za 10 lekcí: 1500 Kč (jednorázově 170 Kč/60 min)
AEROBIK
pondělí 19.00–20.00
Kombinace cvičení v tempu,
posilování a závěrečné protažení.
Cena za 10 lekcí: 1500 Kč (jednorázově 170 Kč/60 min)
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ
TANCE PRO SENIORKY
středa 11.00–12.00
Kurz se skládá z technického
nácviku základních orientálních prvků, procvičování
kombinací těchto prvků a nácviku taneční choreograﬁe.
Cena za 10 lekcí: 1100 Kč Text
a foto: dg

INFO
Kurzy probíhají v Obecním domě
ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9.
Úřední hodiny kanceláře kurzů:
pondělí až čtvrtek od 13 do 20 hodin.
Zápis do kurzů i bližší informace
k nim získáte: osobně v kanceláři kurzů,
na www.divadlogong.cz,
tel.: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz,
facebook: Divadlo Gong.
Změna podmínek vyhrazena.
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Pročpak si jenom nezatancovat?
V případě, že jste právě začaly (ano, vy, milé dámy) vymýšlet důvody, proč ne, zadržte a přečtěte si následující řádky. Pokud patří k vašim důvodům pokročilý věk, únava nebo nedostatek
vhodných partnerů, nezoufejte. Existují tance, které jsou vhodné prakticky pro každého.
K nim se řadí i orientální
břišní tance, které například
nezatěžují příliš kolena ani
kyčelní klouby a přitom aktivují a zpevňují veledůležité
svalstvo v oblasti pánevního
dna. Speciální kurzy orientálních tanců pro seniory už
několik let úspěšně provozuje
Divadlo Gong v Obecním
domě ve Vysočanech pod
vedením zkušené lektorky
Jany Voříškové. „Naše kurzy
orientálních tanců mohou
plnit hned několik funkcí, tou
nejdůležitější je ale zábava.
Během let se tu vytvořila výborná parta,“ vysvětluje Jana.

Jak kurz břišního tance vypadá?
„Je to jednoduché, nepotřebujete žádného partnera ani žádné
speciální oblečení či propriety.
Na tréninky stačí tričko nebo
to, v čem se dobře pohybuje
a co je vám pohodlné. Scházíme
se dopoledne a naše tréninky
tak skvěle nahrazují ranní roz-

Z kurzu břišních tanců

cvičku. Začínáme rozhýbáním
a pak zkoušíme jednotlivé taneční prvky. Později se zkoušejí
jednoduché taneční choreograﬁe. Ročník bývá zakončen tanečním vystoupením, ale toho
se zúčastní jen ten, kdo chce,“
přibližuje lektorka.

Zvedá sebevědomí a snižuje stres
Na otázku, co na kurzu její
účastnice nejvíce oceňují, Jana
Voříšková odpovídá: „Je to sa-

mozřejmě individuální, ale největší pozitivum vidím v tom,
že se mohou scházet s podobně
naladěnými ženami. Pozitivní
ohlas má i použití příjemné
hudby. Žačky se mi též svěřují
s tím, že se jim se zlepšenou
kondicí a pohyblivostí zvyšuje
i sebevědomí. V neposlední
řadě je tanec také skvělým prostředkem proti stresu.“
Tak proč si nezatancovat? Text
a foto: dg

Kurzy, přednášky, semináře, workshopy
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 207/4, Praha 9. Bezbariérový přístup zajištěn. Registrace v kanceláři kurzů (2. patro).
Kapacita omezena, rezervace
nutná (kurzy@divadlogong.cz,
777 853 883, elektronická přihláška na www.divadlogong.
cz). Každý kurz je nutné uhradit nejpozději sedm dní před
jeho konáním.

SVĚTLO A STÍN
přednáška o teorii malby
a fotograﬁe
Jakou roli hrají světlo a stín
ve fotograﬁi a malbě? Jak barvy a jejich intenzita odrážejí
pravdivost zobrazeného předmětu? Diskuze s výtvarnicí
a fotografem.
Kdy: pondělí 10. ledna 17.00–
20.00
Cena: 400 Kč
MIKROBIOM, NÁŠ DRUHÝ MOZEK
seminář s ochutnávkou
Praktický workshop týkající se vhodné stravy, kterou
je potřeba správně pečovat
o svou imunitu a střevní mikrobiom. Součástí jsou tipy,
recepty a malá ochutnávka.

Kdy: pondělí 17. ledna 18.00–
20.00
Cena: 350 Kč

16.45 (rodiče s dětmi 3–8 let)
Korálková mozaika zaspárovaná – lepení korálků na dřevěnou destičku s následným
zaspárováním
Kdy: pondělí 24. ledna 17.00–
19.00 (děti 9–14 let, možno
s rodiči)
Cena: 200 Kč/400 Kč

MOZAIKOVÁ KRABIČKA
umělecký workshop

KINEZIOLOGIE V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
přednáška
Svalový test, odstraňování
psychických bloků. Tanec
svalů, vyrovnání energií, doplňující cvičení.
Kdy: čtvrtek 20. ledna 18.00–
20.00
Cena: 350 Kč
MOZAIKOVÉ TVOŘENÍ PRO CELOU
RODINU
umělecké workshopy
Korálková mozaika bez spárovaní – lepení korálků na dřevěnou destičku.
Kdy: pondělí 24. ledna 15.45–
DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

Polepení víka dřevěné krabičky skleněnými mozaikovými
čtverečky dle své fantazie
a následné zaspárování.
Kdy: pondělí 31. ledna 17.00–
21.00
Cena: 850 Kč (pomůcky a materiál v ceně) Text a foto: dg
M Ě S T S K É
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Do knihovny Kurt Gebauer jak ho (asi) neznáte
na výstavu Znovuotevření výstavy maleb
Městská knihovna v Praze,
pobočka Měšická 806/3
na Proseku, zve na výstavu
místního malíře, cestovatele
a fotografa Luboše Sládka.
Přijďte se nechat ovlivnit přírodními scenériemi a načerpat
sílu teplých exotických krajů.
Výstava je instalována v prostorách knihovny do konce
ledna 2022. 

Kurta Gebauera v Beseder
Gallery v Praze 9. Zhlédnout je
můžete až do 22. ledna 2022.
V Beseder Gallery je pro velký
úspěch znovuotevřena velmi
výjimečná výstava Kurta Gebauera, která vznikla u příležitosti jeho 80. narozenin.
Přestože je známý především
jako sochař, na této výstavě
jsou k vidění jeho dosud nezveřejněné malby vytvořené v 50.
až 70. letech a zároveň malby
na plátna z posledních dvou let.
K výstavě byla také vydána
kniha, která je v galerii k zakoupení. Najdete v ní reprodukce všech obrazů výstavy
a zároveň básně a povídky
Kurta Gebauera.

