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S L O V O S TA R O S T Y

PŘEČTĚTE SI

4–5 Z radnice

Vážení čtenáři,
když se objevily první informace o covidu, většina
nevěřila, že jsou předzvěstí
pandemie. Když jsme začali
v našich školách používat
PCR testy na místo nespolehlivých antigenních,
hodně lidí nevěřilo, že dokážeme vytvořit systém
spolehlivého, rychlého,
uživatelsky skousnutelného
a ﬁnančně přijatelného testování.
Když jsme naše zkušenosti
nabídli ministerstvu zdravotnictví, ministr ani jeho
úředníci se s námi nebavili.
Asi nám nevěřili. Když jsme
ministerstvo zdravotnictví
zažalovali kvůli nesmysl-
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nému zavření škol, většina
s námi sice souhlasila, ale
nevěřila, že se něco změní.
Jsme zkrátka nevěřící Tomášové.

10–11 Sociální služby
12 Výstavba
13–16 Kultura

Soudní spor s ministerstvem jsme vyhráli. Ale
nebyl to boj právníků, o co
nám šlo. Fakt, že nám soud
dal za pravdu, ukazuje, že
tu chybí smysluplné zákony
o ochraně veřejného zdraví
a o efektivním zvládání pandemie. Nevěříte, že i přesto
všechno se něco změní?
Také jsem nevěřící Tomáš.
Jen nevěřím, že s problémy
nelze pohnout. Stačí věřit
a chtít.

17–20 Život kolem nás
21–22 Rokytka
24–28 Informace
29 Sport
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Nejvyšší správní soud dal Praze 9 za pravdu
Plošné uzavření mateřských a základních škol bylo nezákonné, rozhodl Nejvyšší správní soud ve dvou rozsudcích z 2. června
2021. Dal jimi za pravdu městské části Praha 9, školám i samotným dětem z devítky.
„Děkuji všem pedagogům
a rodičům, kteří žalobu
na zrušení mimořádných
opatření ministerstva zdravotnictví podpořili,“ konstatoval
starosta MČ Praha 9 Tomáš
Portlík a pokračoval: „I když
Nejvyšší správní soud už nestihl rozhodnout o zrušení
nezákonných mimořádných
opatření ministerstva zdravotnictví, protože jejich platnost mezitím vypršela a děti
se vrátily do škol, naše úsilí
nevyšlo nazmar. V budoucnu
se už nebude smět opakovat
situace, kdy vláda bezdůvodně školy uzavře, alespoň ne
podle pandemického zákona. Ten má navíc omezenou
účinnost do února příštího
roku. Věřme, že zákonodárci
zapracují na zákoně o ochraně
veřejného zdraví a smysluplná
opatření, která umožní zvládat pandemie, se objeví také
v krizovém zákoně, jenž platí
při nouzovém stavu.“

Důvod žaloby
Koncem dubna letošního
roku požadovala městská část
Praha 9 spolu se Základní školou Novoborská, Mateřskou
školou Kytlická, rodiči dětí
i samotnými dětmi zrušit mimořádná opatření Ministerstva
zdravotnictví ČR, jimiž byly
(s určitými výjimkami) plošně uzavřeny mateřské školy
a výrazně omezen provoz základních škol (rotační výuka
na prvním stupni a uzavřený
druhý stupeň) v době po ukončení nouzového stavu. Přísná
omezení platila i pro děti, které
měly laboratorně potvrzeno, že
virus v těle nemají.
„To jsme považovali za diskriminační a chtěli jsme, aby
se do škol vrátily všechny
děti s negativním PCR testem na covid-19,“ říká radní
MČ Praha 9 Jana Nowaková
Těmínová, která žalobu připravovala spolu s právníky
z advokátní kanceláře Steidl,
a vysvětluje: „Žaloba stála
na argumentu, že zakazovat
přístup do škol dětem s negativním testem není nezbytné,
proto to stát udělat nesmí. Zákon navíc vůbec neumožňuje
zavírat základní a mateřské
školy plošně.“
Praha 9 podala žaloby dvě,
protože ministerstvo svá rozhodnutí postupně aktualizovalo.
Vycházela přitom z této situace:
4
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1. Paralelně platilo mimořádné
opatření ukládající pravidelné testování dětí.
2. Děti byly podle tohoto opatření testovány dokonce častěji
než zaměstnanci, kteří museli podstoupit antigenní test
na covid-19 jen jednou týdně.
3. Opatření umožňovalo použít PCR testy, které jsou
naprosto spolehlivé.
4. MČ Praha 9 používá při testování dětí v mateřských
školách a žáků v základních
školách PCR testy a do školy
tak chodí pouze ti, u kterých je laboratorně prokázáno, že jsou negativní
na SARS-CoV-2.
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5. První týden testování ukázal
zcela minimální výskyt nakažených i v případě použití
PCR testů. Bylo tedy prokázáno, že školy nejsou místem
masivního šíření nemoci.

Rozsudky
U Nejvyššího správního soudu
o žalobách Prahy 9 rozhodovaly současně dva senáty a oba
se shodly, že ministerstvo porušilo zákon. O nezákonnosti
opatření rozhodly bez jednání,
neboť shledaly tak závažné
vady, že jednat nebylo třeba.
Soud v rozsudcích dal Praze 9 za pravdu, že pandemický
zákon upravuje pouze omeze-

ní výuky nebo jiného provozu
vysokých škol, zatímco plošné omezování mateřských,
základních a středních škol
nepřipouští. Ostatní školy tak
mohou být omezeny jen mimořádnými opatřeními podle
zákona o ochraně veřejného
zdraví, který ovšem není určen pro plošná omezení.
Zákon o ochraně veřejného
zdraví umožňuje pouze „zákaz
nebo omezení styku skupin
fyzických osob podezřelých
z nákazy s ostatními fyzickými osobami". Ustanovení
tedy podle soudu dopadá jen
na lidi podezřelé z nákazy, což
umožňuje uzavřít konkrétní
školy, v nichž se šíří infekce.
Nelze však na jeho základě
plošně uzavřít všechny školy
v Česku z preventivních důvodů.
Nejedná se přitom o jediné
zásahy soudů do rozhodnutí
úřadů při boji s pandemií.
Soudně zrušena již byla např.
opatření ministerstva zdravotnictví omezující volný pohyb,
maloobchod a služby, rozhodnutí pražské hygienické
stanice, která zakázala osobní
přítomnost vysokoškoláků
na výuce a další. mk
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Mimoúrovňové křižovatky – bypassy
dopravy severovýchodní Prahy
Pod pojmem bypass se v kardiovaskulární chirurgii rozumí přemostění zúženého nebo uzavřeného úseku tepny za účelem
zkvalitnění nebo obnovení perfúze tkáně, která se nachází za zúžením. V dopravě severovýchodní části Prahy, kde stále chybí
dokončení Městského i Pražského okruhu, by se takovým bypassem mohly stát mimoúrovňové křižovatky, po nichž devátá
městská část volá už mnoho let.
„Dopravní data jasně ukazují,
že mezi třemi nejvytíženějšími křižovatkami v Praze je
Poděbradská x Kbelská x Průmyslová, kterou denně projede
více než 68 tisíc vozidel. V těsném závěsu za ní je křižovatka
Kbelská x Kolbenova se 60 tisíci auty. Ulice Poděbradská
a Českomoravská se staly
tranzitními pro východní část
Prahy. A protože dobudování
vnitřního i vnějšího obchvatu
Prahy je reálně stále v nedohlednu, snažíme se alespoň
prosadit zkapacitnění těchto
křižovatek, což by zrychlilo
výjezd vozidel z Prahy, tedy
i z naší městské části,“ konstatuje radní pro dopravu MČ
Praha 9 Tomáš Holeček. Zvýšení průjezdnosti na hlavních
tazích devítky bylo i tématem
červnového jednání Komise
pro územní rozvoj a Komise
dopravy Rady MČ Praha 9,
na němž byly prezentovány
změny na Průmyslovém polookruhu a Hloubětínský tunel.

Kbelská v tunelu
Podle nového návrhu zůstává křižovatka Kbelská x
Poděbradská x Průmyslová
v dnešní podobě. Mimoúrovňové křížení tady není možné,
protože jí protínají tramvajové
koleje.
Také zahloubení celé Kbelské ulice pod stávající úroveň
ulice Kolbenovy není reálné
vzhledem k tomu, že v blízkosti křižovatky Kolbenova x
Kbelská v Praze 9 se nachází
železniční nadjezd. Jeho případná přestavba a související
výluka na železniční trati
Praha-Vysočany – Lysá nad

Urbanistická studie Novopacká–Prosecká
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Povrch Hloubětínského tunelu

Labem by si vyžádaly neúměrně vysoké investiční náklady. Tunel by proto vznikl
na Kbelské v nejzatíženějším
místě Průmyslového polookruhu v Hloubětíně – zhruba
od železničního nadjezdu
k Poděbradské ulici. Odbočovací pruhy jsou v křižovatce Kolbenova x Kbelská
(ale i v křižovatce Kbelská x
Poděbradská x Průmyslová)
projektovány na povrchu.
Upustilo se od původně velkoryse plánovaných nájezdů
na komunikaci v podobě tzv.
brýlí, které by neúměrně zatížily prostor v této části silně
urbanizovaného území Hloubětína.
Nové architektonické řešení v podobě Hloubětínského
tunelu by zároveň přispělo
ke zkvalitnění uličního prostoru v Kbelské ulici, např.
absencí protihlukových betonových stěn, vysázením
vegetace, vytvořením tras pro

bezmotorovou dopravu, což
by současně znamenalo lepší
propustnost území pro chodce
a cyklisty, kteří by se tak pohodlně dostali do centra Prahy
nebo naopak po cyklostezkách
z města ven.

Cílem je zvýšení plynulosti
dopravy
Základní podmínkou pro realizaci tohoto návrhu je uspořádání celého Průmyslového
polookruhu jako komunikace
s 2x2 průběžnými jízdními
pruhy a na devítce také zkapacitnění křižovatky Čakovická x Kbelská změnou řazení
do jízdních pruhů.
„Všechny tyto změny by
měly přispět ke zvýšení plynulosti dopravy a rychlejšímu
průjezdu vozidel i devátou
městskou částí. Nejedná se
o zvyšování kapacity komunikací nebo pokusy o tvorbu náhradních tras oproti
Pražskému nebo Městskému

okruhu,“ zdůrazňuje Tomáš
Holeček a dodává: „Kdy se obchvaty začnou budovat, nikdo
neví. Reálnější je, že začnou
práce na přeměně křižovatek
na mimoúrovňové, které se
tak mohou stát dopravními
bypassy na chybějící trase
vnitřního okruhu.“
S navrhovanými změnami
na Průmyslovém polookruhu
a vybudováním Hloubětínského tunelu obě komise Rady
MČ Praha 9 souhlasily. Studie,
pod níž je podepsána ﬁrma
SATRA, projektové, konzultační a inženýrské služby,
nyní začíná řešit problém objízdných tras v době budování
mimoúrovňové křižovatky
Kolbenova x Kbelská a Hloubětínského tunelu. Samotná
stavba by měla trvat čtyři roky
a je třeba najít nové cesty pro
řidiče tak, aby to nepřineslo
dramatické zásahy do dynamické dopravy v této části
Prahy. mk, studie: SATRA

Urbanistická studie Prosecká–Cínovecká
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Podporujeme cyklistiku,
ale nechceme cyklisty mezi auty
Jízdní kola zažívají velký boom. Vidíme na nich sportovce tělem i duší, lidi, pro které je cyklistika relaxem, ale stále častěji se
také stávají dopravním prostředkem nahrazujícím při každodenní cestě do zaměstnání městskou hromadnou dopravu nebo
auto. A na rozmach cyklistiky reaguje i městská část Praha 9.

„Cyklistiku podporuje, nicméně neprosazujeme cyklopruhy na komunikacích
za každou cenu a v každém
místě. Řešení se snažíme najít
v podobě cyklotras co nejvíce oddělených od motorové
dopravy, které budou pro
cyklisty bezpečné, uživatelsky příjemné a jejichž dalším
beneﬁtem je, že neomezují
automobilovou dopravu,“ vysvětluje radní MČ Praha 9 pro
dopravu Tomáš Holeček, sám
velký příznivec cyklistiky.

Důležité je propojení
městských částí
Už v roce 2015 se městské části Praha 9, Praha 14, Praha 18,
Praha 19, Praha 20, Praha-Satalice, Praha-Dolní Počernice,
Praha-Čakovice a Praha-Vinoř připojují k memorandu
o spolupráci při společném
koordinování podpory rozvoje
bezmotorové dopravy.
„V Praze sice existuje koncepce celoměstsky významné
sítě cyklistických tras, ale při
podrobnějším plánování se
ukazují další potřeby v jednotlivých místech nebo se otevírají
nové možnosti. A aby cyklotrasa byla opravdu funkční,
nemůže končit na hranici jedné
městské části. Memorandum
městských část v severovýchodní části Prahy vytváří podmínky
pro vybudování cyklotrasy, jež
bude součástí evropské dálkové
sítě EuroVelo 4,“ konstatuje Tomáš Holeček.
Stopa cyklotrasy sleduje železniční trať z Vysočan
do Horních Počernic a dále
směr Lysá nad Labem. Z hle6
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BUDOUCÍ CYKLOMAGISTRÁLA V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI PRAHY
Etapa 1:
stezka podél ulice Čuprova
nová drážní stezka na tělese bývalé Těšnovské tratě včetně nové
lávky přes Rokytku
trasa náměstí Na Balabence – Nad Kolčavkou – bývalé drážní
těleso – Podvinný mlýn
Etapa 2:
trasa po současných komunikacích: Podvinný mlýn – U Vinných
sklepů – Ke Klíčovu – Nad Klíčovem – Kbelská – Mladoboleslavská
Etapa 3:
nová stezka pod Klíčovskými sady a severně podél železniční tratě
mimoúrovňové překonání Kbelské ulice
trasa Ke Klíčovu – Zálužská – Borská – Rajská zahrada
Etapa 4:
od nové lávky přes Chlumeckou u Rajské zahrady zástavbou
a po nové stezce podél železnice směr Horní Počernice až do ulice
Stoliňská
nová stezka musí respektovat budoucí čtyřkolejnou trať
součástí je i nová lávka přes Pražský okruh

diska celoměstského významu
může mít podobu zeleného
koridoru pro cyklisty i chodce a může tvořit zajímavou
územní osu od Vltavy až k severovýchodnímu okraji Prahy
– směr Polabí a Pojizeří.

Krok za krokem
Budování celé trasy je rozděleno na úseky/etapy. Postupně
jsou připravovány projekty,
krok za krokem realizovány stavební práce, protože
v procesu přípravy je třeba
řešit majetkoprávní vztahy,
koordinovat práci s postupující
výstavbou na jednotlivých územích, rekonstrukcí železniční
tratě apod. Samostatně realizované úseky však už mají svůj
nezastupitelný lokální význam.
„Koncem loňského roku se
nám podařilo získat ﬁnanční
prostředky od hl. m. Prahy
na dokončení cyklostezky
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Etapa 5:
nová stezka od ulice Stoliňská v Horních Počernicích podél jižní
strany železniční tratě až k hranicím hlavního města Prahy
součástí je nová lávka přes ulici Ve Žlíbku
Etapa 6:
Mladoboleslavská – Cíglerova, jedná se o propojení celé oblasti
Prahy 20 a Černého Mostu s pomezím Proseka, Letňany a Kbely
součástí je nová lávka přes Kbelskou
Etapa 7:
Ke Klíčovu – sady Klíčov – nová stezka propojující Prosek a Vysočany (Vysočanská stezka) v trase tělesa bývalé drážní vlečky
chybějící propojení směr SZ-JV mezi Prosekem a Hrdlořezy směr
údolí Rokytky a dále Kyje
Etapa 8:
areál AFI CITY – náměstí OSN
paralelní propojení – chráněný koridor
Etapa 9:
Satalice – Černý Most (podél východní hrany železniční tratě
z Vysočan směr Kbely)

A26, která prochází podél
Rokytky a bude končit na hranici se sousední Prahou 14.
Cyklisté budou mít k dispozici
dva nové úseky smíšené cyklostezky Hrdlořezy I. a II. etapa. Jeden úsek, který se nyní
dokončuje, vede od Hořejšího rybníka podél meandrů
po mostek v ulici Pod Smetankou - Hrdlořezská a druhý – již hotový – od mostku
po staré panelové cestě až
k hranicím s městskou částí
Praha 14-Kyje,“ konstatuje
Tomáš Holeček.
Před dokončením je rovněž
napojení na trasu Y v Hloubětíně, po níž cyklista projede
přes soukromý areál YIT.
Podjezd cyklotrasy pod Kolbenovou ulicí buduje soukromý investor AFI CITY, který ji
tak přivede na EuroVelo 4.
Etapa Ke Klíčovu, jejíž součástí bude i Klíčovský park, by

měla generel cyklotras v této
části dokončit.
„Varianty cyklokřížení přes
Kbelskou s vyústěním a navázáním na Krocínku a přemostění Spojovací od Třešňovky
směrem na Balkán a dále
do Prahy 3 jsou zatím ve stádiu projektu,“ dodává Tomáš
Holeček.
Podporovatelem cyklistiky
je také opoziční zastupitel
městské části Praha 9 Václav
Vislous. K projektu cyklomagistrály v severovýchodní části
Prahy říká:
„Projekt páteřní cyklostezky podél Vysočanské trati
jsme od začátku podporovali.
Je to skvělý příklad toho, jak
využít do velké míry volného
rovinatého území v ochranné
zóně železnice a propojit Balabenku a východní okraj Prahy
s minimálním křížením se
silniční dopravou. I proto jsme
Č E R VENEC
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Trasa cyklostezky v Praze 9 vede kolem nových parků Pod Lávkou, Zahrádky až k hrdlořezským meandrům a dále podél upraveného koryta říčky Rokytka.

Loni v květnu byl dokončen podjezd na cyklostezce pod mostem v ulici Čuprova. Nově
budovaná stezka se nachází na území městských částí Praha 8 a 9 převážně v zastavené části podél koryta říčky Rokytky. Jedná se o část úseku cyklostezky A26 „Rokytka“: Libeň–Vysočany, kde předmětná stavba začíná rampou kousek před mostem
R009 Čuprova, v napojení na stávající cyklostezku, dále pokračuje pod mostem tzv.
vodním prostupem, a končí opět rampou za mostem v napojení na stávající cyklostezku – ulice Nad Kolčavkou. Stavba leží na levé straně břehu Rokytky (ve směru toku).

