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V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH DEVÍTKY JSOU MONITOROVÁNY ODPADNÍ VODY NA VÝSKYT COVIDU-19
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U Brabců hlásí: OTEVŘENO!
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HAVLOVA
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4–9 Z radnice

Vážení čtenáři,
letos jsme již pojedenácté
ocenili naše spoluobčany,
kteří se zasloužili o rozvoj
a dobrou pověst deváté
městské části. Jsou to lidé,
které jste navrhli vy sami,
a byla to skvělá volba.
Nevím jak vám, ale jako
z jiného světa mi připadá
devadesátník Ing. Josef
Neček, který stále trhá
sportovní rekordy. Podobně
výborně reprezentoval Českou republiku i motokrosový jezdec z Proseka Václav
Vorlíček. Smeknout je třeba
i před Jaroslavem Vojtěchem.
Na pětačtyřicet let spojit
svůj život s jedním sportovním klubem se hned tak
nevidí. Od základů, a při-
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tom závratnou rychlostí se
u nás zrodil tanec na vozíku.
Stačily dva roky a Mgr. Vítězslav Rázek zorganizoval
ve Vysočanech první ročník
světového poháru v této disciplíně. Skvěle mu při tom
sekundovali členové Sportovního klubu vozíčkářů
Praha vedeného Michaelou
Krunclovou. Ovšem zápal
pro věc a tah na branku mají
i naši zdravotníci, takže
mezi letošními oceněnými
je i hlavní sestra Polikliniky
Prosek Martina Mačáková.
Velký dík patří také řadě
spoluobčanů, kteří se připojili k naší žalobě, jíž jsme
chtěli docílit toho, aby se
dětem otevřely základ-
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Rentu z nemovitosti jsem si vzala dřív než kamarádka

„Ráda bych si dala i dort, jenomže je moc drahý,“ povzdechla
si jednou Anežka, když jsme
spolu zase seděly na kávě
a mlsně pokukovaly po lákavé
nabídce zákusků ve vitríně.
Výhody Renty z nemovitosti:

̭͗Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

O několik dní později mě
požádala, jestli bych ji doprovodila na schůzku s obchodnicí
z ﬁrmy FINEMO.CZ, která nabízí
Chcete vědět více?

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

̭͗Za života nemusíte nic splácet.

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

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

̭͗Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.

̭͗Můžete žít důstojněji a život si
více užívat

̭͗Máme licenci České
národní banky.
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Rentu z nemovitosti, produkt
pomáhající seniorům využít
peníze z jejich vlastního bydlení.
Ráda jsem souhlasila, protože
mi bylo jasné, že Anežka by jinak
naletěla nějakým podvodníkům.
A tak jsem šla s ní, abych jí to
později mohla rozmluvit a ušetřit ji tak zklamání, nebo dokonce
toho, že by na stará kolena přišla
o střechu nad hlavou.
O to víc jsem byla překvapená,
když nám příjemná obchodnice
vysvětlila detaily o Rentě z nemovitosti a její výhody. A hlavně,
vůbec nás do ničeho nenutila
a řekla nám, ať si to pořádně
a v klidu rozmyslíme.
Aniž bych to Anežce přiznala,
sama jsem o Rentě z nemovitosti začala přemýšlet. Říkala jsem
si, že proč bych měla živořit
s malým důchodem, když mohu
už nyní využít peníze z vlastního
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bytu, který stejně nemám komu
odkázat. Dál v něm budu bydlet,
zůstanu jeho vlastníkem, a co
s ním bude po mé smrti, o to už
se nemusím starat.
Nakonec jsem smlouvu
uzavřela ještě dřív než Anežka.
Nyní máme Rentu z nemovitosti
obě dvě a krom dortíku u nás
v kavárně si můžeme dovolit
i návštěvy divadelních představení, a dokonce i občasné
zájezdy do zahraničí.

SC-500593/01

 Mám dlouholetou kamarádku Anežku, s níž bydlím
ve stejném domě. Podobně jako já žije sama, nemá ani
manžela, ani děti. Občas spolu zajdeme na procházku
a potom se zastavíme v kavárně. Nemůžeme si moc
vyskakovat, protože obě dostáváme nízký důchod.
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Praha 9 už pojedenácté předala morální
ocenění svým občanům, kteří přispěli
k jejímu dobrému jménu
„Při pohledu na seznam jmen letošních laureátů, kteří se věnují nejrůznějším oblastem činnosti, mě napadlo, že ať už vynikají
ve sportu, tanci, zdravotnictví, nebo dobrovolnictví, je možné jejich životní krédo charakterizovat slovy: Jestliže se o něčem
říká, že je to dobré, znamená to, že to už dělá někdo jiný. Tvrdí-li lidé o něčem, že je to šílené, měli bychom se do toho pustit.“
Těmito slovy uvedl starosta městské části Praha 9 Tomáš Portlík už jedenáctý slavnostní akt předávání ocenění osobnostem,
které se zasloužily o dobré jméno Prahy 9.

Slavnostní akt spojený s oceněním významných osobností městské části Praha 9 se uskutečnil 9. září na vysočanské radnici

Uskutečnil se v obřadní síni
vysočanské radnice 9. září
2021, tedy v předvečer dne,
kdy před 118 lety bylo Vysočanům uděleno právo užívat
městský znak. Kromě laureátů, jejich rodin a blízkých se
slavnosti zúčastnili také zastupitelé deváté městské části
a ti, kteří neváhali a své spoluobčany za jejich mimořádné
lidské vlastnosti, profesionální
úspěchy a morální postoje
na ocenění navrhli.
„Takovýmto lidem, kteří
mají smělé vize i tah na branku,
říkám srdcaři. A když mohou
pohnout horou oni, můžeme i my,“ pokračoval Tomáš
Portlík. „Všem oceňovaným
za jejich práci děkuji. V životě
se setkáváme s mnoha překážkami, a pokud je hladce nezdoláme, jsme mnohdy zklamaní
a rezignujeme. Ti, které dnes
oceňujeme, jsou ale příkladem
toho, jak hodně důležité je
nevzdávat se. Věřím, že tvrdo4
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hlavých lidí, pokud jde o vizi,
je mezi námi více a letošní
laureáti jim budou skvělou motivací jak i ty nesmělejší nebo
chcete-li šílené plány navzdory
překážkám proměnit v realitu.“

Cena městské části Praha 9:
Ing. Josef Neček
Václav Vorlíček
Jaroslav Vojtěch
Cena starosty městské
části Praha 9:
Martina Mačáková
Mgr. Vítězslav Rázek
Michaela Krunclová
Veřejné poděkování starosty
městské části Praha 9:
Velký dík patřil i řadě našich
spoluobčanů za jejich občanský
postoj v případě, kdy Praha 9
usilovala o návrat dětí do škol.
V nelehké době koronavirové
pandemie se připojili k žalobě
deváté městské části, Základní
školy Novoborská a Mateřské
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školy Kytlická. Ta požadovala
zrušit mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, jimiž
byly plošně uzavřeny mateřské školy a výrazně omezen
provoz základních škol v době
po ukončení nouzového stavu.
I jejich angažovanost a odvaha veřejně čelit nezákonným
vládním opatřením přispěla
k jejich zrušení.
Oceněni byli:
Gabriela Bártová
Ing. Lenka Doleželová
MUDr. Andrea Doneva
Pavla Fišerová
Petra Gogalová
Alexandra Halířová
Gabriela Hojerová
Dita Křížová
Veronika Marešová
Eva Mikulčáková
Dita Mustafa
Bc. Kateřina Navarová
Monika Nizzari
Denisa Ostrá
Jana Pěkná

Monika Pištěková
Zuzana Poláčková
Tomáš Rumpík
Lucie Rumpíková
Oksana Soyna
Ing. Tereza Štaubrová
Martin Tengler
Lea Vlašánková
Jana Vokálová

Medaile Za zásluhy
o městskou část Praha 9:
K vyznamenaným patřili také
členové složek integrovaného
záchranného systému, které
působí na devítce. Jsou to hasiči, policisté, strážníci a zdravotníci, kteří nikdy neváhají,
když jde o naši bezpečnost
a zdraví.
Vladimír Brouček
Ivan Brouček
Plk. Mgr. Zdeněk Fejfar
Nprap. Josef Hájek
Pprap. Jiří Srba
Plk. Mgr. Aleš Toman
Pavel Vítek
Bc. Petr Zvolský 
ŘÍ JEN
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Věk je jen číslo
Ing. Josef Neček převzal Cenu městské části Praha 9 nejen
za skvělou sportovní reprezentaci naší země, ale i za poselství
a inspiraci, které nám tím přináší: dobré výkony starších jsou
i pro nás ostatní povzbuzením do dalšího života.
„Bez pohybu si život vůbec
nedovedu představit. Stále
se pravidelně připravuji a do
tréninkového deníku nejčastěji zapisuji cvičení, která mi
pomáhají udržovat rychlost,“
říkal Josef Neček. A atletika,
která se mu stala smyslem
života, ho udržuje v dobré
kondici i poté, co překročil
devadesátku. V 93 letech se
účastní tzv. atletických veteraniád, loni při 39. Pražské
veteraniádě v běhu na 60 metrů získal nejvyšší počet bodů
a v celkovém pořadí výkonů
skončil na 4. místě.
Josef Neček aktivně sportoval do svých pětačtyřiceti let.
Začal ve fotbalové brance v SK
Poříčany, později jako student
obchodní akademie změnil
disciplínu a dal se na atletiku.
Jedenáct let působil v AFK
Kolín. V roce 1949 se dostal
do československé reprezentace a v 27 letech patřil mezi
deset nejlepších atletů v ČSR.
V roce 1972 přešel k atletickým veteránům a pravidelně se
účastnil našich i zahraničních
mistrovství. Dostat se na podobný šampionát na Západ
tehdy neznamenalo jen pilně
trénovat, ale také si na ces-

Ing. Josef Neček

tu a startovné ušetřit, dostat
dovolenou a získat devizový
příslib. Přesto Josef Neček díky
veteraniádám sjezdil téměř
celý svět – Evropu, Severní
Ameriku, Austrálii. V roce 1987
na mistrovství světa v Melbourne získal zlatou medaili
ve skoku dalekém v kategorii
šedesátiletých a vytvořil nový
evropský rekord.
Zlatých medailí má Josef
Neček hodně. Ale to by bylo
na opravdu dlouhé povídání. 
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Motorky byly jeho životem
Cena městské části Praha 9 in memoriam byla udělena Václavu Vorlíčkovi z Proseka za skvělou sportovní reprezentaci naší
země v motokrosovém sportu.
Václav Vorlíček, bývalý soutěžní a motokrosový jezdec,
český reprezentant, člen Klubu
závodníků veteránů Autoklubu ČR, se narodil v roce 1941
v Praze a loni v srpnu v sedmdesáti devíti letech zemřel.
V letech 1962-1971 absolvoval
deset soutěží Mezinárodní
motocyklové šestidenní, získal
osm zlatých, jednu stříbrnou
a jednu bronzovou medaili.
Startoval především v týmech,
které soutěžily o Stříbrnou
vázu. V roce 1962 byl členem
vítězného klubového družstva.
Po základní škole šel Václav
Vorlíček do učení na soustružníka. Už tehdy začal na Pionýru
o obsahu 50 cm3 jezdit různé
soutěže a ještě do začátku povinné vojenské služby stihl vyjet
první výkonnostní třídu. Díky
tomu se dostal na vojnu do Dukly Praha, a soutěžím a motokrosu se tak mohl věnovat naplno.
Právě s Duklou zvítězil ve Stříbrné váze na Šestidenní v Garmisch Partenkirchenu v roce
1962, v týmu s ním byl Petr
Válek a Karel Pecha. V následujících letech Václav Vorlíček jezdil
za ČZM Strakonice, od roku 1966
pak za RH Praha.
Jezdeckou jistotu, mimořádnou spolehlivost, ale i výbušnost
zdědil Václav Vorlíček po svém
otci, také známém soutěžním

Václav Vorlíček (vlevo) s bratry

jezdci. Všech deset ročníků
Šestidenních, ve kterých startoval, vždy dokončil. A to se
mu na jeho posledním startu
v legendární motocyklové
soutěži povedl husarský kousek – v jedné etapě píchl a dojel
na prázdném zadním kole už
v první minutě tolerance. Přesto
dokázal namontovat pneumatiku a včas odevzdat motocykl
do uzavřeného parkoviště.
I v seniorském věku se zajímal o motorsport, pravidelně
se účastnil všech akcí Klubu
závodníků veteránů a s kamarády rád vzpomínal na léta
za rychlými řídítky. 

Pětačtyřicet let v jednom klubu
Jaroslav Vojtěch dostal Cenu městské části Praha 9 za svou celoživotní práci spojenou se Sportovním klubem Prosek Praha.
Stál u jeho zrodu, působil zde jako aktivní fotbalista a dlouhá léta pracuje ve vedení klubu.
Prosecké sportoviště vzniklo
v polovině sedmdesátých let
minulého století. Jeho zakladatelem byl závod ČKD
Kompresory, v němž na pozici
tajemníka obchodního náměstka Jaroslav Vojtěch působil. A protože měl ke sportu
blízko, začal z pověření ředitele závodu řídit výstavbu areálu
tehdejší Tělovýchovné jednoty
ČKD Kompresory.
„V únoru 1976 byla zahájena
první etapa výstavby areálu.
Stavěla se tělocvična o rozměrech 18 x 30 metrů a venkovní
škvárové hřiště. Dokončena
byla v květnu 1980. Hodnota
díla 13,5 mil. Kč,“ vzpomíná
Ř Í J E N
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Jaroslav
Vojtěch,
který
v té době
zároveň
působil
jako předseda fotbalových
oddílů tělovýchovné jednoty
ČKD KomJaroslav Vojtěch
presory.
Prosecké
sportoviště v dobách svého
největšího rozkvětu mělo 2500
členů v mnoha sportovních odvětvích. Kromě fotbalu se dařilo

(a dodnes
daří) volejbalu
a badmintonu, basketbalu,
najdete
tu oddíl
sportovní
gymnastiky,
nohejbalu,
sportu pro
všechny,
speciální
oddíl ZPS zaměřený na cvičení pro seniory a zdravotně
postižené, oddíl tenisu, býval
tady oddíl šermu nebo lyžoDEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

vání. S koncem závodu ČKD
Kompresory skončila i ﬁnanční
podpora tělovýchovné jednoty,
která je dnes závislá na grantech od městských částí Praha
9 a Praha 18, na jejichž území
sportoviště leží, nebo od Magistrátu hl. m. Prahy a sponzorů.
A třebaže má dnešní prosecký sportovní klub „jen“
730 členů a pro řadu oddílů
nejsou přímo v areálu vhodné
podmínky, sportovci tady to
nevzdávají.
„Jsou zapálení a sportem
žijí,“ prozrazuje předseda
výboru klubu SK Prosek Praha možné tajemství, proč se
sportu na Proseku stále daří. 
M Ě S T S K É
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Nejtěžší je začít
Někdy je to boj
s větrnými mlýny
Za svůj přínos k posílení prestiže Polikliniky Prosek a iniciativní přístup při vedení očkovacího místa proti covidu-19 převzala Cenu starosty městské části Praha 9 Martina Mačáková.
Na Polikliniku
Prosek
nastoupila
Martina
Mačáková
v lednu
roku 2002
jako vedoucí raMartina Mačáková
diologie.
Přesně
o tři roky později byla jmenována hlavní sestrou, což
znamenalo, že kromě odpovědnosti za chod radiologického oddělení také řídí činnost
nelékařského zdravotního
personálu na lůžkovém a rehabilitačním oddělení a v ambulancích.
K posílení dobrého jména
Polikliniky Prosek přispělo
v roce 2010 získání akreditace
a následné úspěšné obhajoby
akreditačního auditu podle
Spojené akreditační komise
České republiky. „To pro mě
byla velká škola, protože jsem
pronikla do hloubky všech činností, s nimiž se člověk může
na naší poliklinice setkat,“
hodnotí zpětně tuto dobu Martina Mačáková, třebaže nejen ji
stála hodně sil. Bylo totiž nutné
do detailu popsat činnost všech
pracovníků polikliniky – od lé-

kařů po uklízečky – a pak vše
v praxi obhájit před komisí. Výhodou celého snažení byla jasná doporučení pro zdravotníky
a srozumitelná pravidla pro jejich aplikaci. Netřeba dodávat,
že přijaté akreditační standardy
jsou přínosem i pro pacienty.
Nastavená pravidla dnes už sice
prosecké poliklinika před komisí neobhajuje, v praxi z nich
však neslevila.
V březnu letošního roku
otevřela Poliklinika Prosek očkovací místo proti covidu-19.
A Martina Mačáková stála
u jeho zrodu a patří k těm,
kteří jeho chod zajišťují.
K 31. srpnu tady vakcínu
dostalo už více než 16 tisíc
lidí. Hlavní sestra se však
k systému očkování nerada
vyjadřuje. Když jste prý uvnitř
systému, který nemůžete
ovlivnit, přijdete si, že bojujete
s větrnými mlýny. Ať už problémy mají podobu neustále se
měnících podmínek centrálního registrování, nedostatku
vakcín, nebo naopak nezájmu
o očkování, či personálního
zabezpečení. Pravdou však je,
že navzdory tomuto pesimistickému obrazu drtivá většina
lidí po aplikaci proticovidové
vakcíny odchází z Polikliniky
Prosek spokojena. 