Voda a portréty
Dominantní na celé výstavě
je oblíbené téma vody, které
Gebauera provází nepřetržitě
až dodnes. Plavkyně, otužilce
a všelijaké další vodní scenérie
nejčastěji zachycuje na koupališti v Hradci nad Moravicí,

u Žimrovského
splavu, a především na pražském
koupališti Džbán.
Na výstavě jsou
také k vidění velmi unikátní portréty z 50. až 70.
let včetně vlastního autoportrétu
z dob studií.

Sochař a malíř
Malbě se s hravostí a lehkostí
sobě vlastní věnuje velmi rád
od útlého dětství, jen na ni
dosud bylo málo času. Umělec je fascinován vytvářením
děl pro veřejný prostor, která
může vidět velké množství
lidí. Kdykoli se naskytla taková příležitost, nechal se jí
pohltit. Po celé České republice i ve světe vzniklo mnoho
soch a instalací, například
socha Mozarta v Brně, Srdce
na náměstí Václava Havla nebo
Housenka raného kapitalismu
na dejvickém Kulaťáku.
Zajímavostí je také skutečnost, že nemá vlastní ateliér
a maluje na svém balkóně,

ze kterého má výhled přímo
na vilu Václava Havla. Samotný akt malby vnímá jako
zvláštní synergii s přírodou,
ve které je důležité ve správný
čas přestat, když se setmí,
začne pršet nebo je výtvarný
proces narušen jinou, nepředvídatelnou skutečností.
Galerie je kromě restaurace Beseder propojena také se
zbrusu novým pivovarem Kolčavka, který zdobí Gebauerovi
litograﬁe na prodej. 
INFO

Beseder Gallery
Lihovarská 12, Praha 9
www.besedergallery.art

SC-500763/01
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PĜed sto lety se Vysoþany staly
souþástí hlavního mČsta Prahy

Jaká byla Praha pĜed sto lety? A co pĜedcházelo pĜipojení Vysoþan k hlavnímu
mČstu?

663
455
197

Rozvoj Prahy do roku 1914
Než došlo k ustavení samostatné republiky,
byl vývoj Prahy spletitý. MČsto jako takové v podstatČ dlouho tvoĜily jen Hradþany,
Malá Strana a Staré a Nové MČsto pražské,
pozdČji se pĜipojily Vyšehrad, Holešovice
a LibeĖ.
Okolo ní se pak samostatnČ vyvíjela tehdejší
pražská pĜedmČstí jako Žižkov, Dejvice, Vinohrady nebo Smíchov. Nesourodost vývoje
na pražském území byla vážnou pĜekážkou
pro Ĝešení základních urbanistických problémĤ, v nČmž zaostávala nejen pražská
pĜedmČstí, ale i Praha sama. Ne že by se soumČstí nevyvíjelo, jen každá z jeho þástí jinak

Výstavba nových Vysoþan – území mezi Rokytkou a Balabenkou. Poþátek 20. století.

TĜebaže se boje první svČtové války (1914–1918)
Praze vyhnuly, na vývoji metropole se válka
podepsala. Jednak tím, že se v dĤsledku války
transformovala z „jednoho z nČkolika rakouských velkomČst“ na hlavní mČsto republiky, ale
rovnČž i pĜekotným rozvojem a výstavbou.
Když 11. listopadu 1918 odbíjely hodiny
pĜesnČ 11.11, podepisovali zástupci státĤ Dohody a NČmecké Ĝíše pĜímČĜí v železniþním
vagonu v Compiegne. První svČtová válka
byla u konce a na mapČ jste už mohli nalézt
i samostatnou ýeskoslovenskou republiku
a její hlavní mČsto Prahu. Stála pĜed ní nadČjná budoucnost, která vtiskla mČstu takovou tváĜ, jakou známe dodnes.

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9
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ce nájemného, která pĜipouštČla jeho zvýšení jen za pĜesnČ stanovených podmínek.
O zmČnách rozhodovaly takzvané nájemní
úĜady, jejichž þleny byli mimo jiné i samotní
nájemníci. Nutno poznamenat, že tyto úpravy byly pro svou dvojseþnost pĜedmČtem
kritiky už v dobČ své úþinnosti.
Díky celospoleþensky podporované snaze vyĜešit tíživou bytovou situaci bylo v meziváleþné Praze postaveno celkem 23 tisíc obytných
domĤ. Toto období je spjato s vybudováním funkcionalistických þinžákĤ v Dejvicích
a Strašnicích, družstevních domĤ na Pankráci, Ženských domovĤ na SmíchovČ a vil
na OĜechovce, rozvojem Vysoþan, Kobylis
þi LibnČ. Stojí mimo jiné také za výstavbou
nemocniþního areálu na Bulovce, žižkovského
nákladového nádraží i strahovských stadionĤ.
mk s využitím knihy
Malé dČjiny Prahy
historika Josefa Janáþka
Foto archiv Mý Praha 9

Poþátky zástavby pĜednádražního prostoru ve Vysoþanech, zástavba v bývalé ulici Podviní, v místech
pozdČjší ulice Zbuzkova. PĜelom 19. a 20. století.

Rokytka

infrastruktury a inženýrských sítí, zejména
v lokalitách ležících mezi novČ pĜipojenými þástmi, a také s všeobecnou pováleþnou
chudobou. Bytová otázka se proto logicky
stala dĤležitým spoleþenským tématem.
K zintenzivnČní výstavby bytĤ mČlo v meziváleþném období pĜispČt pĜijetí hned nČkolika dĤležitých zákonĤ. K nejdĤležitČjším patĜil zákon o podpoĜe stavebního ruchu z roku
1921, který odstartoval masivní výstavbu
dvacátých let. Celkem osm meziváleþných
zákonĤ pak podporovalo rozvoj stavebních
a bytových družstev, a to pomocí výhodných
úvČrĤ, daĖových úprav þi vysokých pĜíspČvkĤ na stavební náklady, které se odvíjely
od poþtu sociálních bytĤ v domČ.
KromČ spolkĤ a družstev, které vyrĤstaly jako houby po dešti, se výstavby chopila
také sama Praha. Díky investiþní podpoĜe
státu zde v období mezi svČtovými válkami
vzniklo 323 mČstských þinžovních domĤ
s 5320 pĜevážnČ nízkometrážními byty.
Meziváleþná bytová politika se ale opírala
také o nástroje represivního a regulaþního
charakteru. Z roku 1919 napĜíklad pochází
zákon o zabírání bytĤ obcemi urþený pro pĜípady místní bytové nouze, který mimo jiné
naĜizoval pronajímatelĤm povinnost uvČdomit pĜíslušný úĜad o uvolnČných bytech již
ve tĜídenní lhĤtČ. Zavedena byla také regula-