žádali jeho zařazení do čtyř
hlavních priorit v dopravě
v rámci připravovaného strategického plánu.
Infrastruktura pro cyklisty
je dnes v Praze roztříštěná

a většinou vede po rušných
silnicích. Platí, že čím více lidí
zvolí pro cestu do práce kolo,
tím volnější mohou být silnice
i parkoviště. Daná cyklostezka
navíc bude mít i skvělé volno-

časové využití a mohla by tak
odlehčit dnes již často přetížené trase od Elišky.
Bezpečná alternativa pro
bezemisní dopravu pro ty,
kteří ji mohou a chtějí využít,
ale netroufnou si do silničního
provozu, je dobrou zprávou pro
všechny, včetně řidičů. Praha 9
má v této oblasti velký potenciál dalšího rozvoje. Kromě dokončovaného propojení na Kyje
bychom chtěli například najít
vhodné řešení pro napojení
Proseka z Vysočan.“  Text a foto: mk

EVROPSKÁ DÁLKOVÁ
SÍŤ EUROVELO
Jejím koordinátorem je Evropská cyklistická federace.
Zahrnuje 16 evropských dálkových
cyklotras přesahujících 70 000 km.
EuroVelo v Česku: napříč republikou
z Chebu do Bohumína se vydáte
po EuroVelo 4, podél hranice v minulosti
dělící Evropu na západní a východní
po EuroVelo 13, podél dvou největších
řek Labe a Vltavy z Hřenska do Vyššího
Brodu po EuroVelo 7 či z Jeseníku
k vinicím Jižní Moravy do Poštorné
po EuroVelo 9.

INZERCE

TISÍCE ZÁŽITKŮ
POD OTEVŘENÝM NEBEM

G
PARKIN A
ZDARM
NAVÍC!

Terasy Harfa otevřené
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Ochutnejte skvělý #streetfood a drinky
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Díky, že
Park Zahrádky rozkvetl do krásy
Zahrádky se stejnojmenným rybníkem u říčky Rokytky si obyvatelé devítky užívají už
jste uklízeli Park
od června 2019, ale neustále v něm dochází k dalším vylepšením.
Ode Dne Země 22. dubna do Mezinárodního dne
životního prostředí 5. června
se v městské části Praha 9
konal jarní úklid veřejných
prostranství.
Vysočanská radnice letos podpořila jednotlivce nebo rodiny,
kteří chtěli uklidit okolí svého
bydliště tím, že jim poskytla
pracovní rukavice a igelitové
pytle na odpadky a ve spolupráci s AVE Pražské komunální
služby a.s. zajistila odvoz naplněných vaků.

Tuny odpadu
„Děkuji všem, kteří se do
jarního úklidu v naší městské části zapojili,“ konstatoval po jeho skončení radní
MČ Praha 9 Jan Poupě, a shrnul: „Dobrovolníci se postarali, že z ulic a prostranství
zmizely téměř 2 tuny nepořádku.“mk

Dětské hřiště Vysočanské mirakulum bylo v minulých měsících
doplněno o nové herní prvky,
chodník od Kolbenovy ulice
k parku se díky novému povrchu

stal komfortnějším pro rodiče
s kočárky, závora u přístupu
do parku od ulice U Elektry brání
vjezdu neukázněným řidičům,
kteří tu hledali parkovací místa.

A koncem června bylo otevřeno
Café bistro se sociálním zázemím
pro návštěvníky Zahrádek.
Zkrátka přijďte sem pobýt!
Text a foto: mk
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C H E R I S T E RETO
& BILL ST INKELLNER
EINKELLN
ER
through special arrangemen
t with Music Theatre
International (MTI).
www.MTIShows.com
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Příroda na devítce: Rozmanitost prostředí
přináší lidem stejné výhody jako hmyzu
Styl sečení trávníků v parcích je každoročně hojně skloňovaným tématem. Jak je to v naší metropoli s hmyzí diverzitou a co parkovému pažitu nejvíce prospívá? Povídali jsme si s Mgr. Jiřím Hadravou, entomologem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Nejde si nevšimnout, že v posledních letech výrazně ubývá
množství hmyzu. Proč?
Hlavní příčinou je, že drasticky ubývá prostor, kde může
hmyz žít. Kvůli intenzivnímu
hospodaření z krajiny mizí
řada významných prvků,
jako jsou mokřady nebo staré a mrtvé stromy. Krajina
se zceluje do obrovských
homogenních ploch polí či
jednodruhových lesů a ty
poskytují vhodné podmínky
k životu pouze velmi omezenému počtu druhů.
Jak se v současné době daří
hmyzu v pražských parcích?
Praha je paradoxně přírodně
velmi cenné území, rozhodně
cennější než leckterá venkovská krajina. To je dáno tím, že
Praha byla již založena na přírodně bohatém a pestrém
území, zároveň tu mají dlouhodobou kontinuitu městské
parky, které jsou určeny především k rekreačním a estetickým účelům, a nejsou tedy
pod takovým tlakem intenzivního hospodářského využívání, pod jakým je dnes většina
naší krajiny. Hmyzu se tedy
v Praze daří dobře a ve zdejších parcích můžeme potkat
i celou řadu jinak vzácných
a ohrožených druhů. To ovšem neznamená, že by nebylo
co zlepšovat. Mnohé plochy
městské zeleně jsou třeba zbytečně moc sečené, což hmyzu
samozřejmě nesvědčí.
Který způsob sečení by byl
tedy pro zelené plochy (nejen)
ve městech optimální s ohledem
na hmyzí diverzitu?
To je poměrně jednoduché.
Čím větší diverzitu hmyzu
chceme, tím větší potřebuje-

Modrásek jehlicový
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Soumračník jahodníkový

me diverzitu prostředí. Každý
hmyzí druh má totiž na prostředí trochu jiné nároky,
mnohé druhy navíc vyžadují
kombinaci více různých typů
prostředí najednou. Například
samotářské včely obvykle potřebují k hnízdění zcela holou
zem, ale zároveň je pro ně nezbytné mít v dosahu i kvetoucí
byliny pro sběr pylu. Mnoho
druhů hmyzu třeba potřebuje vzrostlejší vegetaci, která
poskytne úkryt a závětří, ale
současně potřebuje i prosvětlená místa, kde se může vyhřívat, a k tomu ještě musí mít
v dosahu vhodné prostředí pro
vývoj larev. Pokud tedy chceme vyhovět různým druhům,
musíme zajistit pestrou škálu
stanovišť, od teplého a prosluněného nízkého trávníku
přes rozkvetlý bylinný porost
po hustě zarostlý kout. A to
nejsnáze zajistíme tzv. mozaikovou sečí. To znamená, že nikdy neposečeme celý trávník
najednou, ale vždy jen jeho
část. A až posečená plocha
trochu povyroste a vykvete,
můžeme posekat další díl.
Často se setkáváme s názorem,
že návštěvníci parků preferují
spíše krátký travní porost…
To je otázka osobního vkusu
každého člověka. Mě třeba naopak od malička táhly takové
ty zarostlejší kouty zahrad,

které působily jako z pohádek
od Jiřího Trnky. Ale na mozaikově sečené ploše si na své
přijde každý: kdo se chce
posadit na nízký posečený
trávník, najde ho tam. A kdo
si chce natrhat květiny, najde
je hned vedle. Rozmanitost
prostředí přináší lidem stejné
výhody jako hmyzu, každý si
může najít to, co nejlépe odpovídá jeho nárokům.
Možná že zde panuje i obava
z travních alergií...
Ani to bych neviděl tak černobíle. Častým sečením škodíme
především dvouděložným
bylinám, které jsou opylovány
hmyzem a svůj pyl do ovzduší
nešíří. Naopak ty alergenní,
větrosprašné trávy se se sečí
vyrovnají snadno, a v často
sečeném porostu proto začnou
převažovat. Ač sám mám velmi
silnou alergickou reakci na pyl
trav, tak mnohem raději vidím
rozkvetlou louku i s trochou
těch alergenních trav než potenciálně velmi alergenní trávník udržovaný neustálou sečí
ve sterilním stavu. Navíc kromě
alergie na pyl existuje i alergie
na posečenou trávu, a tito alergici nejvíce trpí právě při sečení.
Je možné umístit do městských
parků nějaké další vhodné prvky, které mohou podpořit výskyt ubývajícího hmyzu?
DEV ÍTKA
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Rozhodně mrtvé dřevo. Staré
stromy s dutinami a tlejícím
dřevem, padlé kmeny nebo
stojící torza uschlých stromů
byly v naší krajině odjakživa
všudypřítomné. Dnes jsou
druhy, které se tato prostředí naučily využívat, značně
ohroženy (a to nejen hmyz,
ale také třeba ptáci, netopýři
nebo houby). Mezi lidmi je
bohužel rozšířena představa, že mladé zdravé stromky
jsou ty nejlepší, ale že jakmile
začne strom chátrat, má být
odstraněn. Jenže naopak,
právě ty staré, umírající nebo
i mrtvé stromy jsou pro další
život mnohem významnější
než mladé a zdravé stromky.
V městských parcích je samozřejmě potřeba zvážit i bezpečnostní rizika, aby staré
stromy neohrožovaly návštěvníky, ale i třeba torzo stromu
ležící bezpečně na zemi nebo
ponechaný dva metry vysoký
pařez mohou mít pro hmyz
obrovský význam. A potom by
pomohly tůňky, mokřady či
kaluže. Terén se v parcích často srovnává, aby nikde nezbyla
prohlubeň, ve které by zůstávalo bláto a kaluže. Jenže tím
pak všechna voda odteče pryč,
a kromě toho, že máme park
vyprahlý, zase obíráme o prostor k životu spoustu druhů
živočichů vázaných na vodní
nebo zamokřené prostředí.
Pavlína Ráslová, foto: Petr Černý
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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
Vstup do centra pro seniory je možný pouze s potvrzením o očkování nebo negativním testem a s respirátorem. Prosíme o dezinfekci rukou a dodržování rozestupů (2 m). Aktivizační programy jsou maximálně pro 10 osob ve skupině. Změna programu je
vyhrazena podle aktuální pandemické situace a vládních nařízení. Děkujeme za pochopení.
LETNÍ, PRÁZDNINOVÝ PROGRAM:
1. 7. 2021 - ČTVRTEK
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra,
kterou zvládne každý senior 9:00 – 10:00
Letní taneční zumba – kurz pro seniory (pohyb,
posilování, tanec) zdarma 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty, Scrable 12:00 – 15:00
2. 7. 2021 - PÁTEK
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty, Scrable 10:00 – 12:00
5.-6. 7. 2021
Státní svátek – zavřeno
7.-16. 7. 2021
Dovolená – zavřeno
19. 7. 2021 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (Knoﬂík,
Jablonecká 723/4) 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní taneční zumba kurz pro seniory (pohyb,
posilování, tanec) zdarma 10:00 – 11:00
Dílna pro šikovné ručičky – „korálkování“
(drobné výrobky) 13:30 – 15:00

20. 7. 2021 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (Knoﬂík,
Jablonecká 723/4) 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty, Scrable 12:00 – 15:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
21. 7. 2021 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (Knoﬂík,
Jablonecká 723/4) 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat) 9:00 – 14:00
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra,
kterou zvládne každý senior 9:00 – 10:00
Společenské hry – karty, Scrable 10:00 – 14:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
12:00 – 15:00
Letní posezení na terase s kytarou a grilováním!
Přijďte si zazpívat známé trampské a další
písně a ochutnat jídlo z grilu. Jste srdečně
zváni! 14:00 – 16:00
22. 7. 2021 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (Knoﬂík,
Jablonecká 723/4) 8:15 – 9:15
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
14:00 – 16:00

23. 7. 2021 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (Knoﬂík,
Jablonecká 723/4) 8:15 – 9:15
Turistická vycházka z Líbeznic do Panenských
Břežan. Cesta vede pouze lesem, délka 8 km. Návštěva břežanského zámku – památníku odboje,
Santiniho kaple. Vstupné 45 nebo 65 Kč. Zpět
do Prahy-Kobylis busem. Sraz v obci Líbeznice
na stanici Líbeznice I. v 8:30 hod. Do Líbeznic jezdí
ze stanice metra „C“ Ládví, autobusy č. 348, 368
nebo 369, zhruba po 5 minutách. 8:00 – 14:00
26. 7. 2021 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (Knoﬂík,
Jablonecká 723/4) 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní taneční zumba kurz pro seniory /pohyb,
posilování, tanec/ zdarma 10:00 – 11:00
Dílna pro šikovné ručičky – svícny z betonu
(s sebou prázdné kelímky) 13:30 – 15:00
27. 7. 2021 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (Knoﬂík,
Jablonecká 723/4) 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz 9:00 – 10:00
Letní ping-pong na zahradě 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty, Scrable 12:00 – 15:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00

28. 7. 2021 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (Knoﬂík,
Jablonecká 723/4) 8:15 – 9:15
Turistická vycházka do přírodní rezervace Šárecké údolí, popř. možnost koupání v přehradě
Džbán. Sraz v Centru pro seniory v 8:30 hodin,
nebo na konečné tram. 26 v 9:30 hod.
29. 7. 2021 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (Knoﬂík,
Jablonecká 723/4) 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra,
kterou zvládne každý senior 9:00 – 10:00
Letní taneční zumba kurz pro seniory (pohyb,
posilování, tanec) zdarma 10:00 – 11:00
Společenské hry – karty, Scrable 10:00 – 14:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
12:00 – 16:00
30. 7. 2020 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma (Knoﬂík,
Jablonecká 723/4) 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra,
kterou zvládne každý senior 9:00 – 10:00
Společenské hry – karty, Scrable 12:00 – 15:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
12:00 – 15:00

Letní kempy pro žáky základních škol
V návaznosti na Výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s názvem Letní kempy 2021 vytvořily organizace AIRFORCE a ZŠ PRO DĚTI, z.s., program letních příměstských táborů,
které se konají v areálech školských zařízení a jejich okolí.
Jedná se celkem o 200 pětidenních příměstských kempů
v měsících červenec a srpen.
Projekt je personálně zajištěn
učiteli, lektory a studenty pedagogických oborů, přičemž
na jeden tábor čítající 15-20
dětí připadají dva lektoři.
Prázdninový projekt má sloužit jako podpora vzdělávání
dětí v souvislosti s uzavřením
škol v důsledku pandemie
koronaviru. Kempy jsou pro
děti zcela zdarma a zahrnují
osmihodinový program s lektory, oběd, dvě svačiny a pitný
režim po celý den.

Jak to probíhá
Dětem je denně zajištěna
osmihodinová péče. Každý
kemp trvá vždy pět dnů, přičemž děti absolvují každý den
celkem čtyři devadesátiminutové sportovní a zábavně-výukové bloky.
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Témata bloků jsou: všeobecný pohybový rozvoj,
environmentální vzdělávání,
teambuildingové aktivity,
moderní hudební výchova.
Využívána jsou prioritně
venkovní hřiště, tělocvična
školy, třída, a pokud to umožňují podmínky, také blízká
okolí školy. red
INFO
Přihlášky probíhají pomocí rezervačního
systému na adrese zsprodeti.cz.
Více informací získáte prostřednictvím
e-mailu: airforcekempy@seznam.cz.
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PROSEKNEME už pojedenácté
Klub Harfica a Proxima Sociale pořádají 11. ročník komunitní
akce PROSEKNEME.
Ve čtvrtek 26. srpna od 14
do 18 hodin bude v parku Přátelství na Proseku pro dětské
návštěvníky (i jejich dospělý
doprovod) připravena zdarma řada zajímavých aktivit.
Svoji kreativitu si budou moci

vyzkoušet ve výtvarné dílně nebo při graﬃti art. Pro
sportovní nadšence se bude
pořádat turnaj ve fotbálku.
Svoji zručnost si může každý
vyzkoušet u žongléra. A určitě
všem návštěvníkům doporu-

Terénní program Prahy 9 a volnočasový klub Harfica MČ 9 zvou děti a mladé lidi
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čujeme využít služeb kadeřnického salonu.
Několik zajímavých aktivit na odpoledne připravuje
i Dům dětí a mládeže Praha 9.
Bude možné zapózovat ve fotokoutku a odnést si odtud
pěknou vzpomínku. A těšit
se můžete rovněž na setkání
s youtuberem nebo parkouristou Sahirem.
Bistro na kolečkách pro
všechny návštěvníky připraví
výborné občerstvení a celé
odpoledne se o hudební produkci bude starat DJ BA2S.
Na závěr pestrého dne i letos
proběhne slosování tomboly
s překvapením. Těšíme se
na každého, kdo bude chtít
s námi strávit zajímavé a pohodové srpnové odpoledne.
Poděkování patří MČ Praha 9 a Magistrátu hlavního

Ilustrační foto z minulých ročníků komunitní akce PROSEKNEME

města Prahy za poskytnutí
ﬁnancí na tento již tradiční
srpnový projekt. JDZ

Blahopřejeme!

ČTVRTEK

26.08. 2021 od 14 do 18 hod

PARK PŘÁTELSTVÍ

KADEŘNICKÝ SALON / ŽONGLÉR / DJ BA2S /
FOTOKOUTEK/
FOTBÁLEK / GRAFITI ART / VÝTVARNÁ DÍLNA
Parkour je na vlastní nebezpečí. Upozorňujeme návštěvníky akce, že
organizátoři zde pořizují fotodokumentaci za účelem prezentace a archivace.
Akci organizuje:
PROXIMA SOCIALE
IG/TT NaTveStrane
Jablonecká 718 P9
t9@proximasociale.cz

Akci podporuje:
KLUB HARFICA
FB Klub Harfica
Harrachovská 422 P9
723 520 415

101. narozeniny oslavila v květnu letošního roku Marie
Krbcová. Přejeme hodně zdraví a svěží a veselou mysl.