Mgr. Vítězslav Rázek, vedoucí lektor taneční školy a tanečního
klubu Tanec pro všechny, stojí za prvním ročníkem světového
poháru v tanci na vozíku pod názvem Prague 2021 WORLD
PARA DANCE INTERNATIONAL COMPETITION. Převzal Cenu
starosty městské části Praha 9.

Vítězslav Rázek s taneční partnerkou
na vozíku

Světový pohár Para Dance se
uskutečnil letos ve vysočanském kongresovém sále hotelu
Clarion. Své taneční umění
v něm předvedly amatérské
páry ve standardních tancích
a proﬁ tanečníci v otevřeném
mistrovství České republiky
v latinskoamerických tancích
Svazu učitelů tance. Český tanec na vozíku se zrodil
v podstatě z ničeho v průběhu
posledních dvou let. Zatímco
předtím se této disciplíně věnovaly jednotky párů a spíše
neorganizovaně, dnes jich
máme v Česku několik 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 umoc-

ní a pomohou posunout český
para dance mezi evropské
velmoci,“ říká Vítězslav Rázek.
Dlužno dodat, že hned první
světový pohár v tanci na vozíku u nás byl velmi prestižním.
Zásadní měrou k tomu přispěla
i osobnost Vítězslava Rázka.
Tanci se profesionálně věnuje od roku 2005. Vystudoval
nejvyšší třídu trenéra a porotce
v tanečním sportu, absolvoval
stáž ve studiích v Bostonu a New
Yorku a také školení tance
na vozíku od Petera Vidašiče
ve slovenských Košicích. Za své
aktivní kariéry spolu s taneční
partnerkou Kristýnou Mückovou dosáhli mnohých úspěchů.
Mezi největší řadí ﬁnále na mistrovství Evropy a titul mistra ČR
ShowDance, celkové vítězství
v taneční lize a získání nejvyšší
trenérské a porotcovské licence.
Ve své praxi výuky tance vychází Vítězslav Rázek nejen ze
znalostí a dovedností z oblasti
společenského tance, ale také ze
svých studií pedagogiky a psychologie na pražské Karlově
univerzitě. Empatický a individuální přístup charakterizuje
jeho vedení individuálních
lekcí, kurzů tance proti stárnutí,
seniorských programů či výuky
tance na vozíku, kdy vyučovat
sportovní a společenský tanec
na vozíku a školit lektory začal
jako první u nás. 

Sport sbližuje všechny bez rozdílu
Cenu starosty městské části Praha 9 převzala Michaela
Krunclová ze Sportovního klubu vozíčkářů Praha za své úsilí,
s nímž přivádí ke sportu lidi se zdravotním handicapem,
a elán, s jakým získává veřejnost pro dobrovolnictví.
Sportovní klub vozíčkářů letos slaví 30 let své existence.
V průběhu času k původnímu
zakladatelskému pražskému
oddílu stolního tenisu přibylo
dalších šest oddílů, všechny
dnes působí v celé republice.
Jsou to: oddíl potápění, orientačního závodu, ﬂorbalu,
lyžování, stolního tenisu,
tance a outdoorového sportu. Klub funguje za podpory
grantů, nadací, ﬁremních
a individuálních dárců. „Sport
6
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handicapovaných je kvůli potřebě osobních a sportovních
asistentů a drahých speciálních
sportovních pomůcek mnohonásobně dražší než sport zdravých. Proto zajištění stálého
dostatku ﬁnančních prostředků
vnímám jako cíl, který je během na dlouhou trať,“ říká
Michaela Krunclová a de facto
tak nastiňuje nejtěžší úkol výboru klubu vozíčkářů, jehož je
předsedkyní. Tím dalším je nabídnout lidem s tělesným han-
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Michaela Krunclová s dcerou Natálkou

dicapem aktivní život naplněný
sportem. A právě tato myšlenka
ji v roce 2013 do sportovního

klubu vozíčkářů přivedla. Společně s kamarády připravovala
outdoorové a lyžařské akce pro
členy klubu. A když se o pět let
později dostala do vedení sdružení, patřilo k jejím cílům organizovat společné akce všech
oddílů.
Mnoho sportovních aktivit doma i v zahraničí mají
také jednotlivé oddíly klubu.
Za všechny závody, turnaje
a exhibice jmenujme alespoň
ty, které se vztahují k Praze 9,
jako je ﬂorbalový turnaj vozíčkářů v UNYP aréně v Podvinném mlýně, letos virtuální běh
pro Sportovní klub vozíčkářů
Praha nebo první ročník světového poháru v PARA DANCE. 
ŘÍ JEN
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Medaile pro příslušníky IZS
Již pošesté ocenila Praha 9 také příslušníky integrovaného záchranného systému. Ocenění se shodli, že medaile Za zásluhy
o městskou část Praha 9, které převzali, jsou zároveň oceněním pro všechny policisty Policie ČR Praha III, příslušníky Městské
policie Praha 9, hasiče a zdravotníky záchranné služby.
Městská policie Praha 9:
Inspektor Vladimír Brouček
pracuje u Městské policie
hl. m. Prahy od roku 2003
a již po roce služby dohlížel
na bezpečnost obyvatel na devítce. U městské policie prošel
řadou funkcí – začínal jako řadový strážník hlídkové služby,
pracoval na pozici zástupce
dozorčího Obvodního ředitelství Městské policie Praha 9
a v současnosti je strážníkem
okrskářem.
Vrchní komisař Ivan Brouček pracuje u Městské policie
hl. m. Prahy od roku 1994
a o rok později spojil svou kariéru s Městskou policií Praha 9. Zkušenosti v práci získával v řadě pozic – od řadového
strážníka hlídkové služby až
po dozorčího Obvodního ředitelství Městské policie Praha 9.
Dnes je odborným referentem
pro kontrolu a stížnosti.
Policie České republiky:
Plk. Mgr. Zdeněk Fejfar působí u Policie ČR od roku 1999,
kdy nastoupil na místní oddělení Kobylisy. Začínal jako
vyšetřovatel hlídkové služby,
později byl samostatným
vyšetřovatelem u Služby kriminální policie a vyšetřování.
Od roku 2017 je zástupcem
ředitele Obvodního ředitelství
Policie Praha III, do jehož působnosti patří i území deváté
městské části. Řídí činnost
útvarů uniformované policie
a bezmála sedmnáct let se
tak aktivně podílí na zajištění
bezpečnosti obyvatel na devítce.
Plk. Mgr. Aleš Toman,
zástupce ředitele Služby kriminální policie a vyšetřování
Obvodního ředitelství Policie
Praha III, je celou svou policejní kariérou svázán s Prahou 9. Uniformu oblékl hned
po ukončení základní odborné
přípravy na policejní škole
v roce 1994 a nastoupil na
místní oddělení Praha 9-Kyje.
Od roku 1996 byl samostatným vyšetřovatelem Obvodního úřadu vyšetřování pro
Prahu 9 a poté vedl oddělení
obecné kriminality Služby
kriminální policie a vyšetřování Praha 9. V roce 2004 se
stal vedoucím nově vzniklého
protidrogového oddělení pro
Ř Í J E N
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Inspektor Vladimír Brouček, vrchní komisař Ivan Brouček spolu s ředitelem Městské policie Praha 9 Vlastimilem Oličem (uprostřed)

Plk. Mgr. Zdeněk Fejfar (vlevo) a plk. Mgr. Aleš Toman

Nprap. Josef Hájek a pprap. Jiří Srba

ných zásazích, které jsou
však pro jejich aktéry
velmi nepříjemné, jako je
pomoc při otevření bytu,
když člověk ztratí klíče.

Prahu III. Díky svým
zkušenostem a odpovědností přispívá
k objasňování trestné
činnosti na devítce,
nejlépe v celém hlavním městě.

Hasičský záchranný
sbor Praha:
Nprap. Josef Hájek
pracuje u Hasičského
záchranného sboru hl.
m. Prahy od roku 1996,
velitelem družstva
v hasičské stanici Sa- Pavel Vítek a Bc. Petr Zvolský
talice je od roku 2004.
Za své pětadvacetileté půPprap. Jiří Srba z hasičské
sobení u hasičů má za sebou
stanice Satalice působí u Hasičnesčetně zásahů při likvidaci
ského záchranného sboru hl.
větších či menších požárů
m. Prahy od roku 2002. Také
nebo u dopravních nehod.
on zasahoval při mimořádných
Na devítce se významně poudálostech na území městské
dílel na řešení problémů při
části Praha 9, jako byly povodně
povodni na Rokytce v roce
na Rokytce nebo požáry prů2013 a při požárech průmymyslových objektů ve Vysočaslových objektů v bývalém
nech a v Hloubětíně. Nechybí
ČKD.
však ani při méně nebezpečDEV ÍTKA
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Zdravotnická záchranná
služba hl. m. Prahy:
Pavel Vítek, řidič záchranář, pracuje ve zdravotnictví již osmadvacet let.
Na základně zdravotnické záchranné služby
Prosek působí pět let.
Obětavě se podílel na záchraně obyvatel hlavního
města, včetně deváté
městské části, i v nelehkém
období pandemie covidu-19.
Bc. Petr Zvolský působí
ve zdravotnictví jednadvacet let,
z toho sedm let jako zdravotnický záchranář. Na základně
zdravotnické záchranné služby
Prosek pracuje posledních pět
let. Aktivně se podílel na záchraně Pražanů v době pandemie
covidu-19. Text a foto: Marie Kurková
M Ě S T S K É
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Testování odpadních vod může
být cestou k otevřeným školám
Vysoká škola chemicko-technologická a Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s městskou částí Praha 9 a Praha-Lysolaje spustily od začátku školního roku pilotní projekt monitoringu odpadních vod. Ten sleduje možný výskyt viru SARS-CoV-2
u základních škol v těchto městských částech.
„Sledování přítomnosti viru
SARS-CoV-2 v odpadních
vodách, které provádí řada
vyspělých zemí, nás inspirovalo k tomu, že jsme oslovili
Pražské vodovody a kanalizace s návrhem, abychom
tuto metodu použili cíleně
k monitoringu kolektivů dětí
v našich základních školách.
V případě indikace zhoršující se epidemiologické
situace chceme přejít v dané
škole k cílenému testování
jednotlivých dětí PCR testy.
Od kombinace obou metod
očekáváme významné zvýšení jejich účinnosti a zároveň
snížení zátěže dětí,“ vysvětlil
starosta městské části Praha 9
Tomáš Portlík.

Nová analytická metoda odhalí
virus dřív, než se nákaza projeví
Projekt, který zahrnuje celkem sedm objektů, navazuje
na spolupráci v rámci ARG
Tech, kde Vysoká škola chemicko-technologická vyvíjí
metodiku pro stanovení viru
SARS-CoV-2 v odpadních
vodách.
Nová analytická metoda je
založena na stanovení obsahu
RNA viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Ve většině
případů totiž lidé začínají
virus vylučovat ve stolici
několik dní předtím, než se
u nich nákaza projeví. Nová
metoda je navíc zcela nezávislá na ochotě nakažených
podstoupit klinické testování,
je výrazně levnější a umožňuje

dem vylučují
virovou RNA
ve stolici poněkud později,
než je detekovatelná v horních cestách
dýchacích.

První odběry
v ZŠ Novoborská
Od července
2020 probíhal
pilotní monitoring ve 14
lokalitách
s důrazem
na sídliště,
První vzorky, v nichž se bude sledovat přítomnost viru SARSvilovou zá-CoV-2 v odpadních vodách, odebrali pracovníci Pražských
stavbu, cenvodovodů a kanalizací 1. září 2021 z kanalizace Základní školy trum Prahy,
Novoborská. Vzápětí následovaly odběry u dalších školských
vysokoškolské
budov na devítce.
koleje a další
důležité objekty, jako jsou Letiště Václava
sledovat také šíření nových
Havla, nemocnice či obchodní
mutací.
centrum.
Z klinických dat vyplývá,
„V současné době prováže významná část pacientů
díme odběry jednou až dvas nemocí covid-19 vylučuje
krát týdně. Doposud získané
ve stolici RNA viru SARSvýsledky potvrzují možnost
-CoV-2, a to i v případě, že
predikce nákazy z odpadních
netrpí průjmovými obtížemi,
popř. nevykazují vůbec symp- vod s předstihem,“ řekl 1. září
tomy onemocnění covidem-19. generální ředitel Pražských
vodovodů a kanalizací Petr
Vzhledem k tomu, že
Mrkos u Základní školy Novopodstatná část pacientů vyborská, kde testování odpadhledává lékařskou pomoc až
ních vod na devítce začalo.
při propuknutí závažnějších
Základní škola Novoborská
syndromů nemoci, mohou
byla také mezi prvními v Pradata získaná z odpadních vod
ze, v níž se žáci testovali spoindikovat vývoj epidemie až
lehlivými PCR testy, třebaže
s několikadenním předstihem
to znamenalo zvýšenou admioproti klinickým datům, a to
nistrativní zátěž pro pedagogy
i přesto, že pacienti s covi-

i další povinnosti pro rodiče
dětí. „Vytvořit bezpečné prostředí pro naše žáky je pro nás
prvořadé. Proto jsme při testování zvolili sice náročnější, ale
velmi efektivní cestu. A pokud
existuje další možnost spolehlivého testování, které nás
navíc nezatíží, využijeme ji,“
dodala ředitelka ZŠ Novoborská Tereza Štaubrová.

Nechceme školy zavírat
„Jde o průkopnický projekt,
který má včas odhalit, kdyby
se epidemiologická situace
v dané komunitě, v našem
případě tedy ve školách,
zhoršovala. K prvnímu září
jsme byli připraveni na odběr
vzorků odpadních vod ze škol,
protože u školských budov
jsou kanalizační přípojky
samostatné. Vzorky se zatím
testují ve Státním zdravotním
ústavu, a pokud výsledky
projektu potvrdí naše očekávání, budeme je testovat v naší
Poliklinice Prosek,“ shrnuje
Tomáš Portlík úsilí deváté
městské části, které směřuje
k tomu, aby se školy už nemusely zavírat a žáci se testovali
jen v případě, když se objeví
nákaza. Text a foto: mk
INFO
Průkopníkem metody sledování přítomnosti viru SARS-CoV-2 v odpadních
vodách je Nizozemsko, kde je v současnosti centrálně organizován tento
monitoring ve více než 300 městských
čistírnách odpadních vod.

