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POZOR, ZMĚNA MÍST, KAM PRO SOCIÁLNÍ DÁVKY. PRO NĚKTERÉ MUSÍTE NA ČERNÝ MOST.
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NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
KDO BY MĚL DOSTAT ČESTNOU
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PRAHA 9? NA VAŠE PODNĚTY
ČEKÁME DO KONCE KVĚTNA
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Blíží se masopust!
GALERIE 9:
OBRAZY
A PLASTIKY

GONG:
KDYŽ SE
ZHASNE

JÓGA
V OBECNÍM
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POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
darma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
271 777 010
trend@trend-technologie.cz

ytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení
ostavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč
 lynovou kotelnou ušetříte až 50% nákladů za vytápění

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

ajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost
SC-392113/07

www.trend-technologie.cz
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Kontakt:
Českomoravská 199/37, Praha 9
Vladislav Potočník
Tel.: 775 040 697
mail: VPotocnik@obchod.rsts.cz
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Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

EDITORIAL

PŘEČTĚTE SI

4–7 Z radnice

Vážení čtenáři,
svátkem Tří králů 6. ledna
začíná masopustní období, které vrcholí veselými
průvody masek. Ve Vysočanech se reje masek můžete
zúčastnit 20. února v parku
Podkovářská, kde ho organizuje Edu Bubo Klub, a tradiční, letos už 18. masopust
na Střížkově se koná
7. března.
Ovšem od svátku Tří králů
máme v Libni a Vysočanech
také zóny placeného stání.
Mnozí obyvatelé si je pochvalují, další je kritizují.
Nastavení systému zatím
ve všech směrech neodpovídá našim představám, ale
na nápravě pracujeme.

Měsíčník městské části
Praha 9 – DEVÍTKA
Vydává městská část Praha 9
ve vydavatelství
Strategic Consulting, s. r. o.,
pod registračním číslem
MK ČR E 13319 v nákladu 35 000 výtisků
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Tel.: +420 283 091 111
Úřední hodiny:
pondělí–středa 8.00–18.00 hod.

Historie
Služby

8–9 Školství
10–13 Sociální služby

Vzhledem ke sloučení oddělení nepojistných sociálních
dávek pro správní obvod
Praha 9, Praha 14 a Praha 21
dochází od 24. února
ke změně míst, kde se agenda s tím spojená vyřizuje.
Adresy, kde můžete o konkrétní dávky žádat, přinášíme v tomto vydání Devítky.
Od 17. února do 2. března
mohou zájemci požádat
o ﬁnanční podporu na své
programy v oblasti kultury
a využití volného času dětí
a mládeže a programy humanitární a sociální.
Příznivci kultury se v únoru
mohou těšit na nové výstavy

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

14–17 Kultura
18–20 Život kolem nás
21–22 Rokytka
24–26 Informace
27 Ohlédnutí
v Galerii 9 nebo v Galerii Hala C, premiérová představení
v Divadle Gong, další komorní koncert na vysočanské
radnici a mnohé další. Stačí
sledovat Devítku a webové
stránky naší městské části.
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

Další kontakty:
Strategic Consulting, s. r. o.,
Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1
Jednatel společnosti:
Jan Čížek, jan.cizek@ceskydomov.cz
Marketing a inzerce:
Mgr. Jaroslav Harviš
e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
tel.: 224 816 821
mob.: 734 505 923
Korektury:
Bc. Ing. Gabriela Hegerová

28 Sport

Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.
schránek nebo jste jej obdrželi pozdě, stěžujte

Graﬁcká úprava: Strategic Consulting, s. r. o.
pavel.huml@ceskydomov.cz
Tisk: Europrint, a. s.,
Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
Distribuce:
Zdarma do každé schránky,
zajišťuje Česká pošta, s. p.
Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit
na tel.: 224 816 821 nebo na e-mailu:
distribuce@ceskydomov.cz
Foto na titulu: Marie Kurková

INZERCE

SKVĚLÁ
DOVOLENÁ
ZA
SUPER
CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!

od 2.699 Kč
Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!
Podrobné informace najdete na:

SC-400007/01

www.happydovolena.cz, tel.: 775 557 733
Do objednávky napište prosím tento kód: PH009
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Nové ulice v Praze 9
Jména nových ulic schválila Rada hl. m. Prahy 16. prosince 2019. Vznikly i ve Vysočanech. Do registru ulic byly názvy zapsány
do 20. prosince 2019. Tabule se jmény ulic byly instalovány v lednu 2020.
Sportovní
Ulice Pod Spalovnou ve Vysočanech obklopená novým
parkem Zahrádky byla přejmenována na ulici Ivana
Hlinky. Hokejový trenér
olympijských šampionů z Nagana 1998, který zemřel při
autonehodě u Karlových Varů
v srpnu 2004, tak má ulici
vedle dalších slavných sportovců – krasobruslaře Ondreje
Nepely a jeho kolegyně Hany
Maškové nebo slavného hokejového brankáře Bohumila
„Boži“ Modrého, kterého
v roce 1955 umučili komunisté
k smrti.

O změnu názvu Pod Spalovou na ulici Ivana Hlinky
požádala městská část, aby tematicky sjednotila jména ulic
v oblasti u říčky Rokytky.

Odbojové
Ve Vysočanech mezi Kolbenovou ulicí a novým parkem
Zahrádky (v sousedství ulice
Na Černé strouze) vznikly
nové ulice Smržových a Svatošových. Příslušníci těchto
rodin byli nacisty popraveni
za pomoc parašutistům v souvislosti s atentátem na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha. [mk

INFO
Pojmenování a přejmenování pražských
ulic navrhuje místopisná komise Magistrátu hl. m. Prahy na základě požadavků
městských částí, stavebních ﬁrem,
spolků nebo dalších subjektů. Názvy pak
musí schválit rada hlavního města.

Levnější místa na střeše parkovacího domu Prosek

INFO

Únorové zastupitelstvo

Provozovatel parkovacího domu Prosek zlevnil parkovací stání na střeše.

8. Zastupitelstvo městské části Praha 9
bude jednat v úterý 11. února 2020 od
10 hodin v zasedací místnosti č. 205
v nové budově vysočanské radnice,
Sokolovská 14/324, Praha 9.

Za parkování na střeše parkovacího domu s určením konkrétního parkovacího stání
zaplatí rezident měsíční ná-

jemné ve výši 750 Kč, ostatní
– tedy nerezidenti a právnické
osoby, 1500 Kč. Zájemci se
mohou obrátit na provozova-

tele prostřednictvím e-mailu:
parkovacidumprosek@email.cz.
Parkoviště není hlídáno a je
v režimu nonstop provozu. [red

Alejí roku 2019 v Praze je klíčovská alej
Organizátorem ankety Alej roku je spolek Arnika – Centrum pro podporu občanů. Anketa je určena pro širokou veřejnost a jejím
cílem je upozornit na krásu a užitek, které přinášejí aleje a stromy podél cest i ve volné krajině. V Praze titul alej roku 2019
získala klíčovská alej.
„V devátém ročníku soutěžilo
rekordních 96 alejí a stromořadí ze všech krajů České
republiky, kterým svůj hlas
poslalo více než 7,5 tisíce
lidí. Jsme nadšeni, že rok
od roku počet nominovaných
alejí stoupá. Je vidět, že lidé
mají o aleje zájem a na krásná zákoutí naší krajiny jsou
patřičně hrdí,” říká Karolina
Kostićová z Arniky.

Alej v Klíčovském lesoparku
„Klíčovská alej je dominantou
Klíčovského lesoparku (Nad
Klíčovem, Praha 9 - Prosek).
Kopíruje stopu jedné z nejstarších cest – Královskou cestu,
která vedla z Prahy do dnešní
Staré Boleslavi. Alej je dlouhá
kolem půl kilometru a v roce
2009 zde bylo napočítáno
160 vzrostlých kaštanů. Dnes
jsou již některá místa po chybějících kaštanech doplněna
novými. Park s alejí zřejmě
4
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Krocan. V roce 2010 pak spolek
Krocan za přispění grantové
podpory Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 9 zahájil revitalizaci klíčovské aleje. O zlepšení
zdravotního stavu jírovců se zasloužil Ing. Josef Mertelík, Csc.
z Výzkumného ústavu Silva
Taroucy pro krajinu a okrasné
zahrady a jeho tým.

Klíčovská alej

vznikal na konci 19. století
a od 50. let 20. století neprošel
žádnou výraznou údržbou ani
obnovou. Pokácené a odumřelé stromy nebyly nahrazovány
a kaštany mnoho let strádaly
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napadením klíněnkou jírovcovou,“ uvedla kromě dalšího
v nominaci do soutěže Martina
Lutnerová.
O alej a park se začali starat
místní obyvatelé se spolkem

Prvenstvím se pyšní Rakovník
Prvenství v devátém ročníku
ankety Alej roku 2019 míří
do Středočeského kraje. Historická alej, kterou tvoří lípy,
jilmy a javory, si získala přízeň
731 hlasujících.
Alej u Rakovnického potoka
tvoří 540 stromů a s délkou
3,7 km je nejdelší alejí památných stromů v České republice. Vysázená byla začátkem
20. století za účelem zpevnění
břehů potoka a ochraně před
ničivými povodněmi. [Text a foto:
mk
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V Libni a Vysočanech
se od ledna za parkování platí
Po několika letech debat přistoupila městská část Praha 9 k celoměstskému systému placených parkovacích zón. Zatím v Libni
a Vysočanech, a to zhruba od ulice na Rozcestí po Poštovskou. Parkování v tzv. fialových zónách bylo spuštěno 6. ledna 2020.
Parkovací zóny se v současné
podobě poprvé objevily v roce
1996 v části Prahy 1, kde se
snaha o regulaci dopravy projevila již v roce 1982. Postupně se rozšiřovaly a rozšiřují
do dalších městských částí,
v některých jen ve vybraných
lokalitách. Důvod je zřejmý –
odradit tisíce mimopražských
řidičů, aby si na úkor rezidentů každodenně a bezplatně
odkládali svá auta v ulicích.
S rozšiřováním parkovacích
zón v centrálních částech
Prahy se problém odsouval
k městským částem na okraji
hlavního města.
„Když zóny placeného stání
zavedla i sousední Praha 8,
nezbylo než se k celoměstskému systému parkování připojit
také,“ konstatuje Tomáš Holeček, radní pro dopravu MČ
Praha 9.

Proč ﬁalové?
„V souvislosti s řešením parkování jsme se snažili nalézt
rovnováhu mezi ochranou
rezidentů a možností krátkodobého parkování (v řádech
několika hodin) pro jejich
příbuzné, známé a drobné živnostníky (opraváře, elektrikáře, kominíky apod.), kteří
k nim přijíždějí. A v neposlední řadě nechceme odstřihnout
podnikatele v Praze 9 od jejich
zákazníků, jak ukazovaly
zkušenosti z jiných městských
částí, kde už parkovací zóny
mají,“ vysvětluje Tomáš Holeček a dodává, že po třech
měsících fungování zón
placeného stání v Libni a Vysočanech bude tento systém
na základě dat snímacích vozů
vyhodnocen a eventuálně
upraven. Například tak, že by
parkování v některých ulicích
mohlo být mezi 22.00 a 6.00
a o víkendech zdarma.
Když spolu nemluví softwary
Jedním z požadavků MČ Praha 9 bylo, aby řidiči bez parkovacího oprávnění zaplatili
za první dvě hodiny parkování
v zónách 20 Kč a každá další je
pak přišla na 30 Kč, (maximálně ale mohou bez přerušení
parkovat 24 hodin). Vzhledem
Ú N OR
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k tomu, že parkovací automaty a virtuální platební hodiny,
které spravuje Technická správa komunikací Praha, nejsou
od spuštění systému zatím
kompatibilní, platí od první
hodiny 30 korun. Odstranění
této softwarové chyby potrvá
podle odhadů TSK tři měsíce.

Parkování u O2 areny
Právě na hranici Libně a Vysočan, kde zóny vznikly, si
místní obyvatelé stěžují na situaci s parkováním dlouhodobě, a to zejména při konání
sportovních či kulturních akcí
v O2 areně. Hlavní město Praha tu na podnět MČ Praha 9
při výstavbě O2 areny zřídilo dočasné parkovací zóny
a parkovací oprávnění měli
pouze místní obyvatelé, kteří zaparkovali zdarma. Auta
přespolních řidičů, která zde
neměla co dělat, však nemohla být odtahována (s výjimkou
doby, kdy se v O2 areně konalo mistrovství světa v ledním hokeji). S celoměstským
systémem parkování tato
iniciativa nesouvisela. Nicméně, když k němu Praha 9
přistupovala, požadovala, aby
za parkování v ulicích v okolí
O2 areny v době konání velkých kulturních a sportovních akcí zaplatili návštěvníci
nejvyšší možnou taxu, tedy
50 Kč za hodinu. „TSK Praha

předkládáme plán velkých
akcí v O2 aréně a platby budou podle něho přenastaveny.
Ovšem i to naráží na problémy
se softwarem, které snad TSK
v průběhu tří měsíců odstraní,“ dodává Tomáš Holeček.

Kontrola od prvního dne
Kdo si nezajistil parkovací
oprávnění nebo si v automatu
nekoupil lístek, toho může
přijít stání v Libni a Vysočanech draho. A to hned
od začátku fungování zón placeného stání. Speciální vozy
s kamerami, které v zónách
kontrolují parkující auta podle
registračních značek, totiž
okamžitě vyrazily i sem.
„Není možné mít zpočátku benevolentnější přístup.
Od prvního dne v Praze 9 platí
pravidla stejně jako všude
jinde,“ vysvětluje přístup Barbora Lišková, mluvčí městské
společnosti Technická správa
komunikací, která má parkovací zóny na starosti.