JUBILANTI

80 let
Jarmila Vysoudilová
Petr Císař
Vladimír Kubale
Jan Schmalz
Jan Gala
Stanislav Seniov
Zdenka Fastová
Jana Končická
Jiří Seibert
Blanka Švábová

Pavel Beierl
Jiří Vávra
85 let
Milena Kopecká
Vladimír Seifert
Věra Štvánová
Ladislav Červený
Josef Vojáček
Aleš Frabša
Olga Lustigová

Karel Vršník
Růžena Votrubcová
Božena Hermanová
Božena Vychodilová
Stanislav Šilhán
90 let
Oldřich Matouš
František Sojka
Zdeněk Kučera
Anna Kopsová

Zdeňka Ryčlová

93 let
Miroslav Záruba

91 let
Josef Kadlec
Miroslav Tripes
Raisa Frolová
Jaroslav Hajský
Miloš Vencovský

Blahopřejeme!

94 let
Jiřina Žižkovská
Vlasta Kupsová
Marie Sokolíková
95 let
Hana Klusáková

92 let
Eva Kolárová

Upozornění:
Na základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je nutné, aby se zveřejněním svého jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka jubilant souhlasil. K životnímu jubileu 80, 85, 90 let
a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci od starosty MČ Praha 9. Součástí je i lístek, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda chtějí zveřejnit své jméno mezi jubilanty, či nikoliv. Jména jubilantů jsou
proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud má redakce souhlas jubilanta do 10. dne v měsíci, je jeho jméno zveřejněno v následujícím měsíci.
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Reprezentativní sídlo lékařů
vzniklo v Drahobejlově
V roce 1932 byla dokončena nová budova Trioly v Drahobejlově ulici v Praze-Libni. Železobetonovou budovu o celkové ploše 3000 m² ve funkcionalistickém stylu navrhl známý pražský architekt Ing. Richard Goldreich. Dům si svůj charakter udržel
do dnešních dní, třebaže v listopadu 2020 byl zkolaudován jako Dům lékařů, reprezentativní sídlo České lékařské komory.
Proč se lékařům líbila právě bývalá libeňská továrna,
k čemu bude sídlo lékařů
sloužit a co všechno v něm
je, i o tom jsme si povídali
s prezidentem České lékařské
komory MUDr. Milanem Kubkem, který s vizí Domu lékařů
přišel.
Pane doktore, co vás vedlo
k myšlence, že Česká lékařská
komora potřebuje reprezentativní sídlo?
Myšlenkou získat nové prostory pro sídlo České lékařské
komory jsem se začal zabývat
na jaře roku 2016, kdy jsem
si uvědomil, že peníze uložené na termínovaných účtech
komoře již prakticky nevynášejí žádné úroky, zatímco
za pronájmy prostor na přednášky a na jednání musíme
platit stále více. Inspirací mi
byla sídla lékařských komor
v okolních zemích – v Německu, Rakousku, Polsku, ale
třeba i ve Slovinsku.
Ovšem důvodů, proč realizovat takovýto ambiciózní
projekt, bylo více. Kromě toho,
že investice do nemovitostí
byla nejjistějším zhodnocením
peněz ČLK, jsem si uvědomoval, že pouze ekonomicky silná
a na státu nezávislá komora
může efektivně prosazovat
profesní zájmy lékařů. Dům
s vlastním vzdělávacím centrem
měl také umožňovat rozvoj celoživotního vzdělávání s tím, že
lékaři si navíc budou přednášky
a kurzy zde pořádané více identiﬁkovat s komorou. A v neposlední řadě jsme počítali s tím,
že nový Dům lékařů poskytne
prostory i jiným lékařským organizacím, které projeví zájem,
a přispěje tak ke sjednocování
lékařského stavu.
Měl jste podporu pro tuto vizi
u svých kolegů?
Někteří sice pochybovali,
protože jim projekt připadal až příliš ambiciózní, ale
většina delegátů lékařského
sjezdu v roce 2016 se záměrem zakoupit v širším centru
Prahy dům pro sídlo ČLK
souhlasila. Mnoho z nich také
12
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povolení. Rekonstrukce začala
v listopadu 2019 podle projektu Ing. arch. Jiřího Rymeše,
který vrátil budově její původní čistě funkcionalistický ráz.
Opravili jsme vše, od sklepa
po střechu – všechny interiéry
včetně osvětlení, klimatizace,
rozvodů, nová okna, zateplení
budovy… A musím říct, že při
výběru stavebníka jsme měli
šťastnou ruku. Regionální
ﬁrmu Termitan, s. r. o., pana
stavitele Nevorala nezastavila
ani epidemie nemoci covid-19
a 20. listopadu 2020, tedy rok
po zahájení stavby, jsme obdrželi kolaudační souhlas.

Dům lékařů v Drahobejlově ulici 27 v Libni

Vzdělávací centrum

Lékařský klub

Budova i její interiér má původní čistě funkcionalistický ráz

na něj přispělo v dobrovolné
sbírce Lékaři sobě. Konkrétně
do konce června darovalo 709
dárců-členů komory celkem
2 420 377 Kč, 23 okresních
sdružení komory částku
882 300 Kč a šest místních organizací LOK-SČL 366 000 Kč.
Moje představa o tom, že společné sídlo přispěje ke sjednocování lékařského stavu,
se tak začala naplňovat ještě
dřív, než bylo otevřeno.
Proč se lékařská komora rozhodla právě pro koupi bývalého
továrního objektu v Drahobejlově ulici?
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Vhodnou nemovitost jsme
hledali rok. Měla mít nejen dostatečnou plochu pro kanceláře
a služební byt, ale především
pro přednáškový sál a seminární místnosti pro vzdělávací
akce. Důležitá pro nás byla rovněž dostupnost MHD a možnosti parkování. Limitující byly
i ﬁnanční možnosti komory.
A nakonec jsme získali krásnou
funkcionalistickou budovu.
Jak dlouho trvala rekonstrukce?
Dům plný nájemníků jsme
převzali v lednu 2018. Nájemní
smlouvy jsme postupně ukončovali a vyřizovali stavební

Co všechno je v Domě lékařů?
Více než 2 tisíce metrů čtverečních kanceláří a 330 metrů
čtverečních suterénních prostor pro archiv ČLK.
Vlastní vzdělávací centrum
– posluchárna pro 200 lidí
s kompletním zázemím, další
učebna pro 50 posluchačů
a prostorné foyer se nachází
v prvním patře.
Další dvě učebny či zasedací místnosti ve variabilním
provedení s mobilní akusticky
nepropustnou stěnou, zázemí
oddělení vzdělávání a kanceláře, které mohou sloužit
i okresním sdružením komory, pokud projeví zájem, nebo
si je mohou pronajmout další
lékařské organizace, se nachází ve druhém patře.
Ve třetím patře jsou centrální kanceláře ČLK a zasedací
místnosti pro orgány komory.
Atraktivní prostory s atypickou válcovou klenbou
a výhledem budou lékařským
klubem, kde se mohou odehrávat společenské a kulturní
akce, včetně komorních koncertů a výstav. Ostatně mezi
lékaři je spousta amatérských
umělců, kteří se tu budou moci
prezentovat. Bude zde i stálá
expozice historických lékařských přístrojů a starých knih,
tedy malé lékařské muzeum.
Přízemní prostory Domu
lékařů jsou pak určeny ke komerčnímu využití.
Děkuji za rozhovor mk, foto: ČLK
Č E R VENEC
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Letní scéna Harfa
Letní divadelní představení na střeše obchodního centra
Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a v Praze 9, můžete
navštívit od 11. července do 5. září 2021. Již desátý ročních
divadelní přehlídky zahájila 30. června hra Caveman. Změna
programu vyhrazena.
11. 7. ve 20.00
Rukojmí bez rizika
Francouzská komedie s kriminální příchutí. Pytel uloupených peněz dokáže oživit
i sebevraha. Jenže policii taky...
Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný/Svatopluk Skopal, Jana
Boušková/Jana Malá/Marcela
Peňázová, Martin Davídek/
Martin Zahálka, Lenka Zahradnická/Barbora Šťastná/
Kateřina Petrová, František
Skopal/Martin Zahálka ml.
12. 7. ve 20.00
Kdo nepláče, není Čech!
One man show známého komika Lukáše Pavláska, ve které se dozvíte, který národ je
nejlepší na světě a kde začíná
zóna debilů.
Hrají: Lukáš Pavlásek
13. 7. ve 20.00
Natěrač
Ten chlap má vymalováno!
Bláznivá komedie o tom, jak
neúspěšný herec, živící se momentálně jako malíř pokojů,
získá nečekaně svou životní
roli...
Hrají: Leoš Noha, Barbora
Mottlová, Eva Decastelo
14. 7. ve 20.00
Normální debil
Deník puberťáka aneb Mé
dětství v socialismu. Originální retrokomedie z dob dávno
minulých.
Hrají: Zbigniew Kalina, Leoš
Noha, Lenka Zbranková,
Veronika Čermák Macková

rová/Kamila Špráchalová, Eva
Čížkovská, Barbora Šťastná, Ladislav Županič/Miloslav Mejzlík

19. 7. ve 20.00
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.
Hrají: Leoš Noha, Lukáš Langmajer, Lucie Zedníčková, Barbora
Mottlová, Eva Decastelo/Kristýna
Podzimková, Libor Jeník
A do pyžam!

20. 7. ve 20.00
Příště ho zabiju sám!
Bláznivá komedie o tom, co
vše se může přihodit poté,
když úctyhodný politik nalezne během schůzky se svou
milenkou mrtvolu v hotelovém pokoji.
Hrají: Leoš Noha, Michaela
Kuklová, Lukáš Langmajer,
Barbora Mottlová, Eva Decastelo, Libor Jeník, Lukáš Rous
22. 7. ve 20.00
Liga proti nevěře
Hledáte návod, jak vyřešit
milostný troj- až čtyřúhelník?
Situační komedie Zdeňka
Podskalského...
Hrají: Ivo Šmoldas, Michaela
Kuklová, Veronika Arichteva,
Petr Mácha
25. 7. ve 20.00
Normální debil
26. 7. ve 20.00
A do pyžam!

15. 7. ve 20.00
Co vy na to, pane Šmoldasi?
Večer plný humoru a písniček
s oblíbeným moderátorem,
básníkem a překladatelem Ivo
Šmoldasem.
Hrají: Ivo Šmoldas, Viktor Sodoma

27. 7. ve 20.00
Caveman
Caveman je nejen obhajobou
jeskynního muže, ale především i obhajobou inteligentního humoru. Dlouho u nás
nevídanou!
Hrají: Jan Holík/Jakub Slach

18. 7. ve 20.00
Drahá legrace
Nemusíte mít peníze, stačí,
když si lidé kolem myslí, že je
máte. Volné pokračování slavné komedie Blbec k večeři.
Hrají: Josef Carda/Pavel Kikinčuk, Jan Čenský/Jan Šťastný,
Martin Zahálka, Vlasta Žeh-

28. 7. ve 20.00
Skleněný zvěřinec
Slavnou hru Skleněný zvěřinec napsal americký autor
Tennessee Williams se silně
autobiograﬁckými prvky ze
své vlastní rodiny.
Hrají: Simona Stašová, Andrea
Daňková/Kamila Trnková,
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Jaromír Nosek/Filip Cíl, Adam
Vacula/Zdeněk Piškula

29. 7. ve 20.00
Cavewoman
Volné pokračování kultovní
komedie Caveman, které se
s vtipným nadhledem zamýšlí
nad věčným soubojem obou
pohlaví, nabízí trochu jiný
pohled na lásku a partnerské
vztahy a na to, co dělá muže
mužem a ženu ženou.
Hrají: Daniela Choděrová
1. 8. ve 20.00
S tvojí dcerou ne!
Současná komedie plná krkolomných situací a trapasů
o tom, jak snadné je spadnout
do manželské krize, ale jak
z ní ven...?
Hrají: Petr Nárožný, Naďa
Konvalinková, Týna Průchová,
Karolína Vágnerová, Zuzana
Slavíková, Dagmar Novotná,
Martin Zahálka, Pavel Kikinčuk, Antonín Procházka, Viktor Limr, Vilém Dubnička

dobrodružství sympatického
venkovana....
Hrají: Petr Nárožný, Jan Šťastný, Simona Postlerová, Týna
Průchová, Jarmila Švehlová,
František Skopal, Martin Sochor, Barbora Petrová, Jana
Malá, Miroslava Pleštilová,
Malvína Pachlová, Jan Čenský

4. 8. ve 20.00
Milionový údržbář
Jako milionář zklamal. Uspěje
jako bezdomovec? Francouzská komedie s Petrem Nárožným v hlavní roli.
Hrají: Petr Nárožný, Veronika
Freimanová, Zuzana Žáková/
Anna Kotlíková, Robert Hájek/Martin Zahálka ml., Antonín Procházka/Vasil Fridrich,
Lucie Zedníčková/Štěpánka
Procházková
5. 8. ve 20.00
Natěrač
Více na www.letniscenaharfa.cz


2. 8. ve 20.00
Víš přece, že neslyším, když teče
voda
Tři příběhy, které nám autor
líčí, jsou velice směšné, ale velice lidské. V jistých obměnách
mohou potkat každého z nás...
Hrají: Petr Nárožný, Václav
Vydra, Naďa Konvalinková,
Libuše Švormová, Jiří Ptáčník,
Eva Janoušková
3. 8. ve 20.00
V Paříži bych tě nečekala, tatínku!
Petr Nárožný v hlavní roli situační komedie o pařížském
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Galerie 9: Malby, gobelín a šperk
Malby akrylem a gobelín Vlna akademické malířky Aleny Novotné hostí Galerie 9 od 1. do 29. července 2021. Navíc můžete
obdivovat i nekonvenční šperky, jejichž autorkou je Lea Brodová.

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

Lefkada, 2018, akryl 100x70 cm

Výstava v Galerii 9 prezentuje
malby Aleny Novotné akrylem
z let 2016 až 2020 – stylizované až abstrahované tvary
krajin a věcí kolem nás v čistých plochách pestrých barev
– a gobelín Vlna z roku 2021.

Akademická malířka
Alena Novotná
Narozena roku 1946 v Jičíně.
Nejprve se učila malířkou
písma, v letech 1962-1966
studovala na SUPŠ Praha obor
Propagace u profesora Richarda Pípala. Zabývala se užitou
graﬁkou, vytvořila mj. řadu
knižních obálek či značek.
1966-1968 studium na Akademii výtvarných umění v Soﬁi
- obor Plakát.
1968-1972 studium na Akademii výtvarných umění v Praze
u profesora Aloise Fišárka.
1972 diplomová práce - gobelín Keř.
Po studiích působí jako malířka a textilní výtvarnice,
realizuje práce ve spolupráci
s architektem.

Alena Novotná při práci na goblénu Vlna

Plachetnice II., 2018, akryl 70x50 cm

1984-2014 učí na VOŠUP
a SUPŠ v Praze 3, v letech
1997-2011 působí jako vedoucí
oboru Užitá malba.
2015-2021 se věnuje volné
tvorbě, především malbě akrylem.
V roce 2021 vytváří goblén
Vlna.

Lea Brodová
Povoláním dětská psychiatryně skrývá ve své duši odjakživa výtvarnici s touhou
po neustálé aktivitě v oblasti
na rozmezí designu a osob-

nostního rozvoje. Od mládí
směřuje svou kreativní energii
do výroby šperků, překvapující nekonvenčními tvary,
barvitostí a neobvyklými výchozími materiály. Mnohdy
transponuje do oku lahodících
tvarů každodenní fragmenty
našeho světa, at‘ jsou to petlahve, dráty, plíšky, korálky,
nebo přírodní hmoty. Každý
artefakt je jedinečný a snadno

se přizpůsobuje neustále se
měnícím optickým trendům.
Díky kamarádce, malířce Aleně Novotné, která ji přizvala
ke svým výstavám, se její
kutilství dostalo na veřejnost
také v podzimu jejího života.
Spolupracuje i s malířkami
a módními návrhářkami své
generace, které rády kombinují své produkty s nekonvenčními nápady. ek

Lea Brodová

Z díla šperkařky

Pohádky Na Dvorečku
Už 19. ročník pohádek pro
nejmenší pořádá na „vysočanském dvorku“ městská
část Praha 9.

PROGRAM

Divadelní představení se odehrávají od 14. července do
8. září 2021 na malé scéně
Obecního domu ve Vysočanech, Jandova 4, vždy ve středu od 16 hodin. Vstup volný.
Malí diváci i jejich dospělácký
doprovod musí dodržovat
aktuální hygienická opatření.
 red


14

D E V Í TKA

/

M AGAZÍ N

14. července:
Honza a drak – Dřevěné
divadlo

11. srpna:
Strakaté bajky – Divadlo
LÁRY FÁRY

21. července:
O pejskovi a kočičce – Divadlo Tondy Novotného

18. srpna:
O Sněhurce – Malé divadélko
Praha

28. července:
Pohádka o písničce – Divadlo
Harmonika

Ze hry Pohádka o písničce divadla
Harmonika

M ĚS TS K É

Č Á S TI

P R A H A

9

4. srpna:
O dvou neposlušných telátkách – Divadélko Vysmáto

25. srpna:
Brouček – Divadlo 100 opic
1. září:
Skřítek, který to nevzdal –
Divadlo LokVar
8. září:
Šapitó – Nezávislé divadlo

Č E R VENEC
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Pragovka odstartovala letní sezonu
Pragovka v Kolbenově ulici v Praze 9 (www.pragovka.com)
zahájila 17. června letní sezonu. A jaké kulturní zážitky vás
tady čekají o prázdninách?
Během prázdninového programu na Pragovce si diváci
kromě letních kin mohou užít
zvukově-vizuální intervenci
Orchestru BERG a hned začátkem srpna již tradiční Art
Bazaar. Třešničkou na letním
dortu bude křest obsáhlého
katalogu Pragovky, který
shrne deset let života ateliérů
na Pragovce, a dernisáž rezidentské výstavy KO-LABORACE. Nově Pragovka zařazuje
také program zahraničních
spoluprací, jejichž letním
výstupem bude intervence
Reinholda Zissera v prostorách
areálu Pragovky.

Orchestr BERG
V průběhu léta nabídne Pragovka zvukově-vizuální intervenci Orchestru BERG v hale
číslo 19. Toto špičkové mladé
těleso hraje současnou hudbu,
kterou kombinuje s baletem,

Pohled do instalace KO-LABORACE

pantomimou či výtvarným
uměním.

