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NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
PRAHA 9 KOUPÍ OD ČESKÉ
POŠTY AREÁL VE VYSOČANECH
A ZAJISTÍ TAK DALŠÍ PROSTOR
PRO DĚTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
U ELEKTRY, KTEROU NYNÍ BUDUJE
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O budoucnosti pražského
ovzduší rozhodujeme už teď
 Cesta ke splnění
klimatického plánu metropole tkví
v rozmanitosti paliv,
která si sami produkujeme, nikoli pálení
fosilního plynu uprostřed města.

zástupců na radnicích, aby
nedocházelo k odpojování od této v Evropě jedné
z nejrozsáhlejších tepelných
soustav. Každý odpojený
dům, každá čtvrť znamená
pomalou destrukci soustavy
a nutnost nahradit chybějící teplo lokálním zdrojem,
který bude vypouštět emise
přímo v pražském intravilánu. Zvláště nebezpečné,
a zcela v rozporu s klimatickým plánem, je nahrazování
dálkového tepla výhradně
spalováním plynu. Plyn je
fosilním palivem, stejně
jako uhlí a z dlouhodobého
pohledu je tento způsob
vytápění uvnitř měst neudržitelný. Městským částem,
které se rozhodnou pro

takovou cestu, hrozí, že jejich
stamiliónové investice budou zmařeny a za deset let
budou nuceny hledat novou
cestu a znovu investovat
obrovské částky do nových
technologií.

ních kotelen by nedokázaly
dostatečně rozptýlit spaliny
do ovzduší. To znamená, že
téměř polovina Prahy by začala dýchat horší vzduch.
Síť teplárenských tepen
je průběžné inovována,
což nám umožňuje dýchat
Klimatický plán Prahy
násobně méně oxidů síry,
Dálkové vytápění je jedidusíku, oxidu uhelnatého
Pražské tepny
nou cestou, jak dlouhodoa tuhých látek. Proudí jimi
Energie je totiž v Pražské
bě splnit klimatický plán
také energie z nerecyklovakotlině rozváděná tepnav metropoli. Úplným nahratelného odpadu, který by
mi teplárenské soustavy,
zením sítě tepen dálkového
jinak skončil na skládkách.
které jsou napojeny na 34
vytápění domovními nebo
Zdrojem je Zařízení pro
kilometrů dlouhý externí
blokovými kotelnami by se
energetické využití odpatepelný napáječ. Pro Prahu
zhoršila emisní situace téměř dů Malešice (ZEVO). Ročně
smysluplně zpracuje 31 tisíc
to znamená čistý vzduch
na polovině rozlohy Prahy!
vagónů komunálního oda stovky komínů, které nikdy
Uvnitř hlavního města by se
padu z celé Prahy a díky síti
nemusely být postaveny.
tak vyprodukovalo až 207
Pražané by měli být ostratun emisí oxidů dusíku ročně teplárenských tepen vyhřeje
žití a sledovat konání svých
20 tisíc domácností a něa nízké komíny domovkolik průmyslových areálů.
V plánu společnosti Veolia,
která pražské tepny provozuje, je postupný přechod
na čisté a obnovitelné zdroje
paliva. Plyn v tomto plánu
hraje jen přechodnou roli,
Veolia hledá cesty, jak fosilní
paliva nahrazovat biomasou
a dalšími obnovitelnými
zdroji. Velmi perspektivní je
energetické využívání odpadů, ať už je to kromě výše
zmíněného komunálního
odpadu likvidace kalů anebo odpadní teplo z čistíren
odpadních vod. Naším cílem by tedy mělo být využít
dobře tepla a energie, které
sami produkujeme a nikoli
Teplo do jednotlivých domů přichází z výměníkové stanice, která přebírá dálkové teplo od teplárny. Tyto technické stavby nemusí být nudné, Pražská teplárenská pomalovala své výměníkové uprostřed města pálit fosilní
palivo dovezené z Ruska.
stanice pestrými barvami.
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Před zástupci Prahy stojí
nelehký úkol. Jak splnit do
roku 2030 klimatický plán,
který by měl Pražanům dát
záruku, že budou dýchat
čistý vzduch a Praha bude
zdravým místem pro život.
Velkou roli v rozhodování
o budoucím zdraví svých
obyvatel hraje způsob,
jakým bude vytápět své domácnosti. Praha je napojena
na dálkové vytápění. Teplárenskými tepnami proudí
energie do domovů, kanceláří, výrobních budov, škol,
nemocnic i úřadů. V mnoha
ohledech je tak naše hlavní
město již dávno o mnoho
napřed i před jinými evropskými metropolemi.

D E V Í T K A
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Kultura | Sport
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Vážení čtenáři,
je za námi volební měsíc,
kdy jste svými hlasy rozhodovali o novém složení českého parlamentu. O volbách
se mluví jako o svátku demokracie a jsem rád, že jsme
ho oslavili v opravdu velkém
počtu. Všem, kteří přišli
k volebním urnám, děkuji.
V posledních letech jsme
otevřeli nové školní pavilony v základních školách
Špitálská, Novoborská
a Litvínovská a od letošního září užívají další nové
třídy vzniklé přestavbou
také žáci v ZŠ Na Balabence.
Z hlediska počtu míst jsme
tak vytvořili jednu velkou školu. Od června také

Měsíčník městské části
Praha 9 – DEVÍTKA
Vydává městská část Praha 9
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pondělí–středa 8.00–18.00 hod.

Historie
Služby

pokračují stavební práce
na nové Základní a mateřské
škole U Elektry. Nyní jsme
se dohodli s Českou poštou,
že od ní koupíme pozemek
ve Vysočanech, který již
nevyužívá a sousedí právě
se staveništěm nové školy.
Jeho získáním si vytvoříme
významnou územní rezervu pro další rozvoj školství
v této největší pražské rozvojové lokalitě.
Velmi silně vnímáme problémy, které jsou spojeny s faktem, že naše městská část
patří k těm, které se v Praze
nejvíce mění. Abychom
mohli hrát daleko významnější roli při rozhodování, co
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9 Výstavba
na devítce
vznikne,
plánujeme
koupit
pozemky
v blízkosti
O2 areny
a po diskuzi s vámi na nich
vytvořit skutečné centrum
Prahy 9, které tu stále chybí.
Věřím, že se o své podnětné
návrhy podělíte v anketě,
kterou připravujeme, stejně
jako jste to udělali v roce
2017 v případě rozšíření parku Přátelství na Proseku.
Tomáš Portlík
starosta MČ Praha 9
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Zapojte se do konzultace
návrhu revitalizace
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Nová ulice se jmenuje po Piskáčkových
Nově vznikající zástavba v Praze Vysočanech a v Hloubětíně si
žádá nové názvy ulic. Z iniciativy městské části Praha 9 tyto
nově vzniklé ulice nesou jméno po hrdinech z druhé světové
války. Nová ulice u Rokytky připomíná významnou odbojářskou
rodinu Piskáčkovu.
„Nová ulice Piskáčkových se
nachází v těsné blízkosti ulice
Na Břehu, kde Piskáčkovi bydleli. V roce 2016 jsme na domě
čp. 15 odhalili pamětní desku,
připomínající jejich hrdinství
během druhé světové války.
A jsem rád, že s jejich jménem
je spojena i nová ulice v lokalitě, kde žili,“ konstatoval
při slavnostním aktu odhalení
názvu nové ulice místostarosta
MČ Praha 9 Adam Vážanský.