Karta Pražana nebo
jedna zóna v celé Praze
S každým rozšířením zón
placeného stání v Praze se
objevují další hlasy proti současnému systému. Ten sice
umožňuje parkování, ovšem
jen v městské části, kde má
držitel parkovacího oprávnění
trvalé bydliště, zároveň ale
parkovací místo negarantuje.
„To je důvod, proč už delší
dobu usilujeme o Kartu Pražana, kdy bude mít každý obyvatel metropole po zakoupení
parkovacího oprávnění možnost zaparkovat v kterékoliv
městské části zdarma. Nebo
může mít v aplikaci k dispozici
několik stovek hodin, které
může uplatnit v každé parkovací zóně v Praze, pochopitelně
kromě centra hlavního města.
Ostatně oddělit v rámci parkovacích zón městské jádro
od ostatních částí Prahy byl
před lety důvod, proč ODS
navrhla zřídit zóny. Situace se
však vyvíjí a celý systém je potřeba změnit. V současné době
je u náměstka hl. m. Prahy
pro dopravu požadavek radnic
Prahy 1-10 s výjimkou Prahy 3,
aby rezidenti měli k dispozici
100 hodin, které by mohli využít jejich příbuzní či známí,“
vysvětluje Tomáš Holeček.
Základem pro změnu systému parkování v Praze je
postavit dostatečný počet
parkovacích domů a parkovišť
na okrajích Prahy a v metropoli zavést jednotnou parkovací zónu, v níž rezident
s parkovací kartou může
parkovat ve všech městských
částech a návštěvník si zaplatí.
Tarify pro parkování nerezidentů by se přitom lišily podle
toho, zda se jedná o centrum
Prahy nebo okrajové části. [Text
a foto: mk

INFO
Dosud si parkovací kartu na radnici vyřídilo 3500 rezidentů a abonentů. Pro oprávnění si
mohou chodit od listopadu 2019 do budovy staré radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9.
První registraci musejí lidé přijít udělat osobně. O parkovací oprávnění mohou žádat jen
ti, kteří mají trvalé bydliště v MČ Praha 9, majitelé nemovitostí nebo podnikatelé, kteří zde
mají sídlo ﬁrmy.
Rezidenti ročně za první auto zaplatí 1200 korun, obyvatel starší 65 let nebo držitel
průkazu ZTP, ZTP-P 360 korun. Vlastníci nemovitostí a podnikatelé v městské části uhradí
7000 korun za rok za první vozidlo.
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O ocenění osobností Prahy 9 rozhodují
sami obyvatelé městské části
Pro morální ocenění svých občanů za jejich příkladné a inspirativní počiny má městská část Praha 9 od roku 2010 nástroj v podobě udělování několika čestných cen. O tom, kdo si je převezme, rozhodují obyvatelé devítky, kteří budoucí laureáty sami navrhují.
Ocenění budou vyznamenaným i letos předávána v září
na slavnostním zasedání u příležitosti výročí, kdy císař František Josef I. udělil Vysočanům
právo používat městský znak
v podobě, jakou známe dodnes. Výchozí podmínkou pravidel deváté městské části pro
udělování ocenění občanům je,
že vlastní návrhy podávají sami
jednotliví občané, případně instituce prostřednictvím svých
zastupitelů. Jména navržených
laureátů je však třeba oznámit
do 31. května 2020.

Žijí mezi námi
Žijí s typickou skromností a pokorou a většinou jen jejich nejbližší okolí ví, jakými vzácnými
osobnostmi jsou, jak významný
život, působení a dílo je s nimi
spojeno a váže se ke konkrétním oblastem potřebného
rozvoje, proměn a prezentace
právě naší městské části. Třeba
právě vy je dobře znáte, a proto
nejlépe víte, že si takové ocenění právem zaslouží. A právě
vy můžete iniciovat svým
návrhem, podaným do konce
května 2020, ten rozhodující
krok k tomu, abychom je lépe
poznali i my ostatní. A společně
získali tolik potřebné a motivující příklady, protože ani nám
není lhostejná lokalita, ve které
žijeme, a dokážeme si vážit
všech výjimečných osobností.
Podmínky pro udělení
ocenění, formulář návrhu
na ocenění a také proﬁly již

oceněných občanů najdete
na našich webových stránkách:
www.praha9.cz, potřebné formuláře jsou k dispozici rovněž
v Informačním centru radnice
ve Vysočanech a na Proseku
(tam je také vyplněné můžete
odevzdat). Vaše návrhy budou
projednány v Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 9.

Kdo už ocenění získal?
Čestný občan MČ Praha 9
2011
PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c.

Čestná cena městské části Prahy 9

2012
David Svoboda

2013
Zdeněk Kopenec
Marta Landová
Ivan Kieslinger

2015
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
dr. honoris causa mult.
2017
Jaroslava Mokrá
Cena městské části Praha 9
2010
Stanislav Bártl
Jiří Jonáš
Miroslav Kuranda
Rudolf Obid
Lili Šaraříková – in memoriam
2011
Libuše Havelková
Doc. Dr. Ing. arch. Otakar
Kuča
MUDr. František Neradílek
2012
Mgr. Jaroslava Halamová
Božena Jíšová

Pravidla MČ Praha 9 pro udělování ocenění občanů
Pravidla městské části Praha 9 pro udělování ocenění občanů a udělování záštity starosty
schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 9 už 27. dubna 2010 podle § 10 odst. 2, 4 a § 89
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Nejvyšším čestným osobním vyznamenáním je ČESTNÉ OBČANSTVÍ městské části
Praha 9.
Jako morální ocenění za významná díla a mimořádné činnosti je udělována CENA městské části Praha 9.
Za významné počiny zejména v kulturní, sportovní, sociální a vzdělávací oblasti a ve volnočasových aktivitách je kolektivům i jednotlivcům udělována CENA STAROSTY městské
části Praha 9.
Udělení ZÁŠTITY STAROSTY městské části Praha 9 je čestnou poctou pro význačné
a prospěšné akce kulturního, vzdělávacího, sportovního, vědeckého, charitativního a jinak
prospěšného charakteru.
MČ Praha 9 rovněž pravidelně uděluje medaili ZA ZÁSLUHY o městskou část Praha 9
jako morální ocenění, a to zpravidla příslušníkům integrovaného záchranného systému
nebo občanům deváté městské části za významné počiny v oblasti zajištění bezpečnosti
občanů, event. záchrany jejich životů či majetku.
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František Horký
2015
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal,
DrSc.
Eduard Krützner
Ing. František Grée – in memoriam
Jaroslav Satoranský
Vladimír Zedník
2016
Pavel Baudys – in memoriam
Prof. Josef Kolmaš
Jan Král
2017
Prof. František Pišinger
Aleš Frabša
Petr Maišaidr
Ivana Kadlečková
2018
Dana Martínková
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2019
Mirka Mádrová
ThDr. Stanislav Prokop – in
memoriam
Cena starosty MČ Praha 9
2010
Mgr. Eliška Kasinová
Pavel Lopata
Patrik Šala
2011
Martina Drijverova
Soňa Holubová
Vlasta Křišťanová
Petr Kmenta
Jan Schütz

2012
Vlasta Houdková
Danuše Mrkvičková
Petr Poklop
2013
Jiří Krejčí
Roman Holk
Petr Hoško
2014
Jaromír Kincl
Olga Jiráková
Zdeňka Čechová
Ragbyový klub Praga Praha
2015
Ing. Aleš Vejšický
Ragbisté Praga Vysočany
2016
Růžena Dejmková
Ing. Jiří Navrátil
Miloš Kříž
MUDr. Marta Smutná
Mgr. Michaela Žáčková
2017
Ing. Eduard Juran
Matěj a Kryštof Špilarovi
Bc. Andrea Dunděrová
Aleš Jindra a Jan Grunta
MUDr. Jana Bláhová
Rugby Club Sparta Praha
2018
Ludmila Antonyová
Ing. Jiří Dufek
Ing. Dita Franklová
Ing. Michal Petrov
Karel Beneš
Střížkovská občanská solidarita
Spolek za veselejší Střížkov
Záchrana Proseka
2019
Blanka Kašparová
Vlastimil Nytra
Jiří Kryštof
[red, ilustrační foto: mk
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Až do dubna potrvá rekonstrukce
tramvajové trati v Sokolovské ulici
Od 28. února do 3. dubna 2020 proběhne rekonstrukce tramvajové trati v Sokolovské ulici v úseku mezi Poliklinikou Vysočany
a náměstím OSN. Jsou s ní spojena dopravní opatření, jejichž přehled přinášíme.
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Tramvajový provoz bude vyloučen. Sokolovská ulice bude
pro auta v uvedeném úseku
uzavřena ve směru z centra,
průjezd ve směru do centra
zůstane zachován. Pro zařízení
staveniště a provoz náhradní autobusové dopravy bude
v některých místech dočasně
zrušeno parkování.

Omezení MHD
Tramvajová doprava bude
v denním provozu vyloučena
v úseku Poliklinika Vysočany – Vysočanská. Náhradní
autobusová doprava X16 bude
zavedena v úseku Poliklinika
Vysočany – Špitálská, doplňkově bude možné využít i pravidelné spoje linky 151.
V nočním provozu nebudou tramvaje jezdit v trase
Balabenka – Vysočanská.
Náhradní autobusová doprava
X94 bude zavedena v úseku
Palmovka – Špitálská.
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CO REKONSTRUKCE
PŘINESE
Během stavebních prací dojde
ke změně konstrukce tramvajové
trati. Místo současných velkoplošných
panelů bude trať zřízena na betonové
desce s pružným upevněním kolejnic
s asfaltovým povrchem. Stejná technologie je použita například v oblasti
Palmovky. Tím dojde ke snížení hluku
a vibrací z tramvajového provozu.
Zároveň se výrazně zlepší technický
stav tratí, což přinese plynulejší jízdu
tramvají bez současných omezení
rychlosti. Tramvajový provoz bude
obnoven 4. dubna 2020.
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Omezení IAD včetně parkování
Po dobu stavby nebude možný
průjezd Sokolovskou ve směru
z centra. Objízdná trasa povede ulicemi Na Břehu a Freyova.
Dále budou platit krátkodobější omezení:
1. etapa:
28. února - 1. března 2020
Uzavření přejezdu Freyova,
zjednosměrnění ulice Na Břehu, vedení dopravy viz schéma.
2. etapa:
2. března - 22. března 2020
Základní stav bez dalších
omezení, viz schéma.
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3. etapa:
23. března - 3. dubna 2020
Uzavření přejezdu Na Břehu,
zjednosměrnění ulice Na Břehu, viz schéma. Vzhledem
k potřebě místa pro zařízení
staveniště a zřízení zastávek

a tras náhradní autobusové dopravy bude nejdříve od 27. února
v některých místech platit zákaz
zastavení. Bude se jednat o část
ulice Na Břehu, slepé ulice u radnice a krátké úseky v Sokolovské. Místa budou vyznačena.
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Omezení pěší dopravy
Podélný pohyb po chodnících bude umožněn i v úseku
stavby. Příčné přecházení přes
stavbu bude omezeno, některé
přechody budou dočasně zrušeny nebo nahrazeny. [red
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Škola na Proseku stála u zrodu
oboru ICT v Česku
Jak starý je obor ICT v Česku? Přesně čtvrt století. Mezi prvními se v roce 1994 v Praze na Proseku otevřela Soukromá střední
škola výpočetní techniky.
Zájem o IT vzdělání byl okamžitý. Dnes má škola 360 studentů, kteří se nebojí zakládat
vlastní ﬁrmy ještě před maturitou. Počty absolventů však
poptávce trhu zdaleka nestačí.
„Když jsme před 25 lety
se školou začínali, obor ICT
v Česku prakticky neexistoval
ani v terciálním vzdělávání.
Věřili jsme v budoucí hodnotu
oboru IT, ale nikdo nemohl
tušit, kam až poroste. Dnes
informační technologie zasahují skutečně do všech
odvětví a specialisté chybí,“
říká Martin Vodička, ředitel
a zakladatel Soukromé střední školy výpočetní techniky
na Proseku.
„Poptávka po IT odbornících začala výrazně stoupat
po roce 2002 a v posledních
pěti letech už roste raketovým tempem. Jsem rád, že
ﬁrmy, které hledají kvalitní
specialisty IT, míří k nám
do škol Prahy 9,“ konstatuje
Zdeněk Davídek, radní MČ
Praha 9, a dodává: „Rád bych
ocenil také spolupráci střední
školy výpočetní techniky se
Základní školou Litvínovská
600. Díky ní se tato námi
zřizovaná škola proﬁluje jako
školské zařízení s rozšířenou
výukou IT.“

Místo před tabulí
hodiny strávené u PC
Memorování látky se v této
škole nenosí. Hlavní je odbornost a praktické pojetí výuky.
V posledních dvou ročnících
žáci stráví zhruba polovinu
učebních hodin u počítačů.
„Klademe důraz na vlastní
úsudek a logické myšlení,
které je v IT oblasti nepostradatelné. Zásadní je častá
výuka s technologiemi, aby
žáci chápali souvislosti a učili
se přemýšlet. Teorie tomu
samozřejmě vždycky předchází, ale prim hraje praktická výuka s počítači, která je
v mnoha směrech efektivnější
než výklad u tabule. Naučit se
programovat, navrhnout počítačovou síť, nainstalovat a nakonﬁgurovat server, vytvořit
dynamické webové stránky,
navrhnout a nakódovat gra8
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ﬁku. To je základ, který naši
absolventi ovládají a s čím bez
problémů uspějí na pracovním
trhu,“ popsal Martin Vodička.

Úroveň výuky IT závisí
na kvalitě technologií
Technologie se za čtvrt století
proměnily raketovou rychlostí a neustálá modernizace
vybavení školy je základním
kamenem kvalitní výuky ICT.
Dnes má škola osm moderně
vybavených učeben informačních technologií, které jsou
každý rok modernizovány,
aby plně vyhověly tempu
hardwarového a softwarového
rozvoje. Do školní sítě je připojeno víc než 200 počítačů,
každý student a učitel má svůj
e-mail a úložiště s možností
přístupu nejen ze školy, ale
i z domova.
Odborníci z praxe jako kantoři
Kromě technického vybavení
si škola zakládá i na výběru
svých pedagogů. V jejím podání se jedná o učitele a zároveň o odborníky z praxe.
Škola totiž nevyužívá žádné
externí techniky či správce
sítí, vše si dělá svépomocí
a zapojuje do reálných úkolů
také studenty. „První instalaci
systému Windows 95 jsme
prováděli z 15 disket. To si už
dnes umí málokdo představit,
jaká panika nastane, když
se jedna disketa zatoulá,“
vzpomínal s úsměvem Martin
Vodička. „Dnes provozujeme
vlastní serverovnu s virtuál-

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RA H A

9

ním prostředím a síťovou
infrastrukturu s optickou
páteřní sítí a stále si vše zařizujeme a spravujeme sami.
Moderní technologie jsou pro
nás přínosem i mimo odborné
předměty. Umožňují elektronické odevzdávání domácích
úkolů, jednoduchou komunikaci s rodiči, on-line sdílení
digitálních materiálů nebo
zpestření učitelova výkladu,“
dodal.