Artbazaar se koná v srpnu

Výstava KO-LABORACE, Labuť (Michaela Munzarová)

Artbazaar
Highlitem léta na Pragovce
bude již tradiční celodenní
výroční akce, Artbazaar (8.
srpna 2021), kdy je možné
nakoupit umělecké originály
v hodnotě do 3000 korun.
Rezidenti pravidelně při této
akci prodávají graﬁcké listy,
kresby či jiná drobná umělecká a designová díla. Přičemž
zcela v duchu Pragovky neopomenou také umělecký trh
relativizovat přidáním části
věcí z ateliéru a vzniká tak
osobitý mix uměleckých děl,
blešáku a jedinečných setkání
s rezidenty. Fanoušci umění
si tak mohou za symbolickou
částku udělat radost a zároveň
podpořit své oblíbené umělce.
KO-LABORACE
Při příležitosti výročí deseti let
ateliérů Pragovky bude v den
ukončení rezidentské výstavy
KO-LABORACE, 26. srpna
2021, vydán také obsáhlý
katalog, v němž přispěvatelé

jako Charlotta Kotík, Lukáš
Beran, Petr Vaňous nebo Karel
Srp shrnou dosavadní umělecký život v Pragovce pohledem
na rezidentské výstavy, vývoj
umělecké komunity i jednotlivých rezidentů. Chybět nebude ani krátká sonda do historie
Pragovky a rejstříková část
shrnující dění v ateliérech.
Součástí katalogu bude společně s předcházejícími výstavami i letošní rezidentská
výstava věnovaná tématu
KO-LABORACE. Zatímco
v angličtině jde o standardní
označení spolupráce, v češtině
název vykazuje rozporuplný
význam, který pociťujeme
negativně. Konotace názvu je
subversivní sama o sobě. Díky
tomu umožňuje vztáhnout se
k tématu „spolupráce“ mnohoznačně. Vzniká tak prostor
pro prezentaci rozmanitosti
a nesourodosti autorských
přístupů zúčastněných rezidentů Kolbenky, které nemusí
být vždy ve vzájemném souladu.
Změna programu vyhrazena.
EJ, foto: Marcel Rozhoň, Pavel Hejný

Prosecká zastaveníčka letos v Zahradě Pavana
Cyklus komorních koncertů, které byly v minulých letech spojeny s parkem Přátelství na Proseku, se letos – vzhledem k vládním opatřením v souvislosti s covidem-19 – odehraje v Zahradě Pavana, U Prosecké školy 17 v Praze 9.
Na koncert přijďte vždy v úterý v 18 hodin. Je přitom nutné
dodržovat aktuální protiepidemická opatření. XII. ročník
Proseckých zastaveníček organizuje městská část Praha 9.

Prázdninové koncerty:
6. července
Musica Poetica
V. Holan Rovenský, F. X. Brixi
Č E R V E N E C
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13. července
Musica per tre
F. X. Dušek, J. Haydn

3. srpna
Trio Löwy
W. A. Mozart, J. Haydn

24. srpna
Musica Viva
Rejcha, L. van Beethoven

20. července
Veronika Sluka
Hudba pro kratochvíli

10. srpna
Antonín Rejcha kvintet
W. A. Mozart, J. Haydn

31. srpna
Harmonia Praga
J. Družecký, V. V. Mašek red

27. července
Uni kvartet
J. Haydn, L. van Beethoven

17. srpna
Duo per due
J. Haydn, V. Pichl
DEV ÍTKA
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Letní kino na Pragovce už potřetí
Už třetím rokem je léto na
Pragovce v Kolbenově ulici
v Praze 9 především ve znamení filmu. Letos si filmoví
fanoušci mohou vychutnat
dvanáct projekcí.
Letní kino odstartovalo 17. června českým kultovním ﬁlmem
Tomáše Vorla Kouř. Dramaturgie letního promítání vznikala,
jako většinu let, ve spolupráci
programové ředitelky Pragovka Gallery Lucie Nováčkové a Alexandry Hroncové
ze studia FAMU. Výsledkem
je mix úspěšných, oceňovaných ﬁlmů z běžné distribuce
a výběru oceněných ﬁlmů ze

Limonádový Joe aneb koňská opera je jedním z ﬁlmů, který si diváci sami mohou vybrat pro letní promítání na Pragovce. Foto:
oﬁciální distributor NFA

studia FAMU. Diváci se tak
budou moci těšit například
na legendární Kubrickovu Vesmírnou odyseu (14. 7.) či Léto
v Kreutzbergu (19. 8.), které

PROGRAM LETNÍHO KINA
Promítá se každý čtvrtek po setmění. Předﬁlmy z My Street ﬁlms.
19. srpna
29. července
1. července
Léto v Kreutzbergu
FAMU v kině 02
Nová šichta (Artcam
předﬁlm: Co jsi říkal
předﬁlm: První poslední
Films)
cesta
předﬁlm: Zábradlí
26. srpna
Blok FAMU 03
5. srpna
8. července
předﬁlm: Trasa
Filmy na rozstřel - Sex
Pásmo FAMU
ve městě X Casablanca
předﬁlm: Hommage
2. září
X Limonádový Joe aneb
Ji.hlava
Koňská opera
15. července
předﬁlm: Portrét pozemšVesmírná odysea
ťana
22. července
Pátrání po Sugar Manovi,
předﬁlm: Johana

12. srpna
Fanimáky
předﬁlm: Peregrino

získalo cenu německé kritiky.
Letní kino nabídne i pohled
do 80. let ruského undergroundu snímkem Léto (24. 6.) nebo
Pátrání po Sugar Manovi (22. 7.).
Opomenuto nebude ani pokračování loňského úspěšného
pásma FAMU v kině. Promítat
bude Pragovka krátce po premiéře pásmo s názvem FAMU
v kině 02 (29. 7.). Diváci uvidí
také samostatné pásmo ﬁlmů ze
sekce Fascinace z Jihlavského
festivalu dokumentárních ﬁlmů

(2. 9.) nebo ﬁlm na přání (5. 8.)
kdy publikum hlasováním určí
z trojice nabízených ﬁlmů.
Chybět nebudou ani v Pragovce již tradiční předﬁlmy
z produkce My street ﬁlms,
v letošním roce prostřídané
výběrem sekce Fascinace, ani
již tradiční zahájení ﬁlmů či
setkání s tvůrci.
Letní kino v Pragovce tentokrát nabídne ﬁlmy odlehčené,
hudební i osvědčenou kvalitu.
Eva Janovská

Dopravní podnik hlavního města Prahy vás zve do letního kina

14.

ROČNÍK

VSTUP
ZDARMA

Letní čtení z knihovny
Městská knihovna v Praze bude mít otevřeno celé prázdniny.
Knížky, které jste si půjčili
už v polovině června, můžete
vrátit až v září. Ale knihovnu
samozřejmě potěší, pokud
do ní čtenáři zavítají i v době
letního volna. Většina poboček
sítě Městské knihovny v Praze
bude mít otevřeno podle stávající otevírací doby.

Pobočka Prosek
Měšická 3/806
PO 13-15; 16-19
ÚT 9-12; 13-16
ST 13-15; 16-19
ČT 13-15; 16-19
PÁ 9-12; 13-16
Pobočka Vysočany
Zbuzkova 34/285
(vchod z ul. Krátkého)
PO 13-15; 16-19
16
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ST 13-15; 16-19
PÁ 9-12; 13-16
Knihovna doporučuje ověřit
si před návštěvou aktuální otevírací dobu na www.
mlp.cz/pobocky.

Prázdniny přejí čtení
Dobré čtení je možné také
stahovat z e-knihovny
na www.e-knihovna.cz nebo
vybírat z nabídky v Bookportu (www.mlp.cz/bookport).
E-knihovna je dostupná pro
každého, pro Bookport stačí
mít online členství, které je
zdarma. Koho místo písmenek láká spíše mluvené slovo,
ten najde zajímavý obsah
do ucha v proﬁlu knihovny
na Soundcloudu nebo YouTube. 
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PROSEK | 2. 8. – 5. 8. 2021
Park Přátelství
(začátky promítání vždy od 21.00)

2. 8. | BÁBOVKY
3. 8. | BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
4. 8. | SPRÁVNÍ CHLAPI
5. 8. | 3BOBULE
Městská část
Praha-Prosek

Více informací na

www.dpp.cz/kinobus

Najdete nás
také na Facebooku
KinobusCZ
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Festival Open House Praha 2021 i v Praze 9
Sedmý ročník festivalu Open House Praha se uskuteční od 2. do 8. srpna 2021. O víkendu 7. a 8. srpna se otevře zdarma 80 běžně
nepřístupných budov a prostorů. K festivalovým budovám v MČ Praha 9 patří AFI CITY 1, Areál Podkovářská a Pragovka Art District.
Mottem festivalu je Architektura pro všechny, prohlídky
budov jsou totiž určeny pro
širokou veřejnost, včetně rodin s dětmi a například osob
se zrakovým a sluchovým
postižením. Vstup do budov je
zdarma bez nutnosti předchozí registrace.

AFI CITY 1
V městské části Praha 9 ve Vysočanech představí organizátoři
festivalu veřejnosti celkem tři
objekty. Novinkou v programu
je AFI CITY 1, výšková prosklená administrativní budova
z dílny CMC architects. Její
energetická úspornost směřuje
k získání certiﬁkátu BREEAM
Excellent, který zohledňuje environmentální i sociální aspekty
stavby budovy. Kromě přízemí
a 17. patra se návštěvníkům otevře také terasa s výhledem.
Areál Podkovářská
Festivalovou stálicí se již stává
Areál Podkovářská. Bývalý
průmyslový areál prochází postupnou revitalizací, která klade
důraz na zachování industriálního ducha objektu. První etapa rekonstrukce, kterou mělo

na starosti studio Caraa, získala
Národní cenu Grand Prix za architekturu a druhá etapa byla
v letošním roce nominována
na Českou cenu za architekturu. K vidění zde budou vybrané
prostory, kde sídlí kupříkladu
tiskárna, graﬁcké, DTP a konstrukční ateliéry, designová
prodejna graﬁckého papíru
nebo natáčecí studio a také
střešní basketbalové hřiště.

Pragovka Art District
Zájemci budou moci opět zavítat také do Pragovky Art
District, kde se vyráběly legendární automobily Praga.
Prvorepublikové tovární haly
se nyní využívají pro setkávání
a tvorbu nezávislých umělců
z různých oblastí a nachází se tu
také kavárna, skatepark i pivní
zahrádka. Návštěvníci budou
moci vstoupit do vybraných
prostor bývalých administrativních i výrobních budov, které
dnes slouží jako galerie, umělecké ateliéry, dílny a studia.
Výročí Jana Kotěry
Letos si organizátoři Open
House Praha připomínají
150. výročí narození Jana Kotě-

ry, zakladatele české moderní
architektury. „Mám radost
z toho, že se nám do programu
podařilo zapojit několik z Kotěrových známých pražských
staveb. Kromě Laichterova
domu na Vinohradech a Trmalovy vily ve Strašnicích tak
nově pozveme návštěvníky
do Vršovické vodárny v Michli,
o jejíž otevření v rámci festivalu
Open House Praha jsme řadu
let usilovali,“ říká ředitelka
festivalu Andrea Šenkyříková.

Umělecké prostory, ateliéry
i hotely
Novým tematickým okruhem
budou i umělecké prostory a ateliéry jako například
Kunsthalle Praha, kulturní
palác Vzlet, Nová Krenovka,
budoucí Dům tance a další.
„Na podzim jsme také oslovili
ke spolupráci řadu významných pražských hotelů. Od počátku festivalu jsme usilovali
o možnost nahlédnout do jejich
výjimečných interiérů, ale bohužel bylo vždy velmi obtížné
najít takové řešení organizace
provozu prohlídek, které by
nenarušovalo chod hotelu
a spokojenost hostů. Korona-

AFI CITY 1

virová epidemie ale natolik
omezila cestovní ruch, že někteří provozovatelé hotelů byli
nyní k nabídce zapojení velmi
nakloněni,“ dodává Andrea
Šenkyříková. V letošním roce
se tak návštěvníci budou moci
vypravit na prohlídku bývalého Parkhotelu Praha, dnes
Mama Shelter Prague, Boutique
Hotelu Jalta, Vienna House
Diplomat Prague hotelu nebo
Hotelu International Praha. mk

Otto Placht: Peru…příběhy z třetího břehu
Na měsíc červenec je v Beseder Gallery naplánována výstava českého akademického malíře
Otty Plachta, jehož tvorbu významně ovlivnil pobyt v peruánské Amazonii a liána Ayahuasca.
Peru je dodnes jeho druhým
domovem. Výstava nese název
Peru... příběhy z třetího břehu
a můžete se na ní těšit na jeho
nejnovější tvorbu, kterou přiveze čerstvě přímo z Peru. Až
do konce června 2021 maloval
vystavované obrazy na břehu
jezera Yarinacocha ve svém
amazonském ateliéru.
Jedná se o díla zcela unikátní, jelikož Otto Placht používá
k malbě skoro výhradně přírodní materiály. Maluje kůrou
stromů, jako je např. mandlovník a caoba, nebo listy eukalyptu. Jako barvivo mu slouží
jemné bahýnko, esence z amazonských rostlin a stromů.

Peruánský měsíc
Na celý měsíc červenec je
v Beseder Gallery naplánován
tzv. peruánský měsíc, jelikož
v Peru probíhají oslavy 200
let nezávislosti od španělské
Č E R V E N E C
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nadvlády. Kromě tematické
výstavy Otty Plachta je zde
plánován také bohatý doprovodný program:
• 8. 7. od 18.00 – Vernisáž.
Zahraje na ní také kapela,
která večer obohatí o peruánské písně
• 15. 7. od 18.30 – komentovaná prohlídka
• 21. 7. od 17.30 – přednáška
na téma Ayahuasca a peruánská Amazonie
• 28. 7. od 18.00 – oslavy 200
let peruánské nezávislosti,
tzv. Fiestas Patrias
• K vidění budou videa peruánských umělců a koncert
peruánských hudebníků.
• 3. 8. od 18.00 – Dernisáž s kulatým stolem na téma Peru
Kromě výše zmiňovaných
událostí se také bude promítat
dokument Alice Růžičkové

Malíř Džungle z roku 2000,
který mapuje umělcův život
v peruánské Amazonii.
Další doprovodný program
bude postupně zveřejňován
na webových stránkách a sociálních sítích galerie. 

BESEDER GALLERY

Lihovarská 12, Praha 9
www.besedergallery.art
facebook/Instagram:
Beseder Gallery
Otevřeno každý všední den
11.00-21.00
(vstup přes Beseder restaurant)

Akademický malíř Otto Placht. Foto: ghc
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Za kondicí i jak mít pod čepicí
Covidová epidemie nadělala paseku nejen ve vzdělávání a tělovýchově dětí, ale narušila i aktivity dospělých. Oblíbené kurzy,
workshopy a přednášky pořádané Divadlem Gong v Obecním domě ve Vysočanech fungovaly v loňské sezoně také ve značně
omezeném módu. Pro tu příští se už, doufejme, vrací v plné parádě a s několika novinkami v nabídce.
Nejvíce změn doznají kurzy sportovní. Hned několik
kurzů, které povede Julie Novotná, nese v názvu moderní
metodu spiraldynamik, jejímž
heslem je inteligentní pohyb.
Pro děti a mládež jsou určeny
kurzy cirkomotoriky, zaměřené především na rozvoj a podporu jejich obratnosti.
Hned dvě nové přednášky
z oblasti mykologie připravil
Martin Burda. Na první z nich
se „projdeme“ Prahou a jejím
okolím a zjistíme, že některé
houby rostou doslova za rohem. Druhá se pak věnuje
houbám jarním a brzkého
léta. O tom, že lze jíst zdravě
a přitom chutně, vás přesvědčí
na svých přednáškách výživová poradkyně Karolína Risser.
Novou koncepci kurzů keramiky představí v příštím čísle
Devítky Blažena Zappe v samostatném rozhovoru. Věříme, že si z nabídky vyberete.

adepty studia žurnalistiky.
Náplň hodin se operativně
přizpůsobuje individuálním
zájmům přihlášených studentů. Ve skupině maximálně osm
účastníků. Pro dospělé i mládež od 16 let.

TVŮRČÍ PSANÍ
PRO POKROČILÉ
středa 18.45–20.15
Skladba kurzu: 1x za 14 dní
1 lekce (90 min.),
dohromady 10 lekcí
Kurz určený těm, kteří již nějaké texty napsali a rádi by své
psaní posunuli o úroveň výš.
Více než na teorii je v tomto
kurzu kladen důraz na rozbor
prací studentů a odstraňování případných chyb. Vše
probíhá v přátelské atmosféře
a s individuálním přístupem.
Ve skupině maximálně šest
účastníků.

UMĚLECKÉ KURZY
HERECKÉ KURZY
PIMPRLATA (6–7 let)
pondělí 15.30–16.15
Skladba kurzu: 1x týdně
1 lekce (45 min.)
Kurz nenásilnou formou rozvíjí přirozenou schopnost
hrát si do prvotní divadelní
formy, hledá inspiraci pro
různé druhy projevu v dětem
známém světě, je zaměřen
(prostřednictvím praktikované hry a cvičení) na pohybové
dovednosti, vzájemnou spolupráci a trénink jednoduchých
přednesů a rolí.
FANTOMOVÉ DIVADLA I
(začátečníci)
čtvrtek 16.30–18.00
Skladba kurzu: 1x týdně
2 lekce (2x 45 min.)
Pohybová průprava (místo hodiny herectví) podle potřeby.
Kurz tvořivou formou her
objevuje a rozvíjí přirozený
umělecký talent dítěte i jeho
osobnost. Dále rozvíjí představivost, fantazii, empatii. Obohacuje slovní zásobu. Učí děti
jednoduché základní herecké
dovednosti.
FANTOMOVÉ DIVADLA II
(pokročilí)
18
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čtvrtek 18.00–19.30
Skladba kurzu: 1x týdně
2 lekce (2x 45 min.), pohybová
průprava (místo hodiny herectví) podle potřeby.
Kurz je zaměřen na získávání
základních hereckých dovedností, na rozvoj fantazie,
slovní zásoby, správné mluvy,
empatie a komunikace, rozvíjí
i pohybové dovednosti. Doporučujeme mj. všem zájemcům
o studium na středních uměleckých školách jako průpravu
k přijímacím a talentovým
zkouškám.
DIVADELNÍ HODINY
PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
pondělí 17.00–18.30
(Divadlo Gong)
Skladba kurzu: 1x týdně
2 lekce (2x 45 min.), pohybová
průprava podle potřeby.
V kurzu si osvojíte základy
hereckého řemesla, jevištní řeč
a práci s divadelním textem.
Jsou v něm průběžně absolvována praktická cvičení, studenti si procvičují paměť. Je
určen pro všechny fanoušky
divadelního umění, kteří si
chtějí splnit v životě přání
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Č Á S TI

P R A H A

9

a stát se hercem nebo herečkou. Probíhá v Divadle Gong.

