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schránek nebo jste jej obdrželi pozdě, stěžujte 

INZERCE

Vážení čtenáři,
i když si všichni chceme 
užívat bezstarostného léta, 
nezapomínáme, že covid-19 
je tady s námi pořád. V du-
chu přísloví, že štěstí přeje 
připraveným, nepřestáváme 
našim seniorům rozdá-
vat ochranné prostředky. 
Od dubna loňského roku si 
ti nejohroženější rozdělili 
od deváté městské části už 
více než 150 000 kusů roušek 
a respirátorů a stovky litrů 
dezinfekce.

Nepočítáme, kolik našich 
obyvatel se nechalo očkovat 
proti covidu-19 na Poliklini-
ce Prosek nebo v očkovacím 
centru v O2 areně. Ale proto-
že je ještě řada seniorů, kteří 
tuto vakcínu z nejrůznějších 

důvodů nedostali – jsou 
imobilní, nezvládli regis-
traci apod., připravujeme 
mobilní očkovací tým. Ten 
zájemcům zajistí očkování 
v jejich bydlišti. K dispozici 
bude i neregistrovaným zá-
jemcům o vakcinaci, kteří 
v září navštíví letošní Svato-
václavskou pouť na Proseku. 
Bližší informace přineseme 
v zářijovém vydání Devítky 
a najdete je také na našich 
sociálních sítích.

Děkuji všem zodpověd-
ným, kteří svým chováním 
přispívají k tomu, aby se 
neopakoval smutný pod-
zim loňského roku. Zatím si 
užívejte léta, které se vám 
na devítce snažíme zpestřit 

mnoha akcemi. Přehled hu-
debních festivalů, kin a di-
vadelních představení pod 
širým nebem, zajímavých 
výstav, sportovních akcí 
a společných aktivit podob-
ně naladěných lidí najdete 
na stránkách Devítky, webo-
vých stránkách MČ Praha  9 
a FB Praha 9-dobrá adresa.

Tomáš Portlík, starosta MČ Praha 9

MONTÁŽNÍ SERVIS, KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
- montáž zahradních domu a markýz - terasy wpc - pokládka podlah, koberců a pvc - montáž 

kuchyní - elektrikářské práce - instalatérské práce - zámečnické práce - montáž sanity - malířské 
práce montáže dveří a obložek - úklidový servis - zahradní servis - vyklizení, odvoz a likvidace

Zeptejte se nás na další práce a služby! Infolinka: 731 840 806
praha@levneopravy.cz, www.levneopravy.cz
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V novém Knofl íku to žije i na střeše
Nové komunitní centrum v Jablonecké ulici 723/4 na Proseku 

využívá široká veřejnost po více než rok a půl dlouhé rekon-

strukci.

Objekt byl postaven v 80. le-
tech 20. století jako prostor 
pro obchodní vybavenost 
a služby pro obyvatele nového 
sídliště Prosek. V průběhu 
doby se tu také scházeli čle-
nové různých společenských 
a zájmových organizací, fi rmy 
budovu využívaly pro kance-
lářské prostory, určitý čas zde 
působila například služba hlí-
dání dětí. Když budova volala 
po razantní opravě, hledala 
pro ni vysočanská radnice 
nové využití, které by ocenili 
především místní obyvatelé.

„Díky velmi dobré spolu-
práci s kulturním a rodinným 
centrem Knofl ík, které řadu 
let působilo v protilehlém 
objektu, se využití nově zre-
konstruované budovy nabízelo 
samo – vytvořit komunitní 
centrum, které by sbližovalo 
zdejší obyvatele napříč ge-
neracemi a zájmy, prostor, 
v němž bude možné pořádat 
výchovné a vzdělávací progra-
my,“ říká místostarosta MČ 
Praha 9 Marek Doležal.

Velké sály i střecha pro veřejnost

Vnitřní prostory objektu pů-
vodně tvořily menší dělitelné 
místnosti, které se po rekon-
strukci změnily v maximálně 
fl exibilní prostor. Nově tu 
vznikly dva sály, dvě malé 
a dvě velké učebny a také 
zkušebna. Velký sál může 
mimo provozní dobu ostatních 
prostor využívat až 80 lidí. 
K dispozici je projektor a pro-
mítací plátno.
První nadzemní podlaží je 
bezbariérové. 

K pobytu a pro širokou škálu 
aktivit – od posezení přes letní 
kino až třeba pro doučování, 
kroužky…. je určena i střecha, 
na níž se nachází malý kiosek 

a pergoly. Už na ní proběhl 
Týden hudby s Knofl íkem, 
akrobatické workshopy s lek-
tory Studia Cirkus La Putyka, 
charitativní bazárek dětského 
oblečení…, ale lidé se sem učí 
chodit i na přátelské posezení 
s lehkým občerstvením. 

Právě střešní prostory jsou 
ozdobou i podle architektů. 
„A daly nám také nejvíce za-
brat. Museli jsme se vypořádat 
se stávající konstrukcí starého 
objektu, s tím, jakým způ-
sobem umožnit novou zátěž 
na střechu, která na to nebyla 
dimenzovaná,“ popsal Jan Ka-
rásek, architekt studia Xtopix.

Mural art

Podoba komunitního centra 
v Jablonecké zaujme na první 
dobrou. Na jeho zdech je velká 
malba (mural art), jež je jed-
ním ze dvou prvních projektů 
v programu Umění pro město, 
kterým pražský magistrát pod-
poruje vznik uměleckých děl 
na veřejných prostranstvích. 

Fasádu původního montova-
ného objektu pokryl muralem 

výtvarník Michal Škapa, jeden 
z průkopníků české streetart 
scény. Ve spolupráci s archi-
tekty svým dílem posunul 
budovu postavenou v dikci še-
dého socialistického realismu 
mezi budovy hodné pozornos-
ti. Takových není na žádném 
sídlišti mnoho. Inspirací mu 
bylo zčásti okolí, proto se zde 
objevují motivy např. z parku 
Přátelství, nebo střížkovská 
„velryba“ – stanice metra 
Střížkov. Zbytek koláže jsou 
vlastní motivy, které tvoří 
pestrou směsici určenou přímo 
pro tuto konkrétní budovu.

„Obraz, který tvoří výtvar-
ný prvek na nově zrevitali-
zovaném náměstíčku, může 
třeba inspirovat jednotlivá 
společenství vlastníků bytů 
v okolí, jak při rekonstrukcích 
domů naložit např. se slepými 
štíty. Nebo místní fi rmy či 
živnostníky, jak dostat svou 
provozovnu do povědomí 
širokého okolí,“ říká k tomu 
Marek Doležal. 

A proč právě mural? Sídliště 
všeobecně patří ke kolébce 

hip-hop kultury, jejíž součástí 
jsou graffi  ti. A malba na tento 
fakt poukazuje.

Přirozeností člověka 
je sdružovat se

„Přirozenou potřebou člověka 
v každém věku je sdružovat 
se. A protože chceme, aby 
Knofl ík byl veskrze komu-
nitním centrem, centrem pro 
všechny generace, rozšíříme 
svou pozornost i na seniory, 
kteří – jak se ukázalo v prvním 
období loňské covidové ka-
rantény – nás hodně potřebují 
a potřebovat budou,“ říká Eliš-
ka Kasinová, provozovatelka 
Kulturního a rodinného centra 
Knofl ík a pokračuje: „Kromě 
toho máme v plánu se věnovat 
divadelnímu, dramatickému 
kroužku, výborný nápad je za-
řízení zkušebny, už teď se u nás 
schází například pěvecký sou-
bor, máme hudební školu…“

Zajímavé akce se v Knofl íku 
odehrávají i během celého léta 
– od cvičení na střeše, kru-
hových tréninků, ranní jógy 
přes dětské dílny po koncerty. 
Chcete-li se do těchto akti-
vit zapojit, sledujte webové 
stránky a facebook Knofl íku. 
Text a foto: mk

Na fasádě najdete motivy z devítky, např. park Přátelství, střížkovskou „velrybu“, tedy 
stanici metra Střížkov…

Nově zrekonstruovaná budova komunitního centra v Jablonecké vzbuzuje emoceStřecha zve k aktivitám i klidnému posezení 

I N F O

Rekonstrukce a dostavba objektu v Jab-
lonecké ulici 723/4 na Proseku začala 
v prosinci 2019, koncertem na střeše se 
komunitní centrum otevřelo veřejnosti 
v červnu 2021.
Celá rekonstrukce budovy, kterou 
provedla českobudějovická fi rma Edikt, 
přišla na 31,7 milionu korun.
Autorem projektu je XTOPIX architekti 
s.r.o. (Jan Karásek, Pavel Buryška 
a Barbora Buryšková).
Autorem obrazů na fasádě je výtvarník 
Michal Škapa, jeden z průkopníků české 
streetart scény.
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Devítka pomohla postižené obci Stebno
Při tragických událostech se ukazuje, že jsme, my Češi, mnohem lepšími lidmi, než jsme si 

často ochotni připustit. To se ukázalo i po silných bouřích a tornádech, která se v červnu 

prohnala naší republikou.

Velká vlna solidarity směřovala 
především na Břeclavsko a Ho-
donínsko na jižní Moravě, kde 
24. června okolo 19.20 ho-
din prošla extrémní bouře 
s krupobitím a tornádem, 
které dosáhlo síly F4, tedy 
druhé nejvyšší na Fujitově 
stupnici. Zasáhla úsek dlouhý 
26 kilometrů a široký zhru-
ba půl kilometru a kriticky 
poničila sedm obcí. Tady se 
městská část Praha 9 snaží 
pomáhat ve spolupráci se 
základní školou Novoborská 

a Kulturním a rodinným cent-
rem Knofl ík.

Tyto oblasti však nebyly je-
dinými postiženými. Ve čtvr-
tek 24. června 2021 kolem 17. 
hodiny zasáhla ničivá bouře 
také jižní část Podbořanska 
na Lounsku. Nejvíce poniče-
nou byla malá obec Stebno se 
120 obyvateli, v níž se škody 
odhadují až na 100 milionů 
korun. Na mimořádném jed-
nání 29. června proto Rada 
MČ Praha 9 schválila fi nanční 
podporu Okrašlovacímu spol-

ku Stebno 2020 ve výši 50 tisíc 
korun, dalších 55 tisíc korun 
dali sami představitelé devítky 
občanům Obce Stebno – pupík 
Evropy. 

„Tímto nekončíme a rádi 
bychom pomohli s konkrétní-
mi projekty při obnově poni-
čeného Stebna, jako například 
obnovou dětského hřiště. 
Všem, kdo pomáhají, velké 
díky a všem postiženým touto 
přírodní katastrofou hodně 
sil,“ konstatoval starosta MČ 
Praha 9 Tomáš Portlík. mk

Ze zastupitelstva MČ Praha 9
Zastupitelé městské části Praha 9 se sešli 22. června 2021 na svém třináctém 

zasedání.

Dotace do sportu

Dotace na sport, které MČ Praha 9 
obdržela od hl. m. Prahy, může pou-
žít jako účelovou neinvestiční dotaci 
určenou pouze na podporu 
činnosti nestátních nezisko-
vých organizací působících 
na jejím území, které zajiš-
ťují dlouhodobě organizo-
vanou sportovní výchovu 
mládeže. V době covidové 
pandemie byla největším 
problémem pro sportovní 
oddíly nečinnost, kdy jejich 
členové nemohli sportovat, 
ale bylo třeba hradit nájmy, energie, 
platy trenérům… Dotační program 
byl proto vyhlášen na provoz a nájmy 
sportovních zařízení, které organizace 
musí platit s ohledem na své další fun-
gování.

Celkem o peníze požádalo šestnáct 
organizací, jedna z nich byla ale pro ne-
splnění podmínek vyřazena. Při rozdě-
lování dotací se Komise kultury a sportu 
na devítce rozhodovala na základě dvou 
kritérií – počtu dětí do devatenácti let 
v oddílu a provozní náročnosti. Její ná-
vrhy schválila Rada i Zastupitelstvo MČ 
Praha 9. Celkem si sportovní oddíly roz-
dělí 2,4 mil. Kč.

Ocenění osobností MČ Praha 9

Pro morální ocenění svých občanů 
za jejich příkladné a inspirativní počiny 
má městská část Praha 9 od roku 2010 
nástroj v podobě udělování několika 
čestných cen. O tom, kdo si je pře-
vezme, rozhodují obyvatelé devítky, 
kteří budoucí laureáty sami navrhují 
prostřednictvím svým zastupitelů. Ti 
na červnovém zasedání schválili, aby 

Cenu Městské části Praha 9 dostali Vác-
lav Vorlíček (in memoriam), Ing. Josef 
Neček a Jaroslav Vojtěch.

Ocenění budou vyznamenaným i letos 
předávána v září na slavnost-
ním zasedání u příležitosti vý-
ročí, kdy císař František Josef I.
udělil Vysočanům právo pou-
žívat městský znak v podobě, 
jakou známe dodnes. Stalo se 
tak 10. září 1903. Slavnostní akt 
ocenění výjimečných občanů se 
ale uskuteční ve čtvrtek 9. září 
od 15 hodin v obřadní síni vy-
sočanské radnice. Pro všechny 

oceněné bude vyrobena skleněná plake-
ta a pamětní list.

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9

Podle zákona o soudech a soudcích volí 
přísedící obvodních soudů zastupitel-
stvo městské části v obvodu příslušného 
obvodního soudu. Občan, který může 
být zvolen do této funkce, musí být způ-
sobilý k právním úkonům, bezúhonný, 
jeho zkušenosti a morální vlastnosti 
musí dávat záruku, že bude svou funkci 
řádně zastávat a musí mu být nejméně 
30 let.

Podklady nutné ke schválení kandi-
dátů na přísedící byly zaslány k posou-
zení na Obvodní soud pro Prahu 9 a jeho 
předsedkyně Mgr. Michaela Wenzlová 
souhlasila se zvolením navržených kan-
didátů. Novými přísedícími Obvodního 
soudu pro Prahu 9 jsou: Monika Pan-
grácová, Katarína Janatová, Ing. Ma-
rie Danielová, Ing. Irena Řezníčková, 
Ing. Karel Kadavý, PhDr. Eva Maximo-
vičová, Marka Kršková, Mgr. Bc. Jana 
Urbanová, Marta Justová, Michal Slabý, 
Ing. Alexandra Hájková. mk

Čest jeho památce!
Developer a investor Ing. Tomáš Tamir 

Winterstein, který výrazně ovlivnil i ar-

chitektonickou proměnu východní části 

Libně z průmyslové oblasti na živoucí 

kus města, zemřel 26. června 2021 

ve věku 72 let. 

S jeho jménem 
a jeho společností 
Lighthouse Group 
je spojena na-
příklad výstavba 
kancelářského 
a obchodního cen-
tra Harfa vedle O2 
areny v Praze 9.
Ve stejné lokalitě 
dokončil v roce 
2019 spolu se sku-
pinou Kaprain další 
kancelářský komplex. Lighthouse stojí 
také za bytovým komplexem Zelené 
město na Jarově.

S městskou částí Praha 9 spolupra-
coval také na rozvoji předškolních za-
řízení. Podílel se na výstavbě nového 
pavilonu mateřské školy U Nové školy 
ve Vysočanech, který byl dokončen 
v roce 2013. 

V období vyhlášené karantény v loň-
ském roce v souvislosti s onemocněním 
covidem-19 devítce velmi pomohl, když 
poskytl potravinové dary pro seniory 
a zdravotně a sociálně znevýhodněné.

Ing. Winterstein pocházel z Bratislavy. 
Od roku 1966 ale žil s rodiči v Izraeli, kde 
vystudoval stavební inženýrství. Vedle 
toho se jako příslušník izraelské armády 
zúčastnil několika blízkovýchodních 
konfl iktů. Izrael se pro něj stal novým 
domovem, a to navzdory pozdějšímu 
návratu do České republiky. 

I N F O

Ve Stebně velmi silný vítr poničil 
25 domů, což je zhruba 40 procent 
místních nemovitostí, bez části tašek 
byla i střecha věže kostela, poškozená 
jsou auta, která stála na ulici. Obec se 
v několika málo okamžicích ocitla bez 
elektrické energie a díky zablokovaným 
komunikacím byla odříznuta od okolního 
světa.
Větrnou smršť s krupobitím označili 
meteorologové za nepříliš častý me-
teorologický jev tzv. downburst. Jedná 
se o výtok velmi studeného vzduchu 
ve středu bouře, který bývá často dopro-
vázen poměrně masivním krupobitím, 
což se také v této oblasti stalo. Tento jev 
dokáže napáchat podobné škody jako 
tornádo.

V loňském roce převzal 
Tamir Winterstein Cenu 
starosty MČ Praha 9
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INZERCE

#PodOtevřenýmNebem

Letní scéna Harfa 2021  
pod otevřeným nebem
Nenechte si ujít divadelní představení s hvězdami 
naší kulturní scény na Terasách Harfa. Bohatý 
program naleznete na www.letniscenaharfa.cz. 
Těšíme se na vás.
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Architektonická soutěž: Fontána Vysočany
Zhruba 1500 metrů čtverečních zelené plochy mezi ulicí Sokolovskou a parkem Podviní naproti vysočanské polikliniky plánuje 

městská část Praha 9 revitalizovat. V rámci programu Umění pro město by v tomto veřejném prostoru měla vzniknout nová 

plastika s vodními prvky.

„Rádi bychom tu viděli vege-
tační prvky, jež by podpořily 
pobytové kvality místa a mi-
kroklima, včetně brouzdaliště 
pro děti s uměleckým prvkem, 
který by měl vzdělávací roz-
měr a zdůraznil nezastupi-
telnou roli vody ve městě. 
Ve shodě s Institutem pláno-
vání a rozvoje hl. m. Prahy, 
který je odborným partnerem 
programu Umění pro město, 
považujeme za vhodné téma 
k řešení adaptaci na klima-
tickou změnu, zejména hos-
podaření s dešťovou vodou,“ 
nastiňuje místostarosta MČ 
Praha 9 Adam Vážanský.