Učitelé a studenti
ve společné ﬁrmě
Vedle správy školních systémů
se učitelé a studenti podílejí
také na vedlejší hospodářské
činnosti školy. Jen díky ní si
škola může dovolit nadstandardní vybavení pro praktickou výuku, jeho pravidelnou
modernizaci a zároveň výši
školného 19 500 korun pro
studenta za školní rok. Částku
může žák dále snížit o prospěchové stipendium, až o sedm
tisíc korun.

Zisk z vedlejší hospodářské
činnosti se částečně podílí
na rozvoji školy. Pro učitele jde o zdroj dalších příjmů
a zdokonalování se v oboru,
kdy musí řešit stále nové problémy. Studentům zase přináší
lukrativní placené brigády
a první zkušenosti z praxe pod
dohledem kantorů.
„Naši absolventi mají uplatnění jisté a mohou si dobře
vybírat. Pro nás je výhodou
znát požadavky ﬁrem, které
absolventy ve velkém poptávají. Umožňují nám formovat
učební osnovy podle potřeb
trhu. Neustále přemítáme, co
je aktuální, co zařadit a co naopak vypustit z výuky, abychom měli čas na informatické
novinky. Vývoj IT je ale nezastavitelný, proto se hlavně
snažíme, aby se naši studenti
naučili učit a měli chuť do dalšího rozvoje osobnosti. V tom
je klíč k budoucímu úspěchu,“
uzavřel ředitel Martin Vodička.
[Text a foto: ec

INFO

Soukromá střední škola výpočetní techniky
Od svého založení v roce 1994 se specializuje na výuku maturitních oborů zaměřených
na informační technologie. Zároveň je také spolutvůrcem těchto oborů.
V současné době škola nabízí studentům tři specializace: graﬁcké systémy a tvorbu
webových stránek, správu počítačových sítí, programování a databázové systémy.
Kvalita pedagogického sboru složeného z fundovaných profesionálů a moderní vybavení
školy se každý rok promítají do téměř stoprocentní úspěšnosti absolventů při přijímacích
zkouškách na VŠ. Mimo to se studenti uplatňují v širokém spektru zaměstnání spojených
s využitím výpočetní techniky a informačních technologií.
Škola je členem Sdružení soukromých škol ČMS.
Více na www.sssvt.cz
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Prospěchová stipendia v Anglickém
gymnáziu pro žáky z Prahy 9
The English College in Prague – Anglické gymnázium v Praze 9, Sokolovská 320, je výběrové šestileté gymnázium s výukou
v anglickém jazyce. I letos nabízí stipendia pro uchazeče o studium, kteří absolvovali základní vzdělání v Praze 9.
Anglické gymnázium ve Vysočanech je výběrové šestileté gymnázium s výukou
v anglickém jazyce, které je
registrováno v síti českých
škol. Jako první škola v České
republice začalo gymnázium
v roce 1995 nabízet mezinárodní maturitu International
Baccalaureate (IB). Každoročně tu skládá zkoušky
k získání kompletního Diplomu IB zhruba 70 studentů.
Většina studentů pokračuje
ve studiích na univerzitách,
převážně ve Velké Británii, ale
také v České republice a jinde
ve světě.
Anglické gymnázium je
neziskovou organizací, kterou založila nadace English
College Foundation a která
je vedena nezávislou správní
radou.

Stipendia
Prospěchová stipendia jsou
určena pro uchazeče o studium, kteří absolvovali základní vzdělávání ve škole
v Praze 9. Úroveň slevy je až
50 % z výše školného se zvážením studijního potenciálu
uchazeče a případným přihlédnutím k ﬁnanční situaci
rodiny. Stipendia se udělují
zpravidla na dobu dvou let, ale
při soustavných vynikajících

studijních výsledcích mohou
být prodloužena na další dva
roky. Stipendia pro Prahu 9
jsou udělována při nástupu
do školy.

Den otevřených dveří
Další z dnů otevřených dveří v Anglickém gymnáziu se
koná 11. února 2020 od 13
hodin. Až do 15 hodin rodiče
a potenciální studenty po škole
provedou studenti gymnázia.

Mezi 15.00 a 15.45 hodin
nebude chybět příležitost promluvit si s ředitelem gymnázia
a členy pedagogického sboru
a zájemci o studium se mohou
zúčastnit ukázkových vyučovacích hodin – matematiky
(učebna 306) pro zájemce
do 1. a 2. ročníku, výtvarné
výchovy (učebna 114) – pro
zájemce do 3. ročníku, seznámení s programem IB (učebna
109) – pro zájemce do 4. a 5.
ročníku.
Od 15.45 do 17.00 otevřená
škola – ukázka aktivit studentů v jednotlivých předmětech.
Více informací vám sdělí
Barbora Němečková, koordinátorka přijímacího řízení,
tel.: 283 101 206, barbora.
nemeckova@englishcollege.
cz, www.englishcollege.cz.
[red, foto: ECP
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BRUSLENÍ
NA STŘEŠE GALERIE HARFA

VEŘEJNÉ BR USLEN Í :
Denně 15.00–18.30
Večerní veřejné bruslení:
Sobota 19.00–20.30
Veřejné bruslení pro děti do 10 let s doprovodem:
Denně 13.00–14.30
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SURGØWL

PO DOBU VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ JE K DISPOZICI
PŮJČOVNA BRUSLÍ VEDLE KLUZIŠTĚ.
CENA ZÁPŮJČKY: 60 Kč (brusle pro dospělé); 30 Kč
(brusle pro děti do velikosti 30)
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Provozovatel si vyhrazuje právo omezit dobu pro veřejné bruslení – zejména
za nepříznivých klimatických podmínek či z důvodu marketingových akcí
centra. Doba veřejného bruslení zahrnuje i přestávky pro nezbytnou úpravu.
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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
3. 2. 2020 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:00
– 9:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:15 – 10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00

10. 2. 2020 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:00
– 9:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:15 – 10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
Klub seniorů – kardiaků 14:00 – 16:00

4. 2. 2020 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina – začátečníci 8:40 – 9:40
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:45 – 10:45
Angličtina (pokročilí) 11:00 – 12:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30 –
13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

11. 2. 2020 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina – začátečníci 8:40 – 9:40
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:45 – 10:45
Angličtina (pokročilí) 11:00 – 12:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30 –
13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

5. 2. 2020 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15– 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda s historičkou: Osudy
českých královen 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Skládané květiny
14:45 – 16:00
6. 2. 2020 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé (volná
místa) 9:00 – 10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
ZPÍVÁME NA PROSEKU – nová hodina zpěvu
s hudebním doprovodem, pro všechny seniory.
Zdarma. Jste srdečně zváni! 14:30 – 15:30
7. 2. 2020 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Společenské hry – karty/kanasta, žolíky… 9:00
–12:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
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12. 2. 2020 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15 – 9:15
Kosmetika – balíček 50 min./250 Kč (peeling,
maska, depilace vosk, masáž) 9:00 – 15:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Vltavské ostrovy 13:15 –
14:30
Dílničky šikovných rukou: Závěsný květináč
(květináč/sklenice s sebou) 14:45 – 16:00
13. 2. 2020 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz mírně pokročilé (volná místa)
9:00 – 10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
14. 2. 2020 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Vycházka, komentovaná prohlídka VALDŠTEJNSKÉHO PALÁCE A SENÁTU ČR. Zdarma. Sraz
v 11:00, Harrachovská 422. Zájemci, hlaste se
u vedoucí A. Dunděrové 12:00 – 14:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
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17. 2. 2020 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:00
– 9:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:15 – 10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
18. 2. 2020 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina – začátečníci 8:40 – 9:40
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:45 – 10:45
Angličtina (pokročilí) 11:00 – 12:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30 –
13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
19. 2. 2020 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Psychologie v normálním
životě 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Vázaná šálka 14:45
– 16:00
20. 2. 2020 - ČTVRTEK
Počítačový kurz pro mírně pokročilé (volná
místa) 9:00 – 10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
21. 2. 2020 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Společenské hry – karty/kanasta, žolíky… 9:00
–12:00
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Společná návštěva divadelního představení
Bezruký Frantík, v Divadle Pod Palmovkou,
od 10 hod. Sraz v 9 hod., Harrachovská 422/2,
Jen pro přihlášené 10:00 – 12:00

Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
24. 2. 2020 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:00
– 9:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:15 – 10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
25. 2. 2020 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 8:40 – 9:40
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:45 – 10:45
Angličtina (pokročilí) 11:00 – 12:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30 –
13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
26. 2. 2020 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15 – 9:15
Kosmetika – balíček 50 min./250 Kč (peeling,
maska, depilace vosk, masáž) 9:00 – 15:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Unikátní přednáška se světoběžníkem, cestovatelem a fotografem Václavem Šilhou –
ANTARKTIDA. Zdarma. 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Šitý šperk z krajky
(jehlu a světlou nit s sebou) 14:45 – 16:00
27. 2. 2020 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé (volná
místa) 9:00 – 10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
28. 2. 2020 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Společenské hry – karty/kanasta, žolíky… 9:00
–12:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
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Únorová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé bydliště v působnosti Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324.
6. února 2020 ve 14 hodin
Dakar
Akce pro milovníky rychlých
kol a vůně nafty není určena
jen pro muže. Zážitky z mezinárodní soutěže Dakar 2020
tentokráte ze Saudské Arábie
ocení i ženy. Setkání s přímými účastníky závodu moderuje Honza Říha. Vyprávění
o Dakaru se uskuteční ve velké
zasedací místnosti vysočanské
radnice č. 205, Sokolovská
14/324, Praha 9. Zdarma.
11. února 2020 ve 14 hodin
Divadlo Gong: Hudební odpoledne se sourozenci Eliškou
a Petrem Lüftnerovými
Přijďte si poslechnout romantické písničky a songy
v doprovodu akordeonu,
kytary, ukulele či baskytary.
Vstupenky za 20 Kč kupujte
v pokladně Divadla Gong, Sokolovská 191, Praha 9.
Připravujeme:
10. března v 10 hodin
Od Madagaskaru po Asii
Přijměte pozvání na odbornou komentovanou vycházku
do skleníku trojské botanické
zahrady Fata Morgana. Představíme si rostliny deštných

Sourozenci Eliška a Petr Lüftnerovi

pralesů, pouští a polopouští.
Povíme si, jak některé přežívají
extrémní klimatické podmínky, a dozvíte se spoustu dalších
zajímavostí z rostlinné říše.
Sraz zájemců je v 10 hodin
na zastávce autobusu č. 112
Nádraží Holešovice (směr zoo
a botanická zahrada). Prohlídka skleníku Fata Morgana trvá
podle zájmu zhruba dvě hodiny. Vstupné pro seniory nad
60 let a držitele ZTP 75 korun.
Na shledání se těší Ing. Jiřina
Neckářová, Ph.D.
(www.zahradniksikula.cz)

19. března ve 14 hodin
Přednáška o Thajsku
Přednáška Zlatuše Knollové je

Ve skleníku Fata Morgana trojské botanické zahrady. Foto: Marie Kurková

spojena s videoprojekcí. Koná
se v zasedací místnosti č. 205
vysočanské radnice, Sokolovská 14/324.

Náš tip:
Výlety
Ing. Milena Sommerová
ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání a Krajskou radou seniorů hl. m.
Prahy vás zve na jarní výlety.
4. dubna: Tachov, Světce u Tachova, Bor u Tachova
18. dubna: Frýdlant, Hejnice,
Rumburk
23. dubna: Dobříš, Vysoká
u Příbrami, Nový Knín
25. dubna: Sedlčany, Vysoký
Chlumec,Vlašim, Kondrac

14. května: zámek Nový Hrad,
Stekník, Březno, Louny
16. května: Míšeň
21. května: Landštejn, Slavonice, Klášter
23. května: Hronov, Broumov
28. května: Lemberk, Jablonné
v Podještědí, Kryštofovo údolí
30. května: Červená Lhota,
Sezimovo ústí
4. června: Ještěd, Liberec,
Jablonec nad Nisou
Výlety jsou určeny i pro širší
veřejnost. Odjezdy z Prahy.
Změna programu vyhrazena
podle aktuálních podmínek.
Přihlášky: tel.: 607 724 442,
milenasommerova@gmail.com
[RPí

JUBILANTI

80 let
Jan Matoušek
Vlasta Kratochvílová
Vlasta Řehořová
Lia Judita Londová
Marie Plechatová – milá
maminko, do dalších
let Ti hodně zdraví přejí
Jana, Petr a Natálka

82 let
Miluše Kulišanová
85 let
Marie Fryšová
Augustin Kohout
Luboš Černý
90 let
Anna Štaibruchová

Jaroslav Zedníček
Zoﬁa Maršálová
Milada Heverlová
Jaroslava Horová
Milan Šup – hodně
společných dní plných
optimismu a zdraví přeje manželka Eva, syn
Michal, snacha Yvona,

vnoučata Veronika
s Michalem a rodinami.
A naši nejmladší Eliška,
Anička, Aleš, Natálka.
91 let
Marie Jiříková
92 let
Marta Hnyková

Jiří Merta
Josef Plechatý
Jiřina Kostinová

94 let
Marie Náchodská
Rostislav Sochor

93 let
Miroslav Kuranda,
předseda Vlastivědného
klubu Prahy 9
René Suška

Blahopřejeme!