TVŮRČÍ PSANÍ PRO DĚTI
(10–15 let)
středa 15.45-16.45
Skladba kurzu: 1x týdně
1 lekce (60 min.),
dohromady 10 lekcí
Pravidelný kurz pro starší
žáky, kteří rádi čtou a sami
se už pokoušejí psát své první
texty. Během výuky se seznámí se základními pravidly
příběhu a naučí se vytvářet
zajímavé hrdiny (včetně padouchů). Zjistí, odkud čerpat
zajímavé nápady, jak lépe pozorovat a popisovat své okolí
nebo jak ze svých příběhů
odstranit chyby a jak je udělat
napínavějšími.
TVŮRČÍ PSANÍ
středa 17.00–18.30
Skladba kurzu: 1x týdně
1 lekce (90 min.),
dohromady 10 lekcí
Kurz určený jak začínajícím
autorům psaných textů nejrůznějšího druhu, tak i těm,
kteří potřebují nové impulzy
k tvorbě. Je vhodný také pro

KRESLENÍ PRO DĚTI
úterý 15.30–17.30
Skladba kurzu: 1x týdně
1 lekce (120 min.),
dohromady 10 lekcí
Kurzy kresby a malby a s nimi
spojených technik výtvarného
umění (kresba, perokresba,
akvarel atd.) Téma bude přizpůsobeno přihlášeným účastníkům a jejich individuálním
potřebám. Vhodné i jako příprava na střední školy a školy
s výtvarným zaměřením.
KRESLENÍ PRO DOSPĚLÉ
úterý 18.00–20.00
Skladba kurzu: 1x týdně
1 lekce (120 min.),
dohromady 10 lekcí
Kurzy kresby a malby a s nimi
spojených technik výtvarného
umění (kresba, perokresba,
akvarel atd.) Nemusíte mít
žádné zkušenosti, pokročilost
nehraje roli. Vyzkoušíte si práci s klasickými tématy, jako je
zátiší, ale i způsob, jak ve výtvarné formě rozvinout vlastní
fantazii. Domů si odnesete
díla, na která budete pyšní.
KERAMIKA
Rodiče s dětmi
středa 15.00–16.00
Volná tvorba rodičů a samostatné tvoření dětí, obojí pod
odborným vedením. V případě
zájmu možnost společného
tvoření rodiče a dítěte.
Č E R VENEC
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Děti 5–8 let
čtvrtek 15.00–16.30
Od prvních krůčků (seznámení s hlínou) až po větší projekty. Pod odborným vedením
se postupně naučíme tvořit
umělecká díla.
Děti 8–13 let
středa 16.00–18.00
Od seznámení s hlínou až
po pokročilé techniky. Citlivé
zapojení začátečníků i pokročilých.

NOVINKA!
SPIRALDYNAMIK® – JÓGA
středa 19.00–20.00
Jemná protahovací a uvolňovací cvičení pro zdravá
záda. Jóga jako rehabilitace
– vědomá práce s vlastním tělem, trénink správného provedení základních pozic i variace
vhodné pro určité diagnózy.
Individuální přístup. Správné
dýchání a držení těla, zdravé
pohyby využitelné v běžném
životě.

Základy technik „nového“
cirkusu s prvky párové akrobacie. Cvičení zábavnou
formou trénuje celé tělo dětí
i dospělých – sílu, obratnost, spolupráci, koordinaci,
rovnováhu. Je vhodné jako
doplněk rehabilitace, zaměřené na posílení středu těla
a vnímání vlastních možností. Inspirace pro domácí
pohybové aktivity.
Info: Pracujeme převážně s vlastním tělem, občas

Děti 14+, dospělí
čtvrtek 16.30–18.30, 18.30–
20.30
Různé techniky keramiky,
postupné zdokonalování, vše
pod odborným vedením. Individuální přístup.
Dospělí volná tvorba
středa 18.00–20.00
Volná tvorba a samostatné
projekty, odborné vedení, individuální přístup.

HUDEBNÍ KURZY
KLAVÍR, ZPĚV, KYTARA,
ZOBCOVÁ FLÉTNA, PŘÍČNÁ
FLÉTNA, HOBOJ, ALT A TENOR SAXOFON, HUDEBNÍ
TEORIE, UKULELE
Vytvoření individuálního plánu přesně podle potřeb žáka,
možnost začít kdykoliv během
roku. Vhodné pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.
Nutno mít vlastní hudební
nástroj (rádi pomůžeme s jeho
výběrem, koupí či doporučením možnosti zapůjčení),
notové záznamy k dispozici
u lektora.

SPORTOVNÍ KURZY
JÓGA PRO DOSPĚLÉ (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí)
úterý 16.15–17.30, 17.30–18.45
Dlouhodobý kurz (pokročilí)
nebo otevřené cvičení (začátečníci, středně pokročilí)
podle systému Jóga v denním
životě.
Info: podložky a pomůcky
k dispozici, možnost získání
lekcí pro domácí procvičování
i v elektronické podobě.
NOVINKA! CVIČENÍ
MAMINEK S DĚTMI
(děti cca 1,5–3 roky)
čtvrtek 10.00–10.45
Rozvoj jemné i hrubé motoriky pomocí hry s padákem, míči a šátky. Říkadla
a písničky, překážková dráha,
cvičení na velkých míčích.
Program Zdravé nožky (cvičíme naboso) – trénink chůze
na rozmanitých površích.
Vhodné pro chodící děti.
Č E R V E N E C
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Info: Cvičíme převážně
na zemi, vhodné i jako rehabilitace. Vhodné pro začátečníky i pokročilé, ženy i muže.
NOVINKA!
SPIRALDYNAMIK® – PILATES
středa 17.45–18.45
Cvičení jako nástroj k řešení
vlastních potíží s pohybovým
aparátem. Spojení technik
pilates a konceptu Spiraldynamik® (www.spiraldynamik.
cz) poskytuje účinnější metodu pro řešení vašich obtíží
s pohybovým aparátem. Uvolnění, protažení i posílení svalů
vede k lepší pohyblivosti a koordinaci svalových skupin
a zlepšení kondice i nálady.
Info: Cvičíme převážně
na zemi, cvičení je vhodné pro
ženy (včetně zdravých těhotných), muže i mládež od 15 let.
Vhodné i jako rehabilitace
pro všechny věkové skupiny
(včetně seniorů).
NOVINKA! CIRKOMOTORIKA
PRO DĚTI (3–7 let)
A DOSPĚLÝ DOPROVOD
pondělí 16.30–17.15

i s pomůckami (velké, malé
míče), cvičíme naboso – pohyb a posílení chodidlových svalů zlepšuje i naše
nohy, součástí lekce jsou
i relaxační techniky vhodné
nejen pro děti.
NOVINKA! CIRKOMOTORIKA
PRO DĚTI (6–9 let)
pondělí 17.30–18.15
Pohyblivější, silnější, stabilnější tělo i mysl a zábava díky
technikám „nového“ cirkusu.
Kombinace základů „nového“
cirkusu, pilates a jógy, trénink
rovnováhy a stability, uvědomění si vlastního těla, trénink správných pohybových
návyků, základy žonglování
(míčky, ﬂower sticks, šátky), posílení středu těla, cvičení pro zdravé nohy, zábavně
a hravě, vhodné jako doplněk
k rehabilitaci.
POHYBOVÁ VÝCHOVA
PRO DĚTI (4–6 let)
středa 16.30–17.30
Kurz zaměřený na základy
pohybové a taneční průpravy
za pomoci šátku, míče a obDEV ÍTKA
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ruče, vše samozřejmě hravou
formou pro nejmenší.
AEROBIK
pondělí 19.00–20.00
Kombinace cvičení v tempu,
posilování a závěrečné protažení. Relax a odpočinek
od denních starostí.
Info: pomůcky a podložky
k dispozici, na sebe sálovou
obuv a pohodlné oblečení
HOOPING PRO ZAČÁTEČNÍKY
úterý 19.00–20.00
Kurz, kde se naučíte správně manipulovat se speciálně
navrženým kruhem (obručí)
a propojíte hravé cvičení se
žhavými tanečními prvky.
Odreagujete se, protáhnete,
ale také si dáte do těla, a to
vše zábavnou formou. Určeno
jak pro úplné začátečnice, tak
pro ty, které dlouho „nekroužily“ a chtějí si zopakovat
základy. Lekce jsou zaměřeny
na základní prvky hoopingu
(kroužení na těle i mimo něj,
kroužení v pase, pohyb s obručí atd.) a kombinují cvičení
s obručí i výuku nových triků
a jejich propojování.
Info: obruče pro začátečníky
zdarma k zapůjčení
HOOPING PRO POKROČILÉ
úterý 20.00–21.00
Kurz, kde se naučíte správně manipulovat se speciálně
navrženým kruhem (obručí)
a propojíte hravé cvičení se
žhavými tanečními prvky.
Odreagujete se, protáhnete,
ale také si dáte do těla, a to
vše zábavnou formou. Kurz
je zaměřen na pokročilejší
prvky v hoopingu (kroužení
na hrudníku, na ramenou,
na nohou, izolace a další)
a kombinuje cvičení s obručí
i výuku nových triků a jejich
propojování. Lekce jsou přizpůsobovány úrovni účastníků. Info: obruče pro pokročilé
k zapůjčení v omezeném
počtu, doporučujeme nosit si
vlastní.
KURZ ORIENTÁLNÍHO
BŘIŠNÍHO TANCE
PRO SENIORKY
středa 11.00–12.00
Kurz se skládá z technického
nácviku základních orientálních prvků, procvičování
kombinací těchto prvků a nácviku taneční choreograﬁe.
Zlepšíte si držení těla a koordinaci pohybů, posílíte spodní
břicho, uvolníte pánev, protáhnete záda. K tanci nepotřebujete partnera. Kurz bude
zaměřený spíše odpočinkově,
přiměřeně fyzickým možnostem adeptek.
M Ě S T S K É
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PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY
HOUBAŘSKÉ PŘEDNÁŠKY
NEJSOU TO JEN HŘIBY
Ačkoli téměř stoprocentně platí,
že co Čech, to houbař, spousta
z nás si troufne z lesa přinést jen
několik málo druhů hub, které
dokonale zná. Na druhé straně
je však i mnoho hazardérů,
kteří své mykologické poznatky
čerpají z pověr či zastaralých
atlasů hub. Přitom stačí jen
málo a jedlé houby můžete nacházet a bezpečně identiﬁkovat
v přírodě prakticky po celý rok.
Na přednášce se dozvíte, jak
svůj houbařský obzor zásadně
rozšířit, a zbavíte se zbytečných
obav z nebezpečných otrav.
Zjistíte, kam a kdy se na jaké
houby vypravit, a dostanete
odpovědi na nejčastější otázky
z českých mykologických poraden.
JARNÍ HOUBY
Houbařská sezona začíná
mnohem dřív, než jste si možná dosud mysleli. Vybavte
se potřebnými informacemi,
oprašte košíky, nabruste
nožíky a vyrazte do terénu.
Čekají na vás kačenky, smrže, májovky a další gurmány
i jinými obdivovateli vyhledávané houby. Zcela praktická
přednáška pro začátečníky
i pokročilejší houbaře.
NOVINKA!
HOUBY PRAHY A OKOLÍ
Mohlo by se zdát, že při procházkách po našem hlavním
městě a po jeho periferiích
můžete najít leda tak houby.
A právě proto je tu nová houbařská přednáška. Upravovaná veřejná zeleň, parky, staré
sady, zahrady nebo nedaleký
Český kras… Všechna tato
místa nabízí téměř po celý rok
skvělé podmínky pro mnoho
druhů zajímavých jedlých,
nejedlých i jedovatých hub,
z nichž některé patří i k velmi
vzácným druhům. Naučte se je
nalézat a poznávat.
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KINEZIOLOGIE
ZÁKLADY KINEZIOLOGIE
Na přednášce se dozvíte, co je
to kineziologie, kdy vznikla
a jak se prostřednictvím jednoduchého svalového testu
dají nalézt a odstranit psychické bloky. Pomocí tance
svalů se naučíte aktivizovat
14 základních svalů souvisejících se 14 meridiány a příslušnými orgány. Díky tomu
se vyrovnává vaše energie.
Dále se seznámíte s doplňujícími cvičeními, jež pomáhají při stresu. Na závěr bude
prostor na otázky a zajímavé
příběhy z praxe.
JAK VZHLED OVLIVŇUJE
NAŠE CHOVÁNÍ
Na přednášce se dozvíte,
na jaké problémy je kineziologie vhodná a pro koho je
vlastně určena. Seznámíte se
základními druhy a charakteristikami struktur a funkcí
neboli našeho vzhledu a jak
tento vzhled, který je daný
naší DNA, ovlivňuje naše
chování. V neposlední řadě
zjistíte, jak díky poznání
jednotlivých charakteristik
vzhledu můžete pochopit
a přijmout sebe a druhé. Bude
prostor i pro zajímavé příběhy
z praxe a dotazy posluchačů.
NOVINKA! ZDRAVÁ VÝŽIVA
Různé přednášky a semináře
o pestré a vyvážené stravě

a zlepšování imunity. Nejnovější poznatky v oblasti zdravé
výživy, střevní mikrobiom,
optimální jídelníček. Ukázky receptů a přípravy jídel,
ochutnávky.
MIKROBIOM, NÁŠ DRUHÝ
MOZEK
ZDRAVÍ, KTERÉ CHUTNÁ
JAK SI POSÍLIT IMUNITU

UMĚLECKÉ WORKSHOPY
MOZAIKA
Jednodenní či vícedenní navazující mozaikové projekty
s odborným vedením. Výběr
materiálu a pomůcek, lepení,
spárování. Jednotlivé menší
výrobky (korálkový rámeček,
krabička apod.) či náročnější
projekty (lampička, svícen,
stolek) zdobené mozaikovou
technikou. Lepení různých
materiálů, nejčastěji vitrážového skla, korálků nebo
keramických střepů. Spárování spárovací hmotou včetně
barvení. Veškerý materiál, pomůcky a nástroje v ceně. Možnost domluvit vlastní projekty
zájemců.
MANDALY
Umělecké workshopy. Kreslení mandal jako terapeutická
pomůcka. Kreslení mandal se
stalo oblíbenou terapeutickou
pomůckou. Několikrát během
roku se v našem výtvarném
ateliéru můžete naučit, jak
správně kombinovat barvy,
a zkusit si mandaly vytvořit.

ŠITÍ A HÁČKOVÁNÍ
Sobotní umělecké workshopy zaměřené na základy šití
na stroji, práci podle střihu,
háčkování, pletení, vyšívaní,
patchwork, ruční patchwork,
šití dekorací atd.
KVĚTINOVÉ ARANŽE
Před každoročními významnými svátky si v našem ateliéru můžete vyzkoušet přípravu
živých aranží na váš stůl.

NOVINKA! WORKSHOPY
S POHYBEM
CIRKOMOTORIKA
PRO RODIČE S DĚTMI
Párové cvičení a akrobacie
na doma
MASÁŽE NA VAŠI BOLEST
Seminář s rehabilitačním lékařem aneb jak si pomoci při
bolestech pohybového aparátu
Text a ilustrační foto: dg

INFO
Podrobné informace o náplni jednotlivých kurzů a přednášek najdete na webových
stránkách www.divadlogong.cz.
Termíny přednášek a workshopů budou vypisovány postupně.
Ceny budou uvedeny v příštím čísle časopisu Devítka. ZMĚNA PODMÍNEK VYHRAZENA.
Zápis do kurzů na školní rok 2021/2022 probíhá v úředních hodinách v kanceláři kurzů.
Přihlásit se můžete také elektronicky na webových stránkách www.divadlogong.cz.
Adresa: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9 (bezbariérový přístup zajištěn)
Úřední hodiny v době letních prázdnin: pondělí–čtvrtek 13–20 hodin; (1.–11. července
pondělí–čtvrtek 13–18 hodin; 16.–31. srpna pondělí–čtvrtek 13–18 hodin)
Tel.: 777 853 883, e-mail: kurzy@divadlogong.cz, www.divadlogong.cz,
facebook: Divadlo Gong
Dále nabízíme možnost pronájmu učeben pro individuální i skupinové kurzy, prezentace
či workshopy. Uspořádání dětské narozeninové oslavy včetně tvořivého programu ve výtvarném či keramickém ateliéru. Pronájem hudebny k vlastnímu cvičení a hraní.

Š ÁT E K S P Ř Í B Ě H E M
Charitativní bazar šátků a šál na podporu projektu Obědy pro děti, kterému
můžete pomoci i vy.
Stačí přinést šátek, který už nenosíte,
nebo si u nás koupit jiný.
Více informací: www.divadlogong.cz/
divadlo-gong/satek-s-pribehem
e-shop: www.divadlogong.cz/divadlo-gong/prodej-satku

Tematické akce Divadla Gong
Tematické akce Divadla Gong se na devítce konají v Obecním domě ve Vysočanech,
Jandova 4, a Divadle Gong, Sokolovská 191. Bezbariérový přístup je zajištěn.
ADVENT V OBECNÍM DOMĚ
Třetí adventní neděle – to je
každoročně odpoledne s vánočními tradicemi, jarmarkem, kulturním programem
a možnostmi vyzkoušet si staré rukodělné techniky.
20
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POHÁDKY NA DVOREČKU
A KREATIVNÍ DÍLNY
Každý rok v červnu, srpnu
a září probíhá letní cyklus divadelních představení pro děti
Pohádky Na Dvorečku s doprovodným programem.
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ABSOLVENTSKÁ VYSTOUPENÍ
O Vánocích a na konci školního roku se pravidelně konají
vystoupení absolventů kurzů
hudebního, tanečního i dramatického oddělení Divadla
Gong.