666
458
200

664
458
200
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První svČtová válka
Západní, východní, italská þi balkánská fronta byly naštČstí po celou dobu války na hony
vzdálené hlavnímu mČstu. BČhem váleþných
let 1914–1918 proto Praha nezaznamenala takové škody, ale život obyvatel byl plný
strastí. Válka pĜinesla ohromné ztráty na lid-

Z pĤvodní Prahy, kterou tvoĜilo Staré MČsto, Nové MČsto, Hradþany, Malá Strana, Vyšehrad a pozdČji LibeĖ, se Velká Praha stala
vydáním zákona þ. 114/1920 Sb. Než ale byla
do života pĜevedena litera zákona „sluþují se
s hlavním mČstem Prahou v jednu obec pod
spoleþným jménem ‚Hlavní mČsto Praha‘“,

ských životech a zbídaþení tisícĤ rodin.
Ztráta
nejbližších,
špatné
zásobování,
rychle stoupající ceny,
nemoci jako tyfus, veliký hlad, malá šance
vydČlat si na živobytí,
protože se témČĜ veškerý prĤmysl musel
soustĜedit na váleþnou výrobu… to byl
obrázek tČchto let.
Navíc rakouské úĜady
þasto zatýkaly nepoDvojcípá ulice ve Vysoþanech ve 20. letech 20. století.
hodlné osoby.
a po svém – tĜeba v centru vznikaly mosty 28. Ĝíjna 1918 se Praha stala prakticky pĜes
a rozvíjela se veĜejná doprava, v Holešovi- noc hlavním mČstem ýeskoslovenské republiky. O její vĤdþí úloze nebylo vĤbec žádných
cích se vybudoval pĜístav nebo elektrárna…
Rozvoj prĤmyslu, napĜ. v Holešovicích nebo pochyb, protože navazovala na starou a slavve Vysoþanech, lákal do Prahy znaþné množ- nou tradici sídla þeských panovníkĤ. ZároveĖ
ství lidí. Jestliže roku 1850 jich žilo v hlav- byla mČstem s nejvČtším poþtem obyvatel,
ním mČstČ 157 tisíc, v roce 1910 už jich bylo s nejvČtším hospodáĜským vývojem, kultur616 tisíc. To mČlo i svá úskalí. Rychlé tempo ním a politickém významem na území novČ
rozvoje mČsta odhalovalo zaostalost mČst- utvoĜeného státu.
ského jádra, které si zachovávalo stĜedovČ- Rozvoj Prahy se stal po roce 1918 do znaþné
ký pĤdorys a jeho zástavba pĜedstavovala míry otázkou státní prestiže. Praha reprevážné pĜekážky pĜi modernizaci mČstského zentovala republiku, ale v evropském mČĜítživota. Tyto problémy vyjádĜila asanace his- ku byla dosud považována za málo významtorického centra, v dĤsledku þehož došlo né provinþní velkomČsto.
prakticky k likvidaci malebného Josefova.
VytvoĜení tzv. Velké Prahy
Nelze ale Ĝíct, že by Praha ustrnula – z kon- Aby se mČsto mohlo vyvíjet jednotnČ a do
ce 19. století pochází Ĝada dĤležitých staveb. znaþné míry centrálnČ, byl roku 1922 uveden
NicménČ rozvoj Prahy nedosáhl do zaþátku v platnost zákon o vytvoĜení tzv. Velké Prahy.
první svČtové války takové intenzity jako K metropoli se tímto zákonem pĜipojilo dalrozvoj VídnČ nebo Budapešti. Zatímco tato ších 37 obcí, které se nacházely v její blízkosti
mČsta se skuteþnČ vyvíjela jako mČsta, Pra- a které jsou dodnes nedílnou souþástí hlavníha zĤstávala stále pĜíliš rozdrobená.
ho mČsta. Ale nepĜedbíhejme.

665
455
197

Bytová politika
Od samotného vzniku samostatného ýeskoslovenska byl jedním z nejvČtších problémĤ Prahy nedostatek bytĤ. StejnČ jako
dnes stála za krizí bydlení nedostaþující nabídka bytĤ, která nedokázala uspokojit poptávku danou pĜirozeným pĜílivem nových
obyvatel do mČsta. Velmi nízká byla také
kvalita tehdejšího bytového fondu. Výjimkou nebyly byty bez zavedené vody, toalet
a dalšího základního vybavení, v nichž se
v jedné místnosti tísnila celá rodina. MČsto
se nadto potýkalo s nedostatkem dopravní

Výstavba, doprava, kultura, sport
A jak se mČsto pozvolna vyvíjelo, mČnila
se i jeho tváĜ. Praha se stala nejen sídlem
novČ vznikajících úĜadĤ, kulturních a dalších institucí, ale také sem pronikaly nové
architektonické styly – tĜeba funkcionalismus nebo konstruktivismus þi kubismus. To
bylo v kontrastu s 19. stoletím, kdy se sázelo
na historizující styly.
Nezanedbatelný byl také rozvoj dopravy
– budovaly se nové tramvajové trasy, bylo
zbudováno kbelské letištČ a pozdČji i to ruzyĖské, na pĜetĜes pĜišel rozvoj další infrastruktury. TĜeba kanalizaþní síĢ se pozvolna
zaþala rozprostírat také dále od centra.
Kvetla kultura – roku 1928 byla otevĜena
nynČjší ÚstĜední knihovna MČstské knihovny hl. m. Prahy, a nezaspal ani turistický
ruch. Roku 1929 navštívilo Prahu 114 000
cizincĤ. Po první svČtové válce se stala Praha také sportovní metropolí. Fotbalové zápasy pĜitahovaly tisíce divákĤ a nejznámČjší
pražské kluby, Sparta a Slávie, se staly populárními i za hranicemi.
Do prosince 1930 vzrostl poþet obyvatel
v Praze na 848 768.

KošíĜe, Krþ, Liboc, Malešice, Michle, Motol,
Nusle, Podolí, Prosek, Radlice, Sedlec, Smíchov, Strašnice, StĜešovice, StĜížkov, Troja,
Veleslavín, Královské Vinohrady, Vokovice,
Vršovice, Vysoþany, ZábČhlice, Žižkov a þást
obce ModĜan zvaná Zátiší.