Soutěž

K návrhu umělecké instalace 
na parcele č. 3076/2 v katastru 
Libeň je vypsána umělec-
ko-architektonická soutěž 
s názvem Fontána Vysočany – 
dětské brouzdaliště a plastika.
Jejím cílem je najít pro měst-

skou část Praha 9 partnera 
pro vytvoření kvalitního ve-
řejného prostoru a instalace 
současného uměleckého díla 
v něm, a to v souladu s pravi-
dly danými programem Umě-
ní pro město. Odhadované 
celkové náklady na realizaci 
uměleckého díla a vodního 
prvku jsou 4,5 mil. Kč bez 
DPH. Devítka pak vodní prvek 
s uměleckým dílem převezme 
do své správy.

Soutěž je vhodná pro týmy 
výtvarníků ve spojení napří-
klad s krajinářským architek-
tem atp.

Zadání

Na místě, kde se do začátku 
90. let minulého století na-
cházelo brouzdaliště pro děti 
s plastikami tří pávů, by mělo 
vzniknout nové umělecké dílo 
a nové brouzdaliště. Koncepční 
náplň a téma místa se v soutěži 
hledá, návrh tedy není limito-

ván tematicky. Cílem deváté 
městské části je obnovení jeho 
původního významu pro ve-
řejný život, podpora strategie 
child-friendly city vytvoře-
ním herního prvku a částečně 
vytvoření prvku upravujícího 
místní mikroklima jako adap-
taci na změnu klimatu.

Jedná se o místo, které by se 
mělo stát drobným parkem, 
náměstím či promenádou 
navazující na park Podviní 
a na ulici Sokolovskou a záro-
veň by mělo také sloužit ke hře 
dětem. Zadavatel doporučuje 
zvážit možnost pracovat s ná-
plní místa jako se vzdělávacím 
prvkem, který umí zdůraznit 
nezastupitelnou roli vegetace 
a vody ve městě.

Návrh by měl zohlednit za-
pojení vodního prvku a plas-
tiky do okolního prostředí 
a umožnit veřejnosti přístup 
k navrhovanému dílu. Do ře-
šení mohou být zahrnuty také 

nové vegetační prvky, které 
podpoří pobytové kvality mís-
ta a mikroklima.

Porota doporučuje soutě-
žícím pracovat s dotčeným 
územím z pohledu zapojení 
uměleckého díla do kontextu 
– tedy smysluplné kompozič-
ní doplnění uměleckého díla 
zelení (krajinářskou úpravou) 
v rámci řešeného území. 

Pokud bude soutěžící vytvářet 
nové pochozí a pobytové plo-
chy, je možné doplňovat je kon-
cepčně také novými výsadbami 
a městským mobiliářem. red

I N F O

Kompletní zadání k architektonické 
soutěži Fontána Vysočany – dětské 
brouzdaliště a plastika najdete na úřední 
desce MČ Praha 9, www.praha9.cz, pro-
fi lu zadavatele, věstníku VZ a v aplikaci 
Josefi na do 31. srpna 2021.
Odevzdání soutěžních návrhů: říjen 2021
Výběr vítězného návrhu: listopad 2021
Projekt a příprava díla: 1. čtvrtletí 2022
Realizace díla: 2. čtvrtletí 2022
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Na Dopravním hřišti Prosek 

mají dětský handbike
Nový handbike na Dopravním hřišti Prosek umožňuje dětem se zdravotním handicapem aktivně se zapojit do dopravní výchovy 

a zdravým dětem pomáhá poznat obtíže, s jakými se musí poprat ti, kterým nemoc nebo úraz nedovolují jízdu na kole.

Dopravní hřiště v Litvínov-
ské 821/5A na Proseku zřídila 
městská část Praha 9 s pod-
porou Strukturálních fondů 
EU už v roce 2008. Od té doby 
jím prošly tisíce dětí, které si 
zde prakticky osvojily zásady 
bezpečnosti silničního provo-
zu podle Tematického plánu 
Ministerstva dopravy ČR.

Na silnicích to tu jede 
i o prázdninách  

Hřiště, jehož kapacita je 30 jez-
dících osob, je přístupné pro 
školní třídy i veřejnost.

Děti z mateřských a základ-
ních škol tu potkáte ve školním 
roce dopoledne. Na zvládnutí 
skutečného dopravního pro-
vozu se připravují v moderně 
vybavené učebně, v níž probí-
hají kurzy dopravní výchovy, 
a samozřejmě na „silnicích“ 
s množstvím křižovatek, do-
pravních značek… a nechybí ani 
model čerpací stanice. V od-
poledních hodinách a o letních 
prázdninách je dopravní hřiště 
otevřeno pro veřejnost. Do-
pravní disciplíně se tu kluci 
a holčičky učí za dozoru rodičů, 
a jak jsme se přesvědčili v po-
lovině července, o malé řidiče 
a řidičky tu nebyla nouze.

Děti mají k dispozici vozový 
park elektrických autíček, 

koloběžek, cyklistických 
kol i šlapacích motokár. Kdo 
nemá vlastní kolo či jiné „vo-
zítko“, může si je vypůjčit 
včetně přilby. 

„Největší zájem je samozřej-
mě o elektroautíčka, protože ty 
dětem nejvíce simulují běžný 
provoz,“ konstatoval s úsmě-
vem radní MČ Praha 9 Zdeněk 
Davídek, který 15. července 
2021 na Dopravním hřišti 
Prosek přebíral nový handbi-
ke – kolo na ruční pohon pro 
zdravotně handicapované děti. 
A jak ukazovaly už první mi-

nuty potom, co byl handbike 
začleněn do vozového parku 
hřiště, zájem bude i o něj.

Novinka

Finance na pořízení handbiku 
ve výši 64 372 Kč získala Praha 9 
od hlavního města Prahy stejně 
jako dalších pět dopravních 
hřišť v Praze, na nichž probíhá 
dopravní výchova.

„Vybavení našeho doprav-
ního hřiště jízdním kolem pro 
handicapované děti je důležité 
nejen z pohledu jejich aktivního 
zapojení do dopravní výcho-

vy, ale také z pohledu jejich 
sociálního začlenění,“ dodává 
Zdeněk Davídek. „Věřím, že 
na handbiku zkusí jízdu i zdravé 
děti, aby poznaly obtíže, s ni-
miž se musí vyrovnávat jejich 
vrstevníci, kterým nemoc nebo 
úraz nedovolují jezdit na kole.“

Šlape se rukama

Dodavatel kol, která dětem 
s tělesným postižením umož-
ňují jízdu jako zdravým dě-
tem, je nezisková organizace 
Černí koně. 

„Handbike je v podstatě 
tříkolka, tedy kolo je stabil-
ní, a šlape, zatáčí i brzdí se 
na něm rukama, takže je to 
do značné míry namáhavé. 
I proto má tlačící rám, aby ten, 
kdo dítě doprovází, mu mohl 
pomoci, když to je třeba,“ vy-
světluje Tomáš Pouch, před-
seda organizace Černí koně 
a dodává: „Tyto dětské hand-
biky jsou novinkou, na dět-
ských hřištích dosud nejsou. 
Praha jde příkladem ostatním, 
když díky nim otevírá doprav-
ní výuku i dětem se zdravot-
ním handicapem.“

Informace o provozu Do-
pravního hřiště Prosek a ceník 
výpůjčného a vstupného na-
jdete na www.dopravnihriste-
prosek.cz Text a foto: mk

Jízdu na handbiku, kole na ruční pohon pro zdravotně handicapované děti, si na Do-
pravním hřišti Prosek zkoušely i ty zdravé. A nebylo to vždy jednoduché.

Když sportování plní sny
Senioři v Praze 9 dostanou speciální pohybový a rehabilitační tre-

nažer. „Vyjezdily“ ho fi rmy z devítky v cyklistickém on-line podniku, 

který připravila společnost Cesta za snem za podpory MČ Praha 9.

Benefi ční on-line sportovní 
podnik se uskutečnil 12. čer-
vence 2021 v areálu Auto-Poly 
v Praze 9. Na handbiku, trena-
žeru s plným příslušenstvím, si 
tu změřilo síly pět týmů repre-
zentujících společnosti Heros, 
Auto-Poly, Dáme jídlo, Futu-
rento a Mototechna. Po odstar-
tování měl každý tým hodinu 
na to, aby najel na trenažeru co 
nejvyšší počet kilometrů. Do-
sažený výsledek se pak započí-
tal do celkové tabulky závodu 

Czech Tour 2021, který pořádá 
společnost Cesta za snem.

Startovné na podporu seniorů

Motivací soutěže ale není jen 
výborné umístění v krajské 
nebo celorepublikové tabul-
ce, ale především charitativní 
zaměření projektu. Poplatek 
za účast v závodě, tedy star-
tovné, je použito na charitativ-
ní účely. „Konkrétně v Praze 9 
bude za vybrané peníze poří-
zen speciální pohybový a reha-

bilitační trenažer pro seniory 
v domově seniorů a domě s pe-
čovatelskou službou v Novo-

vysočanské. Děkujeme za to,“ 
říká Jiří Janák, radní MČ Pra-
ha 9. mk, foto: Cesta za snem

Závod probíhal na pojízdném sportovišti vyrobeném na míru, které má vestavěné trenažery, 
obrazovky pro zobrazování tras a výsledků, audiosystém s bezdrátovými mikrofony, osvět-
lení… Navíc je plně bezbariérový, takže sportovat tu mohou i zdravotně handicapovaní. 
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LLG odběrové místo covid-19 u Polikliniky Prosek
Městská část Praha 9 ve spolupráci se společností Laboratoře lékařské genetiky (LLG) umožňuje testování na covid-19 přímo 

před vchodem do Polikliniky Prosek v odběrové buňce v Lovosické ulici 440.

Na odběrové místo, kde pro-
vádí PCR i antigenní testy, 
je možné se dostavit pouze 
po předchozí rezervaci.

Aktuální informace o odbě-
rovém místě naleznete vždy 
na stránce www.genetikapar-
dubice.cz/poliklinika-prosek 

Jak je otevřeno?

Pondělí, úterý,
středa:
8–11 hod. Preventivní PCR
11–13 hod. Ostatní vyšetření 
(PCR, Rapid test)
13–16 hod. Antigenní testo-
vání

Čtvrtek: 
8–11 hod. Antigenní testování
11–13 hod. Ostatní vyšetření 
(PCR, Rapid test)
13–16 hod. Preventivní PCR
Pátek:
8–10 hod. Preventivní PCR
10–10:30 hod. Ostatní vyšet-

ření (PCR, Rapid test)
10:30–12 hod. Antigenní tes-
tování
Vaše dotazy rádi odpoví na in-
folince COVID-19 (+420) 
607 400 401, případně napište 
na e-mail covid@genetika-
pardubice.cz. red

Příroda na devítce: (Ne)všední 
pohled na známé parky
Nejen v parném létě se 

obyvatelé Prahy 9 i širokého 

okolí těší z relaxace v parcích 

Zahrádky a Podviní. Ačkoliv 

jsou tato místa dobře známá, 

představíme vám je trochu 

netradičně.

Park Podviní 
v historickém kontextu

Park Podviní se nachází na  
území stejnojmenné samostat-
né vsi, která zanikla v 16. sto-
letí. Jak název napovídá, šlo 
o místo pod jižními svahy s vi-
nicemi. O těch existuje první 
zmínka dokonce už z 12. století 
jako o vinicích „Na nebeských 
horách“. Od roku 1318 stával 
v Podviní celých 600 let staro-
bylý mlýn, který v roce 2001 
vyhořel a do dnešních dnů se 
z jeho původní části dochovala 
pouze stavidla a části náho-
nu. Stopu tak zanechal název 
ulice Podvinný mlýn (dříve 
Podvinský) a ne příliš věrná 
replika budovy s několika 
byty. Ne každý však možná 
ví, že zde od 14. století stávala 
také středověká tvrz, ke kte-
ré mlýn, ještě s poplužním 
dvorem a prachovnou, patřil. 
Jeden ze dvou pilířů vstupní 
brány je dokonce dodnes do-
chován v jednom ze vchodů 
do areálu sídliště, skrytý pod 
rostoucím břečťanem. Nicmé-
ně už v roce 1595 byla tato tvrz 
pustá, stejně tak jako ostatní 
budovy a poslední zmínka o ní 
je z roku 1609. Majiteli tvrze 
byli mnozí významní pražští 
měšťané a panství dokonce 
v letech 1395–1405 spravovala 
i žena jednoho z nich, paní 
Krista Podvinská. 

Co najdete v Parku Podviní?

Park Podviní láká své ná-
vštěvníky k odpočinku 
na čtyřech hektarech ze-
lených ploch s příjemnými 
vodními prvky, altánkem, 
hřištěm pro děti a kamenným 
hradištěm připomínajícím 
hřbet pravěkého ještěra. Díky 
rozmanitosti parku, stro-
mům a zelenému okolí se tu 
líbí i živočichům, například 
dutinovým a vodním ptá-
kům, drobným obratlovcům 
a bezobratlým. Za zmínku 
stojí ledňáčci, žluny, volav-
ky, veverky, netopýři nebo 
zajíci. Park zdobí také mnoho 
krásných kvetoucích rostlin, 
které vynikají zvláště na jaře 
– rododendrony, lilie, žluté 
kosatce nebo magnolie. 

Park Zahrádky a jeho genius loci

Park Zahrádky vznikl na místě 
bývalé, rozsáhlé zahrádkářské 
osady, odkud získal i své nynější 
jméno. I tento park a jeho okolí 
má svou zajímavou historii, kte-
rou můžeme místy ještě dodnes 
kráčet a vnímat genia loci.

Až do 2. světové války zde 
byly převážně louky a pole 
s kvalitní půdou, které později 
poznamenalo bombardování. 
Velkou zajímavostí je, že jeden 
z kráterů se nacházel na místě, 
kde je dnes hráz nového ryb-
níka Zahrádky. Dlouhá léta 
zde také působila komunita 
lidí, kteří měli v místě dneš-
ního dětského hřiště Mirákula 
klubovnu a taneční parket, 
kde se pravidelně scházeli 
i k oslavám. Dnes je poslední 
zbytek původních zahrádek 
s láskou opečováván místními 
obyvateli, ke kterým dlouhá 
desetiletí patří i několik staro-
usedlíků, kteří sem se svými 
rodiči chodili o své záhony pe-
čovat už jako malé děti. Dří-
vější časy připomíná i několik 
vzácně zachovalých vzrostlých 
stromů, které dodnes nesou 
sladké plody.

Co najdete v Zahrádkách 
a jejich blízkém okolí?

Park Zahrádky je ideálním 
místem pro dospělé, ale i děti, 
které vítá relaxační zóna a Vy-

sočanské Mirákulum. Dobře 
se zde daří živočichům a rost-
linám, kdy za povšimnutí 
určitě stojí i mokřadní vege-
tace – místní vody se pyšní 
například růžově kvetoucím 
šmelem okoličnatým (Buto-
mus umbellatus). V těsné blíz-
kosti Zahrádek najdete i jedno 
neobyčejné místo – rodinný 
a přívětivý Ráj poníků s Pony 
klubem. 
Pavlína Ráslová

Park Zahrádky
I N F O

V Zahrádkách slouží nové Café bistro.
Otevření nového Café bistra s parametry 
malé restaurace a sociálním zařízením 
v parku Zahrádky doprovázela 29. červ-
na 2021 malá happeningová párty pro 
dospělé i děti. Podle slov starosty MČ 
Praha 9 Tomáše Portlíka byl její program 
s hudbou a divadlem pro děti předzvěstí 
toho, že se koncerty, divadelní před-
stavení a další kulturní aktivity budou 
zhusta odehrávat i v tomto přírodním 
amfi teátru.
Café bistro u dětského hřiště postavila 
společnost FINEP na své náklady a bude 
ho také provozovat. Oč déle na jeho pro-
jektování pracovali architekti (rok), o to 
rychleji bylo vybudováno (za tři měsíce). 

Foto: Daniela Vlachová
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Devítka odmítá stavbu nové železniční 

tratě mezi Libní a Malešicemi
Správa železnic (do roku 2020 Správa železniční dopravní cesty) plánuje mezi Libní a Hrdlořezy výstavbu nové dvoukolejné části 

trati s mimoúrovňovým křížením s železniční tratí Praha–Kolín. Ve stanici Libeň by nová dvoukolejná trať navazovala na stávající 

nákladovou skupinu a před malešickým tunelem se napojila na stávající jednokolejnou trať Libeň–Malešice. S tímto záměrem 

nesouhlasila městská část Praha 9 už v roce 2015 a ke stavbě vydala nesouhlasné stanovisko také v červnu 2021.  

„Podporujeme modernizaci 
tratě, nikoliv však její rozši-
řování,“ konstatuje radní MČ 
Praha 9 pro dopravu Tomáš 
Holeček a vysvětluje: „Devít-
ka už dávno není okrajovou 
částí Prahy a nákladní dopra-
va, ať už silniční, nebo želez-
niční, do intravilánu města 
nepatří. Plánovaná moderni-
zace by ale pomohla odhlučnit 
libeňské nákladové nádraží, 
po němž s obyvateli této části 
Prahy 9 už dlouho voláme.“

Co zahrnuje plánovaná 
modernizace traťového úseku 
Praha-Libeň – Praha-Malešice?
Podle plánů Správy železnic 
je to:

 • novostavba dvoukolejného 
mimoúrovňového křížení 
trati ze sudé staniční skupi-
ny kolejí v železniční stanici 
Praha-Libeň nad kolejemi 
trati Kolín – Praha-Libeň 
do nového obvodu želez-
niční stanice Praha-Libeň 
„obvod Hrdlořezy“, který 
se nachází v traťovém úseku 
Libeň-Malešice v blízkosti 
křížení trati s ulicí Česko-
brodskou

 • rekonstrukce stávajících ko-
lejí a dvou mostních objektů

 • výstavba protihlukových zdí 

a technologických objektů
 • modernizace zabezpečova-
cího, sdělovacího a trakč-
ního vedení, silnoproudého 
vedení a veřejného osvětlení

 • úpravy pozemních komuni-
kací, inženýrských sítí a de-
molice objektů pro účely 
územního řízení

Důvody, proč železnici 
nerozšiřovat

„Rozšiřování železnice nega-
tivně ovlivní životní prostředí 
v Hrdlořezích, ale ke zvýšení 
hluku by došlo i v Hloubětíně 
a Vysočanech, kde už dnes je 
na hranici norem. Postiženo 
by bylo také území kolem toku 
Rokytky,“ vypočítává důvody 
Tomáš Holeček.