VYSOČANSKÝ BABINEC
Na podzim a na jaře se můžete
zúčastnit bazaru oblečení a hraček a najít nové využití pro věci,
které již nepotřebujete. dg

Č E R VENEC

2 0 2 1

– PĜerovské strojírny, ýKD Blansko, výrobce obrovských vodních turbín. VyrábČly se
dieselové motory a další, takže program byl
pestrý. PĜestože podnik zamČstnával asi padesát tisíc lidí, komunistické vedení pĜestalo inovovat a význam závodu nakonec zaþal
upadat.
Po roce 1989 byla spoleþnost ýKD Praha privatizována a holding se rozpadl na Ĝadu
¿rem – nČkteré zkrachovaly a další získaly
nové majitele. Slávy z dob pĜelomu 19. a 20.
století þi z dvacátých a tĜicátých let století minulého tak už podnik nikdy nedosáhl.
Foto: archiv Mý Praha 9
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Legendární Kolbenka
vznikla pĜed 125 lety

Kolbenka pĜed rokem 1909

639
455
197

Zaþátky v dĜevČné kĤlnČ
Výroba zaþínala v provizorní dĜevČné kĤlnČ, kde parní lokomotiva o výkonu padesáti koĖských sil pohánČla obrábČcí stroje
potĜebné pro výrobu budoucího vybavení
vlastní továrny – to však sloužilo souþasnČ i jako ovČĜovací prototypy a vzorky pro
zákazníky. Koncem ledna 1897 pak ¿rma

ko vlakového nádraží a základy budoucího
areálu strategicky umístil mezi železniþní
traĢ a silnici.

Továrnu se jménem Kolben a spol. založil v þervnu 1896, tedy pĜed 125 lety,
þeský prĤmyslník a vynálezce Emil Kolben. Podnik, který byl pĜedchĤdcem
ýKD, se bČhem nČkolika desetiletí rozšíĜil na gigantický prĤmyslový celek
s neobyþejnou produkþní kapacitou, jehož elektromotory, vodní turbíny, lokomotivy, tramvaje nebo vybavení pro elektrárny získaly svČtovou proslulost.

Svoje první zkušenosti sbíral Emil Kolben,
který se narodil v roce 1862, až ve Spojených
státech u slavného vynálezce T. A. Edisona,
klíþové bylo i jeho setkání s Nikolou Teslou.
Do Evropy se Kolben vrací v roce 1892 už
jako zkušený inženýr. Nejprve pĤsobil þtyĜi
roky na pozici šéfkonstruktéra ve švýcarské továrnČ Oerlikon, která se jako jediná
v té dobČ orientovala i na stĜídavý proud,
a 9. þervna 1896 zakládá s Karlem Bondym
ve Vysoþanech u Prahy továrnu Kolben &
spol. Zakoupil prázdný pozemek nedale-
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Rodina Kolbenova, 1930

do Mnichova. Jediné, co se Kolbenovým
vrátilo zpČt, byla þást vily na Vinohradech.
ZnárodnČní
S koncem druhé svČtové války þekal podnik
stejný osud jako vČtšinu prĤmyslových závodĤ v republice – znárodnČní. Firma se stala
jedním z nejvČtších prĤmyslových závodĤ
komunistického ýeskoslovenska. K ýKD
pak pĜibylo ještČ nČkolik dalších podnikĤ

Rokytka

Akcie ýeskomoravská Kolben, 1924

642
458
200

640
458
200

Rokytka

Široká produkce
Továrna mČla hned od poþátku velmi široký
zábČr produkce. Dodávala kompletní sortiment silnoproudých elektrických strojĤ
a vybavení vícefázovými i stejnosmČrnými
motory, alternátory, transformátory, dynama a trakþní zaĜízení. RovnČž produkovala
pĜístroje pro vysoké a nízké napČtí. Od roku
1901 se pĜidala výroba Francisových a Peltonových turbín. Jako první v þeských zemích
zavedla krátce po svém založení i pĜepravní
a montážní pojízdné jeĜáby s vlastním elektromotorickým pohonem.

dostavČla první stálé budovy: kanceláĜský
objekt a výrobní halu s ocelovou stĜešní
konstrukcí o pĤdorysu dvacet krát šedesát
metrĤ, s vrchním osvČtlením a dvČma jeĜábovými drahami, které byly umístČny v nejzápadnČjší þásti celého areálu ýKD, který
pozdČji vyrostl.
BČhem roku se zdejší provoz rozrostl z pČtadvaceti na sto dČlníkĤ a 14 úĜedníkĤ.
Na pĜelomu let 1897–98 už továrna mČla
i vlastní elektrárnu s jedním kotlem a parním strojem o výkonu sto koĖských sil. A ¿rma také prozíravČ pĜikoupila další rozsáhlé
pozemky podél souþasné ulice Kolbenova
na východ od stávajících objektĤ, aby si zajistila možnost budoucího rĤstu. Výsledná
rozloha celého areálu už v té dobČ þinila více
než 27 hektarĤ.

Kolbenka

Vzniká ýKD
V té dobČ patĜila k neménČ úspČšným podnikĤm také První þeskomoravská továrna na stroje v Libni, která vznikla už dĜíve,
v roce 1871, a byla zároveĖ významným obchodním partnerem Kolbenovy továrny.
Sama se orientovala pĜedevším na vybavení

Akciová spoleþnost
Rozvoji i prestiži továrny velice pomohla
rovnČž zakázka na kompletní strojní vybavení pĜipravované ÚstĜední elektrické
stanice královského hlavního mČsta Prahy
v Holešovicích. To znamenalo kromČ zajištČného odbytu též významné doporuþení
pro Živnostenskou banku, která tou dobou
uvažovala o založení vlastní elektrotechnické ¿rmy pod názvem „Pražská akciová spoleþnost pro drobné dráhy a elektĜinu“.
Na ustavující valné hromadČ však bylo doporuþeno nezakládat vlastní továrnu, ale
pĜevzít už zabČhnutý provoz Kolbenky, jejíž
dosavadní þinnost korunovaná zakázkou
pro pražskou elektrocentrálu byla zárukou
úspČchu. Kolben si byl vČdom toho, že pro
další rozvoj ¿rmy kapitál potĜebuje, a tak
s pĜemČnou na akciovou spoleþnost souhlasil. Kupní smlouva byla uzavĜena 30. þervna
1898 a mimoĜádná valná hromada schválila
nový název: Elektrotechnická akciová spoleþnost, dĜíve Kolben a spol.

Kolbenovi se záhy po založení továrny daĜilo své výrobky exportovat do mnoha zemí,
napĜíklad do NČmecka, Holandska, Francie i Anglie. V roce 1898 zakoupila výrobní licence Kolbenovy továrny francouzská
Decauvilles Ainé v Courbelu nebo anglická
The Brush Electrical Engineering Company
v LondýnČ. V tomto mČstČ navíc získala ¿rma také prestižní objednávku na technologické vybavení tamní elektrárny, pĜi níž byly
instalovány nejvČtší toþivé stroje té doby.
Do roku 1910 tak vysoþanský závod vyrobil deset tisíc elektrických strojĤ a dodal 70
kompletních zaĜízení do velkých elektráren.
Ing. Dr. Techn. H.c. Emil
Kolben

641
455
197

2. svČtová válka
Osudným se stal Emilu Kolbenovi nástup
nacismu kvĤli jeho židovskému pĤvodu.
PĜestože þást jeho rodiny již dĜíve uprchla
do Anglie, on sám emigraci opakovanČ odmítal. 6. þervna 1943 byl zatþen, transportován do Terezína a bČhem tĜí týdnĤ zemĜel.
Továrna byla v prĤbČhu války pĜejmenována na ýeskomoravské strojírny, a. s., a svĤj
název získala zpČt až po osvobození – ovšem
jen do roku 1950.
Po válce rodina pĜišla také o majetek i o vilu,
protože nemohli prokázat její nabytí. Z koncentraþního tábora se dostal živ z mužské
þásti rodiny už jen vnuk Emila Kolbena JindĜich. Ten spolu s otcem Hanušem pĜedtím
musel do OsvČtimi – a pĜežil jen on.
JindĜich po válce pĤsobil v ýechách, po okupaci sovČtských vojsk však rodina odchází

Zbrojní výroba
Pod vedením Emila Kolbena se ýKD také zamČĜilo na zbrojní výrobu. Od roku 1936 ýeskoslovensko stabilnČ obsazovalo první pĜíþku zbrojního vývozu v celosvČtovém objemu.
ýKD se orientovalo zejména na obrnČnou
techniku, tanky a nákladní automobily. Lehký tank Praga LT38 byl ve své dobČ naprosto nejdokonalejší a nejlepší tank, dá se Ĝíct,
na svČtČ. O jeho kvalitách svČdþí, že tĜeba
ve švýcarské armádČ sloužil až do roku 1976.

robní spektrum.
Znaþka ýKD se
objevila i na bílé
technice, na praþkách, sporácích,
žehliþkách, v þemž
mĤžeme sledovat
i jistý podíl Emila
Kolbena, který se
o tyto technologie
zajímal a pomáhal
této výrobČ i svými zahraniþními
kontakty.
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Rozvoj po první svČtové válce
Areál Kolbenky byl i dále neustále rozšiĜován. Po první svČtové válce se napĜíklad
výraznČ projevila stavební þinnost karlínské
¿rmy Nekvasil. Ta zde mezi roky 1921 a 1924
navrhla a vybudovala sklad strojĤ a montovnu, v roce 1927 novou kotelnu a v letech 1926
až 1928 slévárnu s modelárnou. Na konci
tĜicátých let vznikla pĜed jižním prĤþelím
nižší železobetonová pĜístavba. Z téže doby
pocházel také skladovací objekt.
A postupem þasu se rozrĤstalo i zmínČné vý-

pro cukrovarnický prĤmysl, výrobu mostĤ
a ocelových konstrukcí, vodní turbíny a lokomotivy. A od Kolbenky odebírala ocelolitinu.
Když se však v roce 1920 rozhodla rozšíĜit
vlastní oceláĜskou výrobu, ukázalo se, že pro
ni nezbývá dostateþný prostor, neboĢ sousední pozemky byly tou dobou už v soukromém
držení. Tady se projevila výhodnČjší poloha
Kolbenovy továrny, která pĜece jen stála dále
od Prahy a mČla dopĜedu zajištČny rozsáhlé
plochy pro svou expanzi. LibeĖská továrna
proto iniciovala jednání s Kolbenkou o možnosti spojení obou spoleþností. Ke slouþení
obou podnikĤ nakonec došlo v roce 1921
a vznikl podnik ýeskomoravská Kolben a.s.
Další fúze pĜišla ještČ o pár let pozdČji. TČsnČ pĜed svČtovou krizí došlo k jednáním,
která byla motivována þeskými ¿nanþníky,
o eventuálním spojení této továrny s továrnou Breitfeld-DanČk. Ta byla menší
a mČla podobný výrobní program a zdálo
se, že slouþením dojde jednak k narovnání
na odbytištích a jednak k technické synergii.
Ke slouþení došlo v roce 1927. Bylo to velmi prozíravé, protože ve chvíli, kdy uhodila
svČtová krize, takto pĜipravené ýKD jí prošlo docela dobĜe.
Tímto postupným spojením tedy nakonec
vznikl svČtovČ proslulý podnik ýeskomoravská-Kolben-DanČk, tedy ýKD, který se
stal jedním z nejvČtších evropských strojírenských gigantĤ. NovČ vzniklá spoleþnost
mČla v roce 1927 dvanáct tisíc zamČstnancĤ.
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Jaro v Edu Bubo Klubu Prázdniny v Košíku nápadů
S postupným rozvolněním protiepidemických opatření se
podařilo obnovit většinu dětských kroužků v Edu Bubo Klubu
ve Vysočanech. A proběhla i akce s názvem Pohádková čarodějná louka, která odstartovala letní prázdniny.
S hezkým počasím a rozvolněním mohly venku v parku
v Podkovářské u Edu Bubo
Klubu opět probíhat kroužky
pro děti. Ne vždy krásně svítilo sluníčko, ale všichni si společná setkání s úsměvem užili.
Při Mezinárodním dni dětí
čekaly na kluky a holčičky
v parku ukryté dobrůtky
a malí i velcí objevitelé si mohli
schované sladkosti najít.
Koncem června se pak
v parku v Podkovářské objevilo mnoho malých čarodějů
a čarodějek při konání akce
Pohádková čarodějná louka.
Děti si zasoutěžily a získaly
drobné odměny.
Edu Bubo Klub zůstane otevřen celé léto. Konat se zde
budou příměstské tábory nebo
se můžete zastavit u klubového okénka. Text a ilustrační foto:
Martina Pavlíková

Košík nápadů je dětský
zájmový klub podporovaný
městskou částí Praha 9, který najdete na adrese Špitálská 885/2A ve Vysočanech.
Příměstské tábory
V současné době probíhají
v klubu příměstské tábory.
Zbývá v nich ještě několik volných míst. Děti čeká
tvoření, hudební a divadelní
představení a další zajímavé
zážitky. Program probíhá
za zvýšených hygienických
opatření. Tábor na pět dní pro
jedno dítě je za 2900 Kč, sourozenci a děti rodičů samoživitelů mají slevu. Lze si zajistit
pobyt i v jednotlivých dnech
nebo na jednotlivé akce.
Tábory jsou pro děti od
5 let po první stupeň ZŠ. Tábory probíhají po celé prázdniny
do naplnění kapacity.
Tvoření a zábava
pro děti i dospěláky
Košík nápadů nabízí pestrou
nabídku zájmových kroužků.

Flexibilní hlídání dětí
Své dítě můžete od září přihlásit do Košíku nápadů
do krátkých nebo dlouhých
vstupů, kde může tvůrčím
způsobem prožít celý den. Hlídání je ﬂexibilní. O vaše dítě
se tu postarají v ty dny, kdy to
potřebujete, vždy od pondělí
do pátku od 7.30 do 15.30 hodin. Využijte možnosti připravit
svým dětem příjemný vstup
do mateřské školy návštěvou
kroužků. Je možné se domluvit i o prázdninách před
vstupem do mateřské školy.
Děti si zvyknou na kolektiv
kamarádů, naučí se základní
sociální návyky a doladí případné nedokonalosti. Zjistěte,
co vše je možné v Košíku nápadů vyzkoušet a zažít. Bližší
informace o táborech a kroužcích i možnosti návštěvy
podá Jitka Obermajerová, tel.:
605 406 758 nebo e-mail Jitkaobermajerova@seznam.cz red

Akci pořádá Městská část Praha 9

barevná
devítka
2021
Park Podviní
Praha 9 – Libeň
sobota 28. 8. 2021
12 — 22
Akce je pořádána v rámci projektu
Integrace cizinců na MČ Praha 9
spolufinancovaného Ministerstvem
vnitra ČR
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VSTUP
ZDARMA

Pohřební Kapela
Shahab Toulie Trio & hosté
Bijou Camara
& Guinee Toumboui
Mario Bihári & Bachtale Apsa
Pragasón
Cimbálovka Vltava

MÜSTSKÁ ÎÁST

PRAHA 9

DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

M Ě S T S K É

Č Á S T I

PRAHA

9

23

I N F O R M A C E

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. 

Lékařská pohotovost v Nemocnici Na Bulovce
Lékařská služba první pomoci (LSPP) pro děti i dospělé se nachází ve zrekonstruovaných prostorech přízemí budovy č. 2. Jde o zařízení Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), kde služby ošetřujícího personálu zajišťuje Nemocnice Na Bulovce.
Dětská pohotovost je v provozu každý všední den 16-6 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích pak nepřetržitě.
Kontakt: +420 283 842 224
Pohotovost pro dospělé funguje v pracovní dny v 19–6 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích rovněž nonstop.
Kontakt: +420 283 842 222, +420 266 08 3301

Pražská teplárenská:
Letní odstávky
Také letos v létě připravuje Pražská teplárenská, a. s., svá
zařízení na novou topnou sezonu.
Z důvodů rekonstrukcí, připojování nových zákazníků, plánovaných oprav a údržbových prací dojde na některých místech
k přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody.
Staromlýnská 577/4
Kovářská 1790/27
Kovářská 1790/27
Drahobejlova 1601/35
U Svobodárny 1110/12
U Svobodárny 1511/18
Sokolovská 226/262
Sokolovská 972/195
Sokolovská 972/195
Sokolovská 969/191
Letňanská 329/17
Čakovická 329/41
Na Vyhlídce 386/3
Českolipská 621/26V
Nepomuckých 780/11, 780/13, 780/7, 780/9
Jablonecká 723/4
Sokolovská 969/191
Rubeška 389/5
Sokolovská 14/324
U Svobodárny 1070/9
Na Obrátce 636/4, 636/6
Kurta Konráda 2457/6, 2457/8
Ocelářská 2457/7
Modrého 1104/1, 1104/3
Modrého 1107/5, 1107/7, 1107/9

14.-18. 7. 2021
14.-18. 7. 2021
19.-20. 8. 2021
14.-18. 7. 2021
14.-18. 7. 2021
14.-18. 7. 2021
14.-18. 7. 2021
14.-18. 7. 2021
19.-20. 8. 2021
14.-18. 7. 2021
8.-14. 7. 2021
8.-14. 7. 2021
8.-14. 7. 2021
8. 14. 7. 2021
8.-14. 7. 2021
8.-14. 7. 2021
19.-20. 8. 2021
14.-18. 7. 2021
14.-18. 7. 2021
14.-18. 7. 2021
8.-18. 7. 2021
14.-18. 7. 2021
14.-18. 7. 2021
8.-18. 7. 2021
8.-18. 7. 2021

Další informace o letních odstávkách: www.ptas.cz, zákaznická linka 266 751 111, obchodní kanceláře, jejichž adresy najdete
na webových stránkách Pražské teplárenské. 
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

PRO RODIČE

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

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

Č E R VENEC
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Sběr použitého
potravinářského oleje
Speciálně upravené zelené plastové sběrné nádoby o objemu
120 litrů pro sběr potravinářského oleje a tuku najdete na sídlišti Prosek na některých stanovištích tříděného odpadu v rámci
pilotního projektu sběru použitého oleje do sběrných nádob.

JSEM FIT
Když mám teplotu,
kašel nebo rýmu,
radši zůstanu doma.

PARTA TAK
AKORÁT
Mám rád sspolečnost, ale dodržuji
povolený počet lidí u stol
stolu.

NOSÍM
OSÍM
OUŠKU
ROUŠKU

MÁM ČISTÉ
RUCE

Když nejsem zrovna
lu, nosím roušku.
u stolu,

Při příchodu si
dezinﬁkuji ruce.

NERISKUJI

NEKŘIČÍM
N

Nejsem škrt, ale o brčko,
příbor ani koláč se
dnes nedělím.

Zpívám rád, ale nechám
si to domů do sprchy.