Piskáčkových – nová ulice v Praze 9
Rezervujte si čas od 17 hodin ve čtvrtek 14. října 2021
na představení nové ulice v Praze 9. Slavnostní akt se uskuteční v ulici Na Břehu a zazní i salvy z děla.
Nová vysočanská ulice nese
název po odbojářské rodině
Piskáčkových, která žila nedaleko. Piskáčkovi během druhé
světové války poskytli velmi
účinnou pomoc výsadku AnŘ Í J E N
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thropoid, bohužel za to všichni
zaplatili svými životy. Na důstojné připomenutí této rodiny
společně zve MČ Praha 9, Iniciativa A, Československá obec
legionářská a Rota Nazdar. red
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
Vstup do centra pro seniory
je možný pouze s potvrzením
o očkování nebo negativním
testem na covid-19 a respirátorem. Omezená kapacita.
Prosíme o dezinfekci rukou
a dodržování rozestupů (dva
metry).
1. 10. 2021 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Angličtina – úroveň 0 - uvedení do jazyka pro
nové studenty 9:30 – 10:30
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
4. 10. 2021 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Taneční hodina s Jarkou (mix různých stylů), sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 12:00 – 13:00
5. 10. 2021 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina – úroveň 1-2 – prohlubování znalostí
a procvičování komunikace 9:30-10:45
Angličtina – úroveň 2-3 – konverzace, praktické
nácviky, beseda, rozhovory 11:15 -12:15
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
6. 10. 2021 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Přednáška, beseda s lékařkou Hygienické
stanice hl. m. Prahy na téma: OČKOVÁNÍ PROTI
COVIDU-19. Zdarma. 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: krabičky z obalu
na CD 14:45 – 16:00
7. 10. 2021 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou
Ivanou 9:00 – 10:15
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
Výuka ovládání chytrého telefonu, tabletu –
zdarma. Vlastní přístroj, pouze pro přihlášené
14:00 – 15:00
8. 10. 2021 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Výjimečná komentovaná prohlídka Velkopřevorského paláce, řád Maltézských rytířů. Sraz ve
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14 hod., Harrachovská 422/2, Prosek. Vstupné
150 Kč. Zájemci, hlaste se!
Angličtina – úroveň 0 - uvedení do jazyka pro
nové studenty 9:30 - 10:30
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
11. 10. 2021 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00
– 12:00
Taneční hodina s Jarkou (mix různých stylů), sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 12:00 – 13:00
Klub seniorů, kardiaků – schůze s programem
14:00 – 16:00
12. 10. 2021 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Angličtina – úroveň 1-2 – prohlubování znalostí
a procvičování komunikace 9:30-10:45
Angličtina – úroveň 2-3 – konverzace, praktické
nácviky, beseda, rozhovory 11:15 -12:15
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
13. 10. 2021 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Beseda o dovednostech asistenčního psa,
včetně ukázek výcviku 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Svícen ze sklenice –
menší sklenici s sebou 14:45 – 16:00
14. 10. 2021 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou
Ivanou 9:00 – 10:15
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
Výuka ovládání chytrého telefonu, tabletu –
zdarma. Vlastní přístroj, pouze pro přihlášené
14:00 – 15:00
15. 10. 2021 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Angličtina – úroveň 0 – uvedení do jazyka pro
nové studenty 9:30 - 10:30
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
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18. 10. 2021 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00
– 12:00
Taneční hodina s Jarkou (mix různých stylů), sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 12:00 – 13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
19. 10. 2021 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Angličtina – úroveň 1-2 – prohlubování znalostí
a procvičování komunikace 9:30-10:45
Angličtina – úroveň 2-3 – konverzace, praktické
nácviky, beseda, rozhovory 11:15 -12:15
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
20. 10. 2021 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Přednáška, beseda s psychologem: O životě…
13:15 – 14:30
Dílničky: Medvídek z ponožky – jednobarevnou
ponožku s sebou 14:45 – 16:00
21. 10. 2021 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kosmetika – nová služba pro seniory. Balíček
(čištění, tonizace, vitamínová maska, masáž,
obočí, výživa a další) za zvýhodněnou cenu
450 Kč/60 minut. Relax, péče, hýčkání.
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou
Ivanou 9:00 – 10:15
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
Výuka ovládání chytrého telefonu, tabletu –
zdarma. Vlastní přístroj, pouze pro přihlášené.
14:00 – 15:00
22. 10. 2021 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Komentovaná prohlídka Karolina (vlastenecký
sál, aula, výstava…) 50 Kč 8:00 – 12:00

Angličtina – úroveň 0 – uvedení do jazyka pro
nové studenty 9:30 – 10:30
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
25. 10. 2021 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00
– 12:00
Taneční hodina s Jarkou (mix různých stylů), sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 12:00 – 13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
26. 10. 2021 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Angličtina – úroveň 1-2 – prohlubování znalostí
a procvičování komunikace 9:30-10:45
Angličtina – úroveň 2-3 – konverzace, praktické
nácviky, beseda, rozhovory 11:15 -12:15
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
27. 10. 2021 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Přednáška, beseda s lektorkou ND: Národní
divadlo 140 let od požáru 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Výroba podzimní
dekorace – dýně 14:45 – 16:00
28. 10. 2021 - ČTVRTEK
Státní svátek – zavřeno.
29. 10. 2021 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Angličtina – úroveň 0 – uvedení do jazyka pro
nové studenty 9:30 – 10:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 10:00 –13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 15:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objeat) 14:00 – 20:00

INFO
KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
PRO SENIORY
Zveme nové studenty – seniory do kurzů
anglického jazyka. Výuka je přizpůsobena
potřebám a schopnostem starších studentů. Probíhá zábavnou, nenáročnou formou.
Kurzy jsou odstupňovány podle pokročilosti,
od úplných začátečníků přes mírně pokročilé až po konverzaci.
Studium cizích jazyků působí pozitivně
proti Alzheimerově chorobě, rozvíjí slovní
zásobu a vyjadřovací schopnosti.
Cena 50 Kč/hodina.
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Říjnová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
7. října 2021 ve 14 hodin
Den seniorů v Gongu
Krásná šedesátá je podtitul
hudební akce v Divadle Gong
pro ty dříve narozené z deváté
městské části. K poslechu hraje Petr Sovič a jeho Big band.
Vstupné 20 Kč, vstupenky lze
zakoupit v pokladně Divadla

Gong, Sokolovská 191, Praha 9
již od 13. září.

21. října 2021 ve 14 hodin
Thajsko
Cestopisná přednáška s videoprojekcí Zlatuše Knollové se
koná ve velké zasedací místnosti
na vysočanské radnici, Sokolov-

ská 14/324, Praha 9 (2. patro,
dv. číslo 205). Zdarma.

Připravujeme:
30. listopadu a 1. prosince
2021, vždy od 14 hodin
Marcel Zmožek „Už nám
Lásko není 20 let“ v Divadle
Gong. Vstupné pro seniory
z MČ Praha 9 je 20 Kč, vstupenky lze zakoupit v pokladně
Divadla Gong od 11. října 2021.
Rpí

Prosekneme již pojedenácté
Poslední srpnový čtvrtek proběhl v parku Přátelství na Proseku již jedenáctý ročník komunitní akce PROSEKNEME, kterou –
jako každoročně – pořádal klub Harfica městské části Praha 9 a Terénní program Prahy 9 Proxima Sociale.
Odpoledne 26. srpna 2021
byl pro všechny návštěvníky
akce, zejména pro děti a jejich rodiče, připraven velmi
pestrý program. Malí i velcí
si navzdory nepřízni počasí vyzkoušeli svoji zručnost
u žongléra nebo mrštnost
s parkouristou Sahirem.
Přestože se parkem Přátelství
přehnalo několik vydatných
dešťových přeháněk, mnoho
návštěvníků si odneslo velmi
pěknou vzpomínku z fotokoutku – svoji rozesmátou fotograﬁi v zajímavém převleku.
Ovšem „dveře se netrhly“ ani
v kadeřnickém salonu, kde
holky i kluci zaměstnávali šikovné kadeřnice.
Tradičně velký zájem byl
o výtvarnou dílnu, v níž
zruční návštěvníci mohli
popustit uzdu své fantazii
a vyzdobit si hrnečky a skleničky a samozřejmě si svoje
umělecká díla odnést domů.
Mnoho z nich si také jako
upomínku na tento pěkný
prázdninový den vytvoři-

úkolů při zábavných hrách
razítka na slosovatelnou kartičku. Nebylo proto divu, že
když moderátor Dejv konečně
vyhlásil slosování tomboly,
nemohly se děti dočkat, zda
právě ony nezískají jednu
z připravených cen – zajímavou stolní hru.

Pestrý program jedenáctého PROSEKNEME byl zaměřen především na děti a jejich
rodiče

lo vlastní odznak – placku.
Zajímavé aktivity s názvy
jako Želva, Ozoboti, Optika,
Volejbal si pro děti připravil
Dům dětí a mládeže Praha 9
a Městská knihovna Praha 9.

Tombola
Na závěr odpoledne proběhlo
již tradiční slosování tomboly. Malí i velcí návštěvníci
během celého odpoledne
získávali za úspěšné plnění

A příští rok zase na viděnou!
Celé odpoledne si návštěvníci
mohli také za symbolickou
cenu pochutnávat v Bistru
Na Kolečkách na výborném
slaném a sladkém pečivu.
O hudbu se staral DJ BASS
a inﬂuencer Tom Sean neúnavně odpovídal na otázky
svých fanoušků.
Vstup na jedenácté PROSEKNEME byl zdarma. Akce se
konala za podpory MČ Praha 9
a Magistrátu hlavního města
Prahy, jímž nejen za ﬁnanční
podporu patří poděkování.
Organizátoři již nyní všechny
zvou na tradiční, už dvanácté
PROSEKNEME ve čtvrtek
25. srpna 2022. Text a foto: jdz

JUBILANTI

80 let
Vladimír Abrham
Pavel Senft
Irena Stronerová
Michaela Dočekalová
Marie Babelová
František Peč
Jaroslav Bělka

Erzsébet Řičánková
Zdeněk Sedláček

Jana Vodrážková
Stanislav Řečinský

85 let
Josef Střihavka
Antonín Kittler
Magdaléna Hajzochová
Věra Adamcová

90 let
Jan Kouda
Jindřich Pokorný
Věra Možná
Zdeňka Janderová

Alena Leiblová

94 let
Milena Odehnalová
Libuše Jílková
Eva Waisová

91 let
Marie Filipová
92 let
Sylvie Faustová
Miroslav Seník

98 let
Alena Kádová
Blahopřejeme!
a op ejee e

96 let
Dagmar Janatová

Upozornění:
Na základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je nutné, aby se zveřejněním svého jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka jubilant souhlasil. K životnímu jubileu 80, 85, 90 let
a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci od starosty MČ Praha 9. Součástí je i lístek, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda chtějí zveřejnit své jméno mezi jubilanty, či nikoliv. Jména jubilantů jsou
proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud má redakce souhlas jubilanta do 10. dne v měsíci, je jeho jméno zveřejněno v následujícím měsíci.
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Začněte s námi psát novou historii budovy,
jejíž základy byly položeny v roce 1837
Chceš-li Boha rozesmát, sděl mu své plány. Téměř doslova se v tomto duchu nesla rekonstrukce objektu U Brabců na starém
Proseku, jejímž investorem byla městská část Praha 9.
„Paradoxem je, že tuto velkou
investici – koupi hostince ani
jeho obnovu – jsme dlouze
neplánovali. Jen jsme vyslyšeli
hlasy starousedlíků, jichž se
více než dva tisíce podepsaly
pod petici na záchranu hostince U Brabců, když ho chtěl
soukromý investor zbourat.“
Slova starosty deváté městské
části Tomáše Portlíka však
už naštěstí rezonují s novým
nápisem Plzeňka U Brabců
na nové budově v ulici Na Vyhlídce 2. Je září 2021 a staronová restaurace je znovu
otevřena!

Snahou bylo zachovat vzhled
ikonické budovy
„Věděli jsme, že objekt
U Brabců není pilířem evropské architektury, ale šlo nám
o zachování génia loci starého
Proseka a vybudování místa,
kde by se mohla místní komunita scházet. A protože nejtradičnější české komunitní
centrum je odedávna hospoda, chtěli jsme ji tady zachovat
s tím, že otevřena bude pro
nejrůznější společenské a kulturní akce,“ vysvětluje Tomáš
Portlík, proč vysočanská radnice do záchrany zchátralého
objektu vůbec šla i proč tu
nakonec stojí dům s fasádou
téměř stejnou, jako měl v roce
1837, a v interiéru se mísí staré
prvky s moderními.

HISTORIE BUDOVY
Základy budovy na Proseku, v níž se
dnes nachází Plzeňka U Brabců, byly položeny počátkem 19. století. Tehdy toto
stavení patřilo zámožnému pražskému
měšťanovi Hlasivcovi (vlastnil např. vinici
Kolčavka). Roku 1837 musela být znovu
postavena, protože vyhořela. Od počátku
20. století až do listopadu roku 1960
vlastnila tento objekt rodina Brabcových,
konkrétně Václav a Aloisie Brabcovi.
K 3. prosinci 1960 přešel do vlastnictví
Československého státu.
V 60. a v 70. letech minulého století zde
bylo kino Prosek, od druhé poloviny
80. let sklad pro ﬁrmu Barvy a laky.
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V Ý S TAV B A
chtěli věřit. A když dům rostl
do své staronové podoby, alespoň pohřbili genia loci, který
s ním byl spojený.
„Obnova objektu trvala
dva roky, místo plánovaného
jednoho. Stavba nás přišla
na 96,8 milionu korun, tedy
asi o pětinu více než byl původní rozpočet, který nepočítal se stržením části budovy
a jejím znovupostavením. Ale
genia loci jsme dodržením
vzhledu domu zachovali. Plzeňka U Brabců je stále znakem identity této lokality,“
ohrazuje se proti nařčením Tomáš Portlík a dodává: „Ostatně genia loci charakterizuje
i speciﬁcká atmosféra místa.
A tu dělají lidé. Začněte proto s námi psát novou historii
budovy, jejíž základy byly položeny v roce 1837.“ Text a foto:
Marie Kurková

Podoba budovy, která je
jednou z ikon staroprosecké
návsi, se v průběhu času sice
měnila podle toho, jak se tu
střídali její vlastníci a k čemu
ji využívali, ale architekti se
nechali inspirovat právě dobou, kdy sloužila jako komunitní centrum, a akcentovali
proto funkci místa jako prostoru pro setkávání.

Pojďte dál!
Dovnitř se vstupuje z ulice
Na Vyhlídce. Vlevo od vchodu
je znovu vyvýšený prostor,
na němž ve 30. letech minulé-

ho století excelovali ochotníci
např. v divadelních kusech
od Tyla. Na druhé straně
od pódia, kde v samostatné
místnosti v minulosti fungovala hospoda, se nachází salonek pro uzavřenou společnost,
který je s hlavním sálem architektonicky propojen. A někdejší omšelá kuchyň nyní
nabízí zázemí pro spolkovou
činnost.
Dominantu hlavního sálu
tvoří prosklený výčep a stoly
pro pivaře i gurmány je možné ﬂexibilně „přeskládat“
na hlediště např. při koncer-

tech, případně ho uvolnit pro
taneční parket. Místa ke klidnému posezení nabízí i ochoz
po obou stranách sálu, který
navíc zlepšuje jeho akustiku.

Za geniem loci daného
místa stojí lidé
Nebyly to však jen stavební
problémy, které obnovu objektu U Brabců pronásledovaly. Torzo budovy v podobě
jedné štítové zdi trčící na místě
ikonické budovy starého Proseka na přelomu let 2019/2020
bylo vodou na mlýn skeptiků,
kteří v její znovuzrození ne-

OBNOVA BUDOVY U BRABCŮ V ČASE

Podzim 2016:
Patrioti starého Proseka se obrací na samosprávu MČ Praha 9, aby odkoupila
budovu hostince U Brabců a přeměnila
ji v kulturní a komunitní centrum, třebaže na objekt byl už v roce 2012 vydán
demoliční výměr a soukromý investor ji
plánoval zbourat. Svou aktivitu podpořili
více než 2200 podpisy pod peticí.
Duben 2017:
MČ Praha 9 získala směnou za jiné pozemky budovu hostince U Brabců. Se
smlouvou mezi MČ Praha 9 a společností
Prosek 2, s.r.o., souhlasili zastupitelé deváté městské části 25. dubna 2017.
Roky 2017-2018:
Projektovou dokumentaci k rekonstrukci zpracovala společnost Drobný Architects architektonický ateliér s.r.o. Pod
návrhem exteriéru budovy je podepsán
Ing. arch. Ivan Drobný, návrh interiéru
je prací Ing. Arch. Jana Boučka.
Projekt byl navržen podle dobových
dokumentů a fotograﬁí z archivu
Prahy 9 a získaných od pamětníků.
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K návrhu postupu obnovy objektu se
v diskuzi vyjádřila také veřejnost.