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9

PĜipojené obce
Bohnice, Braník, BĜevnov, Bubeneþ, Dejvice,
HloubČtín, Hluboþepy, Hodkoviþky, HostivaĜ (bez osad Milíþov a Háje), HrdloĜezy,
Malá Chuchle, Jinonice, Karlín, Kobylisy,

trvalo to ještČ pár let. K pĜipojení se obce
totiž nehrnuly.
Zákon vstoupil v platnost o dva roky pozdČji, pĜesnČ 1. ledna 1922. Tehdy byl také
o¿ciálnČ zaveden titul primátor hlavního
mČsta Prahy. NicménČ s rozšíĜením Prahy se poþítalo už od roku 1849. Tehdy se
uvažovalo o Smíchovu a KarlínČ, tyto obce
ovšem radikálnČ odmítly. Rozmyslely si to
až o tĜicet let pozdČji, v osmdesátých letech,
kdy o pĜipojení samy žádaly spolu se Žižkovem, Královskými Vinohrady a Holešovicemi–Bubny, a to proto, že potĜebovaly zavést
vodu a plyn. Ani tehdy ale dohody dosaženo nebylo. RĤzné daĖové zatížení obþanĤ
a strach, že radní pĜijdou o vliv, nakonec zamezil jakékoliv dohodČ. Královské Vinohrady si tak postavily alespoĖ vlastní vodárnu.
V prĤbČhu dalších let probíhala mnohá jednání vyvolávaná i dalšími obcemi jako Dejvice nebo KošíĜe, pĜedchozí obce (Karlín,
Žižkov, Královské Vinohrady a Smíchov)
naopak utvoĜily koalici a požadovaly po Praze v rámci pĜipojení zachování dosavadní
výše þinžovní a potravinové danČ a navíc odmítaly pĜipojování dalších obcí, které s Prahou pĜímo nesousedily. To pochopitelnČ
pražští konšelé nemohli pĜijmout a pĜipojili
tak pouze LibeĖ. PĤtky a dohady se nakonec
protáhly až do poþátku dvacátého století,
kdy nakonec z neshod byla mimo jiné obvinČna i habsburská VídeĖ. Ke shodČ došlo
až po skonþení první svČtové války, kdy byl
bČhem projednávání zákona o Velké Praze
seznam obcí ještČ rozšíĜen.
MČsto se po pĜipojení obcí rozdČlilo na tĜináct správních obvodĤ, pĜiþemž devatenáct
þtvrtí bylo oznaþeno Ĝímskými þíslicemi.
Na území o rozloze 17,164 kilometru þtvereþních žilo v té dobČ 676 657 obyvatel.
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I v zimě je v parku Podkovářská živo
„Adventní zimní akce jsou za námi a před námi je nový rok,“ hlásí z Edu Bubo Klubu v Podkovářské ulici ve Vysočanech.
Začátkem prosince 2021 se
park v Podkovářské zaplnil
dětmi, aby pozdravily Mikuláše s andělem. Nechyběl ani
čert, který byl ale schovaný
ve svém peklíčku. Během
celého adventu se v klubu náležitě připravovali na Vánoce,
když šikulkové zdobili vánoční dekorace.
„Rok 2021 byl pro všechny
náročný, ale my jsme si ho
spolu s vámi udělali pěkný.

Věříme, že vánoční svátky
jste prožili v klidu a pohodě,
a do nového roku jste vykročili
správnou nohou. Těšíme se
na vás i letos, ať už na kurzech,
nebo pořádaných akcích,“ zve
do klubu Martina Váňová.
A pokud budete mít cestu přes park v Podkovářské,
můžete hodit slunečnicová
semínka nebo vlašské ořechy
ptáčkům do krmítka. red, foto:
mv

Edu Bubo Klub v Podkovářské

Zápis do kurzů Hudebního Knoﬂíku
Součástí kulturního a rodinného centra Knoflík na Proseku je
i Hudební Knoflík. Do světa zpěvu a umění ovládat hudební
nástroje můžete vstoupit v jakémkoliv věku. Stačí se zapsat
do některého z kurzů.
Malásci (4-10 měsíců)
Janáčci I. a II.
(10 měsíců – 2,5 roku)
Hudečci I. a II. (2,5 – 4,5 roku)

Smetánci I. a II.
(4,5 – 6,5 roku)
Hudebníci
(6,5 – 8 roku)

Nástrojová výuka
(od 8 let, mládež i dospělí)
Kytara
Elektrická i basová kytara
Ukulele
Keyboard
Piano
Zobcová ﬂétna
Bicí
Zpěv mt

Jak na nový rok…

Kulturní a rodinné centrum Knoflík nabízí mnoho aktivit
pro děti i dospělé. Stačí si jen vybrat a přijít.
Pohybové aktivity pro děti:
Lezci
Nelezci
Cvičení rodičů a dětí 1-2 roky
Cvičení rodičů a dětí 2-4 roky
Minisportovec od 3 let
Zdravá záda
Akademie Cirku La Putyka
L E D E N
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I v novém roce můžete do
Plzeňky U Brabců na starém
Proseku na koncerty nejrůznějších hudebních žánrů.
Vstup na ně je zdarma.

tak složité. Pokud si nebudete
s výběrem vědět rady, kontaktujte informační kancelář,
kde vám ochotně pomohou.
A letos se těšte na tradiční
akce, které budou pořádány
podle aktuální epidemiologické
situace v souvislosti s covidem-19. Sledujte webové stránky domu dětí a mládeže. mb

S Knoﬂíkem se nikdo nenudí
Pohybové aktivity pro dospělé:
Kruhový trénink
Zdravá záda
EMS
Břišní tance
Cvičení pro seniory
Škola pánevního dna

Hudební Knoﬂík,
Jablonecká 723, Praha 9.
Více informací získáte
na www.hudebniknoﬂik.cz,
info@hudebniknoﬂik.cz,
tel.: 702 009 452, 605 806 230

Za hudbou do
Plzeňky U Brabců

Dali jste si do roku 2022 předsevzetí, jak budete aktivně trávil
volný čas, zdokonalíte se v cizích jazycích, rozvinete svoji kreativní stránku? V DDM Praha 9 vám k jeho naplnění pomohou.
Stačí se přihlásit do některého z kroužků v Domě dětí
a mládeže Praha 9. Většina jich
sice patří dětem, ale mnoho
zajímavých se najde i pro dospěláky a seniory. V domě se
snaží každý rok přinést něco
nového, stále sledují nové
trendy. Vybrat si tak kroužek
šitý každému na míru není