Nádoby slouží
k umísťování
použitého
potravinářského oleje
a tuku, a to
pouze v použitých PET
lahvích nebo
jiném plastovém obalu,
bez igelitových sáčků!
Nepoužívejte
skleněné obaly, igelitové tašky
a sáčky. Do nádob v žádném
případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla. Sklo,
igelitové sáčky, plechové oba-

ly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě
nedodržování kázně při sběru
bude sběr zrušen a nádoby odvezeny. 

KDE NAJDETE SBĚRNÉ NÁDOBY NA POUŽITÝ
POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ A TUKY?

Velkoobjemové kontejnery
Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů, kterou zajišťuje firma AVE Pražské komunální služby s. r. o., je v červenci
a srpnu přerušena.

Sběrné místo víček od PET lahví
a brýlí je zrušeno
Vzhledem k tomu, že odběratelé přestali mít zájem o víčka
od PET lahví i použité brýle,
byli jsme nuceni zrušit sběrné
místo ve vstupní hale nové
radnice (Sokolovská 14/324,
Praha 9), kam jste tyto věci

nosili. Pokud se situace změní,
rádi sběrné místo obnovíme.
Sběrné kontejnery na použité
tonery, baterie, malé/krátké
zářivky a drobné elektrozařízení zůstávají.
Odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha 9

Jablonecká 714/40 (stanoviště č. 044)
Jablonecká 365/11 (stanoviště č. 063)
Vysočanská 554/69 (stanoviště č. 117)
Vysočanská 240/107 (stanoviště č. 009)
Litvínovská 518/40 (stanoviště č. 004)

Veltruská 608/4 (stanoviště č. 002)
Novoborská 371/10 (stanoviště č. 120)
Zakšínská 571/8 (stanoviště č. 123)
Teplická 274/32 (stanoviště č. 087)
Lovosická 661/1 (stanoviště č. 061)

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

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

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

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

V Praze 9 je v současné době čtyřicet stanovišť se sběrnými nádobami na kovové obaly.
Přehled stanovišť tříděného odpadu, kde jsou umístěny kontejnery na kovové obaly:
Drahobejlova 1215/28

Klíčovská 293/20

Litvínovská 518/40

Novoborská 371/10

Pod Strojírnami 707/13

Střížkovská 550/33

Drahobejlova 956/51

Kovanecká 2295/9

Lovosická 661/1

Novoborská 620/27

Poděbradská 777/9

Vysočanská 233/93

Habartická 500/48

Kovářská 1414/9

Na Harfě 935/5d

Novoborská 649/9

Podvinný mlýn 2126/1

Hrdlořezská 366/14a

Kovářská 978/25

Na Rozcestí 1328/8

Odlehlá 321/67

Podvinný mlýn 2281/12

Jablonecká 708/30

Kytlická 764/33

Paříkova 354/5

Prosecká 681/119

Jablonecká 714/40

Lihovarská 1093/10

Na Vysočanských vinicích
824/8

Pešlova 341/3

Rubeška 383/4

Vysočanské nám. 218/4

Jablonecká 718/3

Litvínovská 286/15

nám. Na Balabence 1433/8

Pešlova 356/12

Skloněná 551/12

Zakšínská 571/8
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Vysočanská 554/69
Vysočanská 572/41
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Monitoring zápachu v Praze
V Praze vzniká systém monitorování obtěžujícího zápachu
na území hlavního města.
K jeho vytvoření vedly opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy. Občanům
je nově k dispozici ke stažení
formulář, prostřednictvím
kterého mohou nahlásit výskyt
obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby. Tento formulář
najdou na Portálu životního
prostředí hlavního města Prahy
na adrese zapach.praha.eu.
Vyplněný formulář, který
oznamovatel zašle prostřednictvím e-mailu posta@praha.eu
na hlavní podatelnu úřadu,
zpracuje pověřený pracovník

oddělení ochrany ovzduší.
Žádost bude následně vyhodnocena. Informace uvedené
v žádosti se porovnají s informacemi o rychlosti a směru
větru na měřicích stanicích
ČHMÚ v Praze, aby se mohly
vyřadit neadekvátní stížnosti.
Oprávněné stížnosti budou
uloženy do databáze, která
bude sloužit jako podklad pro
další jednání při řešení problematiky zápachu. Díky informaci o místě výskytu bude
možné vytvořit mapu hlášených událostí. 

Svoz nebezpečného odpadu

Pražané letos vytřídili
do šedých kontejnerů dvě
tuny kapslí od kávy

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů v roce 2021 v Praze 9.

Hliníkových kávových kapslí od kávy, které lidé mohou od letošního roku odkládat do šedých separačních nádob na kovy,
byly letos od ledna do dubna v Praze vytříděny dvě tuny.
Na separaci kávových kapslí
se v Praze podílí Pražské služby, magistrát hlavního města
a společnost Nespresso. Ta
vytříděné hliníkové kapsle
odebírá a dále zpracovává. Podle manažerky ﬁrmy Andrey
Petrové se výrobou recyklovaného hliníku v porovnání
s výrobou nového ušetří 95
procent energie. Pražané
mohou do kontejnerů házet
hliníkové kapsle od kávy libovolné značky.

Třídí se ve Vysočanech
V hlavním městě je rozmístěno 1555 šedých kontejnerů
na kovové obaly. Jejich obsah
se sváží na poloautomatickou třídicí linku do Vysočan.
Mnohé hliníkové kapsle
z odpadu určeného k recyklaci vybere ručně obsluha
linky, další kapsle se vytřídí
na takzvaných separátorech.
Sesbírané kávové kapsle urče-

né k recyklaci si z areálu Pražských služeb ve Vysočanech
k dalšímu zpracování odváží
specializovaná ﬁrma.

Loni bylo sebráno 629 tun kovů
Množství sesbíraných kovů se
každoročně zvyšuje. V roce
2020 bylo sesbíráno 629 tun
kovových obalů, což bylo o 208
tun více než v roce 2019 a o 367
tun více než v roce 2018.
Loni lidé v Praze do separačních nádob vytřídili 59 592
tun odpadu, méně než o rok
dříve. Zvýšilo se ale množství
směsného odpadu, které ﬁrma Pražské služby a.s. svezla.
Množství směsného odpadu
v hlavním městě roste už několik let, loni ho bylo 257 754
tun.
Pražské služby a.s. zajišťují
svoz a zpracování odpadu pro
zhruba dvě třetiny metropole. Od roku 2018 je jediným
vlastníkem ﬁrmy Praha. red

Při mobilním sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů jsou ZDARMA odebírány tyto 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.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete v určený čas na místě, kontaktujte řidiče telefonicky: 739 412 393, 731 686 777,
602 485 324 
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čas od - do

Praha 9 - trasa A

po – pá

so

11. 5. - út

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

15.00 - 15.20

8.00 - 8.20

8. 6. - út

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická
(za poštou)

15.30 - 15.50

8.30 - 8.50

10. 8. - út

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

16.00 - 16.20

9.00 - 9.20

7. 9. - út

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

16.40 - 17.00

9.40 - 10.00

ul. Drahobejlova
(u metra Českomoravská)

17.10 - 17.30

10.10 - 10.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové
školy

17.50 - 18.10

10.50 - 11.10

U Smetanky (u potravin Lidl)

18.30 - 18.50

11.30 - 11.50

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

15.00 - 15.20

8.00 - 8.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

15.40 - 16.00

8.40 - 9.00

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

16.10 - 16.30

9.10 - 9.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

16.40 - 17.00

9.40 - 10.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

17.10 - 17.30

10.10 - 10.30

ul. Vysočanská 243

17.40 - 18.00

10.40 - 11.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská

18.10 - 18.30

11.10 - 11.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

18.40 - 19.00

11.40 - 12.00

13. 11.
- so

21. 7. - st

28. 8.
- so
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EXEKUCE
Co byste měli vědět, když Vám na dveře klepe exekutor?

Zahájení exekuce

Zastavení exekuce

Soud ƉŽǀĢƎşŶĂŶĄǀƌŚǀĢƎŝƚĞůĞ;ŽƉƌĄǀŶĢŶĠŚŽͿǀǉŬŽŶĞŵ
ĞǆĞŬƵĐĞƐŽƵĚŶşŚŽ exekutora͘WŽĚŬůĂĚĞŵũĞĞǆĞŬƵēŶş
Ɵƚul͘ǉǀĄƚŽ͗
ї ƌŽǌƐƵĚĞŬŶĞďŽƉůĂƚĞďŶşƌŽǌŬĂǌΎ͕
ї ƌŽǌŚŽĚēşŶĄůĞǌ͕
ї ŶŽƚĄƎƐŬǉǌĄƉŝƐƐĞƐǀŽůĞŶşŵŬ ǀǇŬŽŶĂƚĞůŶŽƐƟ͕
ї ǀǉŬĂǌŶĞĚŽƉůĂƚŬƽƐŽĐ͘Ă ǌĚƌĂǀŽƚŶşŚŽƉŽũŝƓƚĢŶş͕
ї ƐŵĢŶĞēŶǉƉůĂƚĞďŶşƌŽǌŬĂǌ͘

WƎĞƐƚŽǎĞƉƌŽƟĞǆĞŬƵĐŝŶĞŶşƉƎşƉƵƐƚŶĠ ŽĚǀŽůĄŶş͕ůǌĞũŝǀ
ş
ŶĢͲ
ŬĚǇƉůŶĢēŝēĄƐƚĞēŶĢ zastavit͘^ŝƚƵĂĐŝďǇǀƓĂŬŵĢůƉŽƐŽƵĚŝƚ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ;ǀŝǌƐƚƌ͘ϮͿĂ ũĞƚƎĞďĂũĞĚŶĂƚďĞǌŽĚŬůĂĚƵ.
ƽǀŽĚǇƉƌŽǌĂƐƚĂǀĞŶşĞǆĞŬƵĐĞ͗
їŶĞŵĂũĞƚŶŽƐƚĚůƵǎŶşŬĂ͕
їƉƌŽŵůēĞŶş͕
їŶĞƉůĂƚŶǉƌŽǌŚŽĚēşŶĄůĞǌ͕
їƉŽƐƟǎĞŶşǀĢĐşǀǇůŽƵēĞŶǉĐŚǌ ĞǆĞŬƵĐĞ͘

ΎWƌŽƟƉůĂƚĞďŶşŵƵƌŽǌŬĂǌƵůǌĞƉŽĚĂƚĚŽϭϱĚŶƽ odpor.
WůĂƚĞďŶşƌŽǌŬĂǌƐĞơŵǌƌƵƓşĂ ƐŽƵĚŶĂƎşĚşƐƚĂŶĚĂƌĚŶş
ũĞĚŶĄŶş͘ĂƉŽĚĄŶşŽĚƉŽƌƵƐĞŶĞƉůĂơƐŽƵĚŶşƉŽƉůĂƚĞŬ͕
ǀ ƉƎşƉĂĚĢŶĞƷƐƉĢĐŚƵŚƌŽǌşĂůĞǀǇƓƓşƐŽƵĚŶşŶĄŬůĂĚǇ͘

Odložení exekuce
WƎŝƉŽƵƓơƐĞ͕ũĞŶƉŽŬƵĚƐĞƉŽǀŝŶŶǉŽĐŝƚů ďĞǌƐǀĠǀŝŶǇ
Ă ƉƎĞĐŚŽĚŶĢǀ ŵŝŵŽƎĄĚŶĢŽďơǎŶĠƐŝƚƵĂĐŝĂ ŽƉƌĄǀŶĢŶǉ
ŶĞďƵĚĞŽĚŬůĂĚĞŵǀĄǎŶĢ ƉŽƓŬŽǌĞŶ.

Vyrozumění o exekuci

Zabavení peněz na účtech

ǆĞŬƵƚŽƌǌĂƓůĞĚůƵǎŶşŬŽǀŝ͗
ї ǀǇƌŽǌƵŵĢŶşŽ ǌĂŚĄũĞŶşĞǆĞŬƵĐĞ͕
ї ǀǉǌǀƵŬĞƐƉůŶĢŶşǀǇŵĄŚĂŶĠƉŽǀŝŶŶŽƐƟ͘

їĚůƵǎŶşŬŽ

ŶĢŵŶĞŶşƉƎĞĚĞŵŝŶĨŽƌŵŽǀĄŶ͕
ƷēƚƵůǌĞũĞĚĞŶŬƌĄƚǀǇďƌĂƚϳ͘ϳϮϬ<ē;ĚŽŬŽŶĐĞƌ͘ϮϬϮϬ
ũĞƚŽϭϱ͘ϰϰϬ<ēͿ͘
ǆĞŬƵƚŽƌŶĞŵƵƐşǌũŝƓƛŽǀĂƚƉƽǀŽĚƉĞŶĢǌĂ ƐŵşŽďƐƚĂǀŝƚ
ŝ ƷēĞƚŵĂŶǎĞůĂͬͲŬǇ͘

їǌ

WŽĚŽƌƵēĞŶşƚĢĐŚƚŽĚŽŬƵŵĞŶƚƽĚůƵǎŶşŬ͗
ŶĞƐŵşƐĞƐǀǉŵŵĂũĞƚŬĞŵŶĂŬůĄĚĂƚŶĂĚƌĄŵĞĐďĢǎŶĠ
ēŝŶŶŽƐƟĂ
ї ŵĄϯϬĚŶƽŶĂǌĂƉůĂĐĞŶşĚůƵŚƽ͘WŽŬƵĚƚĂŬƵēŝŶş͕ǌĂƉůĂͲ
ơŶĂǀşĐũĞŶƉŽůŽǀŝŶƵŶĄŬůĂĚƽĂ ŽĚŵĢŶǇĞǆĞŬƵƚŽƌĂ͘
Pozor:ǆĞŬƵƚŽƌŶĂƉƎĞĚƉŽƐƟŚƵũĞŵĂũĞƚĞŬ;ǀŝǌĚĄůĞͿĂ
ĂǎƉĂŬƉŽƐşůĄǀǇƌŽǌƵŵĢŶşŽǌĂŚĄũĞŶşĞǆĞŬƵĐĞĂǀǉǌǀƵŬ
ĚŽďƌŽǀŽůŶĠŵƵƉůŶĢŶş͊
ї

Srážky ze mzdy
WƎŝƐƌĄǎŬĄĐŚǌĞŵǌĚǇĚůƵǎŶşŬŽǀŝŵĢƐşēŶĢǌƽƐƚĄǀĄ͗
їŶĞǌĂďĂǀŝƚĞůŶĠŵŝŶŝŵƵŵϳ͘ϳϳϭ͕ϱϬ<ēĂ
їϮ͘ϱϵϬ͕ϱϬ<ēŶĂǀǇǎŝǀŽǀĂŶŽƵŽƐŽďƵ;ǀēĞƚŶĢŵĂŶǎĞůĂͬͲŬǇͿĂ
ї;ƵŶĞƉƎĞĚŶŽƐƚŶşĐŚƉŽŚůĞĚĄǀĞŬͿϮͬϯǌĞǌďǇůĠŚŽƉƎşũŵƵ͕
ŶĞũǀǉƓĞǀƓĂŬϭϯ͘ϴϭϲ<ēŶĞďŽ
ї;ƵƉƎĞĚŶŽƐƚŶşĐŚƉŽŚůĞĚĄǀĞŬͿϭͬϯǌĞǌďǇůĠŚŽƉƎşũŵƵ͕
ŶĞũǀǉƓĞϲ͘ϵϬϴ<ē

Průběh exekuce
ďǇƵƐƉŽŬŽũŝůƉŽŚůĞĚĄǀŬǇǀĢƎŝƚĞůĞ͕ĞǆĞŬƵƚŽƌŵƽǎĞ
;ǀ ƚŽŵƚŽƉŽƎĂĚşͿ͗
ї ǌĂďĂǀŝƚƉĞŶşǌĞŶĂƷēƚĞĐŚĚůƵǎŶşŬĂ͕
ї ŶĂƎşĚŝƚƐƌĄǎŬǇǌĞŵǌĚǇ͕
ї ƉƌŽĚĂƚŵĂũĞƚĞŬĚůƵǎŶşŬĂ͘
sƓĞĐŚŶǇƚƎŝǌƉƽƐŽďǇǀǇŵĄŚĄŶşũĞŵŽǎŶĠŬŽŵďŝŶŽǀĂƚ͘
^ ĞǆĞŬƵƚŽƌĞŵůǌĞĚŽŵůƵǀŝƚǌĂƉůĂĐĞŶşĚůƵǎŶĠēĄƐƚŬǇŶĞďŽ
ƐƉůĄƚŬǇ͘dŽŚŽǀƓĂŬŶĞŽŵĞǌƵũĞǀ ĚĂůƓşŵǀǉŬŽŶƵĞǆĞŬƵĐĞ͘
i

Jak jednat s exekutorem?