Červen 2019:
Firma PP 53 zahájila práce na rekonstrukci a přístavbě budovy bývalého
hostince U Brabců. Od začátku je však
provázely problémy, nejprve se statikou
zdí, pak se ukázalo, že krov je zničený
tesaříkem a dřevomorkou víc, než se
předpokládalo, a bude třeba udělat nový.
Léto 2019:
V blízkosti budovy U Brabců probíhala
výměna kabelů pro novou elektriﬁkaci.
S rekonstrukcí hostince sice nesouvisela,
ale výkopové práce způsobily náhlé sesednutí objektu a narušení jeho statiky.
Konec listopadu 2019:
Stavební práce musely být zastaveny,
protože hrozilo, že stěny budovy se
vzhledem ke špatné statice zřítí.

Začátek roku 2020:
Po zvážení všech možností Praha 9 rozhodla, že zbourané stěny budou nahrazeny novými tak, že bude zachována
původní podoba, tvar i dispozice budovy,
která tak navíc splní i současné normy
pro výstavbu. Na záměru obnovit provoz
hostince U Brabců se nic nezměnilo.
Srpen 2021:
MČ Praha 9 převzala 18. srpna 2021 objekt U Brabců bez stavebních vad a nedodělků.
Září 2021:
Plzeňka U Brabců otevřela. Jejím provozovatelem je společnost ALMIRA JM,
s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení vyhlášeném devátou městskou částí.

Prosinec 2019:
Zbourány byly všechny zdi budovy
kromě štítové, která jako jediná měla

DEV ÍTKA

základy, protože se pod ní nacházel pivní
sklep. Mohla být tedy po zabezpečení
ocelovou konstrukcí zachována. Navíc
se na ní nacházejí architektonické prvky
(římsy, klenby), které by se při současně
používaných technologiích jen těžko nahrazovaly.
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Srílanské dny na radnici
Navštivte Galerii 9
od 13. do 27. října 2021
a poznejte Srí Lanku.

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.

Honorární konzul Srí Lanky
Marek Němec, městská část
Praha 9 a Galerie 9 srdečně
zvou k seznámení s čarokrásnou zemí prostřednictvím
výstavy fotograﬁí Jaroslava
Kňapa a bohatého doprovodného programu v Galerii 9.

středa 13. října v 18 hodin
Přednáška o cestování na Srí
Lance s honorárním konzulem
Markem Němcem
úterý 19. října v 18 hodin
Prezentace nadace „Chráníme
mořské želvy“ s Hanou Svobodovou

SPOLEK ZA VESELEJŠÍ STŘÍŽKOV
dává na vědomí všemu lidu, že
v rámci oblíbené kratochvíle zvané

haló ven

čtvrtek 21. října v 18 hodin
Vyprávění o ceylonském čaji
s degustací

bude vykonána ,,zapomenutá“ poprava 28. českého pána

Foto: Jaroslav Kňap

SVOBODNÉHO PÁNA ZE STŘÍŽBURKU
z přímé větve praotce Stříže

(Exekuci provede vyhlášený střížkovský kat Alan Šmydlář)

Kreativní dílna Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 je určena pro
všechny věkové kategorie, tvoří se zde pro radost, zábavu,
štěstí, harmonii, uklidnění.

23. října 2021 od 4. hodiny odpolední
Program :
divadelní miniatura
atrakce pro děti / lampionový průvod / ohňostroj / občerstvení

Za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si odnést
vlastní umělecké dílo.
Program dílen v říjnu vždy ve středu od 17 do 19 hodin.
6. 10. – dárkové tašky zdobené ornamenty
13. 10. – tvoříme v přírodě - sraz v 17 hod. před Galerií 9
20. 10. – koláže/fotograﬁe a lisované květiny
27. 10. – květiny z obalů na vajíčka

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
20. 10. – relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte objednávat. Její kapacita je ale
omezena provozními možnostmi. Kurz probíhá přímo ve výstavních prostorách Galerie 9. 
14
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Festival Tóny nad městy v Praze 9
Po roce se mezinárodní hudební festival Tóny nad městy vrací na vysočanskou radnici. Také
jubilejní dvacátý ročník má atraktivní dramaturgii i sestavu účinkujících.
hudebních soutěží, nahrávají
CD a věnují se i pedagogické
činnosti.

Mimořádný zážitek slibuje již
zahajovací koncert festivalu, který se koná za ﬁnanční
podpory MČ Prahy 9 ve středu
20. října od 19 hodin na vysočanské radnici. Setkáte
se tady s vynikajícím duem
složeným z mezzosopranistky
Edity Randové a klavíristy
Stanislava Bogunii. Jejich koncerty doma a v zahraničí slaví
úspěchy nejenom u diváků,
ale i u kritiky. Oba umělci
koncertují sólově, v různých
komorních seskupeních i jako
sólisté s orchestry, působí
v porotách mezinárodních

Program koncertu
Mezzosopranistku světového
jména Editu Randovou uslyšíte v první části koncertu
ve výběru z Biblických písní
a Cigánských melodií Antonína Dvořáka. Gigánské melodie
patří k vrcholům skladatelovy
písňové tvorby, brzy si získaly
oblibu i popularitu především
pro svou lyrickou atmosféru
a všelidský obsah, vyjadřující
touhu, lásku, bolest a utrpení,
ale i radost a pevnou naději.
Poté se budeme moci zaposlouchat do výběru z cyklu
Sedm španělských populárních písní Manuela de Fally,
které se inspirují bohatým
a různorodým španělským
folklórem.
V druhé části večera zazní jedna z nejslavnějších
árií barokní hudby Lascia
ch‘io pianga z opery Rinaldo

Prosecká
zastaveníčka
Poslední vystoupení z cyklu
komorních koncertů s názvem Prosecká zastaveníčka
se koná 5. října od 18 hodin
v parku Přátelství na Proseku.
Hraje hudební uskupení Aulodie, jež se představí s programem Kompozice světových
autorů.
XII. ročník Proseckých zastaveníček organizuje městská
část Praha 9.
Návštěvníci koncertů musí
dodržovat platná protiepidemická opatření v souvislosti
s covidem-19. red

Mezzosopranistka Edita Randová

od skladatele Georga Friedricha Händela, skladba Panis
Angelicus od Césara Francka,
výběr z Pergolesiho a Vivaldiho Stabat Mater a na závěr
večera Mozartovo Ave Verum
Corpus složené v posledním
roce skladatelova života. tnm

SC-500581/01

INZERCE
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Divadlo Gong zase žije
4. 10. pondělí 19.00
(přeloženo z 14. 4., 24. 10. 2020
a 15. 2. 2021)
Ray Cooney: PŘÍŠTĚ HO ZABIJU SÁM/
„OUT OF ORDER“
Co všechno může způsobit nevěra
a jedna „z nebe spadlá“ mrtvola? V hlavních rolích Lukáš Langmajer, Michaela
Kuklová a Leoš Noha.
5. 10. úterý 19.00
Malá scéna
Šporkovo trio a hosté:
ČERNÁ HODINKA – ODPUSŤ MI MOU
LÁSKU
Lyrická poezie českých a světových básníků v objetí klasické i současné hudby.
7. 10. čtvrtek 14.00
Pořad MČ Prahy 9 pro seniory
BIG BAND A PETR SOVIČ: KRÁSNÁ
ŠEDESÁTÁ
11. 10. pondělí 19.00
(přeloženo z 19. 10., 20. 12. 2020
a 30. 3. 2021)
LUKÁŠ PAVLÁSEK: PLANETA SLEPIC –
PREMIÉRA
Stand-up speciál, ve kterém se zjistíme,
jaké vyhlídky má naše slavná civilizace,
kde vedle sebe žijí tak rozdílné bytosti
jako jsou ženy, muži a psi.
12. 10. úterý 19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
Oto Kovařík: ŠKALOUD
Když maloměstská škola místo ohlášeného europoslance omylem přivítá
vychytralého podvodníka, začnou se dít
věci.
13. 10. středa 19.00
Slovácký krúžek v Praze
POSEZENÍ U CIMBÁLU
14. 10. čtvrtek 19.00
(přeloženo ze 14. 11. 2020
a 3. 5. 2021)
Jean Barbier: V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU!
Výběrčí daní z provinčního městečka
se rozhodne, že překvapí svoji dceru
a navštíví ji v Paříži. V hlavní roli Petr
Nárožný.
17. 10. neděle 19.00
Tennessee Williams: SKLENĚNÝ
ZVĚŘINEC
Rodinná tragikomedie o touze po štěstí,
osudovém míjení a průsvitné duši křehčí
než sklo. V hlavní roli Simona Stašová.
19. 10. úterý 19.00
Divadlo Rodu Vejvodů
Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak:
Dlouhý, Široký a Krátkozraký
Pohádka o strastiplném putování prince
Jasoně. Dokáže vysvobodit Zlatovlásku
ze zlé kletby obra Koloděje a vrátit jí její
ženskou krásu?
20. 10. středa 19.00
ZUŠ F. A. Šporka Lysá nad Labem
Malá scéna
Václav Havel: Motýl na anténě
(absolventské představení)
Absurdní komedie o užvaněnosti
některých mladých intelektuálů a jejich
naprosté neschopnosti činu.

16
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21. 10. čtvrtek 19.00
MARIEN
Koncertní vystoupení.
22. 10. pátek 19.00
(přeloženo z 26. 2. 2021)
Robert Bellan: NORMÁLNÍ DEBIL
Příhody z autorova dětství prožitého
v socialistickém Československu v retro
komedii na motivy stejnojmenné knihy.
V hlavních rolích Zbigniew Kalina a Leoš
Noha.
24. 10. neděle 16.00
(přeloženo z 11. 12. 2020
a 12. 4. 2021)
Marc Camoletti: A DO PYŽAM!
Aby zatajil milenku před vlastní ženou,
vydává ji za milenku svého přítele.
Netuší však, že jeho přítel je zároveň
milencem jeho ženy. V hlavních rolích
Leoš Noha, Lucie Zedníčková a Lukáš
Langmajer.
25. 10. pondělí 19.00
(přeloženo z 25. 5., 7. 11. 2020
a 20. 3. 2021)
Rob Becker: CAVEMAN
Obhajoba jeskynního muže. V hlavní roli
Jan Holík/Jakub Slach.
27. 10. středa 19.00
(přeloženo z 23. 4., 22. 11. 2020
a 14. 3. 2021)
Burton Lane, Jiří Voskovec, Jan
Werich: ČOCHTAN VYPRAVUJE
Nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec
v osobité úpravě Josefa Dvořáka.
31. 10. neděle 16.00
(přeloženo z 31. 5., 28. 10. 2020
a 25. 4. 2021)
Robert Anderson: VÍŠ PŘECI, ŽE
NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
Tři velice směšné, avšak lidské příběhy
ze života s Petrem Nárožným v hlavní
roli.

GONG DĚTEM

Z divadelního představení Víš přece, že neslyším, když teče voda

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

4+

2. 10. sobota 15.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi a kočičce
3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.

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

6. 10. středa 10.00
F. X. Watzl: Kašpárek v pekle
3+
Tradiční loutková pohádka o nerozhodném Kubovi, kterému statečný Kašpárek
pomůže rozehnat čerty v pekle, získat
princeznu a půl království.

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

7. 10. čtvrtek 10.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka
3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.

22. 10. pátek 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil
9+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.

12. 10. úterý 10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence
3+
Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu
potoka.
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23. 10. sobota 15.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence
3+

25. 10. pondělí 10.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice
4+
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně
patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.
26. 10. úterý 10.00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
5+
Veselá i poučná pohádková klasika
o špatných lidských vlastnostech pro
děti i dospělé.
30. 10. sobota 15.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavolamu
6+

KLUB KOCOUR
14. 10. čtvrtek 19.30
LUNEDBAND
Pražská rocková kapela hrající známé
i méně známé hity i autorskou rockovou
a folk-rockovou tvorbu.
21. 10. čtvrtek 19.30
MICHAEL TO CASTLE
Současný pop s jazzovými vlivy, plný
moderních groovů, které často vybízejí
k tanci.
26. 10. úterý 19.30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country
a dalším hudebním stylům.

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9, tel.: 266 311 629,
777 865 885, e-mail: gong@divadlogong.cz
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Nesnesitelná lehkost žvanění aneb Když hrají mladí
Dobrou tradicí vysočanského Divadla Gong je poskytování prostoru nejrůznějším divadelním souborům, profesionálním i amatérským. V říjnu se tak vedle hereckých matadorů typu Petra Nárožného či Josefa Dvořáka představí i umělci začínající. Ve středu
20. října zahrají na Malé scéně studenti ZUŠ F. A. Šporka v Lysé nad Labem jednoaktovku Motýl na anténě od Václava Havla.
Těžko si lze představit horší
dobu pro divadelní debut, než
je dnešní covidové období.
S protiepidemickým opatřeními se složitě potýkaly i soubory profesionální a co teprve
herci, kteří se svému možná
budoucímu řemeslu teprve
učí. Peripetie okolo vzniku
absolventského představení žáků posledního ročníku
ZUŠ F. A. Šporka v Lysé nad
Labem popisuje učitelka Kateřina Urbánková: „Hru jsme
začali zkoušet už v předminulém školním roce, někdy
v lednu 2020. Naším cílem
byla premiéra v červnu téhož
roku. Prezenčním zkouškám
zabránil první lockdown a při
uvolnění v červnu jsme zdaleka neměli hotovo. Studenti ale
projevili vůli hru dozkoušet
v novém školním roce. Při
druhém přechodu do on-line
prostředí na podzim a v zimě
jsme se věnovali udržování
znalosti textů, prohlubování významů a „modlitbám“
za možnost dílo dokončit
a hrát před diváky. Premiéra
pro 35 diváků v našem malém
školním divadle v červnu 2021
proběhla k velké radosti a úlevě všech.“
Příznivce her Václava Havla
potěší, že volba studentů při
výběru hry padla na jeden

Z jednoaktovky Motýl na anténě v podání studentů ZUŠ F. A. Šporka v Lysé nad Labem

z jeho méně známých a hraných kusů, absurdní jednoaktovku Motýl na anténě,
původně napsanou pro televizi.
O tom, jak se komedii o užvaněnosti některých mladých
intelektuálů a jejich naprosté
neschopnosti činu povedlo
kvartetu Veronika Chrpová
(Marie), Josef Švejda (Jeník),
Anna Podaná (Tchyně) a Václav Zumr (pan Bašta) nastudovat, se budete moci přesvědčit
v Divadle Gong 20. října
od 19 hodin.

Koncert Od Rusalky k Libuši
Cyklus koncertů komorní hudby s názvem Od Rusalky k Libuši
se uskuteční v obřadní síni vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, ve čtvrtek 21. října od 19 hodin.
Zpívá sopranistka Eliška Weissová za klavírního doprovodu
Ladislavy Kaspříkové.
Eliška Weissová vystudovala zpěv na Konzervatoři
v Brně a na pražské Akademii
múzických umění u René
Tučka. Absolvovala rovněž
mistrovské kurzy u Naděždy
Kniplové a Petera Dvorského.
V současné době spolupracuje
s prof. Irmgard Boas. S úspěchem se zúčastnila několika
mezinárodních pěveckých
soutěží. Od roku 2006 působí
jako stálý host opery v Národním divadle v Praze, Plzni,
Ústí nad Labem, Opavě, Brně,
Ostravě a Košicích, kde ztvárŘ Í J E N
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nila řadu mezzosopránových
rolí, jako jsou Maddalena
(Rigoletto), Ulrika (Maškarní
ples), Azucena (Trubadúr) atd.
V zahraničí hostovala např.
v Irsku, Francii, Slovinsku,
Itálii, Německu, Spojených
arabských emirátech, na Slovensku. V roce 2018 úspěšně
změnila obor a jako dramatický soprán debutovala v roli
Giorgetty (Plášť) v Národním
divadle v Bratislavě. A následovala řada dalších rolí jako
Libuše, Ortruda z Lohengrina,
Turandot…
Koncert se koná v souladu
s platným opatřením vlády ČR
ve věci covidu-19. red

Představte se, prosím…
Dva mladé herce jsme požádali, aby představili sebe i postavu,
kterou hrají, a prozradili, co bylo nejtěžší při jejím ztvárnění.
Václav Zumr:
Je mi patnáct let a studuji literárně-dramatický obor na Základní umělecké škole Františka Antonína Šporka v Lysé nad
Labem. Ve hře ztvárňuji roli instalatéra pana Bašty. Pan Bašta
se zprvu jeví jako nevýznamná postava, která ale sehraje
v závěrečné části hry zásadní roli.
A co bylo nejtěžší? První část hry, kdy je těžké uvěřitelně podat chování pana Bašty.