Upozornění:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je nutné, aby se zveřejněním svého jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka jubilant souhlasil. K životnímu jubileu 80, 85, 90 let
a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci od starosty MČ Praha 9. Součástí je i lístek, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda chtějí zveřejnit své jméno mezi jubilanty, či nikoliv. Jména jubilantů jsou
proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud má redakce souhlas jubilanta do 10. dne v měsíci, je jeho jméno zveřejněno v následujícím měsíci.
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602 222 126
jana.koutska@re-max.cz
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724 641 982
jiri.koutsky@re-max.cz
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SVĚTOVÝ MUZIKÁL POPRVÉ V ČEŠTINĚ
uvádí

Hudba a texty

Příběh a libreto

Překlad a české texty

QUEEN

BEN ELTON

ADAM NOVÁK

MUZIKÁL S HITY

TIPSPORT ARENA PRAHA

SOBOTA 18. 4. A 16. 5. 2020 VE 14:00 A 19:00 HOD.
JAN KOPEČNÝ, BOHOUŠ JOSEF, KAMILA NÝVLTOVÁ, MICHAELA NOSKOVÁ
MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ, VERONIKA VYORALOVÁ, PETR KUTHEIL
PETER PECHA, ANDREA GABRIŠOVÁ, TEREZA MARTINKOVÁ a další...
Mediální
partner

SC-400032/09

SC-400045/01

Hrají:

www.WE-WILL-ROCK-YOU-MUZIKAL.cz

LETNÍ HOKEJOVÁ ŠKOLA
LITOMĚŘICE
11. - 17.
ČERVENCE 2020

PARTNER LETNÍ
HOKEJOVÉ ŠKOLY

GENERÁLNÍ
PARTNER

12
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Pozor, změna míst,
kam pro sociální dávky
Kontaktní pracoviště v Praze 9 Úřadu práce ČR oznamuje, že
od 1. ledna 2020 došlo ke sloučení oddělení nepojistných sociálních dávek pro správní obvod Praha 9 a Praha 21 s oddělením nepojistných sociálních dávek pro správní obvod Praha 14.
V důsledku tohoto
sloučení dochází od
24. února 2020 ke změně míst, kde se agenda
spojená s nepojistnými
sociálními dávkami vyřizuje.
Agenda dávek pomoci v hmotné nouzi pro správní obvod
Praha 9, Praha 14, Praha 21:
Konkrétně se jedná o dávky:
příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná
okamžitá pomoc.
Adresa: Generála Janouška
844/18, Praha 14-Černý Most.
Vedoucí oddělení: Věra Kazdová, tel.: 950 178 677
Agenda státní sociální podpory a dávek pěstounské péče
pro správní obvod Praha 9,
Praha 14, Praha 21:
Konkrétně se jedná o dávky:
příspěvek na bydlení, rodi-

čovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné,
pohřebné a dávky pěstounské péče.
Adresa: Sokolovská
14/324 – 3. patro, Praha 9-Vysočany
Vedoucí oddělení: Bc. Andrea
Pavlisová, tel.: 950 178 670
Agenda příspěvku na péči
a dávek osobám se zdravotním
postižením pro správní obvod
Praha 9, Praha 14, Praha 21:
Konkrétně se jedná o dávky:
příspěvek na péči, příspěvek
na zvláštní pomůcku, příspěvek
na mobilitu, průkaz pro osoby
se zdravotním postižením.
Adresa: Sokolovská 14/324 –
4. patro, Praha 9-Vysočany
Vedoucí oddělení: Vladimíra
Baldrychová, tel.: 950 178 675
[el

S L U Ž B Y

Devítka vyhlásila programy pro
poskytování dotací na rok 2020
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. února do 2. března 2020.
Programy v oblasti kultury
a využití 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.
Programy humanitární
a sociální:
 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.
O dotaci se mohou ucházet
fyzické i právnické osoby,

které působí na území městské části Praha 9 minimálně
dva roky, jsou registrovány
v souladu s právním řádem
České republiky a splňují
všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou
činnost.
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 či prostřednictvím
datové schránky v termínu
od 17. února 2020 do 2. března
2020 do 17.00 hodin.
Konzultační střediska:
Odbor kultury, mládeže
a tělovýchovy, tel.:
283 091 523, 536 - program I.
Odbor sociální,
tel.: 283 091 435 - program II.
Podrobné informace o podmínkách poskytnutí dotací
včetně formulářů jsou k dispozici na www.praha9.cz. [red

Radost mají hlavně vozíčkáři
Sociální služby Praha 9, z. ú., mají od ledna letošního roku nový
vůz pro přepravu klientů. Fiat Ducato je speciálně upravený tak,
aby v něm mohli pohodlně cestovat také imobilní klienti.
„Nový automobil
poslouží především při cestách
k lékařům, kdy
zdravotně handicapovaní klienti
domova seniorů
či domu s pečovatelskou službou už nebudou
muset čekat, až
zdravotní služba
poskytne svůj
vůz,“ konstatoval „Jsem rád, že jsme touto formou pomohli zvětšit akční
rádius lidí, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík,“ konstaJiří Janák, radní
pro zdravotnictví toval při předávání vozu starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím.
Klíče převzala ředitelka Sociálních služeb Praha 9 Michaela
a sociální služby
Žáčková. (Vpravo Jiří Janák).
městské části
Praha 9, která
speciálně upravené vozidlo
proto, že chybělo auto techza milion korun pořídila.
nicky uzpůsobené na jejich
Mnozí klienti domova senipřevoz.
orů a zvláště pak vozíčkáři se
Nový automobil sveze celtěší i na výlety, které jim byly
kem 9 lidí, nebo 6 osob a jeddosud většinou odpírány právě noho vozíčkáře. [Text a foto: mk
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Galerie 9: Dotek linie 2
Galerie 9 hostí od 18. února do 5. března 2020 výstavu s názvem Dotek linie 2. Své obrazy a grafiku na ní představuje Milan
Čadek a plastiky Barbora Daušová.

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

Výstavou Dotek linie 2 se
po pěti letech vrací do Galerie 9 dva autoři, jejichž dílo
vzácně souzní. Tvrdost ostrých linií graﬁckých listů
a maleb Milana Čadka, vyjadřujících téma jen letmým
náznakem, a přesto velmi zřetelně, změkčují klubka drátů
v plastikách Barbory Daušové,
zachycujících pohyb, situaci či
gesto jednoznačně a v celém
rozsahu. Linie štětce, rydla
a kovu, dotýkající se v bodě
zlomu, v němž čára ožívá.

MILAN ČADEK
Narodil se v roce 1964 v Českých Budějovicích. Od mládí
prošel tradičními výtvarnými
kurzy a později absolvoval
výuku ﬁgurální kresby v pražských ateliérech na Národní
třídě a na Florenci. Zpočátku se
ve své tvorbě věnoval krajině
a zátiší zpracovaných technikou olejomalby a kresby. V polovině 80. let se k nim přidala
graﬁka, zvláště pak suchá jehla
doplněná leptem a linorytem.
V současné době je zaujat ﬁgurální tematikou. Občas experimentuje s abstrakcí.
Páteřním dílem jeho graﬁcké
tvorby, spočívající na deskách hliníkových, zinkových
a měděných, je soubor graﬁk
významně ovlivněný náboženskou (křesťanskou) tematikou.
Jeho čtrnáct zastavení křížové
cesty dokládá, že se nevyhýbá
ani obsahově náročným tématům, která mu navíc umožňují projevit vlastní představu
o dávno minulých dějích. Je
pro něj charakteristická úporná snaha o zkratku na jedné
a obava z doslovnosti na druhé
straně, samozřejmě umocněná
zvolenou technikou.
S podobným tvůrčím přístupem se Čadek věnuje i svým
olejomalbám. Ať už jde o cyklus inspirovaný tancem,
14
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Milan Čadek

v němž se zcela přirozeně
lidská těla ocitají v situacích,
která svou expresivitou Čadkovi naprosto vyhovují, nebo
o cyklus aktů či dvojaktů.
Milan Čadek svou tvorbou
prokazuje prosté a svým způsobem i generacemi ověřené
danosti života: vše podstatné,
lásku, krásu, ale i pravdu je
potřeba neustále hledat. Co
se samo nabízí, nestojí za řeč,
tedy v tomto případě spíše
za námahu vidět.

BARBORA DAUŠOVÁ
Patří k mladé generaci sochařek. Vystudovala obor
sochařství na Západočeské
univerzitě v Plzni v současné
době se zabývá převážně ﬁgurální tvorbou. Spolupracuje
s umělci a designovými studii.
Je členkou umělecké skupiny
Posedlí, několikrát nominované na cenu Czech Grand
Design. Pravidelně vystavuje
na samostatných i společných
výstavách.

Její sochy „Múzy umění“
jsou stálou expozicí v Art
Restaurant Mánes, další jsou
součástí soukromých sbírek
v České republice i v zahraničí.
Pro výstavu v Galerii Prahy 9
připravila sérii nových soch,
ve kterých rozvíjí svou ﬁgurální
tvorbu. Zachycuje ladnost pohybu lidského těla v lince tvořené
z drátu. Sochy poté pochromuje,
a tím umožní nové vnímání
materiálu. Tato kombinace dává
sochám lehkost a zároveň luxusní rozměr. Inspirující, pozitivně
laděné sochy tak vytváří v interiéru poutavý bod.
„Neustálý tvůrčí proces formování drátu do oblých křivek
lidské postavy je právě to, co
mě na plastikách baví.“ [ek
POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny
věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění.
Za krátkou dobu můžete z obyčejných
věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se
odreagovat od denního shonu a ještě si
odnést vlastní umělecké dílo.
Program dílen v Galerii 9 vždy ve středu
od 17 do 19 hodin.
5. 2. – lepené obrázky – koláže
12. 2. – hrátky s drátky/brož
19. 2. – zdobené rámečky
26. 2. – stojánky na tužky

Dámský klub
od 19 do 21 hodin
12. 2. – relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte objednávat. Kapacita je ale omezena provozními
možnostmi. Kurz probíhá přímo ve výstavních prostorách.

Barbora Daušová: Sedící
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Zdeněk Janeček a host Katarína Gbúrová
Galerie 9 od 28. ledna do 13. února 2020 hostí výstavu obrazů Ing. arch. Zdeňka Janečka a akademické malířky Kataríny
Gbúrové.
Ing. arch. Zdeněk Janeček (*1956)
Autorizovaný architekt při
České komoře architektů a člen
Bloku architektů a výtvarníků.
Vystudoval architekturu
na Fakultě architektury a urbanismu ČVUT v Praze.
V roce 1981 nastoupil
do ateliéru Projektový Ústav
výstavby hl. města Prahy (posléze Architektonické studio
Gama a Ateliér GAMA), vedený Ing. arch. Karlem Pragrem,
kde pracoval do roku 1999.
Mimořádné profesní zkušenosti získal při rekonstrukci
Národního divadla a na výstavbě Nové scény v letech
1981-1983, při rekonstrukci
Domu umělců - Rudolﬁna
v letech 1990-1992. V roce
1993 byla rekonstrukce Rudolﬁna oceněna jako stavba roku
v kategorii rekonstrukcí.
V roce 1993 byl u prvních
porevolučních projektů satelitního osídlení Prahy rodinnými domy v Kamenici.
V roce 1996 se jako spoluautor
podílel na dostavbě a re-

Zdeněk Janeček: Florencie, Dóm

konstrukci budovy Okresního úřadu v Rychnově nad
Kněžnou a v letech 1996-99
na výstavbě obytného souboru
500 bytů U Kříže v Praze Jinonicích. Stavba byla oceněna
stavbou roku 1999. V letech
1998-2000 projektoval s arch.
Pragerem nákupní centrum
Park Hostivař.

V roce 2000 přestoupil
do architektonického ateliéru
Ing. arch. Petra Bílka - Bílek
Associates s.r.o, kde setrval
až do roku 2014. Pracoval
s ním a s Ing. arch. Marcelou
Bílkovou na zakázkách pro
ministerstvo zahraničních věcí
a zahraniční investory.
V roce 2006 byly u něj zjištěny první příznaky Parkinsonovy choroby. Až do roku 2014
pracoval v ateliéru bez omezení a na plný výkon. Dnes je
v invalidním důchodu a nové
architektonické úkoly mu
schází. Začal se tedy záhy věnovat své zálibě kreslení a malování, hlavním zobrazovaným
námětem jsou mu významné
architektonické stavby a mosty z různých koutů Evropy, ale
i z míst mnohem vzdálenějších
(Gruzie, Uzbekistán).
Rád se s vámi podělí o radost, kterou mu tato činnost
poskytuje.

Ak. malířka Katarína Gbúrová
(*1957)
Své první obrázky vystavovala
už v dětství ve svém rodném
domě na jihu východního
Slovenska. Zájem o malování
ji přivedl na střední uměleckoprůmyslovou školu v Ko-

Katarína Gbúrová: Ikaros

šicích. Následovaly tři roky
práce v ateliérech Státního
divadla v Košicích a pak studium na VŠUP v Praze, ateliér Ilustrace a užité graﬁky
prof. Jiřího Mikuly. Od roku
1986 je výkonným umělcem se
svým ateliérem v Praze. Kromě výtvarné tvorby využívá
svého pedagogického vzdělání
při práci s dětmi. Samostatně
vystavovala dvakrát na Slovensku a dvakrát v USA. Této
výstavy se účastní jako host
na přání svého osobního přítele Ing. arch. Zdeňka Janečka.
[ek

Koncert klavíristy Matyáše Nováka
Je pro nás velkou radostí a ctí opět přivítat vynikajícího klavíristu Matyáše Nováka, vítěze a laureáta řady národních a mezinárodních soutěží, v obřadní síni vysočanské radnice v rámci cyklu koncertů komorní hudby. 13. února od 19 hodin si v jeho
podání přijďte poslechnout výběr z děl klavírních velikánů Chopina a Liszta.
Matyáš Novák poprvé koncertoval ve Vysočanech v roce
2014. Posluchače si získal
svým výkonem a bezprostředností také v letech 2015 a 2017.
Od té doby ale urazil velký kus
cesty. V roce 2017 natočil sólové CD s cyklem Léta putování:
Rok první: Švýcarsko Ference
Liszta, získal 1. cenu na Bradshaw & Buono International
Piano Competition a debutoval
v Carnegie Hall v New Yorku. V červenci se stal jedním
z vítězů CME International
Performing Arts Grant, ocenění, které uděluje Center for
Musical Excellence v New Jersey. Součástí ceny byla účast
na Aloin Baltic Festival v Estonsku a vystoupení na Vienna
Concerto Fest v roce 2018.
V roce 2018 se stal držitelem
výroční ceny města Hradec
Ú N OR
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i zahraničních hudebních festivalů a mistrovských kurzů.
Koncert Matyáše Nováka
se koná v obřadní síni vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9 (2. patro/výtah, omezená kapacita sálu).
[jd, foto: Khalil Baalbaki
INFO