Přitom do revitalizace říčky 
Rokytky a meandrů podél ní 
v hrdlořezské lokalitě v uply-
nulých letech Hlavní město 
Praha investovalo nemalé pro-
středky, aby se ze zanedbané 
části stala rekreační a relaxační 
zóna. Zasažen by byl přírodní 
park Smetanka, výstavba vy-
sokého náspu by znamenala 
vykácení tisíců stromů a keřů, 
došlo by k dočasnému zásahu 
do Hořejšího rybníka.

„Stavbou by byly dotčeny 
také komunikace, což by mělo 

dopad i na bezpečnost a ply-
nulost silničního provozu,“ 
dodává radní MČ Praha 9 pro 
dopravu.

Pro zařízení staveniště se 
počítá se zábory veřejných 
pozemků a uzavírkami sil-
nic v Hloubětíně a místních 
komunikací Jívové a Mandlo-
ňové v Hrdlořezích, záborem 
významné části komunikace 
Pod Táborem a úpravou ko-
munikace Za Mosty. Dočasně 
uzavřena by měla být cyk-
lostezka NN 334 a využívána 

jako provizorní příjezdová 
cesta. Problémem rovněž je, že 
dotčená lokalita má v původní 
zástavbě zastaralou síť veřej-
ných komunikací, takže vozi-
dla ze staveniště by se musela 
přizpůsobit jejímu stavebnímu 
a technickému stavu. 

„Projektová dokumentace, 
která nám byla předložena, sice 
řeší několik možností požadav-
ků staveništní dopravy, nebyly 
však projednány s vlastníky 
pozemků a komunikací,“ uza-
vírá Tomáš Holeček. mk

Prosecká je uzavřena
Od 18. července do kon-

ce listopadu 2021 je kvůli 

rekonstrukci uzavřena část 

Prosecké ulice.

Výluka se týká úseku dlou-
hého asi 700 metrů mezi 
křižovatkami s ulicí Na La-
buťce a s ulicí Na Rozhraní. 
Část ulice byla uzavřena 
i loni.

Technická správa komu-
nikací a fi rma Eurovia CS 
provede kompletní rekon-

strukci Prosecké ulice včetně 
lokálních hloubkových sana-
cí. Pracovat se bude rovněž 
na chodnících a dalších souvi-
sejících objektech.

Uzavírka se týká automo-
bilové dopravy i MHD, úsek je 
přístupný pouze pro pěší. TSK 
ve směru na Prosek řidičům 
doporučila oblast objet přes 
ulice Vysočanská, Jandova, 
Sokolovská a Čuprova, v opač-
ném směru pak přes Vysočan-
skou, Rochlickou, Libereckou 
a Zenklovu. red

Registr vozidel ve Vysočanech v novém
Od 14. června 2021 je ve Vysočanech spuštěn registr 

vozidel v nových prostorách.

Ty původní byly využívány 
od roku 1998 a již nevyho-
vovaly současným požadav-
kům. Nové prostory registru 
umožní vyřídit najednou 
věší počet záležitostí za pl-
ného dodržení všech hygie-
nických i bezpečnostních 
standardů. 

Pražský registr vozidel 
vykonává svou činnost cel-
kem na pěti pracovištích 
umístěných v různých čás-
tech metropole, aby byl tak 
více dostupný veřejnosti. 

Budova ve Vysočanech den-
ně obslouží několik stovek 
klientů.

Celkové investice do vy-
bavení pracoviště a systémů 
byly přibližně pět milionů 
korun. Text a foto: red

N Á M I T K Y  M Ů Ž E  U P L A T N I T  K A Ž D Ý

Modernizace traťového úseku mezi Libní a Malešicemi je tzv. 
veřejně prospěšnou stavbou. V jejím rámci je plánováno i vy-
vlastnění potřebných pozemků, včetně některých rodinných 
domů v okolí stávající trati.
Navzdory připomínkám, které městská část Praha 9 dala 
v procesu EIA (vyhodnocení vlivů stavby na životní prostře-
dí), vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 23. března 
2021 souhlasné stanovisko k záměru Správy železnic. Stavba 
by měla být zahájena v roce 2024.
Městská část Praha 9 je účastníkem řízení v povolovacích 
procesech. A její stanovisko k rozšiřování železniční tratě 
u Hrdlořez je neměnné – vzhledem k obrovskému zásahu 
do krajiny a negativnímu vlivu na životní prostředí v Hrdlo-
řezích se stavbou nesouhlasí. Své námitky uplatní při územ-
ním řízení i vydávání stavebního povolení. A stejně tak to 
může udělat kdokoliv z občanů nebo občanských sdružení, 
pokud se cítí být dotčen na svých právech.
Územní a stavební řízení bude probíhat u Drážního úřadu, 
www.ducr.cz. Své námitky MČ Praha 9 znovu vznese i při 
veřejném projednávání, které Správa železnic připravuje. 
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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 negativ-
ním testem a s respirátorem. 
Prosíme o dezinfekci rukou 
a dodržování rozestupů (2 m). 
Aktivizační programy jsou ma-
ximálně pro 10 osob ve skupině. 
Změna programu je vyhrazena 
podle aktuální pandemické 
situace a vládních nařízení. Dě-
kujeme za pochopení.

LETNÍ, PRÁZDNINOVÝ PROGRAM:

2. 8. 2021 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, 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
Dílna pro šikovné ručičky – „korálkování“ 
(drobné výrobky) 13:30 – 15:00

3. 8. 2021 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min. i s masáží/250 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra 
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

4. 8. 2021 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat) 9:00 – 14:00
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra 
9:00 – 10:00
Společenské hry – karty, Scrable 10:00 – 14:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
12:00 – 15:00

5. 8. 2021 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra 
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

6. 8. 2021 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Vycházka: Letenskými sady na Pražský hrad. 
Sraz v 8 hod. v Harrachovské 8:00 – 14:00

9. 8. 2021 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra 
9:00 – 10:00
Letní taneční zumba kurz pro seniory /pohyb, 
posilování, tanec/ zdarma 10:00 – 11:00
Dílna pro šikovné ručičky: Book art – vyrábění 
ze starých knih 13:30 – 15:00

10. 8. 2021 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min. i s masáží/250 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra 
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

11. 8. 2021 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra 
9:00 – 10:00
Posezení na terase s harmonikou. Přijďte si za-
zpívat oblíbené české písničky! 14:00 – 16:00

12. 8. 2021 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Kosmetika – nová služba pro seniory. Balíček 
(čištění, tonizace, vitamínová maska, masáž, 
úprava obočí, výživa a další) za zvýhodněnou 
cenu 450 Kč/60 minut. Relax, péče, hýčkání 
od Lenky Hroňkové (nutno objednat) 8:30 - 14:30
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra 
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

13. 8. 2021 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15

Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra 
9:00 – 10:00
Společenské hry – karty, Scrable 12:00 – 15:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
12:00 – 15:00

16. 8. 2021 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra 
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

17. 8. 2021 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Výlet, komentovaná prohlídka Ekofarmy Čapí 
hnízdo (zoo, záchranná stanice pro zvířata, 
stáje, budova Čapí hnízdo... Vstupné 90 Kč. Sraz 
v 7:30 metro „C“. Roztyly Odjezd v 7:45 RegBus 
- č. 401, nástupiště č. 2. 7:45 – 15:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 
14:00 – 15:00

18. 8. 2021 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Vycházka na Petřín… Sraz v 8 hod. v Harra-
chovské 422/2 8:00 – 13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
14:00 – 16:00

19. – 20. 8. 2021 

Dovolená – zavřeno!

23. 8. 2021 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra 
9:00 – 10:00
Letní taneční zumba kurz pro seniory /pohyb, 
posilování, tanec/ zdarma 10:00 – 11:00
Letní vyrábění: Květináč z kartonu (obal od mlé-
ka, džusu s sebou) 13:30 – 15:00

24. 8. 2021 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min. i s masáží/250 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra 
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

25. 8. 2021 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat) 9:00 
– 14:00
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra 
9:00 – 10:00
Rozloučení s prázdninami – posezení na zahra-
dě s kytarou 14:00 – 16:00

26. 8. 2021 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra 
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

27. 8. 2021 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Pétanque turnaj o ceny! Přijďte si v přátelském 
duchu zasoutěžit 9:00 – 10:00
Společenské hry – karty, Scrable 12:00 – 15:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
12:00 – 15:00

30. 8. 2021 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Letní pétanque kurz – venkovní zábavná hra 
9:00 – 10:00
Letní taneční zumba kurz pro seniory /pohyb, 
posilování, tanec/ zdarma 10:00 – 11:00
Dílna pro šikovné ručičky – kytičky z korálků 
13:30 – 15:00

31. 8. 2021 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 8:15 – 9:15
Vycházka do přírodního parku Klánovice – Čihadla, 
možnost koupání. Sraz v 8:15 na stanici Letňany 
BUS č. 110, odjezd v 8:33 hod. 8:15 – 14:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 
14:00 – 15:00

Očkování seniorů na devítce
Městská část Praha 9 chce zajistit očkování pro seniory 

ve věkové skupině 65+, kteří ještě vakcínu proti covidu-19 

nedostali a mají o to zájem.

„Víme, že někteří senioři z naší 
městské části zatím nejsou 
očkováni proti covidu-19, pro-
tože jsou imobilní a do očko-
vacího centra nebo ke svému 
praktickému lékaři sami ne-
dojdou nebo z různých důvodů 
nezvládli ani samotnou regist-
raci k očkování. A právě na ně 
se chceme zaměřit,“ říká radní 
MČ Praha 9 Jiří Janák.

Zájemci o očkování se mohou 
jednoduše přihlásit telefonic-
ky u pracovníků Očkovacího 
místa na Poliklinice Prosek 
na čísle 730 890 638 a buď přijít 
na polikliniku, nebo požádají 
o očkování prostřednictvím 
mobilního týmu, který zajistí 
očkování v jejich bydlišti.

Pro zájemce o očkování 
na Očkovacím místě na Poli-

klinice Prosek budou k dis-
pozici vakcíny COMITERNY 
(Pfi zer) a SPIKEVAX (Moder-
na). Mobilní tým bude mít 
k dispozici vakcínu Janssen 
(Johnson&Johnson).

„O tom, že mají senioři o oč-
kování proti covidu-19 zájem, 
mohou říci i pečovatelům ze 
Sociálních služeb Praha 9, kte-
ří je navštěvují, a ti nám jejich 
požadavek předají,“ dodává 
MUDr. Michal Mašek, jenž je 
od samého začátku u vakcina-
ce na Poliklinice Prosek.

Mobilní očkovací tým devít-
ky bude k dispozici i návštěv-
níkům letošní Svatováclavské 

pouti na Proseku. O vakcínu 
zde mohou žádat senioři i ostat-
ní neregistrovaní zájemci. Více 
informací přineseme v zářijo-
vém vydání Devítky. Text a foto: mk

„Denně podáváme zhruba 200 dávek 
vakcíny, v červnu prošel naším pracoviš-
těm desetitisící pacient,“ říká MUDr. Mi-
chal Mašek, který působí v Očkovacím 
místě na Poliklinice Prosek.
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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. 

80 let

Karel Beneda
Miloš Nápravník
Jarmila Vysoudilová - 
od srdce blahopřeji 
a děkuji Renáta P.
František Fridrich
Jindřiška Nováčková
Jaroslava Hellerová
Zdeněk Richter
Jiří Henych

Eva Šmelcerová
Olga Karfi ková
Jaroslava Poláková
Ladislav Modlík
Eva Schneiderová
Růžena Šurániová
Pavel Záhořík
Jiří Heral
Jana Machlerová
Magdaléna Čudová
Alena Mašálková

85 let

Eva Šupová
Libuše Zbořilová
Hana Synková
Drahomíra Kajznerová
Milan Krčmář
Marta Horáková
Ludvík Koumar
Gerta Kejčová
Anna Vatalová

90 let

Jan Svatoněk
Dr. Anna Bordová
Viktorie Daneilová

91 let

Ivana Kuklová
Miroslav Tripes

92 let

Zdeňka Kroupová
Danuše Pohorská

93 let

Marie Nejedla
Jiří Štembera

94 let

Vladislav Káva

95 let

Marie Kebrlová

Blahopřejeme!

PROSEKNEME 
už pojedenácté
Klub Harfica a pracovnice Terénního programu Praha 9 Proxi-

ma Sociale pořádají 11. ročník komunitní akce PROSEKNEME.

Ve čtvrtek 26. srpna od 14 
do 18 hodin je v parku Přá-
telství na Proseku pro dětské 
i dospělé návštěvníky připra-
vena zdarma řada zajímavých 
aktivit – oblíbený turnaj 
ve fotbálku, výtvarná dílna, 
kadeřnický salon, fotokoutek, 
graffi  ti art a mnohé další. Bě-
hem odpoledne se můžete těšit 
na setkání s populární mladou 
youtuberkou Mínou a par-
kouristou Sahirem. Zajímavé 
volnočasové aktivity si pro 
návštěvníky připravila také 
Městská knihovna Praha 9 
a Dům dětí a mládeže. Pro 
všechny návštěvníky opět 

připraví výborné občerstvení 
Bistro na kolečkách a celé od-
poledne se o hudební produkci 
bude starat DJ BA2S.

Na závěr tohoto pestrého 
odpoledne tradičně proběhne 
slosování tomboly a na vylo-
sované šťastlivce čekají zají-
mavé odměny.

Těšíme se na každého, kdo 
bude chtít s námi strávit po-
hodový den a rozloučit se tak 
s prázdninami.

Poděkování patří MČ Praha 9 
a Magistrátu hlavního města 
Prahy za poskytnutí fi nancí 
na toto již tradiční srpnové 
odpoledne. JDZ

na:

AKCE JE ZDARMA, 

bez alkoholu, bez drog,

a s re
spektem

ČTVRTEK

26.08. 2021 od 14 do 18 hod
PARK PŘÁTELSTVÍ
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

KADEŘNICKÝ SALON / ŽONGLÉR / DJ BA2S / 
KAPELA DONBON / FOTOKOUTEK / FOTBÁLEK /

GRAFITI ART / VÝTVARNÁ DÍLNA/ TOMBOLA

Za novými občánky do jejich domovů
Krásnou tradici vítání nových občánků coronavirová pandemie 

na devítce nepřekazila, jen jí dala trochu jinou podobu.

Zatímco ještě před půldruhým 
rokem se pyšní rodiče se svý-
mi malými ratolestmi účastnili 
slavnostního vítání nových 
občánků v obřadní síni vy-
sočanské radnice, v době 
platnosti protiepidemických 
opatření v souvislosti s co-
videm-19 to nebylo možné. 
A tak podle přísloví, když 
nemůže Mohamed k hoře, 
musí hora k Mohamedovi, se 
radní městské části Praha 9 
vypravují s dárečky za novými 
občánky do jejich domovů. 
I v tomto případě však platí, 

že o akt vítání občánků musí 
projevit zájem sami rodiče. 
Tedy podat přihlášku v poda-
telně Úřadu MČ Praha 9, So-
kolovská 14/324 nebo mailem 
na adrese: vitaniobcanku@
praha9.cz. mk, foto: Daniela Vlachová

Letního vítání nových občánků se 
jménem městské části Praha 9 zhostil 
místostarosta Adam Vážanský
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Gymnazisté v Litoměřické se učí v přírodě
V Gymnáziu Litoměřická v Praze 9 si za poslední tři roky žáci i zaměstnanci zvykli na modernizaci a vyšší estetickou úroveň 

pracovního prostředí.

Připomeňme např. rekon-
strukci odborných učeben 
fyziky, chemie a biologie, 
výměnu zastaralého nábyt-
ku ve třídách a kabinetech 
za nový, moderní. Také nově 
zřízená recepce u hlavního 
vchodu do školní budovy budi-
la zaslouženou pozornost. Mo-
dernizací nedávno prošel i pult 
výdeje obědů ve školní jídelně. 
Byla zpracována a zřizovateli 
školy podána studie k provedi-
telnosti projektu Rekonstrukce 
školní knihovny pro podporu 
čtenářské gramotnosti. 

Environmentální 
badatelské centrum

V současné době probíhá patr-
ně časově nejnáročnější akce, 
budování environmentálního 
badatelského centra. Vedení 
školy jako iniciátor projektu 
přizvalo ke spolupráci na jeho 
přípravě a realizaci nejen uči-
tele a zaměstnance gymnázia, 
ale i žáky a rodiče. Nezastupi-
telnou roli v přípravě projektu 
zastával také zřizovatel gym-
názia – hlavní město Praha. 
Vzhledem k rozsahu a fi nanční 
náročnosti projektu byla ne-
zbytná spolupráce i v tomto 
směru. Projekt je spolufi nan-
cován z příspěvku Státního 
fondu životního prostředí ČR 
na základě rozhodnutí ministra 

životního prostředí a z rozpoč-
tu Gymnázia Litoměřická, tedy 
zcela z veřejných prostředků.