Anna Podaná:
Je mi šestnáct let a do kroužku literárně-dramatického oboru chodím už šestým rokem. Tchyně je maminkou Marie. Je
tvrdohlavá, upovídaná a vede rozbroje s Mariiným manželem
Jeníkem, což je ve hře mnohokrát zvýrazněno.
Tchyně je staršího věku, tím pádem pro mě bylo nejtěžší
pohybovat se pomaleji, a ne tak svižně, jako mám ve zvyku.
Text a foto: dg

Ženský pěvecký sbor Cantoria Praha hledá
nové členky do všech hlasů.
• zkoušíme každou středu v 18:45

• cantoria@seznam.cz

• U Mateřské školy 2, Praha 9 Prosek

• www.cantoria-praha.cz
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Mezinárodní festival židovské
hudby má své zastavení i na devítce
MUZIKA JUDAIKA uvádí od 4. do 18. října 2021 jubilejní desátý ročník mezinárodního festivalu židovské hudby MAŽIF.
Spolek MUZIKA JUDAIKA
vznikl s cílem zprostředkovat
hudební a divadelní tvorbu
na vysoké umělecké a odborné úrovni a vyvolat zájem
spoluobčanů o židovskou
kulturu i její tradice. Stylem se
odlišuje od běžné festivalové
tvorby, chce upoutat pozornost širokého spektra diváků
a vytvořit univerzální projekt,
který osloví publikum všech
generací a národů i vyznání.
Publiku nabízí to nejzajímavější z oblasti židovské hudby,
která čerpala ze zcela jiných
pramenů a prošla obrovským
vývojem, do něhož zasáhl holocaust a pogromy židovského
národa.
MUZIKA JUDAIKA v souladu se svým posláním podporuje a propojuje zahraniční
a českou společnost a buduje
vzájemné porozumění mezi
národy. Celý festival je zdarma
Inzerce_cakovice.ai
1
přístupný veřejnosti.

Festivalové koncerty
Letošní festival přivítá umělce
z České republiky, USA, Maďarska, Kanady, Německa,
Gruzie, Rakouska a Slovenska,
Ruska, Arménie a Izraele.
Jubilejní ročník poskytne pro-

stor hudebníkům, interpretům
a skladatelům zabývajícím
se židovskou hudbou, ať už
z chasidské, aškenázské, sefardské, či jiné oblasti.
Koncerty se konají v Českém
muzeu hudby a Maiselově sy-

INFO

Stamicovo kvarteto a Aneta Majerová
na vysočanské radnici
V rámci mezinárodního festivalu židovské hudby MAŽIF vystoupí 14. října 2021 od 18
hodin v obřadní síni vysočanské radnice (Praha 9, Sokolovská 14/324) STAMICOVO
KVARTETO a Aneta Majerová.
Stamicovo kvarteto tvoří: Jindřich Pazdera (housle), Josef Kekula (housle), Jan Pěruška
(viola), Petr Hejný (violoncello). Smyčcové kvarteto bylo založeno roku 1985, kdy navazovalo na předchozí Doležalovo kvarteto. Členové Stamicova kvarteta se seznámili během
svých studií na Hudební fakultě Akademie múzických umění (HAMU). Působí na naší
a světové koncertní scéně už víc jak tři desetiletí a za tu dobu dosáhli mnoha vynikajících
úspěchů doma i v zahraničí. Představili se na téměř osmdesáti nosičích tuzemských
i mezinárodních nahrávacích společností, působili jako lektoři na mistrovských kurzech
v Evropě a Americe a počet jejich koncertních vystoupení přesáhl dvou tisíc.
Slovenská klavíristka Aneta Majerová (*1979) je absolventkou Konzervatoře v Žilině,
Akademie umění v Banské Bystrici a Pedagogické fakulty UK v Praze. V posledních deseti
letech se věnuje koncertní činnosti a interpretaci skladeb současných izraelských autorů.
10.06.2021

15:51

nagoze v Praze 1, Galerii Toyen
na Žižkově v Praze 3, Chodovské tvrzi v Praze 4, Libeňském
zámečku Prahy 8, na radnici
MČ Praha 9, Letenské vodárenské věži v Praze 7, Městské
knihovně Praha v Praze 1,
DNM v Praze 2 a v Jeruzalémské synagoze. red

INZERCE

Nová zubní klinika
v blízkosti Vašeho domova
Pomáhejte odevzdáním
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Víkendový výjezd s klubem Harﬁca
Pod záštitou MČ Praha 9 letos opět pořádá volnočasový Klub
Harfica víkendový výjezd, který navazuje na letní tábor s Harficou.
Od pátku 8. října do neděle
10. října 2021 se v rekreačním
středisku v obci Jestřabí v Krkonoších uskuteční již pojedenácté víkend s Harﬁcou. Je
určen pro děti ve věku
7-15 let, které mají trvalý pobyt v Praze 9 nebo spolupracují
s Odborem sociálním Úřadu
MČ Praha 9. Jedná se o resocializační pobyt v přírodě, kde
pro děti připravili pracovníci
klubu Harﬁca zajímavý program. Ve snaze ukázat dětem,
jak smysluplně trávit volný
čas, čeká účastníky sportov-

ní a společenské hry i výlet
do blízkého okolí. Letos se děti
stanou detektivy a formou
prožitkových aktivit budou
řešit skutečný kriminální případ.
Kromě zajímavého programu se děti rovněž zapojí
do celkového chodu zajištění
pobytu. Vzhledem k epidemiologickým opatřením
v souvislosti se šířením nákazy
covid-19 se ale letos nebudou
podílet na přípravě jídla.
Cena pobytu je 160 Kč.
V ní je zahrnuta doprava,

• HARFICA •
Krátkodobý pobyt, navazující
akce na tábor
„Bezpečné prázdniny“

S Harficou opět na hory!
8. – 10. 10.
2021

160,- Kč

Krkonoše

Pokud se ti líbilo s Harficou letos na táboře, nebo jsi s klubem ještě
nikam nevyrazil, nenech si ujít další akci pořádanou Klubem
Harfica. Víkendový výjezd na začátku října do Krkonoš. Společně si
užijeme spoustu zábavy, zahrajeme si nejoblíbenější hry
z letošního tábora, budeme vzpomínat, prohlížet fotky a něco
nového se i naučíš.
Přihlášky je možné si vyzvednout v klubu, a to od úterý do pátku od 16 do 18 hodin.
Více informací na tel. čísle 723 520 415, nebo e-mailu: kamenarovam@praha9.cz

Kurzy a přednášky v Obecním domě
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, čtvrté patro (bezbariérový přístup zajištěn). Rezervace
míst: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na webu Divadla Gong.
MOZAIKOVÝ TÁC
(umělecký workshop)
Polepíte dřevěný tác skleněnými čtverečky nebo kolečky
a vyspárujete. Vlastnoručně
vyrobíte originální dárek či
praktického „pomocníka“
do vašeho domova.
Kdy: pondělí 4. a 11. října 17.00–20.00 (rozděleno
do dvou částí)
Cena: 1200 Kč (nutno uhradit 10 dní před konáním
workshopu)
NEJSOU TO JEN HŘIBY…
Jak si zásadně rozšířit svůj
houbařský obzor a zbavit se

INFO

VYSOČANSKÝ (BA)BINEC
Pravidelný bazar s oblečením pro dospělé i děti, hračkami a sportovním vybavením.
Přijímat se bude maximálně 30 ks hlavně podzimních a zimních věcí, prodejní formulář
ke stažení na webu Divadla Gong.
Vysočanský (ba)binec se koná 20. a 21. října od 14 do 21 hodin
(příjem 13. a 14. října 14–20 hodin, výdej neprodaného 25. a 26. října 14–20 hodin)
v Obecním domě ve Vysočanech. Kontakt: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz

ŠÁTEK S PŘÍBĚHEM
Charitativní akce na podporu projektu Obědy pro děti. Pokud máte doma nějaký šátek
či šálu, které už nenosíte, věnujte je na náš bazar. My utržené peníze poskytneme
organizaci Women for Women. Šátky si můžete prohlédnout i na e-shopu divadlogong.cz/
divadlo-gong/prodej-satku.

zbytečných obav z nebezpečných otrav? Kam a kdy
se na jaké houby vypravit?

Kroužkobraní je tady
Vyberte si kroužek v Domě dětí a mládeže v Praze 9. V nabídce najdete stálice či zcela nové a netradiční kroužky. Na své
si přijdou předškoláčci, školáci i rodiče.
Umění
Kroužky zaměřené na estetické cítění. Například můžete
poznat, co to je Bod linka, kde
si vyzkoušíte klasické i experimentální výtvarné techniky. Kroužek je otevřen pro
děti ve věku 7-8 let. Kroužek
Objevitelé umění je určen pro
děti ve věku 8-15 let. V nabídce jsou také poslední volná
místa do kroužků keramiky,
Ř Í J E N
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dramatu nebo výtvarného
kurzu.

Doučování
Ke kroužkům zaměřeným
na doučování a jazyky patří
např. angličtina ve všech úrovních anebo dějepisný kroužek.
Sportovní aktivity
Zažijte, co to je týmová hra, individuální zodpovědnost anebo

Vhodné pro začínající i pokročilé houbaře. Přednáška se
závěrečnou diskuzí.

prostě jen zůstaňte ﬁt. Připravena je jóga pro děti, raketové
sporty nebo bojové umění
jako aikido pro děti i dospělé. Poslední volná místa jsou
v kroužku kruhový trénink.

strava a materiální vybavení. Vzhledem k symbolické
výši příspěvku, který hradí
rodiče, je víkendový výjezd
určen především pro děti
z rodin s nižším socioekonomickým statutem. Protože
kapacita chaty je omezená,
může na víkend s Harﬁcou
odjet maximálně 15 dětí. Proto
s přihlášením dítěte neváhejte. V případě jakýchkoli
dotazů nás můžete kontaktovat na facebookovém proﬁlu
klubu Harﬁca nebo přímo
u vedoucí klubu na telefonu
723 520 415. Přihlášky na víkendový výjezd s Harﬁcou
jsou k dispozici v klubu Harﬁca, Harrachovská 422,
Praha 9-Střížkov. jdz

Kdy: čtvrtek 7. října 17.00–19.00
Cena: 200 Kč (záloha 100 Kč, nutno uhradit 4 dny před konáním)

MIKROBIOM, NÁŠ DRUHÝ MOZEK
Praktický workshop týkající se
vhodné stravy, kterou je potřeba správně pečovat o svou
imunitu a střevní mikrobiom.
Kdy: pondělí 25. 10. 18.00–20.00
Cena: 350 Kč (záloha 200 Kč,
nutno uhradit 5 dní před konáním)
JÓGA PRO SENIORY
Pravidelné cvičení pro seniory
podle systému Jóga v denním
životě.
Lektor: Otto Kail
Kdy: každé úterý 9.30–11.00
Cena: 30 Kč
Kurzy jógy pro seniory podporuje Nadační fond pro rozvoj
plného vědomí. www.plnevedomi.cz/seniori dg

Technické zaměření
V kroužku polytechnika se
dítě může stát modelářem
nebo řezbářem. Otevřen je
i kroužek elektro. mb
INFO

Příroda
Několik kroužků v DDM
Praha 9 je zaměřeno na chov
domácích mazlíčků, přírodní
vědu a další zajímavé obory.
Moderní technologie
Děti se naučí sestavit vlastního
robota, naprogramovat vlastní
hru, fotit, dělat animaci anebo
3D tisk. Stačí vstoupit do světa
nového poznání počítačových
technologií.
DEV ÍTKA
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Dům dětí a mládeže Praha 9
Měšická 720/2
Přihlásit na některý z kroužků se
můžete v Informační kanceláři
nebo na www.ddmpraha9.cz
Kroužek si bez obav zaplaťte
a před jeho třetí návštěvou garantuje DDM možnost vrácení peněz
bez udání důvodů.
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V Edu Bubo klubu
to už opět žije

Týden sociálních služeb
Začátkem října budou Sociální služby Praha 9, z.ú., slavit Den
seniorů a připojí se k Týdnu sociálních služeb.

V kurzech Edu Bubo klubu v Podkovářské v Praze 9 zbývají
poslední volná místečka. V září se tu konala Zvířecí olympiáda
a dnes tu plánují další akce.
V druhé půlce září se v Edu
Bubo klubu opět rozběhly
kurzy pro malé i velké děti.
Nově je také rozšířen Klubík
na dva dny, kdy se děti naučí
fungovat bez rodičů.
Začátkem září se park
v Podkovářské hemžil zvířecími úkoly. Děti si mohly
vyrobit masky a zasoutěžit
ve zvířecích disciplínách –
sbíraly zrní jako slepičky,
plazily se jako hadi, dělaly
vlaštovky, ale vyzkoušely si
také střelbu z luku.
V listopadu se tady uskuteční svatomartinský lam-

pionový průvod (11. listopadu)
a v plném proudu je příprava
Andělíčkové dílničky. Sledujte
www.edububoklub.cz. Text
a foto: mv

Ze Zvířecí olympiády v Podkovářské

Domov seniorů Novovysočanská bude možné navštívit
a prohlédnout si pokoj pro
ubytované i zázemí ve středu
6. října v 10 a ve 14 hodin. Zájemci se nemusí objednávat,
ale je nutné vyčkat na průvodce u recepce.
Denní stacionář Hejnická si
mohou zájemci prohlédnout
8. října, a to v časech 9.00,
10.30 a 15.00 hodin. Na konkrétní čas je třeba se předem
telefonicky objednat na čísle
725 959 323 (volejte v době
9-15 hod.).
Denní stacionář Hejnická
je ambulantní služba určená
seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou
formou demence, ale i těm se-

niorům, kteří potřebují z důvodu zhoršeného zdravotního
stavu pomoc druhé osoby.
Pečovatelská služba se představí na besedě, která proběhne v Kulturně aktivizačním
centru Harrachovská 422, Praha 9 dne 6. října ve 13 hodin.
Dům s pečovatelskou službou se otevře pro zájemce
6. října od 13 do 16 hodin.
Můžete si přijít prohlédnout,
jak senioři žijí, ale zároveň
proběhnou doprovodné programy, např. výstava obrazů
seniorů.
Při všech akcích je nutné
dodržet pravidla – prokázat
očkování či test na covid-19,
používat respirátory a dezinfekci. mž

Skautské středisko Prosek slaví třicetiny
Letos si připomínáme významný milník v činnosti skautského
střediska na Proseku. Na jaře tomu bylo třicet let, kdy tady
zakladatelé vzkřísili organizaci Junák.
Při této příležitosti pořádá
prosecké středisko společné
setkání všech členů, kteří prošli či procházejí střediskem,
i jejich rodičů a přátel. Uskuteční se v neděli 3. října 2021
od 13 do 20 hodin u skautské
klubovny na Proseku. Účastníci společně zavzpomínají
na roky plné zážitků, legrace,
dobrodružství a přátelství,
která mnohdy trvají dodnes.