Sokolové a odbojáři
Jaroslav Piskáček byl celoživotním sokolem a také aktivním odbojářem. Soustředil
kolem sebe část sokolů a společně podporovali rodiny, které to potřebovaly, když např.
jejich živitele zatklo gestapo.
Od ledna 1942 pak Jaroslav
Piskáček podporoval členy
výsadku Anthropoid. Podílel
se na přesunu materiálu z místa seskoku u Nehvizd do vily
odbojáře Václava Khodla,
u kterého před likvidací Hey-

dricha bydleli Jozef Gabčík
a Jan Kubiš.
„Všechno pak vyvrcholilo
27. května, kdy došlo k útoku na zastupujícího říšského
protektora, a Jan Kubiš přečkal
noc z 27. na 28. května právě
u Piskáčků. Piskáček sehnal i lékaře, který Kubišovi ošetřil zraněné oko. A syn Piskáčkových
zase přesouval kolo, na kterém
Kubiš od útoku odjel,“ připomněl Karel Polata z Iniciativy A.
Za to celá rodina zaplatila
svými životy. (Podrobně se
o osudu rodiny Piskáčkových
dočtete v Rokytce, která je součástí tohoto vydání Devítky.)

Zavzpomínala
i neteř Piskáčkových
Libuši Eichlerové bylo šest let,
když jejího strýce, odbojáře
Jaroslava Piskáčka s celou
rodinou v červenci 1942 zatklo gestapo. Naposledy tetu,
strýce a jejich tehdy patnáctiletého syna viděla na společné
dovolené na Šumavě. „Byli

Slavnostní akt pojmenování ulice Piskáčkových se uskutečnil 14. října 2021 z iniciativy MČ Praha 9, Iniciativy A, Československé obce legionářské a Roty Nazdar.
Na fotograﬁi Adam Vážanský (vpravo) a Karel Polata

Libuše Eichlerová

to moc fajn lidi, veselí, samá
legrace. A dodnes se v naší rodině při mnoha příležitostech

říká: ‚Co by na to řekli Piskáčkovi‘,“ zavzpomínala Libuše
Eichlerová a dodala, že je přesvědčená o tom, že by se její
strýc zachoval stejně i dnes.
S projektem pojmenování ulic
po hrdinech druhé světové války
Praha 9 nekončí. Na kandidátce
významných jmen, po nichž by
mohly být nové ulice nazvány,
jsou například Kudlovi.
„Je to rodina z Vysočan
a budeme opět iniciovat, aby
další nová ulice ve Vysočanech
či Hloubětíně nesla jméno
právě po ní,“ dodává Adam
Vážanský. Text a foto: mk

Soutěž o návrh fontány s plastikou Volby do Poslanecké sněmovny
ve Vysočanech končí 19. listopadu v devítkových číslech

4

Městská část Praha 9 vyhlásila projektovou výtvarně-architektonickou soutěž o návrh fontány s dětským brouzdalištěm
doplněné o plastiku.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se konaly 8. a 9. října 2021. Volební účast dosáhla 65,43 %,
v poslaneckých lavicích zasedne historicky nejvíce žen.

Vybraná instalace bude pořízená z peněz z programu
pražského magistrátu Umění
pro město. Celkové náklady
na zhotovení uměleckého díla
a fontány při ulici Sokolovská
naproti vysočanské nemocnici
jsou podle soutěžního zadání
4,5 milionu korun bez DPH.
Nové umělecké dílo by mělo
stát na místě fontány z roku
1961, jejímž autorem byl sochař Miroslav Jirava. Fontána
je nyní zasypaná. Cílem deváté
městské části je obnovení
původního významu místa
pro veřejný život, podpora
strategie childfriendly city
vytvořením herního prvku
a částečně vytvoření prvku
upravujícího místní mikroklima jako adaptaci na změnu
klimatu. Výtvarníci mají podle

Zákonnou hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny překonaly
celkem čtyři volební strany – ANO (72 mandátů), SPOLU
(71 mandátů), Piráti a STAN (37 mandátů), SPD (20 mandátů).
Ve volbách usilovalo o přízeň voličů celkem 22 politických
stran, hnutí a koalic, na jejichž kandidátních listinách bylo zapsáno 5242 kandidátů, 3584 mužů a 1658 žen. mk
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soutěžního zadání navrhnout
novou plastiku a revitalizaci
nepoužívaného brouzdaliště
a případně i jeho okolí.
Motiv plastiky není tematicky omezený. Zájemci o účast
v soutěži mohou své návrhy
podávat do 19. listopadu 2021.
Hodnocení zaslaných návrhů
se plánuje na závěr roku. Vítěze
vybere porota, v níž zasednou
mimo jiné krajinářská architektka Martina Forejtová,
umělci Katarína Hládeková a Jiří
Plieštik nebo předseda České
komory architektů a předseda
Komise Rady hlavního města
pro umění ve veřejném prostoru
Jan Kasl. Předsedkyní poroty je
teoretička umění a kurátorka
Edith Jeřábková.
Více informací na
www.e-zakazky.cz red
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JAK VOLILI OBČANÉ DEVÍTKY?
V deváté městské části bylo ve voličském seznamu zapsáno 39 616 lidí. Své zástupce
v parlamentu volili ve 42 okrscích a vybírali z 22 politických stran, hnutí a koalic. Volební
účast – 67,44 %.
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
10 800 hlasů
40,80 %
Piráti a STAN 5670 hlasů
21,42 %
ANO 2021 4812 hlasů
18,18 %
SPD 1313 hlasů
4,96 %
ČSSD 1022 hlasů
3,86 %
PŘÍSAHA Roberta Šlachty 856 hlasů 3,23 %
Trikolora Svobodní Soukromníci
711 hlasů
2,68 %
KSČM 503 hlasy
1,90 %
Strana zelených 215 hlasů
0,81 %
VOLNÝ blok 196 hlasů
0,74 %
Otevřeme ČR normál. životu 63 hlasy 0,23 %

Švýcarská demokracie 60 hlasů
Aliance pro budoucnost 51 hlasů
Koruna Česká (monarch. strana)
37 hlasů
Hnutí Prameny 35 hlasů
SENIOŘI 21 33 hlasy
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
29 hlasů
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 25 hlasů
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
19 hlasů
Moravané 13 hlasů
Levice 2 hlasy