Již v srpnu loňského roku 
byly zahájeny terénní práce, 
jejichž výsledkem byly nové 
chodníky, záhony, plochy pro 
instalaci zahradních přírodních 
prvků, ale také prosvětlení 
zahrady vykácením nadby-
tečných starých dřevin. Letos 
na jaře byly vysazeny nové 
stromky a keře a bylo započato 
s instalací přírodních prvků. 
Tato etapa skončila na přelomu 
května a června.

Vysoké teploty prvních červ-
nových dnů vyhnaly učitele 
s žáky z nepříjemně vyhřátých 
učeben na zahradu, kde si vy-
zkoušeli výuku pod širým ne-
bem a velmi si ji pochvalovali. 
Zatím si žáci mohli prakticky 
vyzkoušet lavice, lavičky a sto-
ly, ale se zájmem si prohlíželi 
i ostatní zabudované prvky 
– tabuli a didaktické tabule, 
vyvýšené pěstitelské záhony, 
biotopové prvky (hmyzí do-
mečky), kompostéry, hmatový 
chodník, dřevěnou palisádu 
složenou z kusů různých druhů 
dřevin, sluneční vařič, budky 
a pítko pro ptáky, meteobudku.

Učebny pod širým nebem

Od nového školního roku bude 
výuka v environmentálním 
badatelském centru běžnou 
součástí vyučovacího proce-
su. Nově vzniklý venkovní 

prostor s přírodními prvky 
bude pro žáky i pedagogy 
novým podnětem pro reali-
zaci venkovního učení, které 
bude přínosem především 
v projektové výuce, labora-
torních cvičeních, badatelsky 
orientované výuce – v prak-
tických ukázkách, objevování, 
experimentování a osvojování 
si dovedností v přímé interakci 
s přírodou a v dalších akti-
vizujících metodách výuky. 
Vybrané prvky zkvalitní výuku 
průřezového tématu environ-
mentální vzdělávání, podpoří 
zavedení nového nepovinného 
předmětu environmentální 
seminář a přinese nové mož-
nosti uplatňování atraktivních 
vyučovacích metod zejména 
v předmětech fyzika, chemie 
a biologie. Poskytne odbor-
né zázemí i badatelskému 
kroužku, který zahájil činnost 
v tomto školním roce, a také 
školnímu ekotýmu.

Centrum bude plnit také 
funkci relaxační. Nabídne 
žákům prostor k odpočinku, 
přípravě na výuku nebo k přá-
telským setkáním se spolužáky.

Letní stavební práce

Ani prázdniny nejsou obdobím 
klidu. Už v červnu byla za-
hájena výstavba letního více-
účelového pavilonu. V plném 
proudu je také stavba nové-
ho oplocení celého školního 
areálu s výjimkou parku před 

hlavní budovou. Plotem se 
gymnázium v žádném případě 
nechce uzavřít před světem, 
ba naopak, chce ochránit svůj 
majetek před poškozováním, 
aby mohl dlouho sloužit nejen 
domácím, tj. žákům a za-
městnancům školy, ale také 
veřejnosti, sousedům blízkým 
i vzdálenějším, kterým již 
od dubna umožňuje využívání 
svých venkovních sportovišť.

Dobří sousedé

Zatím volně přístupný nechává 
i svůj park, který veřejnost 
užívá k procházkám, odpo-
činku na lavičkách, k venčení 
pejsků, a předpokládá, že tuto 
vstřícnost návštěvníci parku 
ocení a budou dodržovat pravi-
dla dobrých sousedských vzta-
hů, udržovat čistotu (zejména 
po svých čtyřnohých kamará-
dech) a nebudou ničit stromy 
a keře. Budou tak dobrým 
příkladem žákům gymnázia. 
Vždyť také sousedské vztahy 
jsou jako zahrádka – také se 
na nich musí neustále praco-
vat, zušlechťovat je a hýčkat. 
A Gymnázium Litoměřická 
chce být dobrým sousedem. 
Dobře ví, že radost udělá i ma-
ličkost, třeba milý pozdrav, 
úsměv nebo posezení v parku 
na lavičce ve stínu vonících 
stromů. Text a foto: Jana Sůrová

Vyvýšené záhony

Hmatový chodník Hmyzí domeček Kruhová lavice

Palisáda

Učebna v přírodě Školní tabule
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Letní scéna Harfa
Letní divadelní představení na střeše Obchodního centra Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a v Praze 9, můžete navštívit 

až do 5. září 2021. A co se hraje v srpnu a začátkem září? 

1. 8. VE 20.00

S TVOJÍ DCEROU NE!

Současná komedie plná krkolomných situa-
cí 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

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

4. 8. VE 20.00

MILIONOVÝ ÚDRŽBÁŘ

Jako milionář zklamal. Uspěje jako bezdomo-
vec? Francouzská komedie s Petrem Nárožným 
v hlavní roli.
Hrají: Petr Nárožný, Veronika Freimanová, Zuza-
na Žáková/Anna Kotlíková, Robert Hájek/Martin 
Zahálka ml., Antonín Procházka/Vasil Fridrich, 
Lucie Zedníčková/Štěpánka Procházková

5. 8. VE 20.00

NATĚRAČ

Ten chlap má vymalováno! Bláznivá komedie 
o tom, jak neúspěšný herec, živící se momen-
tálně jako malíř pokojů, získá nečekaně svou 
životní roli...
Hrají: Leoš Noha, Barbora Mottlová, Eva 
Decastelo

7. 8. VE 20.00

PŘÁTELÁK

Tady nikdo na nikoho nepráská. Jsme přeci 
kámoši! Komedie o fotbalu a početí dítěte.
Hrají: Marika Šoposká/Anna Stropnická, Jitka 
Ježková/Anna Fixová, Lukáš Pečenka, Michal 
Slaný, Filip Cíl 

8. 8. 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

9. 8. VE 20.00

NENÍ KORONA JAKO CORONA

Černá komedie ze žhavé současnosti o tom, co 
udělá s lidskými charaktery nečekané nebezpe-
čí způsobené čínským virem.
Hrají: Petr Jablonský, Jana Galinová, Lenka 
Lavičková, Robert Stodůlka, Petr Erlitz

10. 8. 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

11. 8. 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

12. 8. VE 20.00

PLANETA SLEPIC

Stand-up comedy speciál Lukáše Pavláska. 
Přijďte se zasmát tomu, co znáte ze života. 
Přijďte se podívat na Planetu slepic.
Hrají: Lukáš Pavlásek

15. 8. VE 20.00

VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE

Simona Stašová a Kamil Halbich v hlavních 
rolích slavné komedie o tom, jaké to je, když se 
vám vše vymkne z rukou.
Hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich, Vasil 
Fridrich, Veronika Jeníková, Helena Karochová, 
Magda Weigertová, Jelena Juklová 

16. 8. VE 20.00

DROBEČKY Z PERNÍKU

Několik běžných životních situací, které musí 
řešit alkoholička právě propuštěná z léčení...
Hrají: Simona Stašová, Andrea Daňková, 
Čestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto 
Čekan/Filip Cíl, Vojtěch Záveský

17. 8. VE 20.00

A DO PYŽAM!

18. 8. VE 20.00

BENÁTKY POD SNĚHEM

Láska nehněvaná není milovaná! Brilantní 
situační komedie o pozvání na večeři a zmatení 
jazyků.
Hrají: Veronika Arichteva/Barbora Jánová, 
Jaromír Nosek, Lucie Štěpánková, Filip Cíl

19. 8. VE 20.00

KDYŽ SE ZHASNE

22. 8. VE 20.00

NORMÁLNÍ DEBIL

23. 8. VE 20.00

CAVEWOMAN

Volné pokračování kultovní komedie Caveman, 
které se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věč-
ným 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

24. 8. VE 20.00

FILUMENA MARTURANO

Manželství po italsku s dojetím a komikou. 
Simona Stašová a Svatopluk Skopal v hlavních 
rolích slavné komedie...
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, 
Jaroslava Pokorná, Čestmír Gebouský, 
Jaroslava Tvrzníková, Malvína Pachlová, Anna 
Fialová, Andrea Daňková, František Skopal, 
Karel Heřmánek ml., Jan Ťoupalík, Petr Srna, 
Michal Čeliš, Libor Hruška, Zdeněk Hruška, 
Václav Legner

25. 8. VE 20.00

SMÍCH ZAKÁZÁN

Komedie o netradičním milostném trojúhelníku. 
Co si počít, když se chcete zbavit milence, ale 
jeho manželka je proti...?
Hrají: Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná, Libor 
Jeník

26. 8. V 19 HODIN

ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE!

Populární komik Zdeněk Izer v zábavné show, 
která nenechá vaše bránice ani na chvíli v klidu!
Hrají: Zdeněk Izer

27. 8. VE 20.00

BLBEC K VEČEŘI

Crazy komedie o nečekaném vyústění srážky 
s blbcem, který třeba ani blbcem nemusí být...
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf 
Hrušínský, Jana Boušková/Jana Švandová, 
Zdeněk Žák/Petr Pospíchal, Vlasta Žehrová/
Hana Heřmánková

28. 8. V 10.00

PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU

Legendární kutilové Pat a Mat se vydají na ces-
ty, aby projeli světa kraj a nakonec zjistili, že 
doma je to nejlepší.
Hrají: Michal Dufek, Zdeněk Tomeš/David 
Kubásek

28. 8. VE 20.00

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ

Jedna z nejznámějších komedií známého 
amerického autora Neila Simona se Simonou 
Stašovou a Petrem Nárožným v hlavních rolích.
Hrají: Simona Stašová, Petr Nárožný

29. 8. V 10.00

MAXIPES FÍK

Příhody malé holčičky Áji a jejího kamaráda vel-
kého psa – Maxipsa Fíka. Divadelní zpracování 
slavného večerníčku...
Hrají: Zdeněk Tomeš, Patrik Vojtíšek/Rostislav 
Trtík, Michaela Sajlerová/Veronika Koloušková, 
Kryštof Nohýnek/Václav Krátký

29. 8. VE 20.00

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ

30. 8. VE 20.00

CO TAKHLE KE ZPOVĚDI

„Pardon me, Prime Minister“. Sídlo premiéra 
na Downing Street 10 zasáhne rodinná bomba!
Hrají: Petr Nárožný, Máša Málková/Kateřina 
Pechová, Jan Čenský/Martin Zahálka, Zuzana 
Slavíková/Ilona Svobodová, Jaromír Nosek/
Jakub Štěpán/Martin Zahálka ml., Karolína Vág-
nerová/Andrea Daňková/Anna Jiřina Daňhelová

31. 8. VE 20.00

KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA

Vynikající anglická komedie o tom, co všechno 
se může stát, když muži zůstanou chvíli bez 
dozoru...
Hrají: Lukáš Vaculík, Roman Štolpa, Hana 
Sršňová, Jana Galinová, Kristýna Lišková, 
Jaroslava Zimová

1. 9. VE 20.00

NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Londýnský taxikář John Brown si 20 let tajně 
užívá život s dvěma manželkami. S jednou má 
syna Gavina a s druhou dceru Vicki...
Hrají: Václav Vydra/Jan Čenský, Josef Carda/
Martin Zahálka, Daniel Kadlec/Miroslav Saba-
din, Karolína Vágnerová/Barbora Vágnerová, 
Vlasta Žehrová/Kamila Špráchalová, Jana 
Boušková/Zuzana Slavíková, Miloslav Mejzlík/
Martin Hruška

2. 9. 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

4. 9. V 10.00

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ

Humorné a napínavé příhody dvou malých vče-
lích medvídků – čmeláčků Čmeldy a Brumdy 
a jejich přátel...
Hrají: Patrik Vojtíšek, Kryštof Nohýnek/Vít Maš-
talíř, Michaela Sajlerová/Veronika Koloušková, 
Zdeněk Tomeš

5. 9. V 10.00

PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA

Dělání, dělání, všechny smutky zahání! Pohád-
kový muzikál s písničkami Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře.
Hrají: Libor Jeník/Rostislav Trtík, Eva Pří-
vozníková/Eliška Jansová, Kryštof Nohýnek/
Patrik Vojtíšek, Radek Fejt, Fabián Šetlík, Hana 
Sršňová/Marta Vítů, Kristýna Žďánská, Veronika 
Barešová/Magdaléna Hlobilová/Lucie Karbanová

Změna programu vyhrazena. 
Více na www.letniscenaharfa.cz

Petr Nárožný a Eva Janoušková ve hře Víš přece, že neslyším, když teče voda Foto: LSH
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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.

Galerie 9 má ráda spolky a spol-
ky mají rády Galerii 9. Bude
to nejspíš tím, že Galerie 9, její 
prostory, proporce, členění, 
vnější i venkovní osvětlení, 
dlažba, foyer se schodištěm 
a vůbec všechno, tím myslíme 
podmínky, jednání, vztahy 
– to, co dnes bývá s oblibou 
nazýváno atmosférou, ačkoli 
se ani v nejmenším nejedná 
o plynný obal tělesa v kosmic-
kém prostoru, společným či 
spolkovým výstavám nadmíru 
přeje. Nahraďme termín „at-
mosféra“ termínem „vzájemná 
vstřícnost“ a budeme doma.

Je nám velikou ctí a potěše-
ním, že k výtvarným spolkům, 

Galerie 9: Malý formát
V Galerii 9 od úterý 3. srpna do čtvrtka 9. září 2021 poprvé 

vystavuje Spolek sochařů České republiky.

které v Galerii 9 za 27 let její 
existence vystavovaly a pravi-
delně se vracejí, se letos poprvé 
připojí i Spolek sochařů České 
republiky. A to převelice různo-

rodou výstavou sochařské tvor-
by nejen fi gurální či portrétní, 
doplněnou kresbami, malbami 
i grafi kou. Vítejte! Doufáme, že 
se u nás také zabydlíte a budete 
se vracet. A tím nemyslíme 
jen výtvarné umělce všech 
technik a žánrů, ale také vás, 
návštěvníky. Přijďte, stojí to 
za to. Galerie 9 je vaším oknem 
do jiných světů.

Spolek sochařů České republiky

Spolek vznikl v roce 1990. Jde 
o profesní organizaci, která 
sdružuje sochaře Čech, Mora-
vy a Slezska. Prezentuje díla 
svých členů, ale i dalších ko-
legů na společných výstavách. 
Vypisuje sochařské soutěže 

a snaží se spolupracovat při or-
ganizování veřejných sochař-
sko-architektonických soutěží 
na nastavení podmínek umož-
ňujících vznik kvalitního díla.

Snahou Spolku sochařů je 
prezentace a podpora sochařské 
tvorby. Zaměřuje se především 
na fi gurální a portrétní tvorbu.

Spolek sdružuje přes 50 čle-
nů a výstavy v Galerii 9 se jich 
účastní čtyřiadvacet:

Blanka Adensamová, Denis 
Anfi lov, Milena Blašková, Jiří 
Fürst, Kamila Housová-Mi-
zerová, Jean Paul Chablais, 
Barbora Chládková, David 
Janouch, Ladislav Janouch, 
Daniela Kartáková, Jaroslav 
Křížek, Zuzana Lörincz, Karel 
Meloun, Michal Machciník, 
Martina Niubó, Karel Peřina, 
Kateřina Strach-Tichá, Jiří 
Středa, Marie Šeborová, Petr 
Šedivý, Jaromír Švaříček, Dan 
Talavera, Daniel Talavera a Jan 
Turský. ek

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

Divadelní představení se ode-
hrávají do 8. září 2021 na malé 
scéně Obecního domu ve Vy-
sočanech, Jandova 4, vždy 
ve středu od 16 hodin. Vstup 
volný. Malí diváci i jejich dospě-
lácký doprovod musí dodržovat 
aktuální hygienická opatření.

Program v srpnu a září:

4. srpna:
O dvou neposlušných telát-
kách – Divadélko Vysmáto
11. srpna:
Strakaté bajky – Divadlo LÁRY 
FÁRY

18. srpna:
O Sněhurce – Malé divadélko 
Praha
25. srpna:
Brouček – Divadlo 100 opic
1.  září:
Skřítek, který to nevzdal 
– Divadlo LokVar

8. září:
Šapitó – Nezávislé divadlo red
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Kurt Gebauer: Jak ho (asi) neznáte
Od 5. srpna do 2. listopadu bude v Beseder Gallery probíhat velmi speciální výstava akademického sochaře Kurta Gebauera 

s názvem Kurt Gebauer: Jak ho (asi) neznáte.  

Přestože je profesor Gebauer 
známý především jako sochař, 
na této výstavě, která vznikla 
u příležitosti jeho 80. naro-
zenin, budou k vidění jeho 
dosud nezveřejněné malby 
vytvořené za posledních še-
desát let – od dob jeho studia 
na akademii až po současnost. 

Můžeme mezi nimi nalézt 
vlastní studentský autopor-
trét, nepřebernou škálu lidí, 
kteří procházeli jeho životem, 
a především rozmanitá ztvár-
nění svého prvorozeného syna 
Žandy a ženy Libuše… před-
tím, než svou Libuši začal šít 
a vycpávat, s oblibou ji malo-
val, např. ala Modigliani.

Malbě se aktivně věnuje do-
dnes. Od portrétů 60. a 70. let 
přešel k vodě a malování plu-
jících či koupajících se postav, 
nejčastěji na koupališti Džbán, 
ze kterého jsou nejnovější díla. 
Voda je pro něj zdrojem radosti 
a pozitivního naladění, které 
je třeba zaznamenat na plátno.

Malování v symbióze s přírodou

Zajímavostí je také skuteč-
nost, že Gebauer nemá vlast-
ní ateliér a maluje na svém 
balkóně, ze kterého má vý-
hled přímo na vilu Václava 
Havla. Samotný akt malby 
vnímá jako zvláštní spolu-
práci s přírodou, ve které je 
důležité ve správný čas pře-

stat. Když se setmí, začne pr-
šet nebo je výtvarný proces 
narušen jinou, nepředvída-
telnou skutečností. Nemaluje 
tedy jen on sám, ale celá 
symbióza okolností a příro-
dy, na kterou nemáme žádný 
vliv. Pokud o něj usilujeme, 
většinou to leda pokazíme 
a „upatláme“.