INFO

10. ledna od 19 do 21 hodin
POSLEDNÍ ŠTYCH
živá hudba – country & blues
16. ledna od 15 do 18 hodin
Maškarní diskotéka pro děti
hraje DJ Honza
INFO
Kulturní a rodinné centrum Knoﬂík,
Jablonecká 723, Praha 9.
Více informací o všech aktivitách najdete
na www.centrumknoﬂik.cz,
info@centrumknoﬂik.cz,
tel.: 702 009 452, 605 806 230

Výtvarné a tvořivé kurzy
Příměstské tábory
Kavárna Knoﬂík
Střecha Proseka
Koncerty
Semináře mt
DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

17. ledna od 19 do 21 hodin
Harmonikář František Albrecht
lidové písně za doprovodu
akordeonu
24. ledna od 19 do 21 hodin
DEAm
živá hudba – cover verze současného domácího pop rocku
31. ledna od 19 do 21 hodin
Tomáš Karmazín
česká a slovenská populární
hudba (kytara a zpěv)
Text a foto: td
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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: 5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 6. 4.,
13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6. 2022
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Radek Nápravník
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

Termíny: 19. 1., 16. 2., 16. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6. 2022
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
Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní vítání nových občánků, tedy nově narozených dětí ve věku zhruba čtyř až sedmi měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte).
O slavnostní akt však musí projevit zájem sami rodiče. To znamená, že je třeba podat
přihlášku. Lze tak učinit v podatelně Úřadu městské části Praha 9,
Sokolovská 14/324, nebo mailem na adrese vitaniobcanku@praha9.cz. Vzhledem
k měnící se epidemické situaci sledujte prosím www.praha9.cz,
kde jsou zveřejňována aktuální zdravotní opatření.

K O N TA K T Y K O S T E L Ů
K O S T E L S V. V Á C L A V A

Tuto službu poskytuje MČ Praha 9 ve spolupráci s Exekutorským úřadem Prahy 9
(soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek – www.exekucepraha.cz) sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA
Pobočka Prosek
Měšická 806/3
pondělí 13-19 hodin
úterý 9-16 hodin
středa 13-19 hodin
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

čtvrtek 13-19 hodin
pátek 9-16 hodin
Pobočka Vysočany
Zbuzkova 285/34

POLICIE ČR 158
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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 ĚS TS K É

Č Á S TI

P R A H A

9

MP PRAHA 156

Policie ČR, Místní oddělení
Prosek

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

Bohušovická 485/10
190 00 Praha 9
Stálá služba
tel.: 974 859 800
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

pondělí 13-19 hodin
úterý 9-16 hodin
středa 13-19 hodin
čtvrtek 13-19 hodin
pátek 9-16 hodin

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

LEDEN
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Vánoční stromky
do popelnice nepatří

Sběr použitého
potravinářského oleje

Ať už odstrojujete svůj vánoční stromek na Tři krále, nebo
čekáte až do Hromnic, pokaždé stojíte před otázkou, co se
stromkem, který již dosloužil.

Speciálně upravené zelené plastové sběrné nádoby o objemu 120 litrů pro sběr potravinářského oleje a tuku najdete
na sídlišti Prosek a ve Vysočanech.

V případě, že máte veřejně
přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze
stromky volně odložit vedle nich,
v ostatních případech (činžovní
a rodinná zástavba nebo nádoby
v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším
kontejnerům na tříděný odpad.
Vyhozené vánoční stromky
rozhodně nepatří do nádob
na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu,
aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích
po zbytečně dlouhou dobu.

Nádoby slouží k umísťování
použitého potravinářského
oleje a tuku, a to pouze v použitých PET lahvích nebo jiném
plastovém obalu, bez igelitových sáčků! Nepoužívejte
skleněné obaly, igelitové tašky
a sáčky. Do nádob v žádném
Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány
v běžných svozových dnech
a jejich odvoz bude probíhat
po celý leden a únor.
Výjimka platí pro umělé
stromky. Pokud už stromek
dosloužil, rozhodně nepatří
do kontejneru na tříděný či
směsný odpad, ale do sběrného dvora. 

Novoroční svoz odpadu
Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské
služby, a.s., a AVE Pražské komunální služby a.s., po svozu
směsného a tříděného odpadu na území metropole během
vánočních svátků zajišťuje i novoroční svoz.
Svoz směsného odpadu
1. ledna 2022 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní
svoz proběhne v následujících
dnech.
2.–6. ledna 2022 bude probíhat
standardní svoz s případným
časovým posunem
(max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu
1. ledna 2022 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní
svoz proběhne v následujících
dnech.
2.-6. ledna 2022 bude probíhat
standardní svoz s případným
časovým posunem
(max. 1 den) 

Velkoobjemové kontejnery
V lednu a únoru 2022 nebudou
– stejně jako v minulých letech –
velkoobjemové kontejnery přistavovány.

případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla. Sklo,
igelitové sáčky, plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě
nedodržování kázně při sběru
bude sběr zrušen a nádoby odvezeny. 

KDE NAJDETE SBĚRNÉ NÁDOBY NA POUŽITÝ
POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ A TUKY?
Jablonecká 714/40 (stanoviště č. 44)

ravská (stanoviště č. 39)

Jablonecká 365/11 (stanoviště č. 63)
Vysočanská 554/69 (stanoviště č. 117)

Skloněná – Novovysočanská (stanoviště
č. 41)

Vysočanská 240/107 (stanoviště č. 9)

Pešlova – Paříkova (stanoviště č. 51)

Litvínovská 518/40 (stanoviště č. 4)
Veltruská 608/4 (stanoviště č. 2)
Novoborská 371/10 (stanoviště č. 120)

Pod Strojírnami (stanoviště č. 52)
Granitova (stanoviště č. 67)
Nademlejnská – K Náhonu (stanoviště

Zakšínská 571/8 (stanoviště č. 123)
Teplická 274/32 (stanoviště č. 87)
Lovosická 661/1 (stanoviště č. 61)

č. 79)
U Smetanky (stanoviště č. 97)
Poděbradská – Podkovářská (stanoviště

Zubrnická – Libočanská (stan. č. 21)
Kovanecká (stanoviště č. 29)
Staromlýnská (stanoviště č. 30)

č. 127)
Poděbradská – Kabešova (stanoviště
č. 130)

Čihákova (stanoviště č. 31)

Klíčovská (stanoviště č. 153)

Lihovarská (stanoviště č. 37)
Drahobejlova u stanice metra Českomo-

Strnadových (stanoviště č. 164)
Svatošových (stanoviště č. 168)

Sběrný dvůr pro Prahu 9
Pod Šancemi 44/1, Praha 9
Tel.: +420 739 682 180

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

Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů.
Jedná se o nadstandardní placenou službu. Odvoz je možno si objednat
u provozovatelů sběrných dvorů hl. m. Prahy. Odvézt je možné veškerý
odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté
kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické osoby trvale
hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze pneumatiky
(od 25 Kč za kus) a stavební suť (nad 1 m³ je zpoplatněna).