L IS TOPAD

0,22 %
0,19 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,10 %
0,09 %
0,07 %
0,04 %
0,00 %
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Praha 9 koupí od České pošty
areál ve Vysočanech
Praha 9 koupí od České pošty areál ve Vysočanech mezi ulicí Poděbradskou a Sousedíkovou. Využije ho pro rozšíření pozemku
Základní a mateřské školy U Elektry, kterou v současné době v sousedství staví.
S tímto záměrem souhlasili zastupitelé MČ Praha 9
na svém zasedání 21. září 2021.
Souhlasila s ním i Rada hl. m.
Prahy 20. září, když vyhověla
žádosti Prahy 9 a odsouhlasila
úplatné nabytí nemovitostí
České pošty do vlastnictví
hlavního města, které bude
spravovat Praha 9.
Konkrétně jde o budovu
pošty a související objekty
a pozemky ve Vysočanech
o celkové ploše 10 705 metrů
čtverečních, z toho je 5 097
metrů čtverečních užitné plochy. V současné době Česká
pošta již areál nevyužívá.
Oplocený areál se nachází
mezi ulicemi Poděbradská
a Sousedíkova v Praze 9, kde
západní strana areálu sousedí
se soukromými nemovitostmi
a na východní část navazují
pozemky, kde devítka staví
Základní a mateřskou školu
U Elektry.
Funkční využití těchto pozemků určuje platný Územní
plán sídelního útvaru hl. m.
Prahy jako funkční plochu
VV. Pozemky tedy sloužící pro
umístění všech typů veřejného
vybavení města, včetně školských zařízení.

Zázemí pro školu
„O získání tohoto pozemku
ve Vysočanech jednáme s Čes-

kou poštou už dva roky. Jeho
koupí si vytvoříme významnou územní rezervu pro další
rozvoj školství v této největší
pražské rozvojové lokalitě,“
konstatoval starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík a vysvětlil:
„Zákonnou povinností městské části je zajistit potřebná
místa pro děti v základních
a mateřských školách. Vzhledem k tomu, že ve Vysočanech
a Hloubětíně, v lokalitě velkého rozvojového území, nevlastníme jiné pozemky nebo

nemovitosti, kde bychom
mohli zřídit školy, je koupě
tohoto pozemku od České pošty jediným možným
způsobem, jak místa ve školách zajistit. Po dokončení
transformace všech bývalých
průmyslových areálů ve Vysočanech a Hloubětíně tady přibyde zhruba osm tisíc bytů.“

Diskuze o podobě školy
Třebaže MČ Praha 9 a Česká pošta zatím ještě jednají
o konkrétních podmínkách

nabytí pozemku, začali zastupitelé MČ Praha 9 diskutovat
už i o podobě budoucího projektu ZŠ a MŠ U Elektry II.
Projekt opozice podpořila.
Např. zastupitel Martin Hrubčík konstatoval: „Klub hnutí
ANO má dlouhodobou strategii nezvyšovat zastavěnost
v této lokalitě, proto uvítal
záměr nákupu tohoto pozemku od České pošty. Svou prací
v zastupitelstvu, podporou
tohoto návrhu, umožňujeme
výstavbu školských zařízení
při stávající zastavěnosti, a to
chápeme jako výhru pro obyvatele Vysočan.“
V této souvislosti zastupitelka Kornélie Gottmannová
(Piráti) vyzvala své kolegy,
aby se zamysleli nad velikostí školy, která by tady měla
vzniknout. „Je dobře, že se
počet míst ve školách zvyšuje, ale je třeba mít na zřeteli
i kvalitu výuky a fakt, že škola
by měla být centrem komunity. A mega velké školy je nejen
složité řídit, ale těžko tu může
vzniknout komunita, když se
většina žáků ani nepozná.“
„Rádi bychom stavěli menší školy, ale podle platného
územního plánu to je možné
jen na plochách s funkčním
využitím VV a ty městská část
nevlastní,“ dodal místostarosta
MČ Praha 9 Marek Doležal. mk

Práce na rozšíření parku Přátelství pokračují
Stavební práce a výsadbu zeleně v nové, tedy střížkovské části parku Přátelství provede společnost Gardenline. Přijdou zhruba
na 100 milionu korun s tím, že v ceně je rovněž péče o park v dalších třech letech.
„Gardenline stávající travnaté
pozemky mezi ulicemi Vysočanská, Jiřetínská, Jablonecká
a Lovosická osadí stromy a další vegetací. Pro zálivku zeleně
se bude používat nová retenční
nádrž,“ vypočítává radní MČ
Praha 9 pro životní prostředí
Jan Poupě a dodává, že plochu u stanice metra Střížkov,
na níž je nyní několik cest pro
pěší a která se příležitostně
využívá pro konání kulturních
akcí, stavebníci doplní o osvětlení a nové cesty.
Součástí rozšířeného parku
bude dětské hřiště a amﬁteátr
L I S T O PAD
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s vodními střiky, který bude
v zimním období sloužit jako
ledová plocha pro bruslení. Instalací vodních prvků architekti
navazují na myšlenku krajinářského architekta Otakara Kuči,
který park Přátelství projektoval a podle něhož se měl stát
zelenou oázou na Proseku.
Výstavbu doplní dva menší
objekty, v nichž bude zázemí
pro správce parku a stánek
s dřevěnou pergolou a sociálním zařízením pro návštěvníky parku.
Prodloužený park Přátelství
bude směrem k Lovosické uli-

Vizualizace: MČ Praha 9

ci ukončovat val s výsadbou
stromů a keřů.
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Práce by měly být hotové
v září příštího roku. mk
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Praha 9 chce vybudovat nové centrum městské
části u O2 areny s náměstím Emila Kolbena
Praha 9 se chystá vytvořit nové živé centrum Vysočan. Jedinečnou příležitost vidí v developmentu brownfieldů v okolí O2 areny.
Chce proto nyní získat pozemek od společnosti Howden ČKD Compressors, který je klíčový proto, aby zde mohla ve spolupráci
s vlastníky dalších okolních pozemků vybudovat novou městskou čtvrť s bydlením, kancelářemi, obchody a veřejnými budovami
včetně školy. Jádrem čtvrti bude náměstí Emila Kolbena s dominantami.
Část Vysočan v okolí metra
Českomoravská je přirozeným
středem celé městské části
Praha 9. Vytvořit zde živé
a ideálně také modro-zelené
centrum v rámci chystaného
rozvoje celého území se proto
přímo nabízí. Zatímco jinde
v metropoli městské části
obvykle prodeji strategických
pozemků pouze přihlížejí
a vstupují do jednání s developery jen jako účastník řízení,
Praha 9 sází na jinou strategii
tvorby města. Městská část
chce být tím, kdo bude mít
rozhodující slovo a bude přímo
řídit rozvoj lokality, která se
díky O2 areně, kongresovému
centru světových standardů,
hotelu či obchodnímu centru
stává atraktivním místem.
Tato část města by se do budoucna mohla stát přitažlivou
moderní protiváhou historickému jádru, kde se bude
koncentrovat společenský,
ekonomický a kulturní život.