O vlastním tvůrčím proce-
su, vystavovaných obrazech 
a o tom, že je vlastně více malíř 
než sochař, ale málokdo mu 
to věří, mluví v dokumentu, 
jehož premiéra proběhne v sa-
motný den jeho narozenin 
- 18. srpna od 18 hodin. Na ver-
nisáž s koncertem klavíristky 
Mariny Kantor a houslistky Lud-
mily Pavlové se můžete těšit 
5. srpna od 18 hodin. Po dobu tr-
vání výstavy bude připraven bo-
hatý doprovodný program, křest 
katalogu k výstavě, komentova-
né prohlídky a další. Bližší info 
bude Beseder Gallery  postupně 
zveřejňovat na svých webových 
stránkách a sociálních sítích. 
Text a foto: Lucie Remešová

Letní kino na Pragovce
Už třetím rokem je léto na Pragovce v Kolbenově ulici v Praze 

9 především ve znamení filmu.

5. srpna
Filmy na rozstřel – Sex 
ve městě konta Casablanca 
kontra Limonádový Joe aneb 
Koňská opera
předfi lm: Portrét pozemšťana
12. srpna
Fanimáky, předfi lm: Peregrino

19. srpna
Léto v Kreutzbergu 
předfi lm: Co jsi říkal
26. srpna
Blok FAMU 03 
předfi lm: Trasa
2. září
Ji.hlava ej

Nejen Art Bazaar na Pragovce
V srpnu na Pragovce (www.pragovka.com) si diváci mohou 

užít tradiční Art Bazaar nebo křest katalogu Pragovky.

Art Bazaar

Highlitem léta na Pragovce bude 
již tradiční celodenní výroční 
akce Artbazaar. Uskuteční se 
8. srpna 2021 a bude na něm 
možné nakoupit umělecké origi-
nály v hodnotě do 3000 korun.

KO-LABORACE

Při příležitosti výročí deseti let 
ateliérů Pragovky bude 26. srp-
na 2021, tedy v den ukončení 
rezidentské výstavy KO-LABO-
RACE, vydán také obsáhlý ka-

talog, v němž přispěvatelé jako 
Charlotta Kotík, Lukáš Beran, 
Petr Vaňous nebo Karel Srp shr-
nou dosavadní umělecký život 
v Pragovce pohledem na rezident-
ské výstavy, vývoj umělecké ko-
munity 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 le-
tošní rezidentská výstava věno-
vaná tématu KO-LABORACE. ej

Kurt Gebauer

B E S E D E R  G A L L E R Y

Lihovarská 12, Praha 9
Otevřeno pondělí až sobota od 11 do 21 
(vstup přes restauraci Beseder)
www.besedergallery.art
facebook/Instagram: Beseder Gallery

Více informací na
www.dpp.cz/kinobus

Najdete nás  
také na Facebooku 
KinobusCZ

2. 8. | BÁBOVKY 
3. 8. | BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ 
4. 8. | SPRÁVNÍ CHLAPI 

5. 8. | 3BOBULE

Dopravní podnik hlavního města Prahy vás zve do letního kina

VSTUP 
ZDARMA

14.
ROČNÍK

PROSEK | 2. 8. – 5. 8. 2021
Park Přátelství

(začátky promítání vždy od 21.00)

Městská část 
Praha-Prosek
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Největší a nejdokonalejší Trubkoun 
Kurta Gebauera sedí ve Vysočanech
Zrodil se loni v covidové éře, proto se křtu dočkal až 21. června 2021 ve 12.21 hodin, když protiepidemická opatření ztratila 

svou přísnost. A u této malé slavnosti nechyběl ani stvořitel Trubkouna, téměř šestimetrové sochy sedící na budově společnosti 

TIVO Na Harfě ve Vysočanech, Kurt Gebauer. 

Pane profesore, váš podpis 
nesou desítky Trubkounů – 
od papírových přes dřevěné 
po kovové. Ve Vysočanech je 
ale váš největší. Dělal jste ho 
na míru tohoto veřejného pro-
storu?
Ano, je vytvořen přesně pro 
tento prostor a připomíná, že 
společnost TIVO působí v mís-
tě, kde dříve byl známý závod 
ČKD Kompresory. Jednatelku 
společnosti Šárku Zídkovou 
inspirovaly dvě sochy sedí-
cích Trubkounů vytvořené 
u příležitosti mé výstavy 
v Národní Galerii v loňském 
roce, a oslovila mě s nabídkou, 
abych udělal Trubkouna také 
do Vysočan. Větší prostor ulice 
Na Harfě si žádal ještě větší so-
chu, než byly ty před Národní 
galerií, a navíc vzhledem 
k historii místa jsme chtěli 
přiblížit tvary sochy charakte-
ru industrie. Proto vysočanský 
Trubkoun má jinak tvarované 
části. Pro dílnu pana Demka, 
který to vyráběl, to byl občas 
hlavolam, aby trubky s příru-
bami seděly. Mám rád, když 
objednané dílo se mnou někdo 
spolutvoří, je náročný a ví, 
co chce. Pak je to dialog, při 
němž vznikají nové věci.

Trubkoun je vaše označení to-
hoto typu soch?
Nic jiného mě nenapadlo, když 
jsou hlavně z trubek. Může to 
znít i pejorativně (ty seš ale 
trubka), ale moji Trubkouni 
jsou především schémata lid-
ských postav. Většina z nich 
stojí v různých pozicích, ně-
kam míří, má roztažené ruce… 
To jsou základy fi gurálního 
sochařství, v němž se odrážejí 
celé dějiny evropského so-
chařství, jehož kořeny sahají 
do starého Egypta. Strnulý 
egyptský postoj a vážný výraz 
soch faraonů přetavili Řekové 
v raném období do stojící fi gu-
ry s úsměvem, pak v klasickém 
řeckém sochařství se sochy 
daly do pohybu. V sochařství 
se tomu říká kontrapost – so-
cha sice stojí, ale vzbuzuje 
pocit oživení. Přešla staletí 
a tyto sochy objevené při vy-
kopávkách se staly inspirací 
pro renesanční umělce. A pro-

tože už ztratily barvu, začalo 
nebarevné období soch. Až 
pop-art a postmoderna je zase 
vybarvily. A Trubkoun si z toho 
dělá tak trochu legraci. Postava 
nemusí mít složité detaily, ale 
když ji správně na milimetry 
poskládáte, dokáže tuto histo-
rii připomenout.

Pamatujete se na svého prvního 
Trubkouna?
Udělal jsem ho v Antverpách 
v roce 1965, kde jsem pobýval 
jako student Akademie vý-
tvarných umění. Bydlel jsem 
v ateliéru u katedrály Panny 
Marie naproti hospodě, kam 
chodili hippies a stále tu hrála 
hudba Beatles. Figuru jednoho 
z těch tam okolo postávajících 
jsem udělal ze zbytků starého 
nábytku, protože hlínu jsem 
neměl k dispozici.

S nadsázkou sobě vlastní o sobě 
mluvíte jako o „obecním socha-
ři“. Co je pro vás při kultivaci 
veřejného prostoru důležité 
a z jakého materiálu nejraději 
tvoříte?
Mám rád všechno, z čeho mů-
žete něco udělat. A snažím se, 
aby moje sochy byly propo-
jeny s terénem, staly se sou-
částí krajiny, prostoru, místa. 
Nemusejí prostoru domino-
vat. V Praze mám kamenné 
objekty např. v Jelením pří-
kopu Pražského hradu, ve Sto-
důlkách jsem navrhl rybník 
a prostor kolem něho, známé 
jsou moje Obludy na Dědině 
– zamračené obludy z kusů 
kamenů, po kterých lezou živé 
děti. Jsou parodií na komuni-
stické funkcionáře a dodnes 
mnozí nechápou, jak mohly 
vzniknout na konci totalitního 

režimu. S terénem a sochami 
jsem si také pohrál v Ostravě 
při práci na Minikrajině – Fi-
fejdy II a dalších místech.  

I v zahraničí?
Pominu-li sochařská sym-
pozia v Evropě, mám dva 
objekty v Číně – šestikubí-
kovou kvádrohlavu z mra-
moru a pětimetrovou sochu 
poskládanou z místních ka-
menů ve Guilin Yuzi Paradise. 
Krásnou skalnatou krajinu 
si tam pronajal tchajwanský 
miliardář a k miléniu chtěl, 
aby tam bylo sto soch. Aby se 
to stačilo, oslovili rok předtím 
dvacet autorů z celého světa 
včetně mě. Odmítl jsem pra-
covat s kusy mramoru, které 
byly přivezeny odjinud, a dělal 
jsem z místního materiálu tak, 
aby objekt byl harmonický 
s okolím. Bylo pěkné, že to or-
ganizátoři respektovali. 

Vaše sochařská práce je tak 
rozmanitá, že je až nezařaditel-
ná. Na čem pracujete nyní?
Ano, jsem neukázněný vizuál-
ní autor, dělám ve všech mož-
ných stylech podle toho, co je 
potřeba, a to mě baví. Takže 
dnes například dokončuji 
pomníček s detailně propra-
covanou fi gurou, která bude 
odlita do bronzu, ale také jsem 
zapojen do revitalizace návsi 
v Drachkově a do rekonstruk-
ce místního špejcharu. V něm 
by měla vzniknout galerie 
plastik absolventů našeho so-
chařského ateliéru UMPRUM 
v Praze a prací dalších autorů. 
Text a foto: Marie Kurková

Sochař Kurt Gebauer a vysočanský Trubkoun v ulici Na Harfě

K U R T  G E B A U E R

• Narozen v roce 1941 v Hradci nad 
Moravicí

• Od roku 1990 vedoucí pedagog 
ateliéru sochařství na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze

• Od roku 2018 vyučuje na Pedago-
gické fakultě Západočeské univerzity 
v Plzni

• Jeden z nejznámějších umělců své 
generace o sobě říká, že je hlavně 
malíř, kreslíř, fotograf a sochařem se 
stal proto, že se mu nelíbily počiny 
„socreálu“ v této oblasti. 
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Když se Dunaj konečně valí Vysočany
… aneb OPEN AIR FESTIVAL PODVINÍ 2021 se koná 2. září od 16.30 hodin v přírodním parku vysočanského Podviní.

DUNAJ
BBP – podzemní orchestr
ZUBY NEHTY
J. H. Krchovský a KRCH-OFF 
BAND
NEDĚLNÍ LIDÉ

Svět se vesele i smutně točí 
dál, a ať už chceme, nebo ne, 
stále tu vládne král Covid 
Devatenáctý. Dospívá a snad 
právě proto začal i vesele mu-
tovat. To, aby snad očkování 
nevyřešilo náhodou příliš 
mnoho problémů najednou.

Ale otrávení už jsme všich-
ni dostatečně, tak zkusíme 
opět trochu dýchat a mít 
po dlouhých časech temna 
aspoň na chvilku zase radost 
ze života. Festival devátého 
pražského obvodu a Nakl. RAT 
„PODVINÍ“ byl jednou z mála 
kulturních akcí, které po-
mohly mnohým přežít loňský, 
věru neveselý rok. Zkusme 
tedy věřit, že už konečně bude 
opravdu lépe a že 22. ročník 
tohoto Open Air Festivalu 
alternativy a nezávislé scény 
nám zase dostatečně dobi-
je baterky, abychom přežili 
všechno, co nás ještě čeká.

Letošní ročník zahájí vystou-
pení pražských alternativních 
pánů, skrývajících se pod 
nevinným názvem NEDĚLNÍ 
LIDÉ.  Kapela nezapře svou 
lásku ke kultovnímu americké-
mu uskupení Primus, ale i celé 
světové alternativní scéně. 
Jejich vystoupení se dají ozna-
čit jako věru velmi neklidné 
odpolední čaje. Na svém kontě 
mají NEDĚLNÍ LIDÉ celkem tři 
podařená alba, která budete 
dnes asi opravdu těžko shánět. 
Po vydání těchto tří hudebních 
nosičů se nedělní mládenci 
nechali na pár let hybernovat 
a předloni se opět probudili 
k životu. Podivně frázující basa, 
štěkot kytary, trombón, šlapa-
jící bicí a chraplavě swingující 
zpěv v čelistech umírajícího 
tanečníka, to vše je nedělní ná-
řez pro všední den, o který by 
rozhodně byla škoda přijít!

Poté se na pódiu objeví kul-
tovní postava českého pod-
zemí, básník J. H. Krchovský 
a jeho kapela KRCH-OFF 
BAND. V kapele, která bás-
níka noci provází, najdeme 
bývalé i současné členy Půl-
noci či PPU. Poezie tohoto 
pána je zaslouženě uctívána 
starší i mladou generací pro 
svou více než temnou náladu 
a humor černější než černý. 

A to vše je nedílnou součástí 
i všech skladeb této záhrobně 
taneční kapely. Songy jako 
nůž vstoupí do srdce a roztan-
čí poslední minuty, které vám 
ještě zbývají. Věru jen těžko 
hledat lepší slova a melodie 
na poslední cestu. Kdo chce 
tyto „veselé“ písně do svého 
domácího jukeboxu, u vyda-
vatelství Guerilla Records na-
lezne hned dva něžně hrající 
stříbrné kotouče těchto hitů. 
Leč není nad to slyšet melodie 
smrti pěkně naživo!

Ani další beatové souhvězdí 
netřeba dlouze představovat. 
Kdysi toliko dívčí kapela ZUBY 
NEHTY patří už od devadesá-
tých let ke zlaté klasice české 
nekomerční scény. Z popela 
kapel Plyn a Dybbuk povstalo 
toto křehké uskupení, které 
mimo půvabu a dívčí něhy 
nezapře ani své punkové koře-
ny. Děvčata společně přivedla 
na svět už pět řadových alb 
a letos přibylo šesté, s křehkým 
názvem „Srdce ven“. Venku 
je nové album opravdu krátce 
a vyšlo, jak jinak než tradičně 
na labelu Indies. A ještě jedna 
malá poznámka -  je-li album 
natočeno ve studiu Jámor u O. 
Ježka, je i jistota, že zvuk bude 

skvělý. Tuto kapelu je těžké 
nemilovat, a to je mimo pravdy 
i jedno z mála pozitiv dnešního 
světa. A tak nám nezbývá než 
se těšit na pecky z nové desky, 
ale i starší kusy a punkové dív-
čí evergreeny.

Předposlední kapelou to-
hoto večera a alternativního 
vysočanského hudebního 
hodokvasu bude BBP – pod-
zemní orchestr. Těžko najít 
kapelu, která by se tomuto 
podivnému uskupení alespoň 
vzdáleně podobala. Pánové 
a dámy tohoto početného 
uskupení po roce odhodili 
zubaté covidové masky a jsou 
zpět. Jen radost a štěstí se 
v těchto časech špatně hledá. 
Tóny violy, klarinetu, fl étny či 
saxofonu vylézají jako hadi ze 
stěn rytmů a melodií, na které 
tančí i ti, kteří už nejsou mezi 
námi. Tak by se snad dala 
popsat atmosféra vystoupení 
tohoto souboru. Stačí si pustit 
videoklip ke skladbě „Labutě 
z Valdic“ pro Ivana Martina 
Jirouse, který vznikl ve spo-
lupráci s výtvarnicí Volhou 
Safronava. Ale v této zemi už 
dobře víme, že nikdy není 
tak špatně, aby nemohlo být 
ještě hůře. Zkusme se tedy 

na chvilku usmát, i když to 
bude bolet. Vždyť možná při-
jde i pan p... Pojďme si zatan-
čit, než nám to zase zakážou!

A jak to bude vypadat, až se 
vysočanským údolím po dlou-
hém roce čekání konečně 
bude valit DUNAJ, to uvidíte 
na samý závěr večera. Zlatým 
hřebem festivalu bude vystou-
pení této kultovní brněnské 
kapely, která se po letech 
ticha vrátila na pódia a hraje 
a duní jak za starých časů. 
Měla na prknech PODVINÍ 
vystoupit už loni, leč dva členy 
legendárního tria krátce před 
vystoupením nemilosrdně 
skolil zákeřný čínský virus, 
a tak museli zaskočit přátelé 
z UJD. Ale rok je pryč a Dunaj 
je tam, kde má být! Nad hlava-
mi trojice Václavek, Koudelka, 
Ostřanský se tiše vznáší duch 
Jiřího Kolšovského, který 
opustil sice tento svět, leč 
ke kapele neodmyslitelně pa-
tří, ať už stojí na pódiu, či se 
jeho přízrak vznáší nad hlava-
mi přátel. A skvělou zprávou 
je, že kapela dokončuje zbrusu 
novou desku, která nebýt pan-
demie je už dávno na světě. 
A tak zazní jak staré evergree-
ny, tak i nové kusy. Lepší pec-
ku na závěr této alternativní 
hudební hostiny si asi těžko 
můžeme přát. Tomu se prostě 
v Praze říká alternativa, tomu 
se prostě v Praze říká Brno! Ať 
se divoké i křehké tóny temné-
ho Dunaje vlijí do našich tepen, 
žil i srdcí. Vždyť v jakém jiném 
rytmu by měla tento večer bít?

Na viděnou na PODVINÍ, 
přátelé! Dr. Otto Sepl, foto: VRBAAK, Kon-

stantin, J. Rejent

ZUBY NEHTY

DUNAJ

BBP – podzemní orchestr

J. H. Krchovský
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Volnočasové aktivity, které pro vás připravilo vysočanské Divadlo Gong pro sezonu 2021/2022.

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 svě-
tě, je zaměřen (prostřednictvím 
praktikované hry a cvičení) 
na pohybové dovednosti, vzá-
jemnou spolupráci a trénink 
jednoduchých přednesů a rolí.
Cena na pololetí: zhruba 
1400 Kč (každé pololetí bude 
rozpočítáno podle počtu týdnů).