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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A stromy se rozzářily…
S adventem, který začal 28. listopadu 2021, rozsvítila městská část Praha 9
i pět vánočních stromů.
K tradičnímu stromu u vysočanské radnice v posledních
letech přibyly vánoční stromy v parku Václavka na Střížkově, parku Přátelství
na Proseku a v Hrdlořezech
u zvoničky. Letos se poprvé
rozzářil také v parku Zahrádky. Slavnostní rozsvícení
každého z nich bylo spojeno
s malým kulturním programem. S vánočními koledami
i živým betlémem se představily děti z mateřských škol,
Základní umělecké školy
Prosek, umělecké školy Uč-

ňovská, sdružení Knoﬂík,
Edu Bubo Klub, Košík nápadů
a Divadlo Gong. V parku Zahrádky vystoupila také kapela
Nouzový východ, charitativní
spolek Srdcovka tu prodával
svůj kalendář nebo trička, aby

ﬁnančně podpořil nemocné
děti. Slavnostní rozsvěcení se
konalo v souladu s nařízeními
vlády v souvislosti s koronavirovým onemocněním.
Stromy v parku Zahrádky
ve Vysočanech a parku Václavka na Střížkově se rozsvítily
28. listopadu. O den později
se ve svátečním ukázal strom
u radnice ve Vysočanech,
1. prosince strom v parku Přátelství na Proseku a jako poslední se 2. prosince se rozzářil
strom v Hrdlořezech u zvoničky. mk, foto: Jan Auer

Dárky od srdce
z MŠ Pod Krocínkou

ZŠ Špitálská získala
Malého Richarda

Tvoření pro blízké a dárky od srdce mají své kouzlo a vánoční
čas je pro ně jako stvořený. Poznaly to i děti z Mateřské školy
Pod Krocínkou z Prahy 9.

Velkým, Divokým a Malým Richardem ocenila 4. prosince
2021 své nejvýznamnější podporovatele Zoo Praha. Je mezi
nimi i Základní škola Špitálská z Prahy 9.
Více než 70 druhů zvířat
od roku 1998 doposud adoptovali žáci ZŠ Špitálská,
která tak získala cenu Malý
Richard za svědomitou výchovu dětí k ochraně přírody
a dlouhodobou podporu Zoo
Praha, která trvá již dvacet
tři let.
Velkého Richarda získal
za významný přínos pro záchranu koně Převalského

Druhý týden v prosinci se
ve školce věnovali nejen společnému tvoření, ale také se
snažili naučit děti, že je krásné
dárek nejen dostat, ale stejnou
radost mohou prožít, když dárek vytvoří nebo darují.
Děti vyrobily ozdoby na vánoční strom pro dědečky
a babičky do domova seniorů
Slunné stáří na Střížkově,
s nímž mateřská škola již
poněkolikáté spolupracuje.
Každé dítko vyrobilo ozdobu
a předškoláci udělali společně
řetěz. Předškolní třída odvezla
výrobky do domova seniorů.
Vzhledem k epidemiologické
situaci se zdobil strom venku
L E D E N
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a poté u něho děti zazpívaly
vánoční koledy.
Ve školce ve spolupráci
s rodiči také zorganizovali
sbírku hraček, knížek a oblečení pro děti z Klokánku. Paní
učitelky si s dětmi povídaly
o dětech, které nemají v životě štěstí na rodinu a Vánoce
pro ně nemusí být šťastným
obdobím.
Děti nezapomněly ani na své
blízké. Překvapily je vlastnoručně vyrobeným dárkem
z keramiky a připravily pásmo
na besídky, které však bylo
možné již druhým rokem
zhlédnout pouze na webu mateřské školy. Text a foto: Eva Boušková

a jeho návrat do volné přírody
ředitel Přísně chráněné oblasti
Velká Gobi B Ganbaatar
Oyunsaikhan.
Divokého Richarda za obětavou péči o stravování zaměstnanců a návštěvníků
pražské zoo nad rámec smluvních povinností v divokých
dobách pandemie obdržel
provozovatel společnosti Great
Eat, s.r.o., Pavel Procházka. 

Malého Richarda z rukou herce a zpěváka Richarda Krajča převzala zástupkyně vítězné školy ZŠ Špitálská Soňa Adamová. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha
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Odpoledne
Mikulášská
nadílka ve školkách s Mikulášem u Kiliána
Mikulášskou nadílku – zábavné odpoledne pro děti i dospělé – uspořádala městská část Praha 9 v sobotu 4. prosince
v Libni v ulici Nad Kolčavkou v areálu pivovaru Kilián.

Mikuláš, čert a anděl měli na devítce plné ruce práce
už 3. prosince 2021.

Hodně hodných dětí znamená,
že je potřeba roznést hodně
dárečků, a to se za jeden večer
nedá stihnout. Do některých
mateřských škol zřizovaných
MČ Praha 9 (MŠ U Vysočanského pivovaru, MŠ Kytlická, MŠ
Litvínovská a MŠ Na Balabence),
ale třeba i do organizace Košík

nápadů proto o něco dříve mířili
místostarosta devítky Adam
Vážanský jako Mikuláš, starosta
Tomáš Portlík v kostýmu čerta a vedoucí oddělení kultury
Daniela Vlachová coby anděl.
V čertově pytli pro zlobivce neskončil nikdo, zato si děti odnesly pěknou nadílku. Text a foto: mk

U loutkové pohádky Dlouhý,
Široký a Bystrozraký se nenudili ti nejmenší ani dospělí.
Parťáky hercům Magdaleně
Zimové a Martinu Matějkovi
dělaly stylově netradiční loutky a jak to v pohádkách bývá,
nechyběla kouzla a veselé
písničky.
Zájemci si mohli vyrobit
nebo koupit vánoční aranže.
A v podvečer se objevil
Mikuláš za nezbytného doprovodu čerta a anděla. Pod
mikulášskou čepicí se opět
skrýval místostarosta devítky
Adam Vážanský, andělská
křídla zase oblékla Daniela
Vlachová a jako čert se ukázal
Jakub Stich z Divadla AHA!
mk, foto: mik