U začátků proseckých skautů
stála Liščata
Skaut za více než sto let přečkal mnohé – dvě světové
války, komunistické represe.
Historie skautského střediska
Prosek se začala psát v roce
v 1984, kdy vznikl chlapecký
oddíl Liščata. Skauting byl
tehdy již potřetí na dlouhou
dobu potlačen, a proto některé tehdejší skautské oddíly,
mezi něž patřila i nově založená Liščata, fungovaly pod
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pionýrskou skupinou. To jim
ale nebránilo do schůzek a víkendových výletů propašovat
skautského ducha.
Po sametové revoluci v roce
1989 byla opět obnovena
činnost skautské organizace
a ještě téhož roku schváleny
stanovy organizace Český
Junák – svaz skautů a skautek. V mnoha městech se pak
začala objevovat nově vzniklá
skautská střediska.
Od jara roku 1990 probíhaly
také schůzky vedoucích Liščat s cílem naplánovat přestup
do potřetí obnoveného hnutí
Junák. V květnu 1990 se podařilo
založit prosecké středisko pod
prvním oﬁciálním názvem „67.
skautské středisko Liščata“.
Postupně se středisko rozrostlo
o dívčí oddíl Vlaštovky, oddíl
světlušek, vznikla Roverská banánová republika, vlčata a jako
poslední v roce 2009 benjamínci,
oddíl pro děti předškolního věku.
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Vlastní klubovna

Nadšení jim nechybí

Od počátku vzniku proseckého střediska jeho oddíly nevlastnily klubovnu a scházely
se prozatímně v proseckých
skalách. Zlom nastal v roce
1993, kdy Liščata od radnice
Prahy 9 dostala do pronájmu
za symbolickou korunu ročně
dvě chátrající budovy v ulici
Na Vyhlídce. V říjnu 1993 se
skauti pustili vlastními silami
do rekonstrukce a o necelý
rok později, téměř po 10 letech
existence, měla Liščata konečně vlastní klubovnu.
Oddíly se od té doby mohly
v klidu věnovat činnosti se
střechou nad hlavou a rozvíjet
a rozrůstat se jak početně, tak
materiálně. Později středisko vlastními silami rozšířilo
klubovnu o další patro, novou
střechu a další potřebné prostory.

Současný název Prosek nese
středisko od roku 2004.
Momentálně má 200 členů.
Kromě pravidelných schůzek,
výprav a táborů se skauti věnují také roznášení betlémského světla, akci Ukliďme
Česko a prodávání kytiček
v rámci Českého dne proti rakovině. Pracují na sobě
a rozvíjí se. A baví je to! Učí
se užitečným schopnostem
jako mluvení před lidmi, naslouchání, otevřenosti vůči
druhým, spolupráci a samostatnosti.
Děkujeme všem činovníkům, kteří v průběhu uplynulých 30 let soustavně pracovali
s kluky a holkami, a v neposlední řadě i všem příznivcům,
spolupracovníkům a představitelům obce za jejich podporu. Text a foto: Skautské středisko Prosek
ŘÍ JEN
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120 let TČlocviþné jednoty
Sokol Prosek
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Ve zdravém tČle zdravý duch
První cviþení mužĤ se uskuteþnilo 2. ledna
1902 za úþasti 13 cviþencĤ. Žáci a dorostenci
zaþali cviþit v únoru 1902. NáĜadí mČli zapĤjþeno z LibnČ a z Vysoþan.

Valná hromada
TČlocviþná jednota Sokol Prosek
byla ustavena na valné hromadČ, která se konala v hostinci Aloise Malého (þp. 2)
dne 8. listopadu 1901. PĜihlásilo se do ní 46 þlenĤ
a zúþastnilo se jí také dost
bratĜí z LibnČ a Vysoþan.
Prvním starostou byl zvolen
Tomáš Jandovský (Ĝezník),
místostarostou Josef Kánský
(tovární mistr), jednatelem Jaroslav Velinský (uþitel), pokladníkem
Karel Srp (hostinský), Antonín Nejdl správcem
domu, Jaroslav MiĖovský správcem náĜadí
a František Pospíšil náþelníkem.
Za místnost ke cviþení byl urþen velký sál
hostince pana Malého a sokolové zároveĖ
s majitelem uzavĜeli náležitou smlouvu
o propĤjþení, þištČní, osvČtlování a vytápČní
místnosti. Alois Malý, pozdČjší starosta Proseka, byl od poþátku þlenem Sokola.

Založení TČlocviþné jednoty pražské je spojeno s datem 16. února 1862, kdy
byly schváleny její stanovy. ZároveĖ je tento den považován za založení Sokola. Na Proseku se však sokolové dali dohromady až o 39 let pozdČji – v roce
1901. Letos si tedy pĜipomínáme 120. výroþí TČlocviþné jednoty Sokol Prosek.

Zaþátky
Prosek byla malá vesnice severovýchodnČ od Prahy,
k níž byla pĜipojena 1. ledna 1922.
Jako v každé malé vesnici se spoleþenský život
projevoval jen návštČvou
kostela a hostince, ve kterém se obþané bavili hrou
v karty. Za zábavou a jinými spoleþenskými þinnostmi chodili ponejvíce do LibnČ
a do Vysoþan.
V Libni byla založena sokolská jednota
v roce 1884, ve Vysoþanech v roce 1889.
Prosecký obþan František Pokorný, malíĜ
pokojĤ, byl v tČchto jednotách cviþitelem.
Napadlo ho, že když se na Proseku založí
sokolská jednota, oživne spoleþenský život
v obci, zvýší se kulturní úroveĖ obyvatel
a zlepší se jejich zdravotní stav. Domluvil se
tedy s uþitelem Jaroslavem Velinským a Ĝezníkem Tomášem Jandovským, v té dobČ
starostou Proseka, na založení sokolské jednoty. Obcházeli prosecké spoluobþany a seznamovali je se svým úmyslem. PodaĜilo se
jim pĜesvČdþit tĜicet z nich, aby pĜišli na valnou hromadu.
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úlohu v boji za svobodu, demokracii a samostatnost.
Po skonþení druhé svČtové války byla sokolská organizace tČžce oslabena. A po únorovém pĜevratu v roce 1948 se rychle dostala zcela pod vliv nové komunistické moci
a byla postupnČ vþlenČna do socialistické
tČlovýchovy.
Znovu obnovena byla þinnost Sokola po roce
1989. TČlocviþný proces pĜitom prošel velkou promČnou. DĜívČjší sokolské cviþení je
dnes koncipováno jako všeobecná prĤprava
pro dČti a kondiþní pro dospČlé. PĜibývají
také nové sporty, kterých odbor sportu ýOS
eviduje již kolem osmdesáti. Pokraþuje se
ve výchovném procesu i v kulturních þinnostech.

Malá pĜipomínka Památného dne sokolstva

Rokytka

Po dvaceti letech existence
ýeskoslovenské
republiky pĜišel rok
1938. V atmosféĜe plné
nejistoty, strachu o osud
republiky i odhodlání ji
bránit vrcholily pĜípravy
X. všesokolského sletu.
Sletové skladby PĜísaha
republice se úþastnilo
na 30 tisíc sokolĤ.
ZáĜijová
Mnichovská
dohoda a okupace þeských zemí v bĜeznu 1939
ale rozmetaly veškeré
nadČje. Byli to opČt sokolové, kdo se od prvních dnĤ po vzniku Protektorátu ýechy
a Morava zapojil do þinnosti prakticky všech
odbojových organizací. VytvoĜili ale i vlastní
organizaci Obec sokolská v odboji.
Letos jsme si pĜipomnČli smutné výroþí –
80 let od nástupu Reinharda Heydricha
do funkce zastupujícího Ĝíšského protektora
v ýechách a na MoravČ. Stal se rovnČž Ĝeditelem protektorátní policie.
Reinhard Heydrich okamžitČ podepsal
úĜední výmČr o rozpuštČní ýeské obce sokolské, kterou nacisté považovali za vysoce
nebezpeþnou domácí organizaci. V noci ze
7. na 8. Ĝíjna 1941 gestapo v rámci Akce
Sokol zatklo stovky sokolských þinovníkĤ
z ústĜedí ýOS, žup i jednot. ýlenové Sokola
byli muþeni, vČznČni, deportováni do koncentraþních táborĤ. Mnoho z nich se konce
války nedožilo.
8. Ĝíjen je proto ustanoven jako Památný den sokolstva a je poctou všem þlenĤm
a þlenkám Sokola, kteĜí obČtovali své životy
v boji za svobodu, demokracii a samostatnost.
Od roku 2019 je zaĜazen do kalendáĜe významných dnĤ ýeské republiky.
I sokolové z dnešní Prahy 9 sehráli zásadní
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Rokytka

První svČtová válka
Rakousko-uherské úĜady pĜed válkou þinnost Sokola neomezovaly. Všechny veĜejné
akce a výlety musely sice jednoty pĜedem
hlásit u pĜíslušných okresních hejtmanství,
ale tak þinily všechny spolky, vþetnČ nČmeckých. Po vypuknutí války narukovalo mnoho sokolĤ do armády. V sokolských jednotách zĤstali jen starší muži, ženy, dorostenci
a žáci. ÚstĜedí ýeskoslovenské obce sokolské (ýOS) si uvČdomovalo, že za podporu
monarchii nepĜátelským JihoslovanĤm
se Sokol dostane do hledáþku rakouských
úĜadĤ. Svoji loajalitu Rakousku-Uhersku

Sokol nebylo jen sportování
Od zaþátku existence proseckého Sokola se
poþítalo se stavbou sokolovny, proto byl otevĜen stavební fond u Karlínské spoĜitelny.
Sokolové rovnČž založili knihovnu, která
byla pĜístupná veĜejnosti. ýasem se množství knih v ní rozrostlo na nČkolik set svazkĤ.
Oblíbené byly i výlety na památná místa
nebo pĜednášky o významných událostech
a velkých postavách našich dČjin, které prosecká tČlocviþná jednota organizovala.
V roce 1911 byl založen dramatický odbor.

Kurz, na nČmž bylo prakticky probráno Tyršovo tČlocviþné názvosloví k prostným a poĜadovým, vedl náþelník bratr Pospíšil.
V prosecké jednotČ se cviþilo pravidelnČ.
ýlenové se úþastnili veĜejných cviþení a závodĤ v jiných jednotách a sokolského sletu
v roce 1905.
V roce 1907 byl založen ženský odbor, žen
bylo 36. (Pro srovnání mužských þlenĤ v TJ
Sokol Prosek bylo v té dobČ 80).
Velký úspČch slavily první šibĜinky. Uskuteþnily se v roce 1908. V témže roce urþila župa
uspoĜádat na Proseku okrskové cviþení. To
probČhlo 21. þervna na velkém prostranství
v cihelnČ þp. 60. Bylo vyhodnoceno jako jedno z nejlepších v ŽupČ BarákovČ. Jednota
získala hodnČ nových þlenĤ a hmotný výtČžek jí umožnil rozšíĜit cviþební náĜadí.

se snažil dát najevo zapĤjþením sokoloven
pro vojenské lazarety Váleþnému pomocnému komitétu, peþováním dámského odboru
o ranČné vojáky v lazaretech a pĜípravou
mládeže pro vojenskou službu. I když došlo
24. listopadu 1915 z výnosu rakousko-uherského c. k. ministerstva vnitra k rozpuštČní
sokolského ústĜedí ýOS, þinnost sokolských
jednot jako samostatných právních subjektĤ
pokraþovala. Ostražitost monarchie se brzy
ukázala jako opodstatnČná. Roku 1914 tvoĜili sokolové ve Francii významnou þást þeské vojenské skupiny Nazdar, která se stala
souþástí francouzské cizinecké legie. O klíþovém zastoupení sokolĤ v þeskoslovenských legiích v Rusku svČdþí i to, že v nich
byl zaveden sokolský Ĝád a názvosloví, oslovení „bratĜe“ a sokolský pozdrav „Nazdar“.
Do konce války dosáhly þeskoslovenské legie v Rusku, ve Francii a v Itálii poþtu témČĜ
sto tisíc mužĤ. Význam sokolĤ pro vznik
republiky ocenil i prezident T. G. Masaryk:
„Bez sokolĤ by nebyly legie, bez legií by nebylo ýeskoslovensko.“
PĜi mobilizaci roku 1914 narukovalo z prosecké sokolské jednoty dvacet bratĜí,
do konce roku dalších deset. Mezi nimi byli
všichni cviþitelé. Zbývající þlenové Sokola
chodili cviþit do Vysoþan. Žactvo a dorost
cviþit pĜestalo.
Dalších šest mužĤ vþetnČ náþelníka Bloudka odešlo do války v roce 1915. V té dobČ
se už necviþilo ani se nekonaly spoleþenské zábavy nebo jiné podniky. RozpuštČní
ýOS pĤsobilo na prosecké Sokoly drtivČ, ale
v jejich þinnosti je nezastavilo. C. k. policie
sice provedla tĜi prohlídky u zbylých þlenĤ
výboru a v knihovnČ, ale nic nenašla, protože sokolové všechny kompromitující vČci
dobĜe ukryli.
Další tĜi bratĜi z Proseka odešli na vojnu
v roce 1916. Valná hromada se nekonala
tento rok ani v dalších letech do konce války.
V první svČtové válce padlo šest þlenĤ proseckého Sokola, þtyĜi se vrátili jako ruští legionáĜi.
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Místní školní rada umožnila þlenĤm jednoty
cviþit ve školní tČlocviþnČ. Sokolské cviþení
se proto v dubnu 1919 pĜestČhovalo z hostince do nové školy.
V jednotČ se znovu pravidelnČ cviþilo, poĜádaly se dČtské besídky, akademie a rĤzné
závody. Spoleþenská þinnost se neomezila
jen na šibĜinky, konaly se výlety, pĜednášky, knihovna nabízela knihy všem obþanĤm.
PČstovaly se styky se sousedními jednotami
jak úþastí na jejich sportovních podnicích,
tak i na spoleþenské þinnosti.
V roce 1926 bylo v TČlocviþné jednotČ Sokol
Prosek 124 mužĤ a 39 žen.
Jednota se zúþastnila všech všesokolských
sletĤ, které byly od roku 1902 do roku 1926
poĜádány.
A tady konþí Památník Sokola proseckého
vydaný u pĜíležitosti 25. výroþí trvání jednoty. Kroniku zachycující další roky si nČkdo
vypĤjþil a nevrátil. Kdybyste o ní náhodou
vČdČli, prosíme o zprávu.
Otakar Mach
TJ Sokol Prosek,
Na Proseku 6/15, Praha 9
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Zlatý vČk Sokola
V den vzniku samostatného þeskoslovenského státu, 28. Ĝíjna 1918, rozhodlo vedení
ýeské obce sokolské o vytvoĜení tzv. Národní
stráže. Rodící se republice chybČly mocenské
opory, pĜedevším armáda, protože legionáĜi, kteĜí se mČli stát jejím základem, se ještČ
nestaþili vrátit do vlasti. Ukonþením þinnosti
Národních stráží úkoly sokolĤ pĜi zajišĢování
státní moci neskonþily a dobrovolnické pluky Stráže svobody, složené opČt pĜevážnČ ze
þlenĤ sokolských jednot, se v roce 1919 zapojily do bojĤ s Maćary na Slovensku.
V období první republiky se Sokol stal
opravdu celonárodní organizací. Každý patnáctý obþan byl jeho þlenem a celkový poþet se blížil k milionu. ýOS mČla již 52 žup,
z toho šest na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi. Vrcholila výstavba sokoloven, které
vyrostly v témČĜ každé þeskoslovenské obci.
Sokolští sportovci se stali páteĜí reprezentaþních výbČrĤ mladého státu a na jejich
konto jde také zisk vČtšiny pĜedváleþných
þeskoslovenských olympijských medailí.
ýinnost a vliv Sokola se v dobČ mezi válkami
ale neomezoval jen na tČlovýchovu - zásadnČ se podílel na þeskoslovenském dČní kulturním, sociálním, ekonomickém a politickém a stal se takĜka zástupným symbolem
þeského národa a samostatného státu.
Také na Proseku vyvolal pĜevrat 28. Ĝíjna
1918 nadšený ohlas. Na všech lidech byla vidČt radost, že je konec váleþných útrap a že
nastanou lepší þasy.
Na výzvu ýOS se pĜihlásili þlenové jednoty
do Národní stráže, dostali 12 pušek a hlídali
na železnici, mostech a sklady potravin.
Po vpádu MaćarĤ na Slovensko v roce 1919
byla na Slovensko vyslána Sokolská brigáda,
v níž bylo pČt proseckých sokolĤ.
První schĤze TJ Sokol Prosek 1. listopadu
1918 se zúþastnilo 10 þlenĤ výboru a 7 þlenĤ.
PĜicházeli však další zájemci o cviþení, a tak
koncem roku 1919 mČla jednota 41 mužĤ,
8 žen, 14 dorostencĤ, 20 dorostenek, 28
žákĤ a 32 žákyĖ.
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Máte zdravotní handicap,
hledáte práci a nevíte si rady?
Lidé se zdravotním handicapem by často chtěli pracovat
a neví jak na to. Zaměstnavatelé se naopak obávají takové lidi
zaměstnávat. Napomáhat oběma stranám chce Nadační fond
pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Cílem fondu je propojit lidi
s různými handicapy, kteří
chtějí a mohou pracovat, s potenciálními zaměstnavateli.
Proto vznikl portál www.
pracovnitrziste.cz, který dává
oběma stranám možnost nabízet práci i ji hledat.
„Zaměstnavatelé budou vědět, že se pohybují v prostoru,
kde hledají práci hlavně lidé se
zdravotním postižením. U zájemců o práci odpadá nutnost
sdělovat, že nějaký handicap
mají, což pro ně bývá velmi
často problém,“ řekla nám
zakladatelka nadačního fondu
Lenka Kohoutová.
Součástí pracovního tržiště
jsou také poradny, a to jak
pro budoucí zaměstnance,
tak také pro zaměstnavatele.
Všechny poradny jsou vázány na zaměstnávání osob se
zdravotním postižením a jsou

v nich k dispozici profesionálové z Hospodářské komory
hlavního města Prahy.