Matyáš Novák (1998)

Matyáš Novák

Králové Hradecká múza za významný přínos v oblasti kultury. V červnu se stal ﬁnalistou
The New York International Piano Competition, v září získal
2. cenu a Steinway Prize na The
Edvard Grieg International

Piano Competition v Norsku.
Matyáš Novák koncertuje
doma i v zahraničí (Německo,
Rakousko, Polsko, Lucembursko, Španělsko, Itálie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Čína
a USA), účastní se domácích
DEV Í T K A
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Na klavír začal hrát v pěti letech.
V současné době je studentem Konzervatoře Pardubice a od září 2013 rovněž
studentem věhlasné klavírní akademie
„Incontri col Maestro“ v italské Imole.
Je vyhledávaným komorním hráčem
a korepetitorem, hrdým členem PETROF
Art Family.
Hobby: patří k velkým znalcům a milovníkům železniční dopravy, je členem
Českého svazu chovatelů, ve volném
čase rád peče.
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Divadlo Gong
4. 2. úterý 19.00
Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není
Čech!
One man show známého komika s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and roll“.
5. 2. středa 19.00 Malá scéna
Věra Rebon: Obraz
Vystoupení studentů hereckých kurzů
Divadelní hodiny pro starší a pokročilé.
6. 2. čtvrtek 19.00
Burton Lane, Jiří Voskovec, Jan
Werich: Čochtan vypravuje
Nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec
v osobité úpravě Josefa Dvořáka.
8. 2. sobota 19.00
Robert Bellan: Normální debil
Příhody notorického průšviháře z dětství
prožitého v socialistickém Československu v retrokomedii na motivy stejnojmenné knihy. V hlavních rolích Zbigniew
Kalina a Leoš Noha.
10. 2. pondělí 19.00
Ray Cooney: Příště ho zabiju sám/
„Out of Order“
Co všechno může způsobit nevěra a jedna „z nebe spadlá“ mrtvola? V hlavní roli
Leoš Noha.
11. 2. úterý 14.00
Pořad MČ Prahy 9 pro seniory
Hudební odpoledne se sourozenci
Eliškou a Petrem Lüftnerovými
Romantické písně i songy k pobavení.
11. 2. úterý 19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
J. Řičař, L. Šafaříková: Víc bezva už to
nemůže bejt
Jak se vyhnout placení daní? Když máte
jednu chytrou hlavu jako pan Larkin
a k tomu několik krásných dcer, pak
už přeci nebude problém poplést hlavu
jednomu mladému naivnímu úředníkovi
z berňáku.
12. 2. středa 19.00
Pořad Slováckého krúžku v Praze
Posezení u cimbálu
14. 2. pátek 19.00
Marc Camoletti: A do pyžam!
Aby zatajil milenku před vlastní ženou,
vydává ji za milenku svého přítele.
Netuší však, že jeho přítel je zároveň
milencem jeho ženy. V hlavních rolích
Leoš Noha, Lucie Zedníčková a Lukáš
Langmajer.

20. 2. čtvrtek 19.00
Josef Fousek
Koncert svérázného písničkáře a humoristy.

6. 2. čtvrtek 10.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula
a Kuba Kubikula

22. 2. sobota 19.00
POPRVÉ V GONGU
Michaela Doležalová, Roman Vencl:
Když se zhasne
Mrazivá komedie o vánočním večírku,
který se promění v rozvodové bitevní
pole. V hlavních rolích Ivo Šmoldas
a Michaela Kuklová.

7. 2. pátek 10.00
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
Romeo & Julie
12+
Největší příběh všech dob, který není
nutné představovat. Tentokrát v unikátní
úpravě pro dva herce. Shakespeare
v próze. Shakespeare is dead! Prostě
o lásce.

23. 2. neděle 16.00
Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne!
Snadné je spadnout do manželské
krize, ale jak z ní ven? V hlavní roli Petr
Nárožný a Naďa Konvalinková.
24. 2. pondělí 19.00
Donald Churchill: Natěrač
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho
neúspěšného herce s Leošem Nohou
v hlavní roli.
25. 2. úterý 19.00
Robert Bellan: Normální debil
Příhody notorického průšviháře z dětství
prožitého v socialistickém Československu v retrokomedii na motivy stejnojmenné knihy. V hlavních rolích Zbigniew
Kalina a Leoš Noha.
26. 2. středa 19.00
Noëlle Châtelet: Žena Vlčí mák
Monodrama o nečekaném a šokujícím
citovém vzplanutí starší dámy s Hanou
Maciuchovou v hlavní roli.
27. 2. čtvrtek 19.00
Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy
Talk show o tom, jak zvládnout skoro vše
a ještě se při tom smát všemu blbému,
co vás potká.
29. 2. sobota 19.00
Neil Simon: Poslední ze žhavých
milenců
Barney je zatrpklý stárnoucí muž, jehož
život nikam nesměřuje a který by se rád
vymanil ze stereotypu manželství tím, že
si aspoň jednou za život povyrazí s milenkou. V hlavních rolích Simona Stašová
a Petr Nárožný.

GONG DĚTEM

18. 2. úterý 19.00
Nezmaři
Koncert legendy české folkové scény.

3. 2. pondělí 10.00
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.
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5. 2. středa 10.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocourka Modroočka
3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.

21. 2. pátek 19.00
Zdeněk Izer na plný coole!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.

16. 2. neděle 16.00
POPRVÉ V GONGU
Alain Reynaud-Fourton: Rukojmí bez
rizika
Co se stane, když si vezmete jako
rukojmí dva muže, kteří už nemají co
ztratit? V hlavních rolích Václav Vydra
a Jan Šťastný.

19. 2. středa 19.00
Jazz Club Gong
Letenský dixieland

16

Tradiční jazz 20. a 30. let 20. století. Bez
not, podle zavedených principů kolektivní improvizace.

4. 2. úterý 10.00
R. Kipling, V. Štěpánek: Kniha džunglí
– Mauglího poslední boj
5+
Z lidského mláděte vychovaného vlky
vyrostl silný mladý a inteligentní muž.
Jeho úhlavní nepřítel zlý tygr Šér Chán
se však nevzdává.

1. 2. 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.
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8. 2. sobota 15.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne 8+
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
10. 2. pondělí 9.00 Malá scéna
J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička
3+
Příběhy malého nezbedného medvídka
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice
Barbory a klauna Vasila.
10. 2. pondělí 10.15
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
5+
Veselá i poučná pohádková klasika
o špatných lidských vlastnostech pro
děti i dospělé.
11. 2. úterý 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavolamu
6+
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní
prkna.
12. 2. středa 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.
13. 2. čtvrtek 10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi a kočičce
3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.
14. 2. pátek 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.
15. 2. sobota 15.00
R. Kipling, V. Štěpánek: Kniha džunglí
– Mauglího poslední boj
5+
17. 2. pondělí 10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence
3+
Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu
potoka.
18. 2. úterý 10.00
A. Hoffmeister, H. Krása: Brundibár 5+
Podaří se dětem a zvířátkům přezpívat
a porazit zlého a hamižného ﬂašinetáře
Brundibára? Slavná dětská opera z terezínského ghetta.
19. 2. středa 10.00
E. Petiška, M. Mazal, R. Klučka: Birlibánova podivuhodná cesta
4+
Divotvorná a poučná cesta jednoho zlobivého a rozmazleného kluka za záchranou jeho robotického kamaráda.
20. 2. čtvrtek 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil
9+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
22. 2. sobota 15.00
Malá scéna
J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička
3+
25. 2. úterý 10.00
Malá scéna
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
9+
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
27. 2. čtvrtek 10.00
Malá scéna
B. Němcová, J. Bílek: O statečném
kováři Mikešovi
3+
Loutková pohádka o klukovi, který si
vyrazí do světa a zvítězí nad drakem
i hloupostí. Má sílu za tři, ﬁštrón za pět
a srdce velké za deset bohatýrů!
29. 2. sobota 15.00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
5+

KLUB KOCOUR
6. 2. čtvrtek 19.30
RADIM FLENDER
Pražský autorský folk šmrncnutý popem.
Více: bandzone.cz/ﬂender
13. 2. čtvrtek 19.30
NAČAREJ
Pražská ethno-folková kapela hrající
lidovky z různých koutů světa i autorské
skladby. Více: bandzone.cz/nacarej
20. 2. čtvrtek 19.30
TRIO NABARU
Folkový girl power.
27. 2. čtvrtek 19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9, tel.: 266 311 629,
777 865 885, e-mail: gong@divadlogong.cz
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Únorová ochutnávka z Divadla Gong
Nahlédněme spolu do únorového programu Divadla Gong a povězme si něco víc o chystaných představeních.

Kniha džunglí – Mauglího poslední boj

Ivo Šmoldas s Michaelou Kuklovou ve hře Když se zhasne

22. února: Když se zhasne
Na své si v Divadle Gong
v únoru přijdou příznivci oblíbeného moderátora, rozhlasového glosátora, publicisty,
překladatele či básníka Iva
Šmoldase. Ten si poprvé vyzkoušel roli divadelního herce
v bláznivé komedii Zdeňka
Podskalského Liga proti nevěře. Jelikož se v nové pozici
cítil překvapivě dobře a jeho
působení na divadelní scéně se
setkalo s příznivými reakcemi
publika, dalo se čekat, že jeho
herecká kariéra „Nevěrou“ neskončí. Na magické datum
22. února od 19 hodin se v Divadle Gong poprvé odehraje vztahová komedie Když se zhasne
ze scenáristické dílny Michaely
Doležalové a Romana Vencla.
Dva roky staré nastudování,
ve kterém se kromě Šmoldase
představí Michaela Kuklová,
Lukáš Langmajer a Miluše
Bittnerová, je poněkud paradoxně známější mimo hlavní
město. Hra, jejíž zápletka spočívá v boji o rodinný majetek,
který připadne tomu z manželů, jenž svého partnera přistihne při nevěře, se v krátké době
stala oblíbeným vývozním artiklem, pravidelně uváděným
na zájezdech po všech koutech
republiky. Nyní se tato úspěšná konverzační přestřelka konečně vrací do Prahy. V únoru
však nezůstane jen u ní.

na scéně dva zoufalé muže.
Druhdy úspěšný spisovatel
Marc prožívá radikální tvůrčí
krizi a jeho dávný kamarád Luc
se nedokáže vyrovnat s náhlým
návratem své ženy. Jako jediné
možné a důstojné řešení jejich
problémů se jim jeví sebevražda. Stačí však prozradit představitele obou postav a je hned
jasné, že tahle mizérie nedo-

padne zas tak špatně. Václav
Vydra a Jan Šťastný jsou herci
s mimořádným komediálním talentem, který mohou
v Rukojmích náležitě uplatnit.
Jak už název napovídá, objeví
se brzy na scéně lupiči, kteří
se ke svojí smůle rozhodnou
oba zoufalce vzít jako rukojmí.
Co si budeme povídat, štít,
který nemá co ztratit, není tou
nejlepší obranou. Jak se tato
prekérní situace vyvine, se dozvědí návštěvníci Divadla Gong
v neděli 16. února od 16 hodin.

Rukojmí bez rizika v podání Václava
Vydry a Jana Šťastného

15. února: Kniha džunglí
– Mauglího poslední boj
Letošní únor je speciální i díky
sobotním představením pro
děti. Díky nebývalé konstelaci
dnů a přestupnému roku se
do nejkratšího měsíce roku
tentokrát vtěsná 5(!) tradičně sobotních pohádkových
odpolední. Za pozornost stojí
především pokračování úspěšné dobrodružné hry Mauglí
nazvané Kniha džunglí – Mauglího poslední boj, které se
pro širší veřejnost hraje teprve
potřetí, tentokrát 15. února
od 15 hodin. Malí i velcí diváci
se opět setkají se svými starými známými. Kromě Mauglího
je zpět i jeho úhlavní nepřítel,
mstivý tygr Šer Chán, přívětivý medvěd Balú, přísný pardál
Baghíra a mnoho dalších zvířecích obyvatel džungle. [Dg,

16. února: Rukojmí bez rizika
Pro francouzský humor je příznačné, že se dokáže dotýkat
i velmi vážných témat. Ostatně
i úvodní scény z hry Rukojmí
bez rizika by mohly patřit
k tragédii. Dramatik Alain
Reynaud-Fourton nechává
ve své hře z roku 1986 potkat
Ú N OR
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foto: Lukáš Sýkora a archiv Divadla Gong

INFO
Možnost nákupu dárkových poukazů.
Více informací v pokladně Divadla Gong,
Sokolovská 191, Praha 9.
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Až na dřeň jógy
Při současné explozi zájmu o cvičení jógy nejrůznějšího typu není divu, že si případný zájemce může vybírat z obrovského
a dosti nepřehledného množství nejrůznějších kurzů. Jen málokteré se však mohou pochlubit cvičitelem tak zkušeným, jakým
je Otto Kail, který vede žáky několika kurzů ve vysočanském Obecním domě v Jandově ulici. Jógou je fascinován už půl století.