HafenCity jako příklad
městotvorného developmentu
pod taktovkou městské části
Devátá městská část nechce
být jen tím, kdo jedná s vlastníky pozemků z pozice slabšího hráče, ale sama plánuje
pozemky o velikosti zhruba
tří hektarů od zahraničního
vlastníka získat. Inspirací
pro tento přístup může být
Hamburk, kde tamní starosta
vykoupil pozemky pro vznik
nové městské čtvrti HafenCity,
aby měl všechny karty v ruce
on. Město na parcelách vytvořilo urbanismus a jednotlivé
městské bloky a domy pak
po architektonické soutěži prodávalo developerům pro ﬁnální
development. Město tak mohlo
daleko lépe ovlivnit podobu
budoucí čtvrti a přitáhnout
do Hamburku ta největší architektonická esa současnosti.
„Máme šanci vytvořit kvalitní veřejný prostor v synergii
s tím, co už vybudovali soukromí investoři, a dát nový
impuls této části města, kterou
dodnes hyzdí staré továrny
a je pro obyvatele neprostupná. Máme zkušenost s parkem
Přátelství, kde jste nám dali
6
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Studie, jak by mohlo vypadat nové centrum Prahy 9

mandát koupit pozemky a dotvořit je pro vás. Teď chceme postavit nové centrum,
na kterém by se mohli podobně jako v Hamburku podílet ti
nejlepší architekti s neotřelými nápady,“ uvedl starosta MČ
Prahy 9 Tomáš Portlík.

Zeptáme se vás
Pro rozvoj celé lokality už
nechala městská část Praha 9
zpracovat urbanistickou studii, jejímž cílem je přestavba
nefunkčního brownﬁeldu
na moderní městskou čtvrť se
smíšenou funkcí.
„Máme šanci postavit
opravdové město krátkých
vzdáleností, které kombinuje
možnosti pro bydlení, práci
i zábavu. Zároveň bychom
tady rádi vybudovali nové
centrum s náměstím, školou
a dalšími veřejnými funkcemi.
Pokud se městská část aktivně zapojí do vzniku centrální
části rozvojového území, nalézá se shoda mezi potřebami
města a ekonomikou projektů
nepoměrně snadněji a rychleji, než když jen koriguje
představy investorů,“ je přesvědčen starosta.
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Studie, kterou zpracoval
ateliér Qarta architektura,
dává už nyní poměrně jasnou
představu o tom, jak by mohl
urbanismus moderní městské
čtvrti vypadat. O tom, co by
měl přinést občanům Prahy 9,
chce ale městská část diskutovat s veřejností. Aktuálně proto připravila anketu, ve které
se místních obyvatel bude ptát
na to, jaký typ občanské vybavenosti ve svém okolí nejvíce postrádají a co by mohlo
být součástí náměstí Emila
Kolbena.

Nová čtvrť naváže
na průmyslovou tradici oblasti
Na jedné straně by nově vybudované náměstí navázalo
na stávající zástavbu vedle
O2 areny budovou plnohodnotné školy a školky pro občany Prahy 9. Na druhé straně
by jej mohly zakončovat budovy, které se stanou novými
dominantami lokality a jejichž
parter by byl vyčleněn pro
vzdělávací technické centrum. To by mohlo z budovy
různými interaktivními outdoorovými prvky vstupovat
i do náměstí.

„Průmyslovou minulost
Prahy 9 bychom chtěli přenést
do současnosti a navázat na ní
centrem, které by lákalo mladé a děti k moderní technice,
jako jsou nanotechnologie,
biotechnologie, 3D tisk a další.
Chceme-li být skutečně zemí
pro budoucnost, musíme také
naše vzdělávání vést technickým směrem. Na rozdíl od humanitně zaměřených oborů
je ale pro ty technické třeba
mladé lidi nadchnout a učit je
k lásce k technice již od útlého
dětství. Kde jinde než právě
v tradičně průmyslové Praze 9
by podobné centrum zaměřené na popularizaci vědy
a moderních technologií využitelných pro průmysl mělo
vzniknout?“ soudí Tomáš
Portlík.

Devítkový Karlín
Podle architekta Jiřího Řezáka,
autora urbanistické studie, by
se mohly stát Vysočany i díky
podobné industriální historii
a vynikajícímu dopravnímu
spojení „příštím Karlínem“,
ze kterého se podařilo vytvořit
pestrou čtvrť propojující služby, práci, kulturu a bydlení.
L IS TOPAD
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Z
„Náměstí Emila Kolbena
s bulvárem vytvoří zcela jedinečný veřejný prostor. Inspiraci jsme našli v Miláně, kde
radnice společně s urbanisty
a architekty přistoupila k revitalizaci podobného území
tak, že kombinovali klasickou
blokovou zástavbu s výškovými dominantami. To umožnilo
při stejném objemu zástavby
vytvořit opravdu velkorysý
veřejný prostor s živým parterem a místy pro odpočinek.
Výšková zástavba naváže
na stávající rezidenční dům
Eliška, prostor dotvoří a vnese
do něj jasné prvky, které přispějí k lepší orientaci v území.
Urbanistické řešení lokality
těží také z rozlehlého parku
kolem Rokytky,“ doplnil Jiří
Řezák.
S vlastníky okolních pozemků chce nyní městská
část jednat o jejich budoucím využití v souladu s touto
urbanistickou studií. Ta se
stane podkladem pro změnu územního plánu, která
umožní přestavbu brownﬁeldu
s převažující funkcí výroby.
Urbanistická studie, která řeší
zhruba desetihektarové území, jehož jádrem bude plánované náměstí Emila Kolbena,
počítá s tím, že by tu mohlo
vzniknout zhruba 3500 bytů,
56 tisíc metrů čtverečních
hrubé podlažní plochy pro
služby, z čehož zhruba

R A D N I C E

Náměstí Emila Kolbena se stanicí metra Českomoravská

23 tisíc metrů čtverečních
ploch připadá pro školské zařízení, které se nachází právě
na pozemcích, jež chce městská část získat od Howden
ČKD Compressors do svého
majetku. Návrh zástavby zůstal pod limity, se kterými
počítá Metropolitní plán.
V budoucnu by se mělo proměnit celé okolí O2 areny. Výraznou přestavbou projde také
stanice metra Českomoravská
i přilehlé autobusové nádraží.
Měla by tak vzniknout skutečně moderní městská čtvrť
21. století. red, Vizualizace: Qarta
Stanice metra Českomoravská

architektura

Anketa k rozvoji lokality v okolí O2 areny
(od 1. do 30. listopadu 2021)
1. Má městská část Praha 9 koupit pozemky
v blízkosti O2 areny pro budoucí náměstí Emila
Kolbena a zajistit si tak hlavní slovo při rozvoji
lokality?
Ano
Spíše ano
Ne
Spíše ne
Nevím

ano

ne

ano
ano

ne
ne

3. Co by ve venkovním veřejném prostoru náměstí
mělo být?

2. Jakou veřejnou vybavenost byste
v tomto novém centru Vysočan chtěli mít?
muzeum industriální historie čtvrti
centrum moderního výtvarného umění
vědecké a inovativní centrum pro děti
komunitní centrum pro seniory a matky s dětmi
komunitní zahradu

kino
společenský prostor s knihovnou
a přednáškovým sálem
vzdělávací zařízení typu škola, školka
jiné (uveďte…)

ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne

vodní svět
prostor pro farmářské trhy nebo kulinářský
blok typu Manifesto
venkovní sochy
prostor pro živé umění
nic
jiné (uveďte…)

ano

ne

ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne

Příklad:
Zaškrtněte ano, pokud byste chtěli mít ve veřejné vybavenosti nového centra Vysočan muzeum industriální historie čtvrti.
Zaškrtněte ne, pokud nechcete mít ve veřejné vybavenosti nového centra Vysočan muzeum industriální historie čtvrti.
Vyplněný anketní lístek můžete odevzdat:
V Informačním centru MČ Praha 9 na vysočanské radnici, Sokolovská 14/324, Praha 9 nebo na Poliklinice Prosek, Lovosická 440, Praha 9.
Poštou zaslat na adresu: Úřad městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9.
Hlasovat budete moci v příštích týdnech i na webových stránkách www.praha9.cz nebo na facebooku Praha 9-dobrá adresa.
Anketu na sociálních sítích devátá městská část připravuje.
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Na výstavě Česká architektura od secese
k dnešku byla zastoupena i Praha 9
Výstava Česká architektura od secese k dnešku, která se uskutečnila od 1. září do 31. října 2021, byla nejrozsáhlejší výstavou
moderní architektury v českých zemích za posledních 20 let. Mezi prezentovanými nejvýznamnějšími architektonickými díly
byly i stavby z Prahy 9.
V Jízdárně Pražského hradu
se představilo více než 500
nejvýznamnějších architektonických děl a téměř 300
architektů působících na našem území od konce 19. století
do současnosti. K vidění byly
např. práce takových tvůrců,
jako jsou Jan Kotěra, Josef Gočár, Jaromír Krejcar, Bohuslav
Fuchs a Vladimír Karfík, ale
také v Praze působící německý
architekt Josef Zasche, a mnoho dalších.
Základ výstavy tvořila
expozice díla zakladatele a patrona české moderní
architektury Jana Kotěry,
jehož 150. výročí narození si
na konci roku připomeneme.
V dalších výstavních sekcích se představila moderní
architektura krajů České republiky, moderní architektura
Prahy a architektura po roce
1989, respektive po vzniku
České republiky v roce 1993,
v níž se odráží rychlý vývoj
naší architektury od doby
řízené ekonomiky k tržnímu
hospodářství demokratické
společnosti.

Budovy z Prahy 9
prezentované na výstavě
Výběr provedl hlavní kurátor
výstavy prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., a Mgr. Patrik Líbal, Ph.D.
• Mlýn a pekárna Odkolek,
Hubert Gessner, 1912-1921
• Soubor gymnázia a základní
školy, Špitálská, Vladimír
Frýda: 1927-1929
• Státní vystěhovalecká stanice, Pod Balkánem, O. Novotný, 1928-1929
• Vila Miroslava Hajna, Na Vysočanských vinicích 31,
L. Žák, 1932-1933
• Obytný dům, Kolbenova,
František Míšek, 1935
• Administrativní budova
AGA, Kolbenova 38,
F. A. Libra, 1936-1938
• Obytné domy, U Školičky
27-33, J. Chochol,
R. F. Podzemný, 1937
• Poliklinika, Sokolovská 304,
Antonín Tenzer, 1947-1952
• Bytové domy a kulturní
středisko, M. Hlaváček,
1953-1956
8
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Přestavba tovární budovy AF BKK Podkovářská

Soubor gymnázia a základní školy
Špitálská

Sazka Aréna Českomoravská (dnes O2 arena)

• Sídliště Hloubětín s Obchodním centrem
a restaurací, Rozehnal - Basoprojekt, 1959-1961
• Sídliště Prosek, J. Novotný,
V. Durdík, Z. Císař, M. Polívka 1964-1971
• Garáže Klíčov, Letňanská
ul., J. Zeman, 1966-1973
• Podnik výpočetní techniky,
J. Hančl, 1994-1996
• Autocentrum Bohemia, Prosek, Kaama, 1994-1998
• Administrativní budova
Dvorana, V. Máslo, P. Bouřil, 1999
• Stanice metra Kolbenova,
Marek Chalupa a spol.,
2000-2001
• Sazka Aréna Českomoravská
2345/17, Praha 9 – Libeň,
Vladimír Vokatý, Martin
Vokatý, Jiří Vít 2002-2004
• Přestavba tovární budovy
AF BKK, Podkovářská,
M. Buřičová, Š. Kubíček,
2004-2008
• Polyfunkční dům L´Ocelot,
Ocelářská 344/10, Libeň,
Petr Suske, 2008
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Polyfunkční dům L´Ocelot

Pekárna Odkolek

Rezidence Eliška

• Centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace,
Hloubětín, Vyšehrad ateliér,
2009-2011

• Rezidence Eliška, Freyova
983/25, ARX studio, 20112013
mk

L IS TOPAD

2 0 2 1

I N Z E R C E

Sokolovská
284

Akci pořádá Penta Real Estate
ve spolupráci s MČ Praha 9.

SC-500672/01

Místo s vůní
historie

výstava k historii a komentované prohlídky
bývalé hlavní továrny firmy Julius Meinl
sousedské setkání nad mapou – diskuse
o hodnocení současného stavu území
(hodnoty a problémy) a o potřebách
obyvatel bydlících v sousedství
představení hlavních principů záměru
revitalizace areálu
koledy a malý vánoční trh, který
připomene výrobky, které se zde dříve
vyráběly

SC-500683/01

Adventní odpoledne
v bývalé továrně
Julius Meinl
sobota 27/11
13–19 hod.

www.sokolovska284.cz
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S L U Ž B Y

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. 11. 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
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00 – 12:00
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 12:00 – 13:00
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
2. 11. 2021 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min. i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 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
3. 11. 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 na téma KOMUNIKACE
13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Voňavé bylinkové
sáčky 14:45 – 16:00
4. 11. 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, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
5. 11. 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 objednat) 14:00 – 20:00
8. 11. 2021 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
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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
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00
– 12:00
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 12:00 – 13:00
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
Klub seniorů – kardiaků (schůze) 14:00 – 16:00
9. 11. 2021 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min. i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – 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
10. 11. 2021 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
150 Kč) 9:00 – 14.00
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: Historie a sbírky botanické
zahrady UK Na Slupi 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Dárkové tašky 14:45
– 16:00
11. 11. 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, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00

Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00 – 12:00
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 12:00 – 13:00
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
16. 11. 2021 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min. i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – 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
17. 11. 2021 - STŘEDA
Státní svátek – zavřeno
18. 11. 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, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
19. 11. 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 objednat) 14:00 – 20:00

12. 11. 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
Komentovaná prohlídka nově zrekonstruované
budovy STÁTNÍ OPERY. Vstupné 80 Kč. Sraz
ve 13 hod. v Harrachovské nebo 13:45 u Státní
opery. Zájemci, hlaste se prosím!
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

22. 11. 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
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00 – 12:00
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 12:00 – 13:00
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

15. 11. 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
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45

23. 11. 2021 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min. i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Angličtina - úroveň „1-2“ - prohlubování zna-
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lostí 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
24. 11. 2021 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
150 Kč) 9:00 – 14.00
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 – 10:30
Jazzový koncert pro seniory přímo v sále
Aktivizačního centra! Pianista a zpěvačka…
Zazní slavné melodie F. Sinatry, E. Fitzgerald
a dalších. Zdarma 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Adventní věnec/
svícen (dekorace s sebou) 14:45 – 16:00
25. 11. 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, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty … 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
26. 11. 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
Komentovaná prohlídka botanické zahrady
Univerzity Karlovy, Na Slupy (skleníky…). Sraz
v 9:45 v Harrachovské 422/2. Vstupné 30 Kč
9:45 – 13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
29. 11. 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
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00 – 12:00
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 12:00 – 13:00
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
30. 11. 2021 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min. i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – 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
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Listopadová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
11. listopadu 2021 ve 14 hodin
Výlet k jezeru COMO
Mileva Maričová, první
manželka Alberta Einsteina,
vypráví o jejich společném
životě, studiu a práci v podání
Stáni Hoškové z divadla jednoho herce.
Obřadní síň vysočanské radnice, Úřad MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, druhé patro,

bezbariérový přístup, výtah
k dispozici. Vstup volný.

30. listopadu 2021 ve 14 hodin
Už nám, lásko, není dvacet let…
Petra a Marcel Zmožkovi
a M. Z. Band hrají a zpívají
v předvánočním čase v Divadle Gong pouze pro seniory
z devítky k pohodě a pro dobrou náladu.

Blahopřejeme!

Vstupenky v ceně 20 korun
v prodeji od 11. října 2021
v pokladně Divadla Gong.
Při naplnění kapacity představení, které je plánováno na 30. 11.,
bude v prodeji další termín akce,
a to 1. 12. 2021 ve 14 hodin.

Připravujeme:
16. prosince 2021
Odpoledne plné vůně
Vánoční dekorace, kterou
si sami vyrobíte, zpříjemní
i vaše letošní Vánoce. Zasedací
místnost č. 205 v nové budově

vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9. Materiál
k dispozici, vlastní tavicí pistole výhodou. Zajišťuje oddělení
kultury MČ Praha 9. Zdarma.
21. prosince 2021
Vyšehrad v době adventu
Oblíbená vánoční vycházka
s výkladem Pavly Lešovské
přes Vyšehrad a náplavku
k Hlaholu. Sraz u stanice
metra Vyšehrad ve 13 hodin.
Doporučujeme vzít s sebou
hřbitovní svíčku. Zdarma. RPí

Sociální služby Praha 9
Chcete být hrdí na svoji práci?
Hledáme pracovníka pro terénní pečovatelskou službu.
Příjemné vystupování
a výborný vztah k seniorům nutností!
Aktivní řidič výhodou.
Náplň práce:
Přímá obslužná péče o seniory v MČ Praha 9
(Vysočany, Prosek), dopomoc při sebeobsluze,
provádění úkonů pečovatelské služby.

Život je cesta, které až manželství dává cíl.
Zlatou svatbu, tedy padesát let společného života, oslavili 14. října 2021 manželé Marta a Milan Červení z Proseka. 

Nabízíme:
Zaměstnanecké benefity, přátelské pracovní prostředí.
Informace na tel.: 286 019 667

JUBILANTI

80 let
Miroslav Ort
Bohumil Krejčí
Václav Šmaus
Miroslav Hubený
Zdenka Vávrová
Jarmila Zoubková
Jitka Klárová
Josef Mareček
Věra Oboňová
Vlasta Kamišová
Mária Doubravová
Jaromír Staněk
František Jelen
Jaroslav Novák
Jaroslava Kinzlová
Marie Dostálová

Zdeněk Cezner
Libuše Pšeničková
Bohuslav Mařík
Libuše Brázdová
Ing. Vladimír Dvořáček
Jan Dvořák
Václav Čermák
Blanka Cabanová
Pavel Mika
Lidmila Šuraňová
Dagmar Mekinová
Jana Vejvodová
85 let
Justina Szelesová
Zdeňka Punčochářová
Vladislava Vokráčová
Josef Šurán

Jiří Cimler
Jana Šlechotvá
Věra Homolková
Jaroslav Kindl
Irena Valentová
Stanislav Jetel
Jan Cocula
Vlastimil Řehák
Věra Kučerová
Ludvík Gössel
Marie Derechová
90 let
Dagmar Fenclová
Hana Růžičková
Eduard Juran
Blanka Hamzová
Nelly Pechová

Marie Svobodová
Františka Bobková
Zdeněk Cvekl
91 let
Marie Turková
Karel Malý
Sabina Vodičková
Hana Hollerová
Mikuláš Drážný
Marie Filipová
Božena Svatoňková
Emilie Sokolová
Lenka Cihelková
– Hodně zdraví do
dalších let přeje rodina
a přátelé
Miroslava Tůmová

92 let
Alena Ouhrabková
Milada Opatrná
Ladislav Pellant
93 let
Miroslav Bouček
Alena Krtilová
Eva Brodská
94 let
Jaroslava Jeřábková
Dana Hájková

96 let
Pavel Holeček
97 let
Rudolf Turek
Lubomír Štrougal
100 let
Věra Zámečníková
101 let
Blanka Dudková
Blahopřejeme!
p j

95 let
Danuše Komínková
Irena Svobodová
– Moc moc moc
blahopřejeme

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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Nové výstavy v Pragovka Gallery
Pragovka Gallery a The White Room zvou na další z řady synchronizovaných vernisáží druhé poloviny třetího výstavního bloku
Výstupy intimity II. Uskuteční se ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 18 hodin. Projekt je podporován městskou částí Praha 9.
Zahájeny budou
následující výstavy:
• Pavla Vachunová a Lukáš
Homola: Tyformy: Brnění/
The White Room
• Anna Bürgermeisterová:
Zloděj příběhů: Preview of
some troubles/Pragovka
Gallery POP-UP
• DUNA: Flat as pizza/Pragovka Gallery Entry
Součástí večera bude také
doprovodná performance
k výstavě Tyformy: Brnění
v podání Pavly Vachunové
a Lukáše Homoly a na vernisáži zahraje berlínský hudební
projekt BEATLESS.