ǆĞŬƵƚŽƌƐĞŶĞǌĂďǉǀĄŽƉƌĄǀŶĢŶŽƐơƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ͕ũĞŚŽƷŬŽͲ
ůĞŵũĞǌŵĂƉŽǀĂƚĂ ǌĂũŝƐƟƚŵĂũĞƚĞŬĚůƵǎŶşŬĂ͘ĢǎŶŽƵƐŽƵēĄƐơ
ƚĂŬƟŬǇĞǆĞŬƵƚŽƌƽũĞƉƐǇĐŚŝĐŬǉŶĄƚůĂŬ͘EĞƉŽĚůĠŚĞũƚĞŵƵ͘EĞͲ
ǀşƚĞͲůŝƐŝƌĂĚǇ͕ŽďƌĂƛƚĞƐĞŶĂŽĚďŽƌŶşŬǇǌ ĚůƵŚŽǀǉĐŚƉŽƌĂĚĞŶ͕
ŬƚĞƎşsĄŵƉŽƐŬǇƚŶŽƵƉŽŵŽĐ;ǀŝǌƐƚƌ͘ϮͿ͘
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i

WƌĄǀĂĚůƵǎŶşŬĂ͗

Přednostní pohledávky

їƉŽǎĂĚŽǀĂƚƐůƵǎĞďŶşŽĚǌŶĂŬ͕

^ƌĄǎŬǇǌĞŵǌĚǇŵŽŚŽƵďǉƚŝǀǇƓƓş͕ƚǉŬĄͲůŝƐĞĞǆĞŬƵĐĞƉƎĞĚŶŽƐƚŶşĐŚƉŽŚůĞĚĄǀĞŬ͕ƚĞĚǇĚůƵŚǇ͗
їŶĂƐŽĐŝĄůŶşŵĂǌĚƌĂǀŽƚŶşŵƉŽũŝƓƚĢŶş͕
їŶĂǀǉǎŝǀŶĠŵ͕
їǀƽēŝƐƚĄƚƵ͕
їǀǌŶŝŬůĠƚƌĞƐƚŶŽƵēŝŶŶŽƐơ͘

їƉŽǎĂĚŽǀĂƚĞǆĞŬƵēŶşƉƎşŬĂǌ͕
їŶĂŚƌĄǀĂƚƐŝƉƌƽďĢŚĞǆĞŬƵĐĞ;ƚŽƚŽǌĂƎşǌĞŶşŶĞůǌĞǌĂďĂǀŝƚͿ͕
їƉƎŝǀŽůĂƚƐǀĢĚŬǇēŝƉŽůŝĐŝŝ͘

i

:ĚĞŽǀĞůŵŝēĂƐƚǉƉƎşƉĂĚ͘:ĞƚƎĞďĂ͗
їŶĞƉƌŽĚůĞŶĢŽƚŽŵŝŶĨŽƌŵŽǀĂƚĞǆĞŬƵƚŽƌĂ͕
їƉƎĞĚůŽǎŝƚĚŽŬůĂĚǇƉƌŽŬĂǌƵũşĐşǀůĂƐƚŶŝĐƚǀş͘

:ĂŬĠĚĂůƓşƉƎşũŵǇŵƽǎĞĞǆĞŬƵƚŽƌƉŽƐƟŚŶŽƵƚ͍
їƌŽĚŝēŽǀƐŬǉƉƎşƐƉĢǀĞŬ͕
їŶĞŵŽĐĞŶƐŬĠĚĄǀŬǇ͕
їĚƽĐŚŽĚēŝƐƟƉĞŶĚŝƵŵ͕
їƉŽĚƉŽƌƵǀŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶŽƐƟ͕

EĞƵǌŶĄͲůŝĞǆĞŬƵƚŽƌŶĄŵŝƚŬƵ͕ŵƵƐşŵƵŵĂũŝƚĞůǀĢĐŝͬşǌĂƐůĂƚ
ĚŽϯϬĚŶƽƉşƐĞŵŶǉŶĄǀƌŚŶĂǀǇƓŬƌƚŶƵơǀĢĐŝͬşǌĞƐŽƵƉŝƐƵ͘

їŽĚƐƚƵƉŶĠ͕
їŽĚŵĢŶƵǌĚŽŚŽĚǇŽƉƌĂĐŽǀŶşēŝŶŶŽƐƟ͕
їŽĚŵĢŶƵǌĚŽŚŽĚǇŽƉƌŽǀĞĚĞŶşƉƌĄĐĞ͘

Exekuce nemovitého majetku

WŽƐƟŚŶŽƵƚŶĞůǌĞ͗
їĚĂŸŽǀǉďŽŶƵƐ͕
їƉŽƌŽĚŶĠ͕ƉƎşĚĂǀĞŬŶĂĚşƚĢ͕
їĚĄǀŬǇǀŚŵŽƚŶĠŶŽƵǌŝ͕
їƉƎşƐƉĢǀĞŬŶĂďǇĚůĞŶş͘

sůĂƐƚŶşͲůŝĚůƵǎŶşŬŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚ͕ĞǆĞŬƵƚŽƌũŝƐŵşǌĂďůŽŬŽǀĂƚ
ŶĂŬĂƚĂƐƚƌƵĂŶĂƎşĚŝƚĚƌĂǎďƵ͘dŽƚŽŶĞƉůĂơ͕ƉŽŬƵĚũĚĞŽƚƌͲ
ǀĂůĠďǇĚůŝƓƚĢĚůƵǎŶşŬĂĂ͗
їƐŽƵēĞƚũŝƐƟŶǀƓĞĐŚĚůƵŚƽŶĞƉƎĞƐĂŚƵũĞϭϬϬ͘ϬϬϬ<ē͕
їēĄƐƚŬĂǌĂďĂǀĞŶĄŶĂƷēƚĞĐŚĂƐƌĄǎŬǇǌĞŵǌĚǇǌũĞǀŶĢ
ƉŽƐƚĂēşǀƌŽǌƵŵŶĠŵēĂƐŽǀĠŵŚŽƌŝǌŽŶƚƵŬƷŚƌĂĚĢ
ĚůƵŚƵ͘

ǆĞŬƵĐĞƐĞǀƓĂŬŶĞďĞƌĞǀƉŽƚĂǌƉƎŝǀǉƉŽēƚƵĚĄǀĞŬ͘
i

Zabavil exekutor věc nepatřící dlužníkovi?

Co dělat při exekuci na příjem?
i

їƐĚĢůƚĞǀĂƓĞŵƵǌĂŵĢƐƚŶĂǀĂƚĞůŝƉŽēĞƚǀǇǎŝǀŽǀĂŶǉĐŚŽƐŽď͕
їǀǉƉůĂƚƵŵǌĚǇĂŶĞƉŽƐƟǎŝƚĞůŶǉĐŚĚĄǀĞŬƐŝǀǇũĞĚŶĞũƚĞ

Odměna exekutora

ǆĞŬƵƚŽƌŵĄǌĞǌĄŬŽŶĂŶĄƌŽŬŶĂ͗
їŽĚŵĢŶƵǀĞǀǉƓŝϭϱйǌŽďũĞŵƵĞǆĞŬƵĐĞēŝǀǇŵŽǎĞŶĠ
ēĄƐƚŬǇ͕ŶĞũŵĠŶĢĂůĞϮ͘ϬϬϬ<ē;ďĞǌW,Ϳ͕
їŶĄŚƌĂĚƵŶĄŬůĂĚƽǀĞǀǉƓŝϯ͘ϱϬϬ<ē;ďĞǌW,Ϳ

ǀŚŽƚŽǀŽƐƟŶĞďŽƉŽŵŽĐşƐůŽǎĞŶŬǇͲŶĂƷēƚƵŵŽŚŽƵďǉƚ
ǌĂďĂǀĞŶǇ͊

Exekuce movitého majetku

Kde najdu pomoc?

WƌƽďĢŚ͗
їŽĞǆĞŬƵĐŝƐĞƉƎĞĚĞŵŶĞŝŶĨŽƌŵƵũĞ͕
їŶĞŶşͲůŝĚůƵǎŶşŬƉƎşƚŽŵĞŶ͕ŵƽǎĞĞǆĞŬƵƚŽƌŶĞĐŚĂƚ
ǀǇŵĢŶŝƚǌĄŵĞŬĂǀƐƚŽƵƉŝƚĚŽďǇƚƵ͕
їĞǆĞŬƵƚŽƌŵƽǎĞǌĂďĂǀŽǀĂƚŵĂũĞƚĞŬŝũŝŶĚĞŶĞǎǀŵşƐƚĢ
ƚƌǀĂůĠŚŽďǇĚůŝƓƚĢĚůƵǎŶşŬĂ͕ŵĄͲůŝǌĂƚŽ͕ǎĞƚĂŵĚůƵǎŶşŬ
ŵĄŵĂũĞƚĞŬ͕
їǌĂďĂǀĞŶĠƉƎĞĚŵĢƚǇũƐŽƵŽǌŶĂēĞŶǇƉŽůĞƉĞŶşŵ͕ƉƎşͲ
ƉĂĚŶĢŽĚǀĞǌĞŶǇĚŽƐŬůĂĚƵ͕
їƉŽϯϬĚŶĞĐŚũƐŽƵƉƎĞĚŵĢƚǇŶĂďşĚŶƵƚǇǀĚƌĂǎďĢ͘

їŶĂǁĞďƵ

ǁǁǁ͘ũĂŬƉƌĞǌŝƚĚůƵŚǇ͘Đǌ͕
їŶĂƚĞů͘ϳϳϬϲϬϬϴϬϬ;WŽͲWĄŽĚϵĚŽϭϳŚŽĚ͘Ϳ͕
їǀĚůƵŚŽǀǉĐŚƉŽƌĂĚŶĄĐŚ;ƐĞǌŶĂŵŶĂǁĞďƵͿ͕
їǀĂƉůŝŬĂĐŝŽůŽǎŬŽŵĂƚ͗ǁǁǁ͘ĚŽůŽǌŬŽŵĂƚ͘Đǌ.

ŽƐŵşĞǆĞŬƵƚŽƌǌĂďĂǀŝƚ͍
їĂƵƚĂ͕ƉŽēşƚĂēĞ͕ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬƵ͕
їĚŽŵĄĐşƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͕
їŶĄďǇƚĞŬĂƐƚĂƌŽǎŝƚŶŽƐƟ͕ĂĚ͘

ŽĞǆĞŬƵƚŽƌǌĂďĂǀŝƚŶĞƐŵş͗
їůĞĚŶŝēŬƵ͕ƐƉŽƌĄŬ͕ƉƌĂēŬƵ͕Ɛƚƽů͕ǎŝĚůĞ͕ƉŽƐƚĞů͕
їďĢǎŶĠŽĚĢǀŶşƐŽƵēĄƐƟ͕ĚĢƚƐŬĠǀĢĐŝ͕
їŚŽƚŽǀŽƐƚĚŽϳ͘ϳϮϬ<ē͕
їǌĚƌĂǀŽƚŶşƉŽƚƎĞďǇĂƉŽŵƽĐŬǇ͕

dĞŶƚŽŵĂƚĞƌŝĄůǀǌŶŝŬůǌĂƉƎŝƐƉĢŶş^K͕Ă͘Ɛ͕͘
>ŝďŽƌĂDĂůĠŚŽĂ>ŝďŽƌĂtŝŶŬůĞƌĂ͘

їǀĢĐŝƉŽƚƎĞďŶĠŬƉůŶĢŶşƉƌĂĐŽǀŶşēŝŶŶŽƐƟ͕
їƐŶƵďŶşƉƌƐƚĞŶǇ͕ƌŽĚŝŶŶĠĨŽƚŽŐƌĂĮĞ͕ĚŽƉŝƐǇ͕
їĚŽŵĄĐşŵĂǌůşēŬǇ͘
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Sportovní kempy pro děti na Spartě
Městská část Praha 9 ve spolupráci s AC Sparta Praha pořádá pětidenní příměstské kempy plné nových sportovních zážitků,
zábavy a dalších aktivit pod vedením zkušených trenérů ze sparťanských sportovních oddílů. Kempy začínají 12. července
a potrvají do 27. srpna 2021.
Letní příměstský kemp je
plný zajímavých sportovních
a pohybových aktivit, nových
zážitků a kamarádů. Probíhá
v týdenních turnusech každý pracovní den po celé letní
prázdniny. Děti od 6 do 15 let
se na kempech seznámí například se základy atletiky,
ragby, fotbalu, juda, ﬂorbalu,
stolního tenisu, fresbee a dalšími sporty. Rozděleny budou
do skupin podle věku a fyzických schopností a věnovat
se jim budou zkušení trenéři
a hráči AC Sparta Praha.

Zvýhodněná cena pro malé
sportovce z devítky
Sportovní kempy se konají
každý prázdninový týden (pondělí až pátek) ve
sportovním areálu Podvinný mlýn AC SPARTA PRAHA
vždy od 7.30 do 18 hodin.

Cena za kemp je 3490 Kč,
zájemci s trvalým pobytem
v MČ Praha 9 zaplatí 2950 Kč.
Cena zahrnuje kempové
tričko, oběd a svačinu, pitný
režim, vstupné na exkurze,
trenéry z AC Sparta Praha, odměny (diplomy aj.)

Účastníci sportovních kempů budou muset dodržovat
aktuální protiepidemická
opatření. Pokud bude kemp
zrušen v důsledku vládního
opatření kvůli případné koronavirové krizi, bude celá částka zaplacená za kemp vrácena.

Co si vzít s sebou?
Sportovní pomůcky a vybavení si děti mohou půjčit ve sportovním areálu.
Na kemp by si měly přinést:
• sportovní obuv venkovní
i sálovou, ale i otevřenou
obuv (pantoﬂe) pro chvíle
odpočinku, oběda apod.,
čepici, brýle proti slunci, opalovací krém, láhev
na pití, ručník, náhradní
sadu oblečení – tričko, šortky, ponožky
• kopii kartičky zdravotní
pojišťovny
• pro deštivou variantu mikinu, tepláky, příp. pláštěnku
Více informací a přihláška
na www.sportujabavse.cz/
primestsky-tabor-sportovni-sparta
red, ilustrační foto: AC Sparta Praha

Devítka
Charitativní běh na podporu
SKV Praha vynesl 166 tisíc korun v pohybu
Poděkování patří všem, kteří se od 20. do 30. května 2021 aktivně zúčastnili Charitativního
běhu pro Sportovní klub vozíčkářů Praha. Spolupodílela se na něm i městská část Praha 9.
Virtuální
výzvy se
zúčastnilo
více než
1100 běžců
a chodců, kteří
skutečně
vyrazili
do přírody
na trasy
dlouhé
od 300
metrů pro
nejmenší
po 30 km
pro nejzdatnější. Několik závodníků se zapojilo i do speciálních tratí na handbiku
– tříkilometrová trasa byla určena pro radost, 15kilometrová
pro sportovce.
Celkem se podařilo na podporu handicapovaných sportovců
vybrat 166 050 Kč! To pomůže
organizaci SKV Praha k tomu,
aby mohla i nadále organizovat
pro vozíčkáře sportovní a volČ E R V E N E C

2 0 2 1

... aneb fitness pod otevřeným nebem. Kdokoliv si může
přijít zdarma zacvičit.

asistentů a potřebné sportovní
pomůcky.

nočasové akce a zajišťovat pro
ně nezbytnou pomoc osobních

Ocenění pro závodníky
I když hromadné starty nebyly
v květnu ještě možné a lidé
vybíhali na trať individuálně,
o medaile sportovci nepřišli.
Doručila jim je pošta a ti, kteří
žijí na devítce, si mohli po absolvování závodů vyzvednout
cenu v podobě knihy o městské části Praha 9 v Galerii 9
ve Vysočanech. Stačilo se prokázat startovním číslem, které
bylo běžcům vygenerováno
hned po registraci v závodě.
mk

SPORTOVNÍ KLUB VOZÍČKÁŘŮ PRAHA
Sportovní klub vozíčkářů Praha již 30 let pomáhá lidem s tělesným handicapem vytvářet
vhodné podmínky pro výkon sportovní činnosti, ať na rekreační, či vrcholové úrovni.
Organizuje pro vozíčkáře sportovní a volnočasové akce s veškerým servisem, od zajištění
vhodného ubytování, zapůjčení speciálních a drahých sportovních pomůcek po zajištění
asistence při sportu i běžných činnostech.
SKV Praha je jediný klub v ČR, který nabízí tak široké sportovní možnosti, včetně sportů,
jako je potápění vozíčkářů a orientační závod. Více na www.skvpraha.org

Díky podpoře městské části
Praha 9 a Magistrátu hlavního města Prahy získalo o.s.
Devítka v pohybu zázemí pro
jedinečný projekt veřejných
venkovních tréninků v parcích této městské části.

Tréninky na Fitness louce Rokytka
v červenci:
Jóga:
pondělí a čtvrtek od 18 do 19
hodin
Funkční trénink:
pondělí a středa od 18 do 19
hodin
Animal ﬂow:
úterý od 18 hodin
Kontakt:
www.devitkavpohybu.cz red,
Foto: mk
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SC-500235_04

I N Z E R C E

/(71Ë'29ý$9$3$570È129e0
'20ċ9%('ě,&+29ċ
Přijeďte si v létě odpočinout do našeho
apartmánového domu (7 apartmánů), který
provozujeme v Bedřichově v Jizerských horách.
Krásná příroda, známé turistické trasy,
cykloturistika, spousta místních aktivit, přírodní
koupaliště Dolina i výborná kuchyně v místních
restauracích pizzerie La Pasta, Prezidentská
chata a Šámalova chata.

SC-500432_02

SC-500437_05

Online rezervace na letní sezónu 2021 na
www.bedrichovapartmany.cz
nebo volejte recepci 601 302 030.

Inzerce
v Devítce
BYDLÍM TADY S VÁMI

telefon: 734 505 923
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Realitní makléřka
+420 773 020 207
vladimira.halperinmatouskova@re-max.cz

4 You II

SC-400878_08

e-mail:
jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
30

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

Mgr. Vladimíra Halperin Matoušková

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

Č E R VENEC

2 0 2 1

SC-400906/07

Jaroslav Harviš,

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

SC-400921/07

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI 2021

foto: Pavel Mára

ZIMNÍ POHÁDKA
1. 8. – 14. 8.
hlavní mediální partneři

hlavní partneři

spolupořadatelé

partneři

předprodej

pořadatel

SC-500429_02

generální partner

SC-500432_02

shakespeare.cz

I N Z E R C E

mediální partneři

Glanc

HC SPARTA
PRAHA

LEGENDY
PŘIHLÁŠKY NA LETNÍ HOKEJOVOU ŠKOLU
NA HCSPARTA.CZ/LHS

SC-500442_02

VYRŮSTAJÍ NA SPARTĚ

GENERÁLNÍ
PARTNER

HC SPARTA
PRAHA

ZPÁTKY
VE HŘE

KUP SI PERMANENTKU!
SC-500442_01

HCSPARTA.CZ/PERMANENTKY
GENERÁLNÍ
PARTNER

Č E R V E N E C

2 0 2 1
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NOVÁ,

PLNĚ ELEKTRICKÁ

ŠKODA ENYAQ

iV

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km; spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

Nová ŠKODA ENYAQ iV
V je naše první plně elektrické SUV, nabízející zcela bezemisní a dynamickou jízdu.
Připojení k rychlodobíjecí stanici umožňuje dobití baterie z 5 na 80 % její kapacity v ideálním případě za 38 minut.*
Je vybaveno moderním head-up displejem s rozšířenou realitou a kombinace tichého provozu s velkorysým
prostorem z něj dělá nevšedně výjimečný vůz. Více informací naleznete na webových stránkách našeho dealerství
Porsche Praha-Prosek nebo na www.porsche-prosek.cz. V případě zájmu o testovací jízdu nás neváhejte
kontaktovat online či telefonicky.
* Jedná se o předběžné hodnoty.

PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 711
www.porsche-prosek.cz

SC-500411_02

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