Otto Kail

V současné době se pod pojem
jóga vejde mnohé. Jaké je vaše
pojetí jógy a co mohou potenciální účastníci cvičení nebo kurzů
v Obecním domě očekávat?
Nejen jógové cvičení, ale
i další techniky jsou podle
systému Jóga v denním životě
vycházející z indické tradice,
přizpůsobené současným podmínkám. Zaměřením nácviku
je získání samostatnosti kvalitního provedení, přes rozvoj
sebepoznání a sebehodnocení,
zajišťující účinnost, k uvolnění, energii a radosti. Dvě dopolední a dvě odpolední úterní
cvičení zahrnují cvičení proti
bolestem zad a kloubů, pro seniory 65+, úplné začátečníky,
mírně pokročilé i pokročilé.
Případný adept postupuje
od rekondičního ke kondičnímu cvičení k rozvoji všech
složek zdraví až po přípravu
k dosažení cíle jógy.
Můžete přiblížit čtenáři, jak
vypadalo vaše první setkání
s jógou a co vás přesvědčilo se jí
dál věnovat?
Bylo to ve společnosti unitářů,
kde se mohla už tehdy – v 60.
letech minulého století – organizovaně provozovat jóga.
Józe jsem se začal průběžně
věnovat v době pubertálního
hledání a orientace v životě pro možnost svobodného
postupného výběru a přijetí
s kombinací různých druhů
jógy, nejen tělesného cvičení
(hatha, džnána, radža, karma,
bhagty jógy) jako nejlepší,
tisíciletími ověřené metody,
prakticky dostupné životní
cesty k harmonii těla, mysli
a duše.
Pojetí jógy a její vnímaní u nás
se od dob, kdy jste s ní začínal,
18
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Tělocvična v Obecním domě v Jandově ulici

nepochybně dost změnilo. Dá
se nějak stručně porovnat, jak
vypadala jóga tehdy a jak dnes?
Začátky organizovaného zprostředkování jógy byly omezovány z obavy před duchovním
zaměřením, bez meditací a bez
možnosti propagace vegetariánství. Normalizace v 70.
letech byla přechodem na cvičení po bytech. Rozšíření jógy
od začátku nejvíce pomohli
rehabilitační lékaři a sestry
zařazením do terapie přes Lékařskou společnost
J. E. Purkyně. Svobodný rozvoj
posledních 30 roků se projevil
velkým množstvím různých
jógových přístupů. V současnosti je jóga u nás i celosvětově
rozšířena, a to i včetně uznání
jejího významu ve zdravotnictví a školství, začleněním
do zdravého životního způsobu. OSN to připomíná od roku

2015 pravidelně 21. června formou Mezinárodního dne jógy.
Existuje nějaký cvik či praktika
jógy, kterou máte vy osobně nejraději? A naopak takový,
jehož vstřebání vám dělalo větší
problémy?
Relaxace celého těla a dalších
složek po skutečně jógovém
protažení je jeden z nejlepších
snadno dostupných zážitků.
Největším problémem byla pravidelnost průběžného cvičení
až po docvičení k získání kondice a nemít hned očekávání
dalších účinků. Složité je vydržet, pochopit a přijmout cestu
postupného zaměření od kvality přes kvantitu k rozvoji
a udržení kondice k cíli jógy.
Může cvičit jógu každý, nebo je
pro některé lidi nevhodná?
Koncepce systému Jóga v den-

INFO

Kurzy jógy a ostatní cvičení pod vedením Otty Kaila
OTEVŘENÉ CVIČENÍ JÓGY
PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ
každé úterý 16.30–17.45
Cena: 120 Kč, senioři 100 Kč (permanentka
10 lekcí dospělí 1100 Kč, senioři 900 Kč)
CVIČENÍ PROTI BOLESTEM ZAD
A KLOUBŮ
každé úterý 9.30–11.00
Cena za lekci: 120 Kč, senioři 100 Kč

DLOUHODOBÝ KURZ JÓGY
PRO POKROČILÉ
každé úterý 17.45–19.00
Cena: 120 Kč, senioři 100 Kč
(permanentka 10 lekcí dospělí 1100 Kč,
senioři 900 Kč)
CVIČENÍ PRO SENIORY
každé úterý 11.15–12.30
Cena za lekci: 90 Kč

Kurzy se konají v Obecním domě ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9.
Kontakty: kurzy@divadlogong.cz, tel.: 777 853 883
Více informacích o kurzech včetně elektronické přihlášky najdete na www.divadogong.cz
nebo v kanceláři kurzů na adrese Jandova 4, Praha 9.
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ním životě přináší postupný
rozvoj, bez ohledu na věk či
fyzickou kondici cvičenců.
Systém je vhodný pro každého.
I když je to zřejmě individuální,
kolik času denně byste doporučil každému věnovat cvičení,
aby se udržel v dobré fyzické
i psychické kondici?
Podstatné není, kolik času
věnujeme cvičení, ale pravidelnost cvičení, a pak ochota
a vůle přidávat další. Stačí
začít, ověřit časový rozsah
cvičení, nejdříve alespoň 1 až
2 minuty denně aspoň týden,
například nejznámější sestavu
cviků Pozdrav slunci.
Vzpomenete si na nějaký zajímavý zážitek či setkání, které
vám jóga přinesla?
Za celou dobu zprostředkovávání jógy například v Praze 9
bylo a je vždy podnětné setkávání se zajímavými, šťastnými
a pozitivními cvičícími. Je zajímavé sledovat, jak dále pokračují a pečují s pomocí jógy
o rozvoj a harmonii nejen těla.
Obohacuje mne pravidelné
setkávání s autorem systému
Jóga v denním životě a dalšími, kteří již dosáhli nebo
realizují cíle jógy. Velkým
zážitkem jsou i neturistické
výpravy do Indie při příležitostech poutí s koupelí v řece
Ganze, návštěvy jógových
center – ášramů, vlastní intenzivnější praktikování, zpěv
manter a badžanů. [Text a foto: dg
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Spisovatelem snadno a rychle?
Ne. Na tuto otázku neexistuje jiná odpověď. Pokud máte plnou
hlavu nápadů a skvělých příběhů, které by stálo za to sepsat,
pak jste teprve v desetině cesty.
Většina z předních světových
i českých autorů vám potvrdí,
že zbylých 90 procent při tvorbě
knihy je tvrdá práce, neustálé
přepisování a hledání vlastního
stylu. Psaní textů a příběhů má
své zákonitosti a pravidla, které
je dobré pochopit, naučit se
a vstřebat. A od toho je tu Kurz
tvůrčího psaní pro začátečníky
i pokročilé v Obecním domě
v Jandově ulici.

Adepti se během hodin
naučí vytvářet věrohodné
postavy, budovat dějový oblouk, psát brilantní dialogy
či překvapovat čtenáře dobře
načasovanými dějovými zvraty. Ale nejen to. Na hodinách
tvůrčího psaní se dozvíte,
jak překonávat tvůrčí blok,
kde brát inspiraci či jak psát
ve dvojici. Nemusíte však chtít
hned psát román, stačí, když

máte zájem zlepšit svůj psaný
projev a dobře se přitom pobavit s podobně naladěnými
lidmi. [Text a ilustrační foto: dg a archiv
INFO

Kurz tvůrčího psaní

Nemusíte umět psát jako Ernest Hemingway, ale o své příběhy se můžete podělit.
V Jandovce vám řeknou, jak na to.

Kdy: každou středu 17.00–18.30
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4 (bezbariérový přístup zajištěn)
Cena za 10 lekcí: 3000 Kč
Kapacita kurzu omezena.
Rezervace míst: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz,
elektronická přihláška
na www.divadlogong.cz.

Hudební kurzy Divadla Gong Čajová párty s Proxima Sociale
Terénní program pro děti a mládež Prahy 9 organizace Proxima Sociale má nové zázemí v Jablonecké 718 na Proseku.
Nenechte si ujít její akce!
Po Přespávačce z 31. ledna
na 1. února s Bárou a Káťou je
připravena Čajová párty. Na ní
zájemce čeká ochutnávka čajů,

Dělané vám přímo na míru!
Vhodné pro úplné začátečníky i pokročilé hráče, pro děti
i dospělé v každém věku.
Hudební kurzy Divadla Gong
nabízí výuku základů hry
na vámi vybraný hudební nástroj (příčná a zobcová ﬂétna,
klavír, klávesy). Její součástí je
jazzová improvizace, komorní
hra, pop interpretace. Samozřejmostí pak individuální přístup, neboli vytvoření
studijního plánu přesně podle

potřeb každého žáka. S lektorem si také zájemci domluví
den v týdnu a čas výuky. [Text
a ilustrační foto: dg

INFO

Máte smysl pro pořádek a organizační schopnosti? Rádi
pracujete v příjemném kolektivu? Jste zodpovědní, samostatní
a pečliví? Dokážete být časově flexibilní? Jste bezúhonní?
Můžete nastoupit ihned? Pak možná hledáme právě vás!
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zveme Tß na Ñajovou párty,
zastav se na ochutnávku Ñajĳ nebo pĝijÓ pokecat
a zahrát hry s Alicí a Bárou

Kde: Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4, Praha 9
Cena za lekci (45 min):
děti 250 Kč, dospělí 340 Kč
V případě zájmu volejte nebo pište
do kanceláře kurzů (777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz) nebo vyplňte
online přihlášku www.divadlogong.cz.

Divadlo Gong hledá paní
či pána na úklid prostor divadla

A co vám můžeme nabídnout?
Práci na částečný či plný úvazek, platovou třídu 1, pracoviště v dobré dostupnosti MHD,
stabilní zázemí respektované
kulturní organizace, 5 týdnů
dovolené, zaměstnanecké beneﬁty (příspěvek na penzijní

příjemné pokecání a hry s Alicí
a Bárou. Párty se koná 11. února od 16.30 hodin v Jablonecké
718. Je zdarma. [ps

připojištění, stravenky, zvýhodněné vstupenky).
V případě zájmu o danou pozici nám co nejdříve zavolejte
na telefonní číslo 283 891 441
nebo napište na info@divadlogong.cz (do předmětu UKLÍZEČKA/UKLÍZEČ). [

tea party
v ú te rý 1 1 . ú nora 2 0 2 0
Jablonecká 718 • 16:30
sraz u nás I akce je zdarma

Pĝihlaš se pĝedemna FB/insta Terén Devítka
nebo na telefonu 774 471 809 (Bára)
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Masopust
v Edu Bubo
Klubu

Rotem Manor: Zapomněla
jsem své heslo

V Edu Bubo Klubu, který
provozuje Spolek aktivních
rodičů v parku Podkovářská
ve Vysočanech, se pustili
do práce spojené nejen s přípravou na tradiční masopust.

Galerie Hala C v Lihovarské 12 (vstup přes dvůr) v Praze 9 přináší v únorových a březnových dnech
letošního roku výstavu obrazů izraelské umělkyně Rotem Manor. Kurátorem výstavy je Hagai Segev.

V únoru startuje druhé pololetí kurzů pro děti s rodiči,
pro děti bez rodičů a pro žáky.
Případní další zájemci mohou
informace o kurzech najít
na webových stránkách klubu.
Kromě standardních kurzů
pro děti a mládež se objeví novinka i pro maminky.
Masopust ve vysočanském
Edu Bubo Klubu se uskuteční
ve čtvrtek 20. února v parku
Podkovářská. Můžete se těšit
na průvod a ocenění masek.
A připravená je také pohádka
pro malé i větší posluchače.
Více na www.edububoklub.cz.
[ mv

Realita dokáže být mimořádně překvapující, obzvláště
když se projevuje v umění.
V obrazech Rotem Manor je
univerzum skutečně zprostředkováno pomocí popisů
výstředních obrazových prostředí plných nekonvenčních
nebo předvídatelných pohledů. Účelem umění je nabídnout nám nový pohled na svět
kolem nás, neobvyklý potenciál, v jehož rámci lze pochopit známé krajiny a okolnosti.
Realita, kterou Manor vytváří, je pestrá, poutavá a propojuje
situace, které nemohou v našem světě existovat. Jedná se
o záhadu, nerozluštitelné heslo,
které se objevuje na plátně
a které povzbuzuje diváka, aby
rozluštil tvary, objekty a příběhy, které na něm jsou vyobrazeny, a objevil novou realitu.

Z tvorby Rotem Manor

Stejně jako děti vymýšlí realitu, která je výsledkem volné,
bezmezné představivosti, vytváří Rotem Manor svou realitu. Tato realita vypadá občas
přirozeně a obsáhle, velmi
často se ovšem zdá, že je zcela
neopodstatněná. Styl obrazů je naivní, dětský, obsahy
ovšem nejsou příliš příjemné
a klidné.

Mnoho z obrazů popisuje
situace chaosu nebo zkázy.
I když vypadají nádherně
a pestře, jejich interpretace
a analýza vyvolává nepohodlí
a občas rušivé pocity.
Přes veškeré interpretace
Rotem Manor divákovi nabízí
a zve ho na cestu do neznámých světů, které vytvořila
sama pro sebe. Účelem je
otevřít realitu světu představivosti, fascinace a překvapení.
Rotem Manor je izraelská
umělkyně narozená v roce 1984.
V Praze vystavuje poprvé v Galerii Hala C. Vystavuje samostatně a v rámci skupinových výstav
v Izraeli a vyhrála za své umění
několik důležitých ocenění.
Termín výstavy obrazů Rotem Manor najdete na webové
stránce galerie: www.galeriehalac.cz. [em, foto: archiv rm
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a výrobu letadel. První letadlo v ní se zrodilo v bývalém cukrovaru v ulici Ke Klíþovu
þp. 56 v roce 1919 pod rukama inženýrĤ Pavla Beneše a Miroslava Hajna.
O rok pozdČji, v roce 1920, zaþala rma Aero,
továrna letadel dr. Kabeš, stavČt ve Vysoþanech
novou továrnu, kam se pĜestČhovala z Bubenþe
v roce 1923. V roce 1929 se tu vyrábČla i malá
lidová auta Aerovky s obsahem 500 ccm.
PromČny Vysoþan…
… mĤžete sledovat na 220 stranách publikace, která pĜipomíná tuto þást Prahy
napĜ. v dobČ, kdy Vysoþany povýšil císaĜ
a král František Josef I. na mČsto (roku
1902). Nebo v dobČ hospodáĜské krize v letech 1929-1933, bČhem druhé svČtové války a po ní, v letech 1960-1989, tedy v dobČ
socialistické republiky. Ani v souþasnosti
promČny Vysoþan, které jsou oznaþovány
za velké rozvojové území, nekonþí.
Kniha je v prodeji v informaþním centru Mý
Praha 9 na vysoþanské radnici, Sokolovská
14/324.
mk, foto: archiv
Redakce: Miroslav
Kuranda
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Zalistujte historií Vysoþan

571
455
197

Kde se vzaly Vysoþany?
ěíþka Rokytka se s tvrdošíjnou pravidelností vylévala z mČlkého koryta a zaplavovala
široké okolí. PĜesto se právČ tady stýkaly
dvČ dĤležité stĜedovČké cesty: jedna pĜicházela z Kbel, druhá vedla pĜes Prosek a Levý
Hradec (Roztoky) k MČlníku. ObČ cesty se
spojily v jednu, která brodem pĜekraþovala
Ĝeku a kĜížem pĜes zaplavované území míĜila k HrdloĜezĤm, Malešicím… Na pravém
bĜehu se v blízkosti spojnice cest vypíná
malé návrší, na kterém podle dostupných
archeologických nálezĤ existovalo osídlení
už v dobách prehistorických.
Není doloženo, jestli pĤvodní dvorec a nČkolik chalup z konce 12. století navazuje na pĤvodní osídlení, ale nejstarší jádro vsi bylo patrnČ ve vidlici zmínČných dvou cest. Poloha
dvora – víc než šest metrĤ nad hladinou Rokytky – chránila obydlí pĜed bezprostĜedním
nebezpeþím vysoké vody. Snad proto byla
malá románská osada nazvána Vysoþany.
První dochovaná historická zpráva o Vysoþanech se objevuje v roce 1239 v darovací

A právČ z tČchto materiálĤ napsal souvislejší
þtení o Vysoþanech David Kraus. PĜibližuje
život v této þásti Prahy v rĤzných epochách
první poloviny dvacátého století. VýbČr
z menších vlastivČdných prací s vysoþanskou
tematikou je pak souþástí pĜílohy knihy.
Zalistujme teć spolu publikací Vysoþany.