Srdcerváči
„Naše práce nás potřebuje“ je
heslem Srdcerváčů https://
www.srdcervaci.cz, což je
jeden z mnoha velmi dobrých
projektů Nadačního fondu pro
podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením.
Na této adrese máte možnost
seznámit se s výrobky, které
zdravotně handicapovaní vyrábějí a prodávají. Nákupem
takového zboží podpoříte i činnost nadačního fondu. Libor Šprysl

Hledáte práci na zkrácený úvazek?
Jste mladší 30 let, nemáte praxi a chcete získat
pracovní zkušenosti od stávajících zamďstnancĪ
Àrem, kteĢí jsou v pĢeddĪchodovém vďku?
ÚĜad práce ýR nabízí komplexní balíþek aktivit pro uchazeþe
a zájemce o zamČstnání

PODPORA FOREM FLEXIBILNÍHO
ZAMċSTNÁVÁNÍ
KlientĤm nabízíme
Ɣ Individuální pĜístup, poradenství a pomoc pĜi orientaci na trhu práce
(kariérové poradenství), zprostĜedkování zamČstnání
Ɣ Rekvali¿kace k získání nových dovedností
Ɣ Úhradu cestovních nákladĤ souvisejících s úþastí na aktivitách nebo
nákladĤ na hlídání dČtí
ObraĢte se na nejbližší kontaktní pracovištČ ÚP ýR, pište na e-mail
Àexi@uradprace.cz nebo navštivte naše webové stránky.
Najdete nás i na Facebooku: www.facebook.com/uradprace.cr
a Instagramu: instagram.com/uradprace.cr.
Podrobnosti vám sdČlí také zamČstnanci Call centra ÚP ýR
na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00.

www.uradprace.cz
Projekt Podpora forem Àexibilního zamČstnávání (FLEXI), reg. þ. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211

INZERCE

ČOKOFESTU V GALERII
HARFA NEODOLÁTE
Přijďte s rodinou na ČokoFest do Galerie Harfa
a užijte si skvělý program nabitý čokoládou.
Těšit se můžete na degustace, stánkový
prodej a kuchařskou show.

Nákupy a #RadostNavíc

Ř Í J E N
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galerieharfa.cz
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Upozornění: Akce pořádané
MČ Praha 9 jsou monitorovány
V souvislosti s nařízením EU 2016/679
(GDPR) upozorňuje
MČ Praha 9, že
v místě kulturních,
společenských,
sportovních a dalších akcí, které
pořádá, probíhá
fotografování a natáčení videí z jejich průběhu pro

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

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit
a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové problematiky a problematiky mezilidských vztahů. Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ
Praha 9, Sokolovská ulice 14/324, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).
Termín: 6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10., 3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12.,
22. 12. 2021.
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny budou
rozdávat od 14.30 hodin pořadová čísla.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území
Prahy 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán
Úřadem MČ Praha 9). Další informace získáte v infocentru.
Vzhledem k současné epidemické situaci v souvislosti s covidem-19 a přijímanými opatřeními
sledujte www.praha9.cz, kde jsou zveřejňovány aktuální informace o konání avizovaných akcí.

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

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

Tuto službu poskytuje MČ Praha 9 ve spolupráci s Exekutorským úřadem Prahy 9
(soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek – www.exekucepraha.cz) sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 20. 10. a 15. 12. 2021
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny
budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní poradna se koná
od 14 do 15 hodin v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území
MČ Praha 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský
průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu požádat
vám poskytnou pracovníci v infocentru.

PRO RODIČE

Ke slavnostnímu vítání občánků se přihlaste

K O N TA K T Y K O S T E L Ů

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

K O S T E L S V. V Á C L A V A

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

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

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

S VAT Y N Ě K R I S TA K R Á L E

EVANGELICKÁ CÍRKEV

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

24

D E V Í TKA

/

M AGAZÍ N

Římskokatolická farnost při Svatyni Krista
Krále, Kolbenova 658/14,
Praha 9 - Vysočany, tel.: 283 892 404
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 17.00, neděle 8.30
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Stavební práce v Sokolovské
Stavební práce v Sokolovské ulici ovlivní do konce roku chod
italské restaurace Cerreto, ale i využívání kontejnerů na odpad a možnosti parkování.
Změny se dotknou umístění
restaurační zahrádky a přistavení náhradních kontejnerů
na odpad.
Od 4. října začíná městská
část Praha 9 opravovat střechu
společných částí domu Sokolovská 971 a 972 na parc. č. 3097/1.
Sanované společné prostory
domu Sokolovská 971 (střecha
bývalé koksové kotelny) se nachází pod stávající zahrádkou
pizzerie Cerreto. Stavební práce
na úpravě střechy objektu za-

hrnují odstranění současných
povrchových vrstev, stabilizační
betonové překrytí, hydroizolace, tepelnou izolaci a konečnou
povrchovou úpravu. Díky tomu
bude nebytový prostor, který je
v prvním a druhém podzemním
podlaží, bez závad a technických
nedostatků a vysočanská radnice ho bude moci dlouhodobě
pronajmout.
Celkové náklady na rekonstrukci jsou odhadnuty
na 1,96 mil. Kč. mk
ŘÍ JEN

2 0 2 1
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Velkoobjemové kontejnery Sběr použitého
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišpotravinářského oleje
ťuje firma AVE Pražské komunální služby s.r.o.
VOK není určen pro odkládání objemného (nebo
jiného) odpadu podnikatelskými subjekty!

• zářivky a výbojky • autobaterie • jiné
nebezpečné odpady

Do VOK patří tyto odpady:
• nábytek • koberce a linolea • lyže, snowboardy, kola • velká zrcadla • umyvadla a WC mísy

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

Do VOK nepatří:
• lednice • televizory a počítačové monitory

Vzhledem k výraznému
propadu příjmů v souvislosti s koronavirovou
pandemií snížilo hl. m.
Praha výdaje na zajištění
svozu komunálního odpadu, konkrétně pak přistavování velkoobjemových
kontejnerů na objemný odpad a velkoobjemových kontejnerů
na bioodpad. MČ Praha 9 bude mít v druhém pololetí 2021 k dispozici pouze 35 kontejnerů VOK hrazených z rozpočtu hl. m.
Prahy, tedy o polovinu méně než loni.
Objemný odpad či bioodpad mohou občané celoročně bez omezení odkládat ve všech sběrných dvorech v Praze nebo si mohou
pořídit vlastní nádoby na bioodpad. Zároveň MČ Praha 9 hledá
způsoby, jak tuto nepříznivou situaci zmírnit. 
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY ŘÍJEN
datum

počet VOK

2. 10.

2

9. 10.

16. 10.

2

2

23. 10.

2

30. 10.

2

datum

počet VOK

čas

stanoviště

8:00 – 12:00

Vysočanská 85

9:00 – 13:00

Pod Krocínkou

8:00 – 12:00

Kovářská x U Školičky

9:00 – 13:00

Bílinská x Litvínovská

8:00 – 12:00

K Lipám x Chrastavská

9:00 – 13:00

Novoborská x Českolipská

8:00 – 12:00

Prosecká 131

9:00 – 13:00

Teplická x Litoměřická

8:00 – 12:00

Na Břehu x Mlékárenská

9:00 – 13:00

Vysočanská 39

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

6. 11.

2

13. 11.

2

20. 11.

2

27. 11.

2

čas

stanoviště

8:00 – 12:00

Kovanecká x Podvinný mlýn

9:00 – 13:00

Kytlická

8:00 – 12:00

Prouzova

9:00 – 13:00

Vysočanská 113

8:00 – 12:00

Pískovcová

9:00 – 13:00

Pešlova x Paříkova

8:00 – 12:00

Nad Krocínkou x Obvodová

9:00 – 13:00

Jablonecká x Šluknovská

Speciálně upravené zelené plastové sběrné nádoby o objemu 120 litrů pro sběr potravinářského oleje a tuku najdete
na sídlišti Prosek a ve Vysočanech.
Nádoby slouží k umísťování
použitého potravinářského
oleje a tuku, a to pouze v použitých PET lahvích nebo jiném
plastovém obalu, bez igelitových sáčků! Nepoužívejte
skleněné obaly, igelitové tašky
a sáčky. Do nádob v žádném

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

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

ravská (stanoviště č. 39)

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

Skloněná – Novovysočanská (stanoviště
č. 41)

Vysočanská 240/107 (stanoviště č. 9)

Pešlova – Paříkova (stanoviště č. 51)

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

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

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

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

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

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

Čihákova (stanoviště č. 31)

Klíčovská (stanoviště č. 153)

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

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

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

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

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

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

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

Klíčovská 293/20

Litvínovská 518/40

Novoborská 371/10

Pod Strojírnami 707/13

Střížkovská 550/33

Drahobejlova 956/51

Kovanecká 2295/9

Lovosická 661/1

Novoborská 620/27

Poděbradská 777/9

Vysočanská 233/93

Habartická 500/48

Kovářská 1414/9

Na Harfě 935/5d

Novoborská 649/9

Podvinný mlýn 2126/1

Hrdlořezská 366/14a

Kovářská 978/25

Na Rozcestí 1328/8

Odlehlá 321/67

Podvinný mlýn 2281/12

Jablonecká 708/30

Kytlická 764/33

Paříkova 354/5

Prosecká 681/119

Jablonecká 714/40

Lihovarská 1093/10

Na Vysočanských vinicích
824/8

Pešlova 341/3

Rubeška 383/4

Vysočanské nám. 218/4

Jablonecká 718/3

Litvínovská 286/15

nám. Na Balabence 1433/8

Pešlova 356/12

Skloněná 551/12

Zakšínská 571/8

Ř Í J E N
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Svoz nebezpečného odpadu Sběr bioodpadu v Praze 9
Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů
a jedlých olejů v roce 2021 v Praze 9.

Sběr BIOODPADU do přistavených velkoobjemových kontejnerů na devítce na podzim 2021.

Při mobilním sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů jsou ZDARMA odebírány tyto odpady: • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
• olej a tuk • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) • léčiva •
baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! • jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
Nelze odevzdat: • stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. V případě, že svozové vozidlo nenaleznete v určený čas na místě, kontaktujte řidiče telefonicky: 739 412 393,
731 686 777, 602 485 324 

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

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

13. 11.
- so

U kontejnerů bude po celou
dobu přistavení přítomna obsluha. Druh sbíraného bioodpadu:
komunální bioodpad (především
ze zahrad: listí, tráva, větve,
neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného
původu; NE živočišné zbytky).

Ne 7. listopadu 2021 – 9.00-12.00
K Lipám x Chrastavská
Obvodová (u výjezdu do ul.
Ke Klíčovu)
Hrdlořezská 43
Ne 14. listopadu 2021 – 9.00-12.00
Miškovická x Poleradská
Kopečná x Nad Šestikopy
Pokorného x Jahodnická
Ne 21. listopadu 2021 – 9.00-12.00
Před Mosty x Za Mosty
Pod Krocínkou proti č. 55
Nad Kundratkou – mezi
č. 869/13b a 385/15

Ne 28. listopadu 2021 – 9.00-12.00
K Lipám x Chrastavská
Podvinný mlýn 12-14
Nad Krocínkou x Obvodová

INZERCE

Velký prostor
pro velké plány.
362 a 512 m2 pro váš
byznys v přízemí
nového rezidenčního
projektu u metra.

R2ROKYTKA.CZ 800 888 111

SC-500509_02
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www.ceskydomov.cz

r2_komercni_prostory_pulstrana_layout.indd 2
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Večer na divokých vlnách Dunaje
aneb 22 let Open air festivalu Podviní
22. ročník festivalu alternativní a nezávislé scény PODVINÍ se
2. září 2021 vskutku více než vydařil.
Krásné počasí, mraky lidí,
dobré muziky i nálady. A to
i přes nutná anticovidová
opatření. Kdo přišel nabrat
sílu a energii na nejisté časy,
které nás, bohužel, ještě jistě
čekají, rozhodně neodcházel
s prázdnou!
O dobití baterií všech přítomných se postarali beatoví
úderníci a renomované lidové
soubory alternativní scény
NEDĚLNÍ LIDÉ, J. H. Krchovský a KRCH-OFF BAND,
ZUBY NEHTY, BBP – podzemní orchestr a kultovní
brněnská kapela DUNAJ. Kdo
byl toho odpoledne a večera
ve vysočanském přírodním
parku, ví své a akumulátory
energie pro přežití „podivných
časů“ má nepochybně dostatečně dobity.

A o tom, že to byl skutečně
mimořádně příjemný hudební
hodovas, asi nejlépe přesvědčí
pár zastavených okamžiků
tohoto večera a tradiční fotogalerie Mr. Konstantina
na stránkách festivalu.
Co říci více? „Díky, že jste
věrní právě tomuto festivalu,
a za rok se budeme těšit zase
na viděnou, přátelé!“ Dr. Otto
Sepl, foto: Konstantin

NEDĚLNÍ LIDÉ

J. H. Krchovský a KRCH-OFF BAND

BBP – podzemní orchestr

DUNAJ

Připojení Libně k Praze
Libeň byla před sto dvaceti lety, 12. září 1901, na základě zemského zákona připojena k Praze jako její osmá čtvrť. A toto
výročí si připomněla i městská část Praha 9 při Setkání na Kolčavce 29. srpna 2021.

V 19. století se Libeň z venkovské oblasti s několika
usedlostmi překotně měnila
v průmyslové předměstí.
Vznikaly tady na svou dobu
moderní továrny, prudký rozmach povzbudila ještě stavba
železniční trati Praha–Vídeň,
která vede po jižní hranici libeňského katastru. Roku 1885
bylo v Libni zavedeno veřejné
Ř Í J E N
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petrolejové osvětlení a o deset
let později ho nahradilo modernější plynové. Palmovku
s Karlínem spojovala od roku
1896 tramvajová trať ﬁnancovaná Františkem Křížkem,
o rok později byla prodloužena
do Nové Libně na křižovatce
U Kříže. S průmyslovým rozmachem stoupal i počet obyvatel, v roce 1869 měla Libeň

5845 obyvatel, o 25 let později
už 17 240.
A toto všechno si připomněli
ti, kteří se zúčastnili Setkání
na Kolčavce s programem, jež
evokoval dobu před sto dvaceti lety. Včetně podepsání
dokumentu o připojení Libně
k Praze, kterého se za devítku
zhostil starosta Tomáš Portlík.

INFO

Na devítce leží libeňská oblast
východně od křižovatky Balabenka (nákladová část nádraží
Praha-Libeň, O2 arena, stanice
metra Českomoravská, Divadlo
Gong, Podvinný mlýn, část
Sokolovské a Ocelářské ulice
a hřiště TJ Střížkov a jeho okolí).

mk, foto: Daniela Vlachová
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Barevná devítka v Podviní
Multikulturní festival Barevná devítka se letos 28. srpna konal
v parku Podviní posedmnácté a opět všechny návštěvníky vzal
do exotických dálek za poznáním kultur z celého světa.