Rybí polévka se rozlévala ve Vysočanech
Na náměstí OSN ve Vysočanech rozlévala MČ Praha 9
ve středu 22. prosince 2021 rybí polévku. Po loňské covidové
pauze už poosmé.
I tentokrát byl o rybí polévku či
kuřecí vývar velký zájem. Aby
ne, když opět vařil kuchař Jan
Kučera z restaurace U Šebestiána v Kolbenově ulici. Protože
epidemická situace v souvislosti s covidem-19 ještě nebyla
ideální, vydávali radní deváté
městské části polévku pouze
v uzavřeném obalu a nebyla
možná konzumace na místě.
28
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K více než tisícovce porcí dostali ti, kdo přišli, i sladký koláč
a čaj nebo odpovědi na své otázky od starosty MČ Praha 9 Tomáše Portlíka, radního Jiřího Janáka
nebo devítkového zastupitele
Lukáše Dančevského. K vánoční
atmosféře sousedského setkání
přispěly i písničky v podání
muzikantů pod vedením Miloše
Wichterleho. Text a foto: mk
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Stále zlatá Nikol
Po dvouleté pauze proběhlo 28. listopadu 2021 ve francouzském Agenu mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku.
Výjimečný šampionát, kterého se zúčastnilo 120 závodníků ze
sedmi evropských zemí, ovládli čeští reprezentanti v kadetských, juniorských i dospělých kategoriích.
Mistrovství Evropy se v roli
favoritky zúčastnila i Nikol Ullrichová z Prahy 9. Obhajovala
totiž titul ME z roku 2019 v kadetské kategorii v ženách a triu.
Tentokrát ale již nastupovala
v juniorské kategorii a získala
dvě zlaté medaile! Povedla se jí
i samotná nominace na evropský šampionát, která probíhala
2.-3. října 2021 v UNYP Aréně
Sparta v Praze 9, kde obsadila
v obou sestavách první místo.

Letos bylo toto říjnové mistrovství České republiky právě
nominačním závodem.
Nikol závodí za Fitness
Center Báry a Hanky Šulcové
a velký dík patří její trenérce
Báře Ptáčkové. Francouzské
mistrovství Evropy ukončilo závodní sezonu 2021 a jak
uvedla závodnice: „Již nyní se
těším na příští sezonu a pevně
věřím, že ji žádná pandemická
situace neohrozí.“ Text a foto: ju

Historický úspěch českého
sportovního bowlingu
Český bowling získal historicky první medaili z mistrovství
světa a byli u toho dva hráči proseckého Xbowling clubu!

Nikol Ullrichová obhájila dvojnásobné zlato na ME ve Francii

Kluziště v parku Podviní
Už jste vyzkoušeli kluziště v parku Podviní? Otevřeno je denně
od 10 do 21 hodin.
Plocha pro bruslaře má rozměry 20 x 10 metrů a nachází
se v areálu zahradní restaurace
Park Podviňák. Tady také najdete správce kluziště.
Na kluzišti v Podviní se bruslí na opravdovém ledu. Chladicí
soustava ho udrží v kvalitní
formě i při venkovních teplotách nad nulou. K dispozici je
malým i velkým sportovcům
půjčovna bruslí, přileb a pomůcek pro začátečníky.

Bruslí se bez rezervace, ale
ledovou plochu je možné si
také na určitou dobu pronajmout. Zarezervovat celou
plochu si můžete 24 hodin
předem na tel.: 608 840 557.
Proto také aktuální informace
o provozu kluziště sledujte
na www.parkpodvinak.cz
nebo na facebooku Park Podvinak. Bruslí se za dodržení
platných hygienických opatření. mk

Chanbara Team Knights
Novoborská bronzová v týmech
Poslední turnaj roku 2021 v chanbaře se konal 4. prosince.
V tomto japonském bojovém umění, které u nás trénují žáci na ZŠ
Novoborská, se bojuje s různými kombinacemi měkčených zbraní.
Český medailový tým z mistrovství světa v bowlingu

Trenér mládeže a výborný
hráč Jan Macek a odchovanec
klubu, osmnáctiletý Lukáš
Jelínek byli součástí úspěšného týmu, který vybojoval
bronzové medaile v soutěži
mužských trojic. Češi skončili
v kvaliﬁkaci na senzačním
druhém místě. Semiﬁnále a ﬁnále se hrálo netradičně pod
širým nebem v areálu výstavy
Dubaj Expo 2020.
V semiﬁnále byl soupeřem
České republiky velmi silný tým
USA – tato země je kolébkou
bowlingu a v týmu hrají profesionální hráči. Souboj to byl vyrovnaný, ale nakonec zvítězila
L E D E N
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zkušenost Američanů a Češi tak
získali bronzové medaile.
Prezident České bowlingové asociace Karel Vopička
neskrýval nadšení: „Ukázali
jsme, kam se za posledních
deset let český sportovní
bowling posunul. Po juniorských úspěších na evropských
šampionátech jsme se konečně
prosadili i na světové scéně.“
A prosecký Xbowling club je
součástí tohoto úspěchu. Oddíl se věnuje hlavně mládeži
– začátečníkům i pokročilým.
Více na https://prosek.xbowling.cz/bowling/treninky-junioru/ Text a foto: Martina Jelínková

Na turnaji Hansoo cup v Mělníku, kam se sjely oddíly z celé
České republiky, se podařilo
našim bojovníkům z Novoborské získat úžasné třetí místo
v celkovém hodnocení týmů!
Vůbec poprvé se na turnaji
prosadil náš nejmladší závodník Viktor Melkus, který získal
bronzovou medaili v technických sestavách.
Do Prahy 9 také putovala
trofej pro nejúspěšnějšího závodníka turnaje v kategorii
dospělých: o tu se postaral
Pavel Pospíšek, hlavní trenér oddílu. Gratulace patří
zkušenějším závodníkům
a především nováčkům, kteří
se turnaje nezalekli a vůbec
poprvé zkusili zápasnickou
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atmosféru. Cenné kovy, které
se jim podařilo získat, jen podtrhnuly úspěšnost naší výpravy. Text a foto: pp