PAVLA VACHUNOVÁ
A LUKÁŠ HOMOLA: TYFORMY:
BRNĚNÍ/THE WHITE ROOM
Pro The White Room se Pavla
Vachunová rozhodla v kooperativním chápání volné
části své tvorby zajít mnohem
dále než při svém předchozím projektu Kořeny, neboť
tentokrát na výstavu Brnění
přizvala tanečníka Lukáše
Homolu, s nímž ve spolupráci
hodlá vytvořit instalaci šitou
na míru unikátnímu prostoru
bývalé kuchyně. Této instalaci
bude předcházet performance
akcentující pohyb těla a porcelánová matérie. Profese
obou umělců se budou v tomto
projektu prolínat a překrývat.
Ústředním motivem je téma
brnění – brnění ve smyslu
chvění, mravenčení, oscilování či ﬁbrilace. Brnění jako
příprava na novou transformaci. Zbavení se dosavadních
ochranných štítů a vystoupení
ze své komfortní zóny. Umocnění umělecké prezentace

bude podpořeno i zvukem
v režii audiovizuálního umělce
Michla Cába a architektonickým řešením Petra Jakšíka.

DUNA: FLAT AS PIZZA
Aktuální výstavní projekt
skupiny DUNA obrací svou

pozornost zpět k objektům.
Propůjčuje si komerční techniku 360° fotograﬁe a zkoumá, co se stane, když focené
objekty roztočí a akceleruje
je natolik, až jejich rychlost
dosáhne hraniční rychlosti
a dostane se do bodu horizontu událostí.

ANNA BÜRGERMEISTEROVÁ:
ZLODĚJ PŘÍBĚHŮ:
PREVIEW OF SOME TROUBLES
Jak může vypadat zloděj
příběhů, který nikdy žádný
příběh neukradl? Jedná se
o prequel, uvádějící do děje
obrazů autorky Anny Bürgermeisterové.
Anna Bürgermeisterová
(1985) patří k těm několika

málo umělcům, kteří – ač
českého původu – studovali
na prestižních univerzitách
v zahraničí, kde i vystavovali
(krátce prošla studiem dějin
umění a literární komparatistiky na vídeňské univerzitě,
posléze tamtéž vystudovala
kontextuální malbu). Po návratu do Čech však jako řada
podobných umělců často
postrádala kontext či sociální
konexe nutné pro realizaci
výstavy v adekvátním prostoru, o čemž svědčí i fakt,
že se jedná o první výstavu
této česko-vídeňské autorky
v Praze po pěti letech. Z tohoto pohledu se jedná o prequel,
který přibližuje tvorbu Anny
Bürgermeisterové v pražském
kontextu. Neosvětluje však,
jako tomu bývá u ﬁlmových
prequelů, příběhy, které se
na obrazech odehrávají: Anna
staví diváka do pozice zloděje
příběhů, antropologa zkoumajícího příběhy a charaktery, jež vyobrazuje, ale celý

příběh jej nechává vystavět
samotného, v tušení blížících
se katastrof, aniž by chtěla poskytnout bližší komentář. red
INFO
Prosíme návštěvníky Pragovka Gallery,
aby dodržovali aktuální vládní opatření
a případně se byli schopni prokázat negativním testem na covid-19, průkazem
z očkování či potvrzením o prodělání
covidu-19 a měli po celou dobu pohybu
po galerii nasazený respirátor.

Hledáte nové zamďstnance a máte
zamďstnance v pĢeddĪchodovém vďku?
Nabízíte práci na zkrácený úvazek?
ÚĜad práce ýR nabízí komplexní balíþek služeb
pro zamČstnavatele

PODPORA FOREM FLEXIBILNÍHO
ZAMċSTNÁVÁNÍ
ZamČstnavatelĤm nabízíme
Ɣ Mzdový pĜíspČvek na sdílené pracovní místo (§ 317a zákoníku
práce)
Ɣ PĜíspČvky na mzdy nových zamČstnancĤ a také pro udržení stávajících pracovníkĤ v pĜeddĤchodovém vČku (podpora generaþní
výmČny a podpora mezigeneraþní solidarity na trhu práce)
Ɣ PĜíspČvek na zapracování
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
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Pražské dechové trio na radnici
Cyklus koncertů komorní
hudby pokračuje na vysočanské radnici vystoupením
Pražského dechového tria
25. listopadu 2021 v 19 hodin.
Pražské dechové trio tvoří
Zdeněk Rys (hoboj), Milan Polák (klarinet) a Lukáš Kořínek
(fagot).
Pražské dechové trio navazuje na dlouholetou úspěšnou
uměleckou dráhu Hlávkova
tria, souboru, založeného
v roce 1966. Současní hráči
tria, absolventi Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění, po léta působí
na scéně předních profesionálních orchestrů. Hráči se již
od mládí věnovali komorní
hudbě a úspěšně se účastnili
(sólově i s různými soubory)
mnoha soutěží, ve kterých
obsadili přední místa. Např.
3. místo Pražské jaro 1999,
1. místo festival Mladá Praha
1992… V roce 1993 se soubor zúčastnil rovněž světové
soutěže komorních souborů
v Tokiu.

Trénování
paměti
Zapomínáte často? Nemůžete si
vzpomenout na nejrůznější věci?
Přijďte v úterý 23. listopadu
v 16.30 hodin do Městské
knihovny Praha na Proseku
potrénovat svou paměť. Seznámíte se s různými technikami a vyzkoušíte si je
na konkrétních příkladech
a úkolech. Zdarma. Rezervace předem nutná na tel.:
770 130 254 nebo e-mailem
prosek@mlp.cz. en

Pražské dechové trio reprezentuje mladou generaci české
komorní a instrumentální
hudby na špičkové úrovni
v koncertních sálech, galeriích a v zámeckém prostředí. Na svém kontě má na 300
koncertů u nás i v zahraničí
(Německo, Rakousko, Itálie,
Francie, Belgie, Japonsko).
Soubor spolupracuje s předními českými sólisty a pravidelně natáčí pro Český rozhlas.

Program v obřadní síni radnice
Jan Zach, Darius Milhaud, Stanislav Jelínek, Claude Debussy aj.

Obřadní síň vysočanské
radnice Praha 9, Sokolovská
324/14, bezbariérový vstup
(2. p./výtah). Omezená kapacita sálu. Akce se koná v souladu s platným opatřením
vlády ČR ve věci covidu-19.