Odpoledne a večer tu zněl
pestrý mix hudebních stylů.
Vystoupila africká zpěvačka
a tanečnice BIJOU CAMARA
se svou skupinou GUINEE
TOUMBOU, hudebník MARIO
BIHÁRI & BACHTALE APSA,
pražská kapela PRAGASON,
uskupení SHAHAB TOLOUIE
TRIO. Návštěvníci festivalu
poznávali mezinárodní kultury
a ochutnávali tradiční i exotické gurmánské lahůdky, jako je
např. pravá srbská pljeskavice,
víno ze slunného Španělska,
thajské speciality, peruánské
dobroty, užívali si etiopský kávový ceremoniál…
Souběžně se v parku Podviní
konala akce Celé Česko na devítce. Nabídla poznání tradičních českých řemesel, krajové
speciality i český folklór v zastoupení kapel CIMBÁLOVKA
VLTAVA a POHŘEBNÍ KAPELA.
Akce pořádala MČ Praha 9
v rámci projektu Integrace cizinců v MČ Praha 9 spoluﬁnancovaného 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. mk

Senioři na kolotoči? Proč ne…
Senioři z klubu v Harrachovské, oficiálně Kulturně aktivizačního centra pro seniory, vyrazili 13. září 2021 na Petřín.
„Se seniory pracuji od roku 2013
a stále mě dokážou mile překvapit (vyrazit dech), třeba právě
jízdou na kolotoči, na kterou
se složili. Tleskám! I ve vyšším
věku umí žít, odvázat se a bavit,“
říká Andrea Dunděrová, vedoucí
klubu seniorů v Harrachovské ulici. Senioři si užili jízdu
na unikátním kolotoči z 18.
století, který patří mezi tři
nejkrásnější v Evropě. Dvě stě
let starý kolotoč z Florencie
28
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Sparťanky jsou mistryněmi
v olympijských sedmičkách v ragby
Rozpálený umělý trávník položený na pražském hřišti uvnitř plochodrážní dráhy na Markétě byl první zářijovou sobotu dějištěm jednodenního tuzemského šampionátu v olympijských sedmičkách v ragby. Během pětihodinové ragbyové směny sedm týmů odehrálo třináct utkání, a protože každý tým nejméně jednou prohrál, rozhodly o držitelkách medailí až výsledky posledních dvou zápasů.
Nakonec o titulu rozhodla
smůla ragbistek Říčan, kterým
se zranily dvě klíčové hráčky
a náhradnice, které nastoupily
místo nich, už jen přihlížely
úspěšným nájezdům pozdějších
mistryň ze Sparty Praha, které
Středočešky porazily 40:0.
Do boje o titul mohla zasáhnout ještě loňské prvenství obhajující Tatra, ale ta se
po prohře s Petrovicemi 7:33
v posledním utkání šampionátu propadla až na čtvrté
místo.
Petrovice loni druhé letos
skončily třetí a Říčany loni
třetí se umístily na druhém
místě. Z titulu se radovaly opět
po sedmi letech hráčky Sparty
Praha, kterým jejich trenér
Zdeněk Albrech fandil na dálku prostřednictvím internetového přenosu z nemocnice,
kde nyní pobývá.

Jak říkám...
„Titul máme zase po letech
na Spartě na Podvinném
mlýně. Několik let nám zlaté
medaile unikaly a o to máme
z prvenství větší radost.
Nepamatuji se, že by byl někdy šampionát tak vyrovnaný
jako letos. Slavit budeme vícekrát. Určitě ještě za tři týdny,
INFO
Ragbyové sedmičky jste mohli nedávno
vidět v televizi, neboť se hrály na olympijských hrách v Tokiu. Protože jde
o olympijský sport, říká se této hře také
olympijské sedmičky. Jen pro zajímavost, olympijskými vítězkami v Tokiu
se staly hráčky Nového Zélandu, druhé
skončily ragbistky Francie a třetí hráčky
Fidži. Češky do kvaliﬁkace na LOH
nezasáhly.

Vítězný tým hráček Sparty Praha

až propustí z nemocnice našeho trenéra Zdeňka Albrechta,

pro kterého jsem převzala medaili,“ svěřila se pro ragbyový

magazín Českeragby.cz třicetiletá kapitánka Sparty Praha
a rovněž česká reprezentantka
Jana Urbanová.
Nutno upřesnit ještě drobné
skutečnosti o týmech, které
se zúčastnily republikového
šampionátu. Třeba že v týmu
přihlášeném do soutěže – soudě podle oﬁciálního plakátu
vydaného k mistrovství coby
Dragon Brno – hrály hráčky
v dresech s označením VyDra
společně s Brňankami ještě
ragbistky z Vyškova a podle
plakátu v týmu Olomouce
hrály i další hráčky z Moravskoslezského kraje. Ani tým
Přelouče nebyl čistě přeloučský, ale byl doplněný o hráčky
z Babic. Text a foto: Petr Skála, ceskeragby.cz

ZRCADLO VÝSLEDKŮ

Republikový šampionát v ragby žen v olympijských sedmičkách v Praze na Markétě
Kvaliﬁkace:
Říčany - Dragon
Tatra - Přelouč
Petrovice - Olomouc
Sparta - Dragon
Tatra - Říčany

21:14
39:0
38:5
27:12
7:17

Utkání o medaile:
Petrovice - Sparta
Petrovice - Říčany
Tatra - Sparta
Sparta - Říčany
Tatra - Petrovice

Dragon - Olomouc
14:19
7:31
21:10
40:0
7:33

Utkání o páté až sedmé místo:
Olomouc - Přelouč
22:0
Dragon - Přelouč
38:12

47:12

Konečné pořadí:
Sparta Praha
Říčany
Petrovice
Tatra
Dragon Brno
Olomouc
Přelouč

NÁBOR

RAGBY
roníky 2007 / starší

rugbypraga@gmail.com
rugbypraga.com
606 064 781
Medaile, kterou převzala kapitánka
Sparty Jana Urbanová pro trenéra
Zdeňka Albrechta. Ten byl v den
šampionátu v nemocnici.
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Poznejte taekwon-do Za sportem na Spartu
do Podvinného mlýna
Škola Taekwon-do Dan-Gun pořádá ještě v říjnu 2021 nábor
nových členů – dětí i dospělých.

Nováčci mají zkušební tréninky bezplatně, mohou tak nezávazně zjistit, zda taekwondo a způsob tréninku je to, co hledali.
Tréninky se konají v Gymnáziu Litoměřická 726, Praha 9-Prosek. Bližší informace naleznete na http://dangun.taekwondo.cz,
případně je získáte na tel.: 603 246 433. mk

Bike ranch cup 2021
Letošní druhý podzimní závod Bike ranch cup 2021 se v parku Višňovka jede 10. října.
Tyto závody jsou určeny pro
děti a všechny dospělé, kteří
mají rádi kolo. Tedy pro amatéry, hobby jezdce, sportovní
jezdce i profesionály.
Závody dětí o Pohár starosty MČ Praha 9 začínají od 10
hodin jednotlivými kategoriemi, a to od odrážedel až
po kola 29“. Tratě odpovídají
věku závodníků svou délkou
i náročností. Závody končí vyhlášením vítězů ve všech kategoriích zhruba ve 12.30 hod.
Od 13 hod se jedou čtyři
závody, v nichž jsou účastníci

rozděleni do lig podle jejich
výkonnosti. Liga D je určena pro
závodníky s nejslabší výkonností, naopak liga A pro sportovní
jezdce a profesionály. Každý
závod se jede na 40 minut.
Starty jednotlivých lig: A – 16
hod., B – 15 hod., C – 14 hod.
a D – 13 hod. Vyhlášení probíhá
hned po jednotlivých závodech.
Sledujte na FB stránku pod
názvem Bike Ranch Cup. Více
informací na stránkách závodu: www.bikeranch-cup.cz,
e-mail: dousa@bikeranch.cz,
nebo na tel.: 602 255 410. red

Association Club Sparta Praha z.s., UNYP ARENA, Kovanecká
2405/27, Praha 9, e-mail: rezervace@acsparta.eu
2.–3. 10.
8. 10. od 19.30
9. 10. od 12.00
9. 10. od 14.00
9. 10. od 18.00
10. 10. od 18.00
15. 10. od 18.00
16. 10. od 10.00
16. 10. od 14.00
22. 10. od 19.30
23. 10. od 12.00
23. 10. od 14.00
23. 10. od 15.00
23. 10. od 19.00
24. 10. od 18.00
28. 10.
28. 10. od 14.00
31. 10. od 14.30
31. 10. od 15.00
31. 10. od 18.00

Mistrovství ČR ve sportovní aerobiku a ﬁtness týmech
ﬂorbalový zápas FbŠ Bohemians x ACEMA Sparta Praha
rugby zápas U14 RC Sparta Praha x Dragon Brno
rugby zápas U19 RC Sparta Praha x Mariánské hory/Havířov
volejbalový zápas VK Lvi Praha x Volejbal Brno
ﬂorbalový zápas ACEMA Sparta Praha x 1.SC TEMPISH
Vítkovice
Heroes Gate
rugby zápas U16 RC Sparta Praha x Zlín/Olomouc
rugby zápas mužů RC Sparta Praha x JIMI RC Vyškov
ﬂorbalový zápas FbŠ Bohemians x Tatran Střešovice
rugby zápas U14 RC Sparta Praha x Mariánské Hory
rugby zápas U16 RC Sparta Praha x Zlín/Olomouc
ﬂorbalový zápas Black Angels x FBC Liberec
volejbalový zápas VK Lvi Praha x VK Dukla Liberec
ﬂorbalový zápas ACEMA Sparta Praha x Hu-Fa PANTHERS
Otrokovice
Nohejbalové Superﬁnále
rugby zápas muži RC Sparta Praha x RC Slavia Praha
ﬂorbalový zápas Black Angels x SOKOLI Pardubice
rugby zápas U19 RC Sparta Praha x Petrovice
ﬂorbalový zápas ACEMA Sparta Praha x FBC 4CLEAN Česká Lípa
red

INZERCE

FRANK
WILDHORN

JACK
MURPHY
TEXTY

NORMAN
ALLEN
LIBRETO

GABRIEL
BARREE
REŽIE

SC-500609/02

HUDBA
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Inzerce
v Devítce

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

Jaroslav Harviš,
telefon: 734 505 923

SC-400906/10

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

BYDLÍM TADY S VÁMI
Mgr. Vladimíra Halperin Matoušková

časopis všech Pražanů

Realitní makléřka
+420 773 020 207

e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

www.nasepraha.cz

4 You II

TËÛ«äÝ«ÄÖÛº½ȭ

SC-400947/11

SC-500567/02

089-21_FIN_inz-LAVOR_96x30mm_v1.indd 3

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

SC-400921/10

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

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

SC-400878/11

vladimira.halperinmatouskova@re-max.cz

09.09.2021 14:20:34

ŠKODA

SCALA

1,0 TSI 85 KW AMBITION

ǞǣǣǛǛǛ:
2019
32 276
ŠKODA

FABIA

COMBI III FC 1,0 TSI 81 KW STYLE +

ǞǣǣǛǛǛ:
2020
5 465
ŠKODA

KAROQ

2,0 TDI 110 KW 4X4 DSG SPORTLINE

ǣǞǣǛǛǛ:
2020
2 788

SC-500614/01

www.havex.cz
www.prodej
e -vozu.cz
ce o beneētech a moĂnostech jej
e ich kombinování najdete na www.prodej-vozu.cz a www.havex.cz nebo pÛímo u prodejcò oj
o etých vozò
na našich provozovnách.

www.ceskydomov.cz
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Jak funguje moderní řeznictví
Meatpoint na Českomoravské
 Jsme farmáři z Krušných hor a více než
20 let chováme naše zvířata na 1300 hektarech na úpatí hor, kde se mohou volně pást
a jejich život probíhá přirozeně. Žádné inseminace, žádné hormony a žádná antibiotika. Je
pro nás zásadní, aby naše zvířata prožila kvalitní a bezstresový život, což se následně odráží
v kvalitě, chuti a výživových hodnotách masa.

a!

m

v

ro

h

lí

ku

Zastavte se pro
pravé vyzrálé
hovězí v Meatpointu
přímo u tramvajové
zastávky
Ocelářská!

SC-500533/03

Nejjemnější guláš nebo
ossobuco za kratší čas

Díky splnění všech podmínek od volného chovu
a poctivé práce farmářů
a řezníků, přes bezstresovou porážku a dlouhou
dobu zrání se do vašich
rukou v Meatpointu dostává to nejlepší české maso
s ideálními kulinářskými
vlastnostmi. Jelikož se
díky zrání zvyšuje vaznost
svaloviny a maso nabývá
měkčí a křehčí konzistence,
upečete maso, které půjde
kousat rty. Zakoupením
našeho masa si zkrátka
zajistíte luxusní kulinářský
požitek. Náš hlavní řezník
pan Chmára a jeho kolegové vám na prodejně na Českomoravské rádi pomohou
s výběrem masa a doporučí
jeho vhodnou úpravu.

ar

ssicciu či roastbeef přímo
v řeznictví.
Naším cílem je, aby
si zákazníci
z našich
výrobků
připravili
skvělá jídla
a vychutnali si
přirozenou chuť
masa, které pochází z ekologického
zemědělství a za kterým je
kus poctivé práce. Chceme
proto, aby se k zákazníkům naše maso dostalo
v té nejlepší podobě a maximálně příjemné formě
a s úsměvem. Naší prioritou
je jim vyhovět v čem to jen
jde, pokud si přejí plátky
šunky, které téměř prosvítají,
rádi jim je tak připravíme.
Snažíme se jim poradit, jak
s masem pracovat a s čím jej
kombinovat, popřát dobrou
chuť a udělat vše proto, aby
odešli spokojení, ať byl jejich
den jakkoliv těžký.
Ochutnali jste někdy vyzrálé hovězí? Pokud ano, víte
o jaký kulinářský poklad se
jedná.

P
N ŘI N
AD Á
10 KU
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KČ

Už jste ochutnali
čerstvou salssicciu?
Jsme moderní řeznictví, kde dbáme na
vysoké hygienické standardy
a používáme
moderní vybavení, které
vám usnadní spoustu
práce. Také si
vyrábíme vlastní dobroty
jako
sal-

Pá
zd rek

Vyzrálé hovězí přímo ze
srdce Krušných hor
Každý kousek našeho masa
prochází nejprve suchým
zráním (tzv. stařením), a to
po dobu minimálně 14 dní.
Poté dozrává ve vakuu na
mokro, a to až do okamžiku, než ho doma vybalíte
a začnete vařit. Během
zrání maso působením
vzduchu přirozeně okorává
a při následném bourání se
tyto okoralé části na povrchu musí odstranit, abyste
z masa získali to nejlepší.
Vzhledem k vysokým nákladům na ořezávání masa je
vyzrálé maso dražší než to
čerstvé.
Maso z Meatpointu dozrává jak během přepravy, tak
i během doby, kdy na vás
čeká na pultu a to zavakuované po menších částech.
Uzavřený obal, ve kterém
není přítomen kyslík, omezuje množení mikroorganismů,
čímž se prodlouží trvanlivost
produktu.
Naše vyzrálé hovězí

prodáváme spolu s dalšími
farmářskými a poctivými
výrobky v Řeznictví Meatpoint na Českomoravské
2517/13B, kousek za Harfou.
Aby si u nás stihl nakoupit
úplně každý, tak máme otevřeno od pondělí do pátku
od 8:00 do 19:00 a v sobotu
od 9:00 do 15:00. Každé ráno
přicházíme dříve, abychom
mohli prodejnu připravit.
U nás práce funguje na směny, které se střídají v krátkém
a dlouhém týdnu, tak aby
naši zaměstnanci byli vždy
čerství a přijemní na zákazníky.

IQ

Tento tradiční přístup kombinujeme s vysoce moderním
zpracováním masa tak, aby
naši zákazníci o tyto vlastnosti masa na talíři nepřišli.
Důležitou součástí procesu
je zrání, díky němuž maso
nabývá měkčí a křehčí
konzistence, a získává tak
předpoklady pro to nejlepší
kulinářské využití.