FANTOMOVÉ DIVADLA I 
(začátečníci)
čtvrtek 16.30–18.00
Skladba kurzu: 1x týdně 
2 lekce (2x 45 min), pohybová 
průprava (místo hodiny 
herectví) dle potřeby.
Kurz tvořivou formou her 
objevuje a rozvíjí přirozený 
umělecký talent dítěte i jeho 
osobnost. Dále rozvíjí předsta-
vivost, fantazii, empatii. Obo-
hacuje slovní zásobu. Učí děti 
jednoduché základní herecké 
dovednosti.
Cena: zhruba 2800 Kč (bude 
rozpočítáno podle počtu týdnů).

FANTOMOVÉ DIVADLA II 
(pokročilí)
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 do-
vedností, na rozvoj fantazie, 
slovní zásoby, správné mluvy, 
empatie a komunikace, rozvíjí 
i pohybové dovednosti. Dopo-
ručujeme mj. všem zájemcům 
o studium na středních umě-
leckých školách jako průpravu 
k přijímacím a talentovým 
zkouškám.
Cena: zhruba 2800 Kč (bude 
rozpočítáno podle počtu týdnů).

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 absolvo-
vána praktická cvičení, stu-
denti si procvičují paměť. Je 
určen pro všechny fanoušky 
divadelního umění, kteří si 
chtějí splnit v životě přání 
a stát se hercem nebo hereč-
kou. Probíhá v Divadle Gong.
Cena: zhruba 2300 Kč (bude 
rozpočítáno podle počtu týdnů).

 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 se-
známí se základními pravidly 
příběhu a naučí se vytvářet 
zajímavé hrdiny (včetně pa-
douchů). Zjistí, odkud čerpat 
zajímavé nápady, jak lépe po-
zorovat a popisovat své okolí 
nebo jak ze svých příběhů 
odstranit chyby a jak je udělat 
napínavějšími.
Cena za 10 lekcí: 2000 Kč

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 nejrůz-
nějšího druhu, tak i těm, kteří 
potřebují nové impulzy k tvor-
bě. Je vhodný také pro adepty 
studia žurnalistiky. Náplň ho-
din se operativně přizpůsobuje 
individuálním zájmům přihlá-
šených studentů. Ve skupině 
maximálně 8 účastníků. Pro 
dospělé i mládež od 16 let.
Cena za 10 lekcí: 3000 Kč

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 ně-
jaké 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 odstraňo-
vání případných chyb. Vše 
probíhá v přátelské atmosféře 
a s individuálním přístupem. 
Ve skupině maximálně šest 
účastníků.
Cena za 10 lekcí: 3000 Kč

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 při-
způsobeno přihlášeným účast-

níkům a jejich individuálním 
potřebám. Vhodné i jako pří-
prava na střední školy a školy 
s výtvarným zaměřením.
Cena za 10 lekcí: 2500 Kč

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 vý-
tvarné formě rozvinout vlastní 
fantazii. Domů si odnesete díla, 
na která budete pyšní.
Cena za 10 lekcí: 2500 Kč

HUDEBNÍ KURZY

KLAVÍR, ZPĚV, KYTARA, 
ZOBCOVÁ FLÉTNA, 
PŘÍČNÁ FLÉTNA, HOBOJ, 
ALT A TENOR SAXOFON, 
HUDEBNÍ TEORIE, UKULELE
Vytvoření individuálního plá-
nu přesně podle potřeb žáka, 
možnost začít kdykoliv během 
roku. Vhodné pro děti i do-
spělé, začátečníky i pokročilé. 
Nutno mít vlastní hudební 
nástroj (rádi pomůžeme s jeho 
výběrem, koupí či doporu-
čením možnosti zapůjčení), 
notové záznamy k dispozici 
u lektora.
Cena za lekci: děti 250 Kč, do-
spělí 340 Kč

 KERAMIKA

Nová koncepce, 
různé věkové skupiny.
Rodiče s dětmi
(středa 15.00–16.00)
Volná tvorba rodičů a samo-
statné tvoření dětí, obojí pod 
odborným vedením. V případě 
zájmu možnost společného 
tvoření rodiče a dítěte.

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 umě-
lecká díla.
Děti 8–13 let
(středa 16.00–18.00)
Od seznámení s hlínou až 
po pokročilé techniky. Citlivé 
zapojení začátečníků i pokro-
čilých.

Vybírejte z bohaté nabídky uměleckých, hudebních 

a sportovních kurzů, přednášek a workshopů
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Děti 14+, dospělí
(čtvrtek 16.30–18.30, 18.30–
20.30)
Různé techniky keramiky, po-
stupné zdokonalování, vše pod 
odborným vedením. Indivi-
duální přístup.
Dospělí volná tvorba
(středa 18.00–20.00)
Volná tvorba a samostatné pro-
jekty, odborné vedení, indivi-
duální přístup.
Cena: podle počtu hodin a kon-
krétního typu kurzu, informace 
v kanceláři kurzů při zápisu.

Sportovní kurzy

CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI
(děti 1,5–3 roky)
čtvrtek 10.00–10.45
Novinka.
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 nabo-
so) – trénink chůze na rozma-
nitých površích. Vhodné pro 
chodící děti.
Cena za lekci: 100 Kč

CIRKOMOTORIKA 
PRO DĚTI (3–7 let) 
A DOSPĚLÝ DOPROVOD
pondělí 16.30–17.15
Novinka.
Základy technik „nového“ cir-
kusu s prvky párové akrobacie. 
Cvičení zábavnou formou tré-
nuje celé tělo dětí i dospělých 
– sílu, obratnost, spolupráci, 
koordinaci, rovnováhu. Je 
vhodné jako doplněk reha-
bilitace zaměřené na posílení 
středu těla a vnímání vlastních 
možností. Inspirace pro domácí 
pohybové aktivity.
Info: Pracujeme převážně 
s vlastním tělem, občas i s po-
můckami (velké, malé míče), 
cvičíme naboso – pohyb 
a posílení chodidlových svalů 
zlepšuje i naše nohy, součástí 
lekce jsou i relaxační techniky 
vhodné nejen pro děti.
Cena za 10 lekcí: 2000 Kč
CIRKOMOTORIKA PRO DĚTI 
(6–9 let)
pondělí 17.30–18.15
Novinka.
Pohyblivější, silnější, stabil-
nější tělo i mysl a zábava díky 
technikám „nového“ cirkusu. 
Kombinace základů „nového“ 
cirkusu, pilates a jógy, trénink 
rovnováhy a stability, uvědo-
mění si vlastního těla, trénink 
správných pohybových návy-
ků, základy žonglování (míčky, 
fl ower sticks, šátky), posílení 
středu těla, cvičení pro zdravé 
nohy, zábavně a hravě, vhodné 
jako doplněk k rehabilitaci.
Cena za 10 lekcí: 2000 Kč

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 ob-
ruče, vše samozřejmě hravou 
formou pro nejmenší.
Cena za pololetí: 1600 Kč (jed-
norázově 100 Kč/60 min)

JÓGA PRO DOSPĚLÉ
(začátečníci, mírně pokročilí, 
pokročilí)
úterý 16.15–17.30, 17.30–18.45
Dlouhodobý kurz (pokročilí) 
nebo otevřené cvičení (za-
čátečníci, středně pokročilí) 
podle systému Jóga v denním 
životě.
Info: podložky a pomůcky 
k dispozici, možnost získání 
lekcí pro domácí procvičování 
i v elektronické podobě.
Cena za 10 lekcí: 1500 Kč (jed-
norázově 170 Kč/75 min)

SPIRALDYNAMIK® – JÓGA
středa 19.00–20.00
Novinka.
Jemná protahovací a uvolňova-
cí cvičení pro zdravá záda. Jóga 
jako rehabilitace – vědomá 
práce s vlastním tělem, trénink 
správného provedení základ-
ních pozic i variace vhodné pro 
určité diagnózy – individuální 
přístup. Správné dýchání a dr-
žení těla, zdravé pohyby vy-
užitelné v běžném životě.
Info: Cvičíme převážně 
na zemi, vhodné i jako rehabi-
litace. Vhodné pro začátečníky 
i pokročilé, ženy i muže.

Cena za 10 lekcí: 1500 Kč (jed-
norázově 170 Kč/45 min)

SPIRALDYNAMIK® – PILATES
středa 17.45–18.45
Novinka.
Cvičení jako nástroj k řešení 
vlastních potíží s pohybovým 
aparátem. Spojení technik Pi-
lates a konceptu Spiraldynami-
k®(www.spiraldynamik.cz) 
poskytuje účinnější metodu 
pro řešení vašich obtíží s po-
hybovým aparátem. Uvolnění, 
protažení i posílení svalů vede 
k lepší pohyblivosti a koordi-
naci svalových skupin a zlep-
šení kondice i nálady.
Info: Cvičíme převážně 
na zemi, cvičení je vhodné pro 
ženy (včetně zdravých těhot-
ných), muže i mládež od 15 
let. Vhodné i jako rehabilitace 
pro všechny věkové skupiny 
(včetně seniorů).
Cena za 10 lekcí: 1500 Kč (jed-
norázově 170 Kč/45 min)

AEROBIK
pondělí 19.00–20.00
Kombinace cvičení v tempu, 
posilování a závěrečné pro-
tažení. Relax a odpočinek 
od denních starostí.
Info: pomůcky a podložky 
k dispozici, na sebe sálovou 
obuv a pohodlné oblečení.
Cena za 10 lekcí: 1500 Kč (jed-
norázově 170 Kč/60 min)
HOOPING PRO ZAČÁTEČNÍKY
úterý 19.00–20.00
Kurz, kde se naučíte správně 
manipulovat se speciálně navr-
ženým kruhem (obručí) a pro-

pojíte 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 
zaměřené na základní prvky 
hoopingu (kroužení na těle 
i mimo něj, kroužení v pase, 
pohyb s obručí atd.) a kombi-
nují jak cvičení s obručí, tak 
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 správ-
ně 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 hrud-
níku, na ramenou, na nohou, 
izolace a další.) a kombinuje 
jak cvičení s obručí, tak výuku 
nových triků a jejich propojo-
vání. Lekce jsou přizpůsobová-
ny úrovni účastníků.
Info: obruče pro pokročilé 
k zapůjčení v omezeném po-
čtu, doporučujeme nosit si 
vlastní.
Cena za 10 lekcí: 1800 Kč

KURZ ORIENTÁLNÍHO 
BŘIŠNÍHO TANCE 
PRO SENIORKY
středa 11.00–12.00
Kurz se skládá z technického 
nácviku základních orien-
tálních prvků, procvičová-
ní kombinací těchto prvků 
a nácviku taneční choreo-
grafi e. Zlepšíte si držení těla 
a koordinaci pohybů, posílíte 
spodní břicho, uvolníte pánev, 
protáhnete záda. K tanci nepo-
třebujete partnera. Kurz bude 
zaměřený spíše odpočinkově, 
přiměřeně fyzickým možnos-
tem adeptek.
Cena za 10 lekcí: 1000 Kč (jed-
norázově 120 Kč/60 min)

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 
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a jedlé houby můžete nacházet 
a bezpečně identifi kovat v pří-
rodě prakticky po celý rok. 
Na naší přednášce se dozvíte, 
jak svůj houbařský obzor zá-
sadně rozšířit, a zbavíte se zby-
tečných obav z nebezpečných 
otrav. Zjistíte, kam a kdy se 
na jaké houby vypravit, a do-
stanete odpovědi na nejčastější 
otázky z českých mykologic-
kých poraden.  

HOUBY PRAHY A OKOLÍ
Novinka.
Mohlo by se zdát, že při pro-
cházkách po našem hlavním 
městě a po jeho periferiích 
můžete najít leda tak houby. 
A právě proto je tu naše nová 
houbařská přednáška. Upra-
vovaná veřejná zeleň, parky, 
staré sady, zahrady nebo 
nedaleký Český Kras… Všech-
na tato místa nabízí téměř 
po celý rok skvělé podmínky 
pro mnoho druhů zajímavých 
jedlých, nejedlých i jedova-
tých hub, z nichž některé patří 
i k velmi vzácným druhům. 
Naučte se je nalézat a pozná-
vat.

JARNÍ HOUBY
Houbařská sezona začíná 
mnohem dřív, než jste si mož-
ná dosud mysleli. Vybavte 
se potřebnými informacemi, 
oprašte košíky, nabruste noží-
ky a vyrazte do terénu. Čekají 
na vás kačenky, smrže, má-
jovky a další gurmány i jinými 
obdivovateli vyhledávané hou-
by. Zcela praktická přednáška 
pro začátečníky i pokročilejší 
houbaře.

KINEZIOLOGIE
ZÁKLADY KINEZIOLOGIE
Na přednášce se dozvíte, co je to 
kineziologie, kdy vznikla a jak 
se prostřednictvím jednoduché-
ho 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 cvi-
čeními, 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 kinezio-
logie vhodná a pro koho je 
vlastně určena. Seznámíte se 
základními druhy a charakte-
ristikami struktur a funkcí ne-
boli našeho vzhledu, a jak tento 
vzhled, který je daný naší DNA, 
ovlivňuje naše chování. V ne-
poslední řadě zjistíte, jak díky 
poznání jednotlivých charakte-
ristik vzhledu můžete pochopit 

a přijmout sebe a druhé. Bude 
prostor i pro zajímavé příběhy 
z praxe a dotazy posluchačů.

ZDRAVÁ VÝŽIVA
Novinka.
Různé přednášky a seminá-
ře o pestré a vyvážené stravě 
a zlepšování imunity. Nejnovější 
poznatky v oblasti zdravé výži-
vy, střevní mikrobiom, optimál-
ní jídelníček. Ukázky receptů 
a přípravy jídel, ochutnávky.
ZDRAVÍ, KTERÉ CHUTNÁ
MIKROBIOM, NÁŠ DRUHÝ 
MOZEK
ZDRAVÉ VÁNOCE

 UMĚLECKÉ WORKSHOPY
MOZAIKA
Jednodenní či vícedenní navazu-
jící mozaikové projekty s odbor-
ným vedením. Výběr materiálu 
a pomůcek, lepení, spárování. 
Jednotlivé menší výrobky (korál-
kový rámeček, krabička apod.) 
či náročnější projekty (lampička, 
svícen, stolek) zdobené mozai-
kovou technikou. Lepení různých 
materiálů, nejčastěji vitrážového 
skla, korálků nebo keramických 

střepů. Spárování spárovací hmo-
tou včetně barvení. 

MANDALY
Kreslení mandal se stalo oblí-
benou terapeutickou pomůc-
kou. Několikrát během roku 
se v našem výtvarném ateliéru 
můžete naučit, jak správně 
kombinovat barvy a zkusit si 
mandaly vytvořit.

ŠITÍ A HÁČKOVÁNÍ
Sobotní umělecké worksho-
py zaměřené na základy šití 
na stroji, práci podle střihu, 
háčkování, pletení, vyšívaní, 
patchwork, ruční patchwork, 
šití dekorací atd.

KVĚTINOVÉ ARANŽE
Před každoročními význam-
nými svátky si v našem atelié-
ru můžete vyzkoušet přípravu 
živých aranží na váš stůl.

OTEVŘENÉ PŘEDNÁŠKY 
O TEORII MALBY A KRESBY 
Teoretické znalosti o malbě 
a fotografi i, aplikované do 
praxe. Společné znaky a odliš-
nosti. Kompozice. Světlo a stín. 
Perspektiva. 

 WORKSHOPY S POHYBEM

Novinka.
CIRKOMOTORIKA 
PRO RODIČE S DĚTMI
Párové cvičení a akrobacie 
na doma.

MASÁŽE NA VAŠI BOLEST
Seminář s rehabilitačním léka-
řem aneb jak si pomoci při bo-
lestech pohybového aparátu.
Text a ilustrační foto: dg

Prosecká zastaveníčka 
Cyklus komorních koncertů s názvem Prosecká zastaveníčka 

se opět odehrává v parku Přátelství na Proseku. Na koncert 

přijďte vždy v úterý v 18 hodin. XII. ročník Proseckých zasta-

veníček organizuje městská část Praha 9.

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

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

17. srpna
Duo per due
J. Haydn, V. Pichl

24. srpna
Musica Viva
Rejcha, Ludwig
van Beethoven

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

7. září
Duo Prosecco
Hudba z New Orleans na Pro-
seku

14. září
Hudba Kalich
Písně staré Prahy

21. září
Musica Incognita
L. Zvonař, K. Bendl

28. září
Fiori Musicali
Dvořák, R. Führer

5. října
Aulodie
Kompozice světových autorů

Šátek 

s příběhem

Charitativní 

bazar šátků 

a šál na pod-

poru projektu 

Obědy pro 

děti, kterému můžete pomoci 

i vy, pořádá Divadlo Gong.

Jak se můžete zapojit? Stačí 
přinést šátek, který už neno-
síte, nebo si v Divadle Gong 
koupit jiný.
Více informací: divadlogong.
cz/divadlo-gong/satek-s-pri-
behem
e-shop: divadlogong.cz/diva-
dlo-gong/prodej-satku Text 

a foto: dg

I N F O

Termíny přednášek a workshopů včetně cen budou vypisovány postupně, bližší informace 
sledujte na webových stránkách divadlogong.cz.

ZMĚNA PODMÍNEK VYHRAZENA.
Zápis do kurzů na školní rok 2021/2022 probíhá v úředních hodinách v kanceláři kurzů 
nebo elektronicky na webových stránkách divadlogong.cz.
Adresa: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9 (bezbariérový přístup).
Úřední hodiny během školního roku: pondělí–čtvrtek 13.00–20.00.
Úřední hodiny od 16. do 31. srpna 2021: pondělí–čtvrtek 13.00–18.00
Tel.: 777 853 883, e-mail: kurzy@divadlogong.cz, web: divadlogong.cz, facebook: Divadlo Gong.

Divadlo Gong dále nabízí:

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.
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Vydejte se do exotiky s Barevnou devítkou
Poslední srpnovou sobotu vás do exotických dálek za poznáním kultur z celého světa vezme 

pražský multikulturní festival Barevná devítka.