Chanbara Team Knight Novoborská slavil
úspěch na turnaji Hansoo cup v Mělníku
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Tělocvičná jednota Sokol Prosek slavila 120 let
120. výročí založení si připomněla 8. prosince 2021 Tělocvičná jednota Sokol Prosek. Vzhledem k epidemiologické situaci
spojené s covidem-19 se však veřejná oslava nekonala. A jaké tedy byly prvopočátky vzniku proseckého Sokola?
Někdy v roce 1901 napadlo
proseckého občana Františka
Pokorného, malíře pokojů,
že když se na Proseku založí
sokolská jednota, oživne společenský život v obci, zvýší
se kulturní úroveň obyvatel
a zlepší se jejich zdravotní
stav. V té době již byly sokolské jednoty v Karlíně, Libni
a Vysočanech. Domluvil se
s učitelem Jaroslavem Velinským a řezníkem Tomášem
Jandovským, v té době starostou Proseka, na založení
sokolské jednoty na Proseku.
Obcházeli prosecké spoluobčany a seznamovali je se
svým úmyslem. Podařilo se
jim přesvědčit 30 lidí, aby
přišli na valnou hromadu. Její
program připravili na první
schůzi 17. listopadu 1901.
Valná hromada se konala
v hostinci Aloise Malého čp. 2
dne 8. prosince 1901 a na ní byla
ustavena Tělocvičná jednota
Sokol Prosek. Do nové jednoty
se přihlásilo 46 členů. Na valné
hromadě se také zúčastnilo
dost bratří z Libně a z Vysočan.
Prvním starostou byl zvolen
Tomáš Jandovský, řezník, místostarostou Josef Kánský, tovární mistr, jednatelem Jaroslav
Velinský, učitel, pokladníkem
Karel Srp, hostinský, Antonín
Nejdl správcem domu, Jaroslav
Miňovský správcem nářadí,

František Pospíšil náčelníkem.
Za místnost ke cvičení byl zvolen velký sál hostince pana Malého a byla uzavřena s majitelem
náležitá smlouva o propůjčení,
čištění, osvětlování a vytápění
místnosti.

První cvičení mužů
v lednu před 120 lety
Alois Malý, pozdější starosta
Proseka, byl od počátku členem Sokola, takže také bratr.
První cvičení mužů proběhlo
2. ledna 1902 za účasti 13 cvičenců. Cvičení žáků a dorostenců bylo zahájeno v únoru
1902. Nářadí bylo zapůjčeno
z Libně a z Vysočan. Byl uspořádán kurz a na něm prakticky
probráno Tyršovo tělocvičné
názvosloví k prostným a pořadovým. Kurs vedl náčelník
bratr Pospíšil.
Sokolové počítali se stavbou
sokolovny, proto byl otevřen
stavební fond u Karlínské spořitelny. Založili knihovnu přístupnou veřejnosti. Ta se časem
rozrostla na několik set svazků.
V hostinci se cvičilo až
do dubna 1919, pak sokolové
cvičili ve školní tělocvičně.
Za převratu 28. října 1918 prosečtí sokolové utvořili Sokolskou stráž a vykonávali strážní
službu u důležitých objektů.
V roce 1936 zakoupili od bratra
Malého pozemek se stodolou.

120 LET
TěLOCVIčNÁ JEDNOTA SOKOL PROSEK
1901-1921
Tento rok 8. prosince 2021
si připomínáme 120. výročí
založení Tělocvičné
jednoty Sokol Prosek.

Na něm vystavěli sokolovnu
a zřídili cvičiště pro venkovní
cvičení a atletiku. Za okupace

se prosečtí sokolové zapojili
do odboje, zejména v akci
Anthropoid. Otakar Mach

Za sportem na Spartu do Podvinného mlýna
Association Club Sparta Praha z.s., UNYP ARENA, Kovanecká 2405/27, Praha 9, E-mail: rezervace@acsparta.eu
2. 1.

neděle
p.13.00
z.14.00-16.30
Zápas Florbal Black Angels x FBC ČPP Ostrava

2. 1.

neděle
p.16.30
z.18.00-20.30
l.20.30-21.00
Zápas Florbal Muži FbŠ x TJ Sokol Královské Vinohrady

7. 1.

pátek
p.17.30
z.19.00-21.30
l.21.30-22.00
Zápas Florbal Muži Sparta x FBS Hummel Hattrick Brno

8. 1.

sobota
p.16.30
z.18.00-20.30
l.20.30-21.00 Zápas Florbal Junioři

9. 1.

neděle
p.16.30
z.18.00-20.30
l.20.30-21.00
Zápas Florbal Muži FbŠ x FBC ČPP Ostrava

15. 1. sobota
p. 17.00
z.19.00-21.30
l.21.30-22.00
Zápas Volejbal VK Lvi Praha x AERO Odolena Voda
16. 1. neděle
p.13.00
z.14.00-16.30
Zápas Florbal Black Angels x FBC 4CLEAN Česká Lípa
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24. 1. pondělí
p.17.30
z.19.30-22.00
l.22.00-22.30
TV Zápas Florbal Muži FbŠ x FAT PIPE FLORBAL CHODOV
25. 1. úterý
p.17.45
z.19.15-21.45
l.21.45-22.15
Zápas Florbal Muži Sparta x Předvýběr.CZ Florbal MB
26. 1. středa
p. 18.00
z.19.00-21.30
l.21.30-22.00
Zápas Volejbal VK Lvi Praha x VK Jihostroj Č. Budějovice (pohár)
29. 1. neděle
p.11.30
z.13.00-15.30
l.15.30-16.00 Zápas Florbal Junioři
29. 1. sobota
p. 16.00
z.18.00-20.30
l.20.30-21.00
Zápas Volejbal VK Lvi Praha x ČEZ Karlovarsko
30. 1. neděle
p.10.30
l.14.30-15.00

z.12.00-14.30
Zápas Florbal Junioři

30. 1. neděle
p.16.00
z.17.00-20.30
l.20.30-21.00 Zápas Florbal Black Angels x FbŠ Bohemians Rf

LEDEN

2 0 2 2

I N Z E R C E

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ
SC-500799/01

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

SC-500748/01

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

BALTSKe MOěE, autokarem z Prahy
3* UHNUHDþQtNRPSOH[0RUVNL3DUN, Miedzywodzie

3ĚΖ-Θ0129./Ζ(17<
GRPRYVH]YO£ģWQ¯PUHŀLPHP
specializace na Alzheimerovu
chorobu a demenci
vhodné i pro imobilní klienty
'RPRYVHQLRUı9\VRÏDQ\
Bassova 14, Praha 9



7HUPtQ±FHQD.þ



SC-500705/02

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

www.dsvysocany.cz
601 526 025













Jaroslav Harviš,
telefon: 734 505 923



e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

SC-500803/01

F]

SC-500816/03

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

9FHQČMHYåG\8E\WRYiQt GRPRGSOiåH , polopenze IRUPRX
EXIHWX doprava±[YêOHWDXWREXVHPSUĤYRGFH&. KRWHOYROQêYVWXSGR:HOOQHVVDUHiOXYþHWQČVDXQDYQLWĜQtFK
ED]pQĤ UHNUHDþQt komlex - YROQêvstup do venk. ED]pQX
CK A-Z TOUR, tel: 558 986 800-2, www.ckaztour.cz

zadosti@dsvysocany.cz

Inzerce
v Devítce



4* hotel Wellness Medical Spa Unitral Mielno
7HUPtQ±FHQD.þ



775 065 565
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