1PCPeLB1SPTFL .ngJDLi 1SBIB

jd, foto: PDT

PŘIPRAVUJEME
9. prosince: Vánoční koncert – Muzika
Špalíček Praha (vysočanská radnice)
15. prosince: Vánoční mše J. J. Ryby
– „Hej, mistře“ v podání Symfonického
orchestru Prahy 8, pěveckého sboru Resonance a sólistů (Svatyně Krista Krále)

53`/07a/b1".c5*
TMFLUPSLPV&WPV0EFIOBMPWPV
7LVS[V LUFSdKFVSeFOdQfFEFWghNQSPTFOJPSZ TFTF[OiNhNFTSj[OdNJ
UFDIOJLBNJBWZ[LPVghNFTJKFOBLPOLSkUOhDIQfhLMBEFDIBlLPMFDI+F
UfFCBTFSFHJTUSPWBUCVmPTPCOnOBQPCPeDF UFMFGPOJDLZ
OFCPFNBJMFNOBQSPTFL!NMQD[

o5&3pMJTUPQBEVPEIPE
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Jaroslav J. Alt: Obzory a údolí
Výstava obrazů a kreseb
Jaroslava J. Alta se koná
v Galerii 9 od 4. listopadu
do 2. prosince 2021. Nese
název Obzory a údolí.

Nový horizont III, akryl a olej na plátně,
150x150 cm, 2020

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.

Jaroslav J. Alt se do Galerie 9
vrací svými díly už popáté. Při
dvou výstavách ještě v malé
G9 v roce 1995 představil
své obrazy, kresby a graﬁku, v roce 2006 na společné
výstavě s textilní výtvarnicí
Janou Slámovou čaroval svými
obrazy a roku 2007 reprezentoval Galerii 9 v polských Katovicích na výstavě Deset z 9,
jejíž reprízu mohli zhlédnout
návštěvníci Galerie 9 v roce
následujícím. Je to šťastný
návrat, který byste si neměli
nechat ujít.
„Ve své malířské a kreslířské
tvorbě se věnuji pobytu člověka

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena
pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro radost,
zábavu, štěstí, harmonii,
uklidnění.
Program dílen v Galerii 9 –
vždy ve středu od 17 do 19
hodin.
3. 11. – rybky z lepenky
10. 11. – stojánky na tužky/
ubrousková technika
24. 11. – malované ulity

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
10. 11. – ubrousková technika
24. 11. – relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat, ale kapacita je
omezena provozními možnostmi výstavních prostor,
kde kurz probíhá. 
14
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Mrak III, akvarel na papíře, 60x42 cm,
2018

Ostrůvek I, akvarel na papíře, 60x42 cm,
2020

v krajině a jeho vnímání tohoto intimního prostoru, který
ve své sevřenosti člověka vybízí k maximálnímu zklidnění
a současně k otevření mysli
i za hranice viděného. V tématech obzoru, jako důvěrně
známé linie vymezující náš
nejvlastnější prostor a v souvislosti se snahou této linie
dosáhnout, zjevují se nám při
putování nové horizonty, jež
přijímáme za své a které nás
upozorňují na širší souvislosti
s naší aktuálně prožívanou
skutečností a doposud v tomto
prostoru standardně vnímané
obrazy obsahově tuto zkušenost znejišťují a současně
prohlubují a rozšiřují. Sounáležitost poutníka s přírodou
a krajinou se stává jeho účastí
nejenom jako pozorovatele, ale
i jako bytostného účastníka
přírodních dějů, které na něho
mohou působit jak velice pozitivně, stejně tak ale i výhružně.
Snažím se pracovat různými výtvarnými technikami
a porovnávat jejich možnosti
a výrazový potenciál. Stejně tak
pracuji i s formáty děl. První
skicy jsou většinou velmi drobné monochromní kresby perem
nebo tužkou, kde si ověřuji
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základní kompoziční principy
i základní valérové vztahy. Tyto
skicy jsou základem pro malbu
na větších formátech. Je pro
mne velmi zajímavé sledovat,
jakým způsobem se původní
myšlenka, zachycená v drobné
kresbě, v malbě dál modiﬁkuje
a nezbytně otevírá další možná
řešení. Obraz se pro mne stává
obrazem až v okamžiku maximálního osvobození se od
reality, ve smyslu maximálně
přesného, byť subjektivního
odkazu na předmětnost viděného a myšleného,“
Jaroslav J. Alt

Akademický malíř
doc. Jaroslav J. Alt
Narozen 21. června 1950
v Kutné Hoře, studium na AVU
Praha 1969-1975 – malířství,
restaurátorství (prof. B. Slánský, K. Veselý, R. Ondráček).
Habilitace na VŠVU Bratislava
2004 – výtvarné umění – volná tvorba (téma: Posledních
sedm slov – Drobná zranění –
obrazy, kresby).
Věnuje se malbě, graﬁce
a kresbě (do roku 2012 aktivně
též restaurování uměleckých
děl). Žije a pracuje v Trstěnici
u Litomyšle a v Praze.
Pedagogická činnost na Fakultě humanitních studií UK
v Praze, Katedra teorie umění
a tvorby (2003-2005 externí
pedagog, od 2006 doposud
stálý pedagog).
Dlouhá řada samostatných
i společných výstav
Zastoupení ve sbírkách: Galerie Felixe Jeneweina města
Kutné Hory, České muzeum
stříbra Kutná Hora, Galerie
výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Městská galerie
Litomyšl, Národní galerie
v Praze, Uměleckoprůmyslové museum Praha, Muzeum
umění a designu Benešov, Art
Unidentiﬁed collection
– Nishinomiya, Japonsko,

Velký obzor II, akryl a olej na plátně,
190x190 cm, 2019-2020

Velký obzor III, akryl a olej na plátně,
190x190 cm, 2020

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) – Barcelona,
Španělsko, National Gallery of
Art – Washington D. C., USA,
Museum of Contemporary
Art – Giza, Egypt a soukromé
sbírky v ČR, Německu, Itálii,
Francii a USA.
Četná autorova díla jsou
dlouhodobě umístěna ve veřejném prostoru. Výtvarný
doprovod řady publikací.
Rozsáhlá publikační činnost,
aktivní účast na odborných
konferencích a seminářích.

Výběr z realizací:
1996 Koncepce rekonstrukce
objektu Česká 1 v Kutné Hoře
(Music Club Česká 1) a supervize
2000 Koncepce rekonstrukce interiéru modlitebny
Církve československé husitské v Uhlířských Janovicích
a supervize; obraz Nejsvětější
trojice, návrh Stolu Páně
2008 Koncepce rekonstrukce interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kutné
Hoře-Sedlci a supervize
2017 Koncepce úprav interiéru modlitebny Církve československé husitské v Roudnici
nad Labem 
L IS TOPAD
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Jak je důležité míti Kašpárka
Na tuto premiéru se dlouho čekalo. Příliš dlouho. Ne že by
loutková pohádka pro nejmenší „Kašpárek v pekle“ byla hned
událostí sezony, ale protože… covid.
Kašpárek je ikonickou postavou
loutkového divadla a bezmála
superhrdinou, který se směje
i tváří v tvář největším nebezpečím. Nejinak je tomu i v nejnovější pohádkové hře Divadla