Vychutnejte si v příjemném 
prostředí parku Podviní v Pra-
ze 9 pestrý mix hudebních 
stylů, mezinárodní kultury 
a tradiční i exotické gur-
mánské lahůdky. Seznámení 
s tradičními českými řemesly 
i krajovými specialitami na-
bídne souběžná akce Celé Čes-
ko na devítce, která doplňuje 
cizokrajnou nabídku festivalu.

Festival proběhne v souladu 
s hygienickými nařízeními pro 
boj s nemocí covid-19. Na ces-
tu kolem světa vás zve pořa-
datel festivalu, městská část 
Praha 9, v sobotu 28. srpna 
2021 od 12 do 22 hodin. Vstup 
na akci je zdarma. 

„Těší mě, že se nám i přes 
obtížnou koronavirovou situa-
ci podařilo zajistit pokračo-
vání našeho festivalu, u jehož 
zrodu jsem před lety stál a ob-

líbili si ho nejen občané devít-
ky. V letošním programu jsem 
si vybral hned několik skvě-
lých koncertů, které určitě 
nevynechám, jako vystoupení 
africké skupiny Bijou Camara 
a perské kapely Shahab To-
louie Trio. Věřím, že náš výběr 
interpretů, kteří na pódiu Ba-
revné devítky vystupují pra-
videlně, i těch nových jmen 
potěší návštěvníky,“ říká 
Adam Vážanský, místostarosta 
městské části Praha 9.

Africké rytmy, český folklór 
i kubánská salsa

Barevná devítka by bez ní 
nemohla být úplnou a ona se 
na festival kvůli svým fanouš-
kům každoročně vrací – afric-
ká zpěvačka a tanečnice BIJOU 
CAMARA, která se svou skupi-
nou GUINEE TOUMBOU i letos 

chystá úžasné vystoupení plné 
africké vášně a temperamentu.

Mezi další jména hudebního 
programu Barevné devítky, 
jež se na akci pravidelně vrací, 
patří hudebník MARIO BI-
HÁRI & BACHTALE APSA.

Na slunnou Kubu vás přenese 
v rytmech salsy pražská kapela 
PRAGASON, která si oblibu 
u festivalových návštěvníků zís-
kala již na minulých ročnících. 
Můžeme prozradit, že frontman 
skupiny Jorge Concepcio má 
k devítce speciální vztah. Jaký? 
Přijďte se charismatického Ku-
bánce sami zeptat.

Smyslnou kombinaci per-
ské hudby a žhavých rytmů 
fl amenca představí uskupení 
SHAHAB TOLOUIE TRIO.

Český folklór zastoupí CIM-
BÁLOVKA VLTAVA a českými 
lidovkami ve svižném tempu 

ska či reggae festival zakončí 
POHŘEBNÍ KAPELA.

Na vedlejším pódiu se pak 
uskuteční workshopy a další 
doprovodný program. 

Nejen láska prochází žaludkem

Návštěvníci nebudou ochuzeni 
ani o ochutnávky české a svě-
tové kuchyně, jako je například 
pravá srbská pljeskavice, víno 
ze slunného Španělska, thajské 
speciality i peruánské dobroty. 
Užít si můžete dokonce etiop-
ský kávový ceremoniál.

V rámci akce Celé Česko 
na devítce se mohou návštěv-
níci festivalu seznámit se 
zajímavostmi, kterými vyni-
kají jednotlivé kraje ČR.

Aktuální informace o pro-
gramu akce: www.barevnade-
vitka.cz Text a ilustrační foto z minulých 

ročníků Barevné devítky: red

Co se děje v Harfi ce 
o prázdninách?
Volnočasový klub Harfica městské části Praha 9 je bezpečný 

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

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

Ani letošní prázdniny ne-
probíhají ve zcela běžném 
režimu kvůli epidemiologické 
situaci, přesto klub Harfi ca 
i o prázdninách nabízí hol-
kám a klukům prostor pro 
volnočasové aktivity – vý-
tvarné dílny, společenské hry, 
ping-pong, kulečník, fotbá-
lek a také možnost vyrazit 
s Harfi cou na tradiční tábor 
a od 14. srpna 2021 prožít ne-

zapomenutelné dobrodružství 
FUTURANTIKA. 
V klubu Harfi ca je také možné 
si i během prázdnin domluvit 
doučování. 

Veškeré aktuální dění klu-
bu Harfi ca je možné sledovat 
na FB nebo instagramu Klub 
Harfi ca. V případě jakýchkoli 
dotazů kontaktujte přímo 
vedoucí klubu na telefonu 
723 520 415.

Přejeme všem krásné léto 
a těšíme se na všechny, co si 
chtějí s klubem Harfi ca užít 
zajímavý program.JDZ

Volnočasový klub Harfica 

FUTURANTIKA 
aneb Bezpečné prázdniny s Harficou

Pořádá Klub 
Harfica  
Harrachovská 422 
190 00 Praha 9 

za podpory  
Městské části Praha 9 
Sokolovská 14/324 
190 00 Praha 9  

I N F O

Klub Harfi ca, Harrachovská 422, 
Praha 9 - Střížkov 

I N F O

Akce je pořádána v rámci projektu Inte-
grace cizinců v MČ Praha 9 spolufi nan-
covaného Ministerstvem vnitra ČR.
Partneři: Ministerstvo vnitra ČR, Hl. m. 
Praha, MVP events, NO COVID, PRE, 
Kolektory Praha, Slovo 21, Kudy z nudy, 
Český rozhlas Rádio DAB Praha
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Policie ČR, Místní oddělení 

Prosek

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

Policie ČR, Místní oddělení 

Vysočany

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

Obvodní ředitelství Městské 

policie Praha 9 - Prosek

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

Okrsková služebna 

Městské policie Praha 9 -

- Hrdlořezy

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

Upozornění: Akce pořádané 

MČ Praha 9 jsou monitorovány
V souvislosti s naří-
zením EU 2016/679 
(GDPR) upozorňuje 
MČ Praha 9, že 
v místě kulturních, 
společenských, 
sportovních a dal-
ších akcí, které 
pořádá, probíhá 
fotografování a na-
táčení videí z je-
jich průběhu pro 

účely prezentace 
a archivace. GDPR 
představuje práv-
ní rámec ochrany 
osobních údajů 
platný na celém 
území Evropské 
unie a hájí práva 
jejích občanů proti 
neoprávněnému za-
cházení s jejich daty 
a osobními údaji. 

K O N T A K T Y  K O S T E L Ů

K O S T E L  S V .  V Á C L A V A

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

E V A N G E L I C K Á  C Í R K E V

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

K O S T E L  S V .  V O J T Ě C H A

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

S V A T Y N Ě  K R I S T A  K R Á L E

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

P R O  R O D I Č E

Ke slavnostnímu vítání občánků se přihlaste

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

O slavnostní akt však musí projevit zájem sami rodiče. To znamená, že je třeba podat 
přihlášku. Lze tak učinit v podatelně Úřadu městské části Praha 9, 
Sokolovská 14/324, nebo mailem na adrese vitaniobcanku@praha9.cz. Vzhledem 
k měnící se epidemické situaci sledujte prosím www.praha9.cz, kde jsou zveřejňová-
na aktuální zdravotní opatření.

Lékařská pohotovost v Nemocnici Na Bulovce

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

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

Pohotovost pro dospělé funguje v pracovní dny v 19–6 hodin. 
O sobotách, nedělích a svátcích rovněž nonstop.
 Kontakt: +420 283 842 222, +420 266 08 3301
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 K O N T E J N E R Y  N A  K O V O V É  O D P A D Y

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

Drahobejlova 1215/28

Drahobejlova 956/51

Habartická 500/48

Hrdlořezská 366/14a

Jablonecká 708/30

Jablonecká 714/40

Jablonecká 718/3

Klíčovská 293/20

Kovanecká 2295/9

Kovářská 1414/9

Kovářská 978/25

Kytlická 764/33

Lihovarská 1093/10

Litvínovská 286/15

Litvínovská 518/40

Lovosická 661/1

Na Harfě 935/5d

Na Rozcestí 1328/8

Na Vysočanských vinicích 
824/8

nám. Na Balabence 1433/8

Novoborská 371/10

Novoborská 620/27

Novoborská 649/9

Odlehlá 321/67

Paříkova 354/5

Pešlova 341/3

Pešlova 356/12

Pod Strojírnami 707/13

Poděbradská 777/9

Podvinný mlýn 2126/1

Podvinný mlýn 2281/12

Prosecká 681/119

Rubeška 383/4

Skloněná 551/12

Střížkovská 550/33

Vysočanská 233/93

Vysočanská 554/69

Vysočanská 572/41

Vysočanské nám. 218/4

Zakšínská 571/8

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

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 Pra-
hy. 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).

Sběr použitého 

potravinářského oleje
Speciálně upravené zelené plastové sběrné nádoby o objemu 

120 litrů pro sběr potravinářského oleje a tuku najdete na síd-

lišti Prosek na některých stanovištích tříděného odpadu v rámci 

pilotního projektu sběru použitého oleje do sběrných nádob.

Nádo-
by slouží 
k umísťování 
použitého 
potravinář-
ského oleje 
a tuku, a to 
pouze v po-
užitých PET 
lahvích nebo 
jiném plas-
tovém obalu, 
bez igelito-
vých sáčků! 
Nepoužívejte 
skleněné obaly, igelitové tašky 
a sáčky. Do nádob v žádném 
případě nepatří minerální ole-
je, barvy a rozpouštědla. Sklo, 
igelitové sáčky, plechové oba-

ly, minerální oleje znemož-
ňují zpracování a v případě 
nedodržování kázně při sběru 
bude sběr zrušen a nádoby od-
vezeny. 

K D E  N A J D E T E  S B Ě R N É  N Á D O B Y  N A   P O U Ž I T Ý

P O T R A V I N Á Ř S K Ý  O L E J  A   T U K Y ?

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)

Velkoobjemové kontejnery
Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů, kterou zajiš-

ťuje firma AVE Pražské komunální služby s. r. o., je v červenci 

a srpnu přerušena.

Stanice metra na devítce jsou 

pokryty mobilním signálem

Pokryty signálem sítí 4G a 5G jsou další čtyři stanice pražské-

ho metra. Nově signál naladíte ve stanicích Vysočanská, Kol-

benova a Hloubětín na lince B a ve stanici Kobylisy na lince C.

Vyzařovací kabely a ostatní 
technologie mohou dělníci in-
stalovat pouze v době, kdy je 
metro uzavřené, tedy 3,5 hodi-
ny v nočních hodinách. Pokrytí 
všech 61 stanic metra vyjde 
konsorcium operátorů T-Mobile 
– CETIN – O2 – Vodafone podle 
dřívějších informací zhruba 
na půl miliardy korun a práce 
jsou plánovány až do roku 2022.

Co možná (ne)víte:

Konsorcium operátorů pokrý-
vá metro 4G/5G technologií 
na vlastní náklady, jež se od-

hadují na půl miliardy korun.
Signál bude dostupný pro zá-
kazníky všech mobilních ope-
rátorů včetně virtuálních.
Dva měsíce zabere pokrytí 
tunelu mezi dvěma stanicemi 
v obou směrech.
70 techniků pracuje každý 
den.
Nejkratší vs. nejdelší tunel: 
500 metrů (Muzeum – 
I.P. Pavlova) vs. 1300 metrů 
(Kačerov – Roztyly).
Až 10 000 000 Kč stojí pokrytí 
úseku mezi dvěma stanicemi. 


Zapojte se do Obalové výzvy
Obchody běžně nabízejí výrobky v obalech, které jsou z po-

loviny nebo dokonce i z větší části prázdné – prací prášky, 

sušenky, vitamíny, tablety do myčky... Také se divíte, proč?

Větší obaly zkrátka lépe prodá-
vají. Zároveň však klamou spo-
třebitele a mají negativní dopady 
na životní prostředí. Institut 
pro udržitelný rozvoj požaduje 
od výrobců a prodejců, aby 
dodržovali zákon a nadměrné 
obaly svých výrobků redukova-
li. Do Obalové výzvy se mohou 
zapojit všichni spotřebitelé a vy-
hrát inspirativní knihy.

„Usilujeme o to, aby se nad-
měrné obaly postupně přestaly 
používat. A spoléháme i na po-
moc spotřebitelů: přijměte 
Obalovou výzvu a posílejte 

nám fotky zcela nesmyslných 
či zbytečně velkých obalů. Tři 
z vás, kteří zašlou nejvíce opod-
statněných podnětů, odměníme 
inspirativní knihou o udržitel-
ném životním stylu,“ říká Dana 
Janatová, projektová manažerka 
institutu a dodává: „Podněty 
od spotřebitelů průběžně vyhod-
nocujeme a vybrané výrobky 
z databáze včetně výpočtů jejich 
negativních vlivů předkládáme 
výrobcům a obchodním řetěz-
cům jako podněty ke změně.“
Soutěž potrvá až do konce září. 
Více info na www.ipur.cz.



D E V Í T K A  /  M A G A Z Í N  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  9 S R P E N  2 0 2 126

I N F O R M A C E

Svoz nebezpečného odpadu

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů a jed-

lých olejů v roce 2021 v Praze 9.

Při mobilním sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů jsou ZDAR-
MA odebírány tyto odpady:
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti • olej a tuk • barvy, tiskař-
ské barvy, lepidla, pryskyřice • detergenty obsahující nebezpeč-
né látky (čisticí prostředky) • léčiva • baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavře-
ných 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 mís-
tě, kontaktujte řidiče telefonicky: 739 412 393, 731 686 777, 
602 485 324 

datum - den zastávka 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

13. 11. 
- so

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

21. 7. - st křižovatka ul. Jahodnická x Smrková 15.00 - 15.20 8.00 - 8.20

28. 8. 
- so

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

Ministerstvo životního prostředí 

otevřelo veřejnou konzultaci 

k ochraně ovzduší v ČR

Až do 15. srpna 2021 se můžete zapojit do probíhající veřejné 

konzultace k ochraně ovzduší v ČR, kterou pořádá minister-

stvo životního prostředí. 

Ministerstvo se aktuálně vě-
nuje přípravám novely zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, a má zájem o váš po-
hled, vaše připomínky či vaše 
zkušenosti. 

Veřejná konzultace je určena 
široké veřejnosti – od orgánů 
veřejné moci přes akademic-
kou sféru a další odbornou 
veřejnost či zástupce zájmo-
vých skupin až po jednotlivé 
občany. 

Veřejná konzultace probíhá 
formou strukturovaného do-
tazníku, který pokrývá široký 
okruh témat dotýkajících se 
všech oblastí ochrany ovzduší. 
Zahrnuje otázky mířící k ná-
zoru na stav kvality ovzduší 
v místech bydliště či zaměst-

nání dotazovaných, příčiny 
znečištění ovzduší v České 
republice, problematiku vytá-
pění domácností, znečišťování 
ovzduší průmyslovou činnos-
tí, zemědělstvím, dopravou 
a dalšími zdroji nebo také 
otázky zaměřené na kvalitu 
a dostupnost informací o sta-
vu a vývoji kvality ovzduší 
a zaměření vědy a výzkumu. 
Dále otázky míří na výkon 
státní správy v oblasti ochrany 
ovzduší či roli Evropské unie.

Dotazník je dostupný do 
15. srpna 2021 na https://
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfOKSNlmDvT_kU-
Go20UfX97DKdj2cCogMQD-
765nQKSwaze79Q/viewform 


30. Svatováclavská pouť na Proseku

Výzva pro stánkaře a ostatní prodejce

30. Svatováclavská pouť na 
Proseku se koná 25. a 26. září 
2021.
Registrace k prodeji začala 
1. srpna. Registrujte se u pro-
vozovatele pouťových atrakcí 
Karla Helfera na telefonním 
čísle 602 304 771 v pondělí až 

pátek od 8 do 20 hodin nebo 
e-mailem: karelhelfer@se-
znam.cz. Tady se dozvíte také 
všechny potřebné informace. 
K registraci se mohou hlásit 
pouze prodejci tradičního 
pouťového zboží a občerstve-
ní. 

Omezuje vás dlouhý covid?
Lidé, kteří prodělali závažné onemocnění covidem-19, často bojují s dopady 

fyzického, emočního a kognitivního charakteru. Komplexní domácí péče 

EZRA se skládá z profesionálů včetně odborných ergoterapeutů, kteří po-

mohou zmírnit následky nemoci při rehabilitaci přímo ve vašich domovech.

Na programu komplexní reha-
bilitace se klient společně podílí 
s terapeutkou, která ho postup-
ně naučí všechny důležité cviky 
a nastaví individuální rehabi-

litační plán tak, aby léčba byla 
klientovi co nejvíce přínosná.
S čím EZRA může pomoci?
·  snížení dušnosti – nácvik správ-

ného dechového stereotypu

·  zlepšení celkové fyzické 
a psychické kondice

·  zvýšení svalové síly, celkové 
zdatnosti, vytrvalosti a ko-
ordinace

· zlepšení pohyblivosti kloubů
·  snížení rizikových faktorů 

u chronických onemocnění
·  nácvik běžných denních 

činností
· snížení chronické únavy
·  zlepšení celkové nálady 

a snížení stresu ej

I N F O

Komplexní domácí péče EZRA, 
terénní služba působící na území hl. 
města Prahy. Jejím zřizovatelem je 
Židovská obec Praha.
Kontakt: telefonicky každý všední den 
vyjma svátků v době 8-16 hod. na čísle 
272 738 332 nebo e-mailem na adrese 
dpezra@kehilaprag.cz.
Rehabilitační služby jsou hrazeny podle 
platného ceníku KDP EZRA.
Více na www.dpezra.cz
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www.nasepraha.cz

časopis všech Pražanů

ZEDNICKÉ, 
OBKLADAČSKÉ 

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz

mob. 602 386 895

SC
-4

00
92

1/
08

PLYNAŘ 
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

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

SC
-4

00
90

6/
08

+420

BYDLÍM TADY S VÁMI

Mgr. Vladimíra Halperin Matoušková

Realitní makléřka 

vladimira.halperinmatouskova@re-max.cz

773 020 207

4 You II

SC
-4

00
87

8/
09

FA J. MACHÁČ
Výměny van, baterií, klozetů a kuch. 
desek. Instalace sprchových koutů 

a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Pokládka dlažby, obkladů, PVC, koberců.
Štukování, malování, lepení podhledů.