Posledním vydavatelským poþinem mČstské þásti Praha 9 je kniha s názvem
Vysoþany. MČla by pĜispČt k pochopení historických souvislostí a snaze
zachovat v povČdomí souþasné generace minulost místa, které se stalo jejich
domovem a v souþasné dobČ se promČĖuje k nepoznání.

Vysoþanská tvrz po pĜestavbČ v roce 1880

Publikace o Vysoþanech vznikla jako podČkování Miroslavu Kurandovi, pĜedsedovi VlastivČdného klubu Prahy 9, za jeho neutuchající
nadšení, se kterým se vČtšinu života zabýval
historií Prahy 9. Napsal stovky drobných monograckých þlánkĤ o vysoþanských jednotlivostech a vČtších prací zejména o osobnostech spojených s touto lokalitou. Vyslechl
desítky pamČtníkĤ, aby se dopátral, „jak to
skuteþnČ bylo“, a mohl leckdy strohým faktograckým údajĤm vdechnout život a duši.
SouþasnČ chodil po Praze 9 a fotografoval.
Nejprve þernobíle, pak zkusil barevné diapozitivy a nakonec barevný lm. PodaĜilo se
mu shromáždit nČkolik tisíc zábČrĤ a vytvoĜil tak zajímavou a rozsáhlou dokumentaþní
obrazovou kolekci.

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9



Kolbenka

Rokytka

Díky Kolbence, Akciové elektrotechnické továrnČ v Praze-Vysoþanech, a dalším
menším továrnám, které tu vznikaly, se
stČhovali do Vysoþan lidé ze širokého okolí za prací. V roce 1900 mČly Vysoþany 178
domĤ a 4365 obyvatel. Podél Královské tĜídy a smČrem odtud k vysoþanskému nádraží
rostly þinžovní domy a zaþaly se tvoĜit ulice,
rozšiĜovala se síĢ služeb, které poskytovali
drobní živnostníci.
V roce 1921 se slouþila Kolbenka s První ýeskomoravskou továrnou na stroje v Praze. PozdČji
s nimi fúzoval karlínský podnikatel DanČk. Bylo
to 9. þervence 1927 Tím se zrodil koncern ýKD
– ýeskomoravská-Kolben-DanČk. S Vysoþany je spojena i rma Avia s. r. o. na opravy

574
458
200

572
458
200

Rokytka

Vysoþanská tvrz
Na zaþátku 14. století byli majiteli nejrozsáhlejšího vysoþanského dvora (v roce 1771
mu bylo pĜidČleno þp. 25) královští kuchaĜi
Jana Lucemburského Beneš a Borš. V roce
1325 od nich dvĤr koupil osobní lékaĜ Jana
Lucemburského ZdenČk. Jeho syn Ješek pĜi
dvoru asi v polovinČ 14. století vybudoval
tvrz. Proto je Ješkovo jméno spojeno s pĜídomkem rytíĜ z Vysoþan. ýást její opukové
ohradní zdi dodnes zpevĖuje úboþí svažující
se smČrem k Rokytce. Tvrz však nikdy nesloužila obrannému úþelu a plnila spíše úlohu panského hospodáĜského dvora. DvĤr vystĜídal nČkolik majitelĤ a koncem 15. století
se stal majetkem kostela sv. ApolináĜe. V té
dobČ barokní tvrz prošla rozsáhlými pĜestavbami a patrnČ splynula s dvorem þp. 25.
Jednou z pozdČjších majitelĤ byla Karolina JindĜichová. Ta v roce 1880 tvrzi vtiskla
novou podobu. Na pĤvodní stavbu z opuko-

listinČ krále Václava I., kterou benediktinskému konventu kladrubského kláštera vČnoval 128 obcí, mezi nimi i Vysoþany.

Zachované sklepení Vysoþanské tvrze s valenými
klenbami

Pohled na zbytky tvrze

Železnice
V roce 1845 proĢala Vysoþany železnice –
odboþka Severní dráhy vedoucí z Olomouce
do Prahy. Zprvu se zdálo, že nepĜinese žádný užitek, vlaky jen projíždČly a zanechávaly
za sebou zápach z kouĜe lokomotiv, oblaka
páry a plašily pasoucí se dobytek. V šedesá-

vého zdiva na gotických základech dala pĜistavČt cihlové patro s balkonem na sloupech
a stĜechou z bĜidlicové krytiny.
Vysoþanská tvrz byla vážnČ poškozena pĜi
náletu amerických letadel 25. bĜezna 1945.
Nástavba patra byla úplnČ zniþena, ale
spodní þást zĤstala díky masivním zdem
a mohutnému klenutí zachována.
PĜi náletu byl zboĜen i renesanþní dĤm þp.13,
a tak se zbytky tvrze staly nejstarší dochovanou stavbou Vysoþan. PĜestože památkáĜi
i obþané usilovali o zachování stavby vzhledem k její historické hodnotČ, byla provedena demolice. Zachovány zĤstaly jen oba
sklepy s valenými klenbami (vČtší z nich má
prolovaný pískovcový portál z doby kolem
roku 1500) a na zahradČ obrubníky bazénu
s torzem barokní sochy delfína nesoucího
na zádech malé dČcko podobné andílkovi bez
kĜídel, vyjadĜující symbol hojnosti. V ohradní zdi je patrna dvojice zazdČných portálĤ.
Nic víc ze staré vysoþanské tvrze nezbylo.
Kniha Vysoþany vás rovnČž provede Královskou tĜídou (dnešní Sokolovskou ulicí)
a dalšími ulicemi Vysoþan, seznámí vás
s osobnostmi, jež utváĜely podobu a charakter této lokality. NapĜíklad pro zaþátek devatenáctého století byl významným prĤkopníkem vysoþanského prĤmyslu BedĜich Frey,
který založil v roce 1835 cukrovar. Na konci
devatenáctého století k prĤmyslovému charakteru Vysoþan pĜispČla rodina Odkolkova
parním mlýnem a továrnou na chleba. Ale
punc dĤležité prĤmyslové oblasti dal VysoþanĤm pĜedevším Emil Kolben.
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Pohlednice vysoþanského knihaĜe Františka Brabce. Zcela vpravo nádraží ve Vysoþanech a vlevo vila
majitelĤ vinaĜského závodu bratĜí TauberĤ.

ProjdČte se (nejen) Královskou tĜídou
a seznamte se s osobnostmi svČtového
vČhlasu

tých letech devatenáctého století Vysoþany
ze severu obklíþily další koleje, a to hned
dvou železniþních spoleþností. ObČ trati –
Turnovsko-kralupsko-pražská dráha a Rakouská severozápadní dráha (úsek z Hradce
Králové pĜes Nymburk do Prahy) – se setkaly ve vysoþanském nádraží, které vzniklo
v roce 1872. Nádraží má jako jediné v Praze
ostrovní polohu, nástupištČ leží mezi dvČma
zmínČnými tratČmi.

Vykopávky pod bývalou Freyovou mlékárnou
patĜí k nejstarším nálezĤm osídlení lokality Vysoþan (foto z roku 2002, námČstí OSN)

Josef Podroužek vydal pohlednici se þtyĜmi
snímky vysoþanského fotografa Karla Martinovského. Zachycují radnici, OdkolkĤv mlýn
a továrnu na chleba, prĤhled Královskou – dnes
Sokolovskou tĜídou a zahradní výletní restauraci
a vinárnu s vlastními rozsáhlými sklepy na KlíþovČ. Bývala þastým cílem výletĤ PražanĤ.
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Pestrý únor v DDM Praha 9
Ač se zdá, že v únoru je o zábavu nouze, rozhodně to neplatí pro DDM Praha 9.
Pohádkový karneval
Únorové akce odstartujeme
tradičním Pohádkovým karnevalem 16. února 2020 v Kulturním domě na Ládví. Těšit se
můžete na čarovný les, který
je ale v ohrožení. Pojďte s námi
plnit nejrůznější úkoly, kterými vás provedou lesní zvířátka
a bytosti. Získáte tak od nich
kapky vody pro vílino kouzlo,
které pomůže les zachránit.
Pokud budete úspěšní, řádně
to oslavíte v tanečním reji.
Kromě toho si budete moci
něco pěkného vyrobit a zúčastnit se tanečních soutěží.
Nebude chybět ani volba nejhezčí/nejoriginálnější masky.
Výlet do IQlandia
Vyrazte s námi 26. února o jarních prázdninách zažít dobrodružství do science centra
IQ Landia v Liberci. V pětipatrovém centru poznáte, jak
funguje lidské tělo, fyzikální
úkazy, tajemství přírody
a mnoho dalšího.

A kdo by neměl ještě dost, pro toho je
akce V únoru na ledu
(více informací
naleznete na webu
DDM Praha 9.)




Výlet
10)b%,07¾,"3/&7"-
¾
na Monínec
Pojeď s námi o jar 7¾-&5%0J2-"/%*"
ních prázdninách
lyžovat! Tento kurz
je určen pro mírně
-:Ã07"o,"
pokročilé lyžaře,
/".0/ /$* 
kteří by se rádi
zlepšili. Sjezdovky
na Monínci jsou červené úrovně (i když

trochu lehčí), je
+BSOêTQPSUPWOêQċêNÜďēÆL
#BUNBO XPNBO BDBEFNJF
proto potřeba umět
alespoň obloučky
v pluhu. Lyžovat
pojedeme 27. února 2020. Kapacita
kurzu je omezena,
Jarní příměstské tábory
bereme pouze 11 dětí (věk 10Poslední volná místa nabí14 let), o které se budou starat
zíme na Jarním sportovním
dva naši instruktoři. Rezervapříměšťáku se zimními a nece na webu DDM Praha 9.
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tradičními sporty. Můžete si
vyzkoušet curling, nebude
chybět bruslení na ledě, lakros, ultimate-fresbee a mini
tenis. Připraveny budou také
drobné pohybové hry uvnitř
a venku.
Ještě máte možnost přihlásit
se na tábor Batman (women)
academie. Zkus se stát Batmanem nebo Batwoman a zažít
jeho academii, která je určena
pro dámy a gentlemany. Zažiješ týden plný her, vyzkoušíš
si, jak správně pracovat s penězi či se staneš umělcem.
Poznáš, jak se správně chovat
ve společnosti, a hlavně poznáš nové kamarády.
Vše o našich akcích a aktivitách naleznete na stránkách
www.ddmpraha9.cz [mb
INFO
Dům dětí a mládeže Praha 9
Měšická 720/2, Praha9
www.ddmpraha9.cz
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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. [

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.

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

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 od 19-6 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích rovněž nonstop.
Kontakt: +420 283 842 222, +420 266 08 3301

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.
Termíny: 12. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5., 17. 6. 2020
V hale nové radnice Sokolovská 14/324, Praha 9 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.

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 otázkou 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).

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

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

Termín: 5. 2., 19. 2., 26. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 6. 5.,
13. 5., 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. 2020
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny budou
rozdávat od 14.30 hodin pořadová čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území Prahy 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9). Další informace získáte v infocentru.
Římskokatolická farnost při kostele
sv. Václava, U Proseckého kostela 3/5,
Praha 9 - Prosek, tel.: 605 570 012
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 18.00; neděle 10.00, 18.00
Mimořádné bohoslužby naleznou zájemci
spolu s dalšími informacemi na webu
farnosti: http://farnostprosek.cz/

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

S VAT Y N Ě K R I S TA K R Á L E

EVANGELICKÁ CÍRKEV

POLICIE ČR 158

Policie ČR, Místní oddělení
Prosek

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

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

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

Policie ČR, Místní oddělení
Vysočany

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

M ĚS TS K É

ČÁ S TI
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MP PRAHA 156

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

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

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje spalování
vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích
na území hl. m. Prahy, schválilo Zastupitelstvo hlavního města
Prahy 19. září 2019.

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. Stromky jsou
do vozů na komunální odpad
nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz
bude probíhat ještě po celý
únor.
Výjimka platí pro umělé
stromky. Pokud už stromek
dosloužil, rozhodně nepatří
do kontejneru na tříděný či
směsný odpad, ale do sběrného dvora. [

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. V souvislosti s tím byl od 1. dubna 2017 zrušen kontejner na
hliníkový odpad na vysočanské radnici.