Sekání trávy a vyklízení.
tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz
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ZPÁTKY
VE HŘE

KUP SI PERMANENTKU!
HCSPARTA.CZ/PERMANENTKY

HC SPARTA
PRAHA

GENERÁLNÍ
PARTNER
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Jaroslav Harviš, telefon:  734 505 923
e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

Inzerce 
v Devítce 

HARFICA DOUČUJE 
  

I V LÉTĚ!
KDY? ČERVENEC A SRPEN 
KDE? HARRACHOVSKÁ 422, Praha 9 
Klub nadále nabízí pro žáky ZŠ a SŠ doučování matematiky, fyziky a češtiny, které
vedou aprobované učitelky. Pracovníci klubu případně pomohou i s doučováním 
a procvičováním anglického jazyka a po domluvě i jiných předmětů.  

kamenarovam@praha9.cz, tel.:723 520 415
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INZERCE

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.

Online rezervace na letní sezónu 2021 na 
www.bedrichovapartmany.cz

 nebo volejte recepci 601 302 030.
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+420 725 778 154 www.dcrosmarin.cz

Bezbolestné 
ošet ení zub

Nejmodern jší
vybavení

Kvalitn
 a se zárukou

Specializované
zákroky

MDDr.
Jakub Váša

MDDr.
 Jan Kube ek

Nová zubní klinika 
v blízkosti Vašeho domova

PRAHA 7, D LNICKÁ 8

Inzerce_cakovice.ai   1   10.06.2021   15:51
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Vysočany hostí první světový 
pohár v tanci na vozíku v ČR
Po dlouhé covidové paralýze Praha opět ožije tancem, a hned 

oslaví velkou českou premiéru. O víkendu 14. a 15. srpna se 

v kongresovém sále hotelu Clarion ve Vysočanech uskuteční 

 Prague 2021 World Para Dance Sport International Compe-

tition, první světový pohár v tanci na vozíku a zároveň první 

soutěž v této disciplíně konaná „offline“.

Průkopnická chvíle měla na-
stat již loni v rámci tanečního 
festivalu Prague Dance Cham-
pionship, kvůli pandemii však 
byla akce nejprve odložena 
a následně převedena do on-
line prostředí.

Světový pohár bude mít vel-
mi prestižní úroveň, protože 
účastníkům umožní kvalifi -
kovat se na mistrovství světa 
v Jižní Koreji. Soutěž organi-
zuje Czech Para Dance Sport 
a podpořila ji Národní spor-
tovní agentura, která ji zařa-
dila mezi významné sportovní 
akce zdravotně postižených 
sportovců. 

„Covid sice zasadil tvrdou 
ránu tanci a sportu obecně, 
ovšem paradoxně spoustu věcí 
také nastartoval či urychlil. 
A nejvíce se v této podivné 
době činili ti, kdo nejsou zvyklí 
se vzdávat. Český tanec na vo-

zíku se zrodil v podstatě z niče-
ho v průběhu posledních dvou 
let! Zatímco předtím se této 
disciplíně věnovaly jednotky 
párů a spíše neorganizovaně, 
dnes jich máme v Česku ně-
kolik desítek a účastní se lekcí, 
seminářů i soutěží. Moc mě 
těší, že se nám podařilo vzbudit 
takový zájem, a pevně věřím, 
že soutěžní příležitosti jej ještě 
umocní a pomohou posunout 
český para dance mezi evrop-
ské velmoci,“ říká Vítězslav 
Rázek, manažer soutěže Prague 
Para Dance Championship.

Standardní, latinskoamerické 
tance i show dance

V polovině srpna přijedou 
do Prahy taneční páry ze 
Spojených států amerických, 
Hong Kongu, Filipín, Slovenska 
a mnoha dalších zemí. Největší 
lákadlo pro diváky slibuje účast 

trojnásobného mistra světa. 
České barvy budou reprezen-
tovat páry ze Školy tance pro 
všechny a Sportovního klubu 
vozíčkářů Praha, dvou praž-
ských škol, které se tanci na vo-
zíku věnují. Prague 2021 World 
Para Dance Sport International 
Competition nabídne něko-
lik kategorií ve standardních 
i latinskoamerických tancích, 
včetně show dance. Diváci se 
mohou těšit na sólové kategorie 
i kombinační, při nichž tvoří 
taneční pár chodící tanečník 
a tanečník na vozíku. Specifi c-
kou kategorií je duo, v níž spolu 
tančí dva tanečníci na vozíku.

Galavečer s vítězi

Taneční víkend vyvrcholí ne-
dělním galavečerem, při němž 
se představí vítězové všech 
kategorií a proběhne také mist-
rovství ČR profesionálů v latin-
skoamerických tancích. Vstup 
na všechny soutěže je zdarma.

V pondělí 16. srpna naváže 
na taneční víkend speciální 
kongres o tanci na vozíku ur-
čený pro odbornou i širokou 
veřejnost a zájemce o tuto dis-
ciplínu. Součástí bude nejen 
přednáška, ale také praktický 
nácvik tanečních prvků. 

Více na www.praguepara-
dance.cz Text a ilustrační foto: pd

Cvičení pro seniory 
Spolek Kardio M+M opět pořádá společná cvičení pro seniory.

Už zase můžeme společně cvičit a dostat se do kondice. Pojďte si 
o prázdninách zacvičit i vy.

Každé úterý a čtvrtek od 9 nebo od 10 hodin, každou středu 
od 17 hodin na adrese Kurta Konráda 17, Praha 9. (Tramvají sta-
nice Gong nebo metrem stanice Českomoravská.)

Začít se dá v každém věku, přijďte se podívat. Čekají vás zku-
šené cvičitelky – doktorka Matoušová a Jana Hlaďová. red

Devítka v pohybu
Devítka v pohybu aneb fitness pod otevřeným nebem. Kdoko-

liv si může přijít zdarma zacvičit.

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.

Karate „frčí“ i v létě
Léto je časem prázdnin a dovolených. Pro sportovní klub SK 

KAMIWAZA KARATE však dobou soustředění, kempů a pří-

městských táborů.

Karate v podání klubu 
SK KAMIWAZA KA-
RATE nepřináší pouze 
nezbytný pohyb, ale 
zejména zábavný 
sportovní program, 
na který se řada dětí 
již dlouho těšila. Jen 
namátkou, v červenci děti 
čekalo karatistické soustře-
dění v Krkonoších, v srpnu 
pojedou závodníci na sportov-
ní přípravu nedaleko Liberce, 
hned další týden je vystří-
dají juniorští členové klubu 
a na závěr léta se mnoho dětí 
těší na oblíbený příměstský 
tábor. Prostě celé prázdniny 
naplněny sportovními akcemi.

A aby toho nebylo málo, 
po celou dobu olympijských 

her v Tokiu bude klub 
SK KAMIWAZA 
KARATE vytvářet 
program v rámci 
Olympijského festi-
valu, jenž bude probí-

hat v rámci spolupráce 
s Českým olympijským 

výborem a bude určen pro 
všechny děti i rodiče. Bude to 
velká akce, na kterou se všich-
ni velice těší.

A pokud chcete s dětmi vy-
zkoušet karate, ale na Olym-
pijský festival to nestíháte, 
v září klub Kamiwaza karate 
přivítá všechny děti na pra-
videlných trénincích blízko 
vás... Více informací na www.
karate1.cz Filip Miler, SK KAMIWAZA 

KARATE

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 fl ow: 
úterý od 18 hodin
Kontakt: www.devitkavpohy-
bu.cz red, foto: mk
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Ragbyové poháry zůstaly ve Vysočanech
Letní pohár v ragby odehraný během tří červnových víkendů splnil záměr, s nímž jej organizátoři spouštěli do života. Pohár od-

startoval tuzemskou ragbyovou sezonu uzemněnou od října 2020 do konce května 2021 vládními opatřeními a dalšími rozhod-

nutími, která uzavřela nejenom sportoviště, ale rovněž veškeré počínání amatérských sportovců v zemi.

kolo Letního poháru
Praga Praha – Sparta Praha 
16:14 (13:7) pětky 1:2
Slavia Praha – RC Přelouč 
46:20 (29:8) pětky 7:3
Tatra Smíchov – RC Říčany 
19:21 (19:6) pětky 3:2

Během června 2021, kdy bylo 
ragby zprovozněno, se ovšem 
děly velké změny. Ragbisté 
Pragy totiž v Letním poháru 
po téměř šesti letech porazili 
ve vysočanském derby Spartu 
konkrétně 16:14.

„Poslední výhru nad Spartou 
si Pragovka v soutěžním utkání 
připsala 26. září 2015. Praga 
tehdy svého vysočanského 
rivala deklasovala poměrem 
88:5. Ovšem od té doby vyso-
čanští rivalové odehráli patnáct 
vzájemných utkání a ze všech 
odešla jako vítěz Sparta. První 
červnovou sobotu konečně 
došlo k přerušení nepříznivé 
série, když Pragovka na svém 
domácím hřišti urvala vítězství 
16:14,“ radoval se po šest let 
očekáváném vítězství rváček 
vítězného týmu Jiří Boháček.

„Pragovce se tak povedlo 
po šesti letech, přesně po 2079 
dnech nad Spartou zvítězit, 
a do své moci znovu získat 
Vysočanský pohár. Ten byl ten-
tokrát sice předán bez zástupců 
radnice deváté městské části, 
která je před deseti lety pro tato 
derby nechala pořídit, ale i tak se 
změna v držení poháru počítá,“ 
vypočítal počet dnů, po kterých 
došlo k revoluční změně v his-
torii vysočanských ragbyových 
derby, hráč Pragy Jiří Boháček.

kolo Letního poháru
RC Sparta Praha – RC Slavia 
Praha 41:18 (29:3) pětky 7:3
RC Mountfi eld Říčany – RC Pra-

ga Praha 20:30 (10:3) pětky 2:3
RC Přelouč – RC Tatra Smícho-
vv 7:92 (7:49) pětky 1:14

Ve druhém kole se hrálo praž-
ské derby Sparta - Slavia, 
jehož vítěz přebírá zase jiný 
pohár O trojského koně.

Sparta jej poněkolikáté v řadě 
opět získala, neboť derby skon-
čilo výhrou týmu hrajícího 
na Podvinném mlýně 41:18.

Druhý vysočanský ragbyový 
tým Praga překvapivou vý-
hrou v Říčanech 30:20 se pro-
bojoval do fi nále poháru.

kolo Letního poháru 
Finále
Praga Praha – Tatra Smíchov 
37:12 (23:7) pětky 4:2
O třetí místo
Sparta Praha – Slavia Praha 
47:26 (19:19) pětky 7:4
O páté místo
Říčany – Přelouč 101:5 (40:0) 
pětky 15:1

Letním pohárem se prohnala 
bez porážky jediná Praga, která 
nakonec porazila doma ve fi nále 
i Tatru Smíchov 37:12. Ragbisté 
Pragy tak nakonec převzali 

v krátkém čase další pohár. 
Ten zbrusu nový byl určen pro 
vítěze Letního poháru. V utkání 
o třetí místo se opět potkali rag-
bisté Sparty a Slavie, a protože 
Sparta opět vyhrála tentokrát 
47:24, zopakovala si tak po 168 
hodinách přebírání poháru 
O trojského koně.

Pořadí Letního poháru:
1. RC Praga Praha, 2. RC Tatra 
Smíchov, 3. RC Sparta Pra-
ha, 4. RC Slavia Praha, 5. RC 
Mountfi eld Říčany, 6. RC Pře-
louč. Text a foto: Petr Skála, ceskeragby.cz

Hráč s červenou přilbou v pruhovaném dresu Petr Čížek 
zařídil ve fi nále s Tatrou pro Pragu 22 bodů

Ragbisté Pragy a Sparty na společné fotografi i po vysočanském derby, které po téměř šesti letech vyhrála Praga 16:14

Vítězný tým Letního poháru Praga pohromadě s pohárem

Derby týmů ragbyových klubů Pragy a Sparty, které 
od sebe sídlí půlhodinu rychlé chůze kolem Rokytky

Ragbisté Sparty po výhře nad Slavií  s pohárem 
O trojského koně
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Naučte se poznat 
vyzrálé maso
Zrání neboli staření je sice 
složitý biologický proces, 
ale už naši předci věděli, 
že maso díky tomu získává 
výraznější chuť, je křehčí, 
jemnější a stačí mu mno-
hem kratší doba pro úpravu. 
Rozdíl mezi čerstvým a vy-
zrálým hovězím poznáte tak 
nejen při vaření, ale hlavně 
na talíři.

Ptali jsme se, jak tako-
vé vyzrálé hovězí rozeznat 
v obchodě. Podle řezníka 
Chmáry by už na pohled 
maso mělo mít výraznou 
tmavě červenou barvu a po-
dle čichu byste měli hledat 
typické masové aroma bez 
cizích vůní a zápachů. Vyzrá-
lé maso také poznáte, když 
jej zmáčknete. To čerstvé se 
hned vrátí do původní po-
lohy a pruží, naopak vyzrálé 
se do původního tvaru vrací 
zpět pomalu. To mu dodává 
kýženou křehkost a šťavna-
tost.

Podle řezníka Chmáry roz-
hodně neplatí „čím čerstvější, 
tím lepší“. V klasických su-
permarketech vyzrálé hovězí 
zatím často nenajdete, ale 
v každém kvalitním řeznictví 
byste opravdu měli dostat 
maso, které prošlo alespoň 
14 denním zráním. Jedině 

tak je možné v konečném 
výsledku vychutnat jeho 
specifické aroma a jemnost 
svalových vláken.

Staření masa je věda
Řezník Chmára připomí-
ná, že zrání masa vyžaduje 
přísné hygienické a teplotní 
podmínky, které byste v do-
mácím prostředí jen těžko 
simulovali. Proto v Meatpoin-
tu využívají ty nejmodernější 
technologie pro zaručení co 
nejlepší kvality a zdravotní 
nezávadnosti. Každý kousek 
hovězího, který si koupíte 
v prodejnách Meatpoint 
prochází nejprve suchým 
zráním, které trvá mi-
nimálně 14 dní při 
teplotách kolem 
0°C a při regu-
laci vlhkosti, 
aby se v masu 
nemnožily 
škodlivé mik-
roorganismy.

Během 
zrání maso 
působením 
vzduchu přiro-
zeně okorává a při 
následném bourání 
se tyto okoralé části 
na povrchu musí odstranit, 
abyste z masa získali to 
nejlepší. Spolu s náklady na 
zrání jsou nutné ořezy masa 

důvody, 
proč je 
vyzrálé 
maso 
dražší 
než to 
čerstvé, 
dodává 

řezník 
Chmára.
Maso 

z Meatpointu 
dále dozrává 

v částech zabalené 
ve vakuu na mokro i během 
přepravy a doby, kdy na 
vás čeká na pultu. Uzavře-
ný obal, ve kterém není 
přítomen kyslík omezuje 
množení mikroorganismů, 
čímž se prodlouží trvanlivost 
produktu.

Co je ale pro kvalitní vyzrá-
lé maso neméně důležité je 
samotný chov zvířat. Proto 
v Meatpointu volně chovají 
vlastní zvířata dle přísných 
ekologických norem na 
1300 hektarech v Krušných 
horách, kde krávy přes rok 
obývají rozsáhlé pastviny 
a spásají trávu, jak je pro 
ně přirozené. Velký vliv na 
kvalitu masa má také poráž-
ka, která musí být nejlépe 
bezstresová, protože stres 
spouští reakci v těle, která 

znehodnocuje maso. Proto 
Meatpoint v roce 2013 vybu-
doval moderní jatka, která 
se nachází přímo na farmě, 
takže zvířata nepodstupují 
žádnou cestu, která by je 
mohla stresovat.

Konec hovězích steaků 
tuhých jako podrážka

Díky splnění všech pod-
mínek od volného chovu 
a poctivé práce farmářů 
a řezníků, přes bezstresovou 
porážku a dlouhou dobu 
zrání se do vašich rukou 
v Meatpointu dostává to nej-
lepší české maso s ideálními 
kulinářskými vlastnostmi. 
Jelikož se díky zrání zvyšuje 
vaznost svaloviny a maso 
nabývá měkčí a křehčí 
konzistence, upečete si z něj 
křehký a zároveň šťavnatý 
steak. Zakoupením naše-
ho masa si zkrátka zajistíte 
luxusní kulinářský požitek. 
Pan Chmára a jeho kolegové 
vám na prodejně ul. Česko-
moravská 13. rádi pomohou 
s výběrem masa a doporučí 
jeho vhodnou úpravu.

Zastavte se pro pravé 
vyzrálé hovězí v Řeznictví 
MeatPoint přímo u tram-
vajové zastávky Ocelářská 
– vedle OC Harfa.

Šťavnaté vyzrálé hovězí  
z Krušných hor nově v Libni

 Ochutnali jste někdy vyzrálé hovězí? Pokud 
ano, víte o jaký kulinářský poklad se jedná. 
Pokud, ne, teď se dozvíte, co vlastně takové 
zrání znamená a proč už jiné hovězí chtít jíst 
nebudete. O procesu zrání, kvalitě vyzrálého 
hovězího, ale také bezstresové porážce jsme 
si povídali s řezníkem Michalem Chmárou 
z Prahy 9, který se stará o to, že se k vám 
v prodejně Meatpoint na Českomoravské do-
stane jen to nejlepší vyzrálé maso.
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