Ve Sbírce právních předpisů
hlavního města Prahy byla
tato obecně závazná vyhláška
publikována pod č. 11/2019 Sb.
hl. m. Prahy.
S účinností od 1. října 2020
je touto vyhláškou zakázáno
na celém území hlavního města Prahy spalovat uhlí, uhelné
brikety a koks ve spalovacích
stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu
300 kW a nižším s výjimkou
zdrojů, které slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, nejsou-li navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace
a dosahují-li alespoň emisních
parametrů 3. emisní třídy.
S účinností od 8. října 2019
je dále touto vyhláškou zakázáno po dobu vyhlášení smogové situace na celém území
hlavního města Prahy spalovat
všechny druhy pevných paliv
v krbech, kamnech a jiných
spalovacích zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu
300 kW a nižším, které nemají sloužit jako hlavní zdroj
vytápění objektu. Tento zákaz
tedy dopadá jen na doplňkové
spalovací zdroje, které jsou
určeny pouze pro příležitostné

vytápění. Informaci o vyhlášení smogové situace společně
s informací o tomto zákazu
přitom hlavní město Praha
zveřejní po vzniku smogové
situace na své úřední desce
a webových stránkách.
K dozoru nad plněním výše
uvedených povinností jsou
v souladu se Statutem hlavního města Prahy příslušné
úřady městských částí Praha
1-22.
K případnému sankcionování neplnění výše uvedených
povinností jako přestupku
proti pořádku v územní samosprávě jsou pak v souladu
se Statutem hlavního města
Prahy příslušné úřady všech
městských částí.
Pro výměnu emisně nevyhovujících kotlů mohou lidé
využívat kotlíkové dotace,
o které šlo žádat od 21. října
2019. Podrobné informace
ke kotlíkovým dotacím jsou
k dispozici na Portálu životního prostředí hlavního města
Prahy. Další možností podpory výměny nevyhovujících
zařízení bude dotační program
Čistá energie Praha, který
hlavní město vyhlásí na začátku roku 2020. [

Přehled stanovišť tříděného odpadu, kde jsou umístěny kontejnery
na kovové obaly:

Sběrný dvůr pro Prahu 9

Drahobejlova 1215/28
Drahobejlova 956/51
Habartická 500/48
Hrdlořezská 366/14a
Jablonecká 708/30
Jablonecká 714/40
Jablonecká 718/3
Klíčovská 293/20
Kovanecká 2295/9
Kovářská 1414/9
Kovářská 978/25
Kytlická 764/33
Lihovarská 1093/10
Litvínovská 286/15
Litvínovská 518/40
Lovosická 661/1
Na Harfě 935/5d
Na Rozcestí 1328/8
Na Vysočanských vinicích 824/8
nám. Na Balabence 1433/8

Pod Šancemi 44/1, Praha 9
Tel.: +420 284 098 581
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Novoborská 371/10
Novoborská 620/27
Novoborská 649/9
Odlehlá 321/67
Paříkova 354/5
Pešlova 341/3
Pešlova 356/12
Pod Strojírnami 707/13
Poděbradská 777/9
Podvinný mlýn 2126/1
Podvinný mlýn 2281/12
Prosecká 681/119
Rubeška 383/4
Skloněná 551/12
Střížkovská 550/33
Vysočanská 233/93
Vysočanská 554/69
Vysočanská 572/41
Vysočanské nám. 218/4
Zakšínská 571/8

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).

Velkoobjemové kontejnery
Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) je v lednu a únoru 2020, stejně jako v předchozích letech, přerušena.
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Mobilní sběr nebezpečného odpadu
V rámci mobilního (zastávkového) sběru nebezpečného odpadu je v Praze každoročně realizováno na 300 svozů zhruba
po osmi zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady. Od roku 2016 probíhá sběr také v sobotu
a od roku 2019 je možné odevzdat rovněž jedlé potravinářské tuky a oleje z domácností.
V rámci mobilního sběru jsou
ZDARMA odebírány tyto nebezpečné odpady:
 zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
 olej a tuk
 barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 léčiva
 baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady
musí být předány v pevně
uzavřených nádobách,
jedlý olej a tuk (v uzavřených
PET lahvích).
Nelze odevzdat:
stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.
Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl.
m. Prahy odevzdávat zdarma.
Před odevzdáním odpadů při

mobilním sběru jsou ale povinni prokázat se občanským
průkazem, aby tak doložili
svůj trvalý pobyt na území
Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny
trasy mobilního sběru na území města, a není tedy nutné
mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr
aktuálně probíhá.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné
zastávce podle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto
vozidla na telefonním čísle
601 389 243 nebo 731 451 582.
Mobilní svoz zajišťují vždy dvě
vozidla současně, je tedy nutné
řidiči sdělit, v jaké městské
části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno,
jaké vozidlo bude danou trasu
svážet. Z tohoto důvodu se
může stát, že budete muset
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křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

8.00–8.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

8.40–9.00

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

9.10–9.30

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

15.30–15.50

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

9.40–10.00

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

16.00–16.20

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

10.10–10.30

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

16.40–17.00

ul. Vysočanská 243

10.40–11.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

17.10–17.30

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetínská

11.10–11.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

17.50–18.10

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

11.40–12.00

U Smetanky (u potravin Lidl)

18.30–18.50

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

15.00–15.20

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

8.00–8.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

15.40– 16.00

8.30–8.50

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

16.10–16.30

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

14. 11. – So

do nádob na směsný odpad
nebo dalších nádob určených
na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto
nádob hrozí občanům pokuta
ve výši do 100 000 Kč dle § 4
odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích. [

15.00–15.20

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji
24. 3. – Út
12. 5. – Út
9. 6. – Út
11. 8. – Út
8. 9. – Út

kontaktovat obě telefonní čísla.
Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání
s nebezpečným odpadem,
neváhejte nás kontaktovat
na tel.: 236 004 457.
Nebezpečné odpady, stejně
jako další vytříditelné druhy
odpadu, je zakázáno ukládat

8. 4. – St
22. 7. – St

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

9.00–9.20

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

16.40–17.00

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

9.40–10.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

17.10–17.30

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

10.10–10.30

ul. Vysočanská 243

17.40–18.00

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

10.50–11.10

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetínská

18.10–18.30

U Smetanky (u potravin Lidl)

11.30–11.50

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

18.40–19.00
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Vánoční jarmark s Českou spořitelnou
Do projektu České spořitelny a.s. pro žáky 4. ročníku Abeceda peněz se v říjnu 2019 zapojila 4. A ze Základní školy
Litvínovská 600. Cílem projektu je výchova k finanční gramotnosti.
Děti navštívily pobočku České
spořitelny na Proseku, kde
si prohlédly její zázemí, vyzkoušely si zacházení s bankomatem, navštívily i trezor,
kde viděly bankovky cizích
měn a uviděly, jak vypadá
milion korun. Tam se seznámily s projektem, podepsaly
smlouvu o půjčce, a tak započala druhá fáze projektu.
Děti založily vlastní ﬁrmu,
zvolily si pro ni název Hvězdy,
rozdělily si personální obsazení ﬁrmy, stanovily časový
harmonogram, upravily podnikatelský plán a provedly
marketinkový průzkum v rodinách. Naše ﬁrma Hvězdy
vyráběla vánoční dekorace
po celý listopad v hodinách
výtvarné výchovy. Také účetní
oddělení zaznamenávalo výdaje do účetní knihy. Na závěr

druhé fáze podnikatelského
plánu vyrobili naši výtvarníci
pozvánky a výtvarné řešení
stánků. Vyvrcholením projektu byl Dětský vánoční jarmark
11. prosince 2019 v prostorách
České spořitelny a před ní,
který byl velice úspěšný.
Děti s nadšením prodávaly, Bára po celou dobu hrála
na housle koledy. Nakupovali
nejen rodiče, ale i kolemjdoucí, děti prodaly úplně
všechno. Půjčku vrátily České
spořitelně a z výtěžku jarmarku byly v kině před vánočními
prázdninami.
Většina dětí se horlivě do projektu zapojila, velice poctivě
pracovala a vyzkoušela si,
že mít ﬁrmu stojí velké úsilí
a nápady. Účast v projektu
naplnila svůj smysl. [Lia Ruthová,
foto: Šárka Košatecká

Nejlepší motocyklisté z Proseka
Ke každému ukončení motocyklové sezony patří slavnostní vyhlášení nejlepších jezdců, kteří se dokázali v celkovém hodnocení
dostat na první tři místa. Nechyběli mezi nimi ani závodníci z Proseka.
Na galavečeru v budově Autoklubu ČR v sobotu 2. listopadu
2019 při vyhlášení konečného
pořadí mezinárodního mistrovství silničních závodů motocyklů na přírodních okruzích
bodovali i závodníci startující
pod hlavičkou MOTO Prosek –
David Řezáč a Marek Němeček.
David Řezáč na Suzuki obsadil první místo v kategorii
250 Open. Tomuto ocenění
předcházely výsledky v dílčích závodech (Brno –
1. místo, Brno – 2. místo, Staré
Město – 5. místo, Hořice –
1. místo, Kopčany – 4. místo,
Trenčín – 2. místo, Radvanice

David Řezáč na stupních vítězů

– 3. místo, Těrlicko – 4. místo,
Dymokury – 4. místo).

Marek Němeček na KTM
690 v Super mono skončil
celkově třetí (Brno – 3. místo,
Staré Město – 3. místo, Kopčany – 2. místo, Radvanice –
3. místo, Most – 2. místo). [Miloslav Hrdlička, foto: Jaroslav Hudák a archiv

Úspěšný Marek Němeček (vpravo)

závodníků

Žáci z Litvínovské poznávali řemesla
Akce polytechnické výchovy – PolyTechBus proběhla
11. prosince 2019 v Základní škole Litvínovská 600.
Žáci se prakticky seznámili
s řemesly zedník, obkladač
a keramik. Podle plánku si postavili jednoduchý malý domek
z cihel a malty, naučili se řezat
obkladový materiál a sestavit
Ú N OR

2020

věnovat se v budoucnosti některému z řemesel.
Program se konal pod záštitou Ministerstva školství
ČR a Hospodářské komory
ČR a operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Evropské unie.

z něj mozaiku a pracovat s keramickou hmotou – vymodelovali a vyzdobili misku s víčkem.
Děti práce velice zaujala a bavila, bylo to pro ně první a zajímavé seznámení s možností

[Text a foto: Lia Ruthová
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S P O RT

Prosecká Škola Taekwon-do
Dan-Gun přijímá nové členy
V únoru 2020 pořádá
prosecká Škola Taekwon-do
Dan-Gun nábor nových členů.
Přihlásit se mohou už děti
od 5 let, mládež a dospělí.
Díky velikosti oddílu jsou cvičenci rozděleni nejenom podle věku,
ale i podle technické vyspělosti.
Trénink dětské přípravky je veden formou her se zaměřením
na Taekwon-do. Všechny skupiny včetně začátečníků vede mistr
Taekwonda Petr Poklop (7. dan),
nositel nejvyššího technického
stupně dosaženého v ČR.
Bližší informace o náboru
a dubnovém pražském Mistrovství Evropy v Taekwondu
2020 naleznete na webových
stránkách oddílu http://dangun.taekwondo.cz nebo zjistíte na tel.: 603 246 433. [red

Pražské mažoretky ze Sokola Vysočany zase nejlepší
Na mistrovství ČR ve twirlingu, které se konalo 7. prosince
2019, v disciplíně Parade Corps zvítězily dívky z nejstarší
věkové kategorie Pražských mažoretek z TJ Sokol Vysočany.
Twirling je druh sportovního tance, který je kombinací mažoretek, gymnastiky a baletu. Hlavním rozdílem mezi mažoretkou
a twirlingovou tanečnicí je, že v twirlingu se dbá především
na držení těla, práci s hůlkou a taneční kroky, přičemž v klasické
mažoretce se dbá především na držení těla a pochod.
Díky prvnímu místu na mistrovství ČR získaly dívky nominaci na mistrovství světa ve twirlingu, které proběhne 8.-12.
dubna 2020 v Holandsku.
Držíme palce a přejeme hodně úspěchů! [red, foto: archiv PM

Úspěšné mažoretky z TJ Sokol Vysočany.

Badmintonový turnaj a loutkové divadlo
Zimní sousedské setkání v Nových Vysočanech. Přijďte poznat své sousedy 15. února 2020.
V prostorách Inﬁnitu Vysočany – Sportcentra STEP se
v sobotu 15. února uskuteční
badmintonový turnaj a sousedské setkání s programem
pro celou rodinu. Amatérský
turnaj smíšených dvojic je
určen pro všechny generace
a úrovně hráčů. Od dětí až
po dříve narozené. Srdečně vítáni jsou i ti, kteří se necítí být
mistry světa v badmintonu,
i ti, kteří se na sportovní aktivity radši dívají!
28
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Během dne jsou připraveny
také výtvarné a pohybové dílny, muzika, a především loutkové divadlo v podání souboru
Loutky v nemocnici. Přijďte
poznat své sousedy a třeba si
jen společně popovídat. Program je k dispozici zdarma,
turnaj po předchozí registraci!
Více informací a přihlášení
do turnaje: w: pronovevysocany.
cz, fb: facebook.com/novevysocany nebo tel.: +420 733 599 753.
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SC-392124/03

kontaktnímístopropíjemobjednávek

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

SC-392214/02

(opravy,rekonstrukce,montáž,lepeníkamennédýhy)

PR O DE J N A KAME N Y PR O
Spojo vací 17, Praha 9, www.kamenypro.cz

FA J. MACHÁČ

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

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

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

SC-392211/07

 E M E S L N É  P R Á C E

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

SC-392261/02

SC-392075/03

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

I`KSPTLUHWYVZLR\Ja

7YVKLQI`[ȽUH7YVZLR\

KVKUȽ

(SIPUH2HZORHYV]H

SC-392217/02

774
4 849 270

SC-392206/02

2VUa\S[HJLaKHYTH

SC-392083/12

Inzerce v Devítce Mgr. Jaroslav Harviš
telefon: 734 505 923;
e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz

FINANČNÍ POMOC PRO RODINY
S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM
Více než 3 000 rodin z České republiky dostává pravidelnou
ﬁnanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky
každoměsíčním příspěvkům dárců mohou všechny těžkosti
zvládat lépe alespoň po ﬁnanční stránce.
Komu nadace pomáhá? Typicky se jedná o onkologické onemocnění,
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná
postižení, svalovou dystroﬁ i Duchenne, cystickou ﬁ brózu, nemoc
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl
rakovinou jeden z rodičů.
Máte ve svém okolí rodinu s vážně nemocným dítětem? Doporučte jí
pomoc nadace Dobrý anděl. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát
se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.

kultov
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IKÁL
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HU
DBA/
B A/ EX
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XXTTTY / LIBRE
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5 #Ǝ
#Ǝ
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V HHL
HLAVNÍ
AVNÍ
AV
V N ROL
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DYK/
LUKÁŠ
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SC-400025/30

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

SC-400082_01

gB55Y
gB5Y
Y'
Y
'
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SC-400083_01

Komplexní realizace hasících systémů
www.sprinklergroup.cz

SC-400078_06

SC-400083_02

I N Z E R C E

30

DE VÍ TKA

/

MAGAZÍ N

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RA H A

9

ÚNOR

2020

SC-400078_07
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VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

PRVNÍ VÝKUPY
ÚNOR 2020

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

Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

ÚTERÝ 11. 2.
STŘEDA 12. 2.
ČTVRTEK 13. 2.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

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

SC-400048_01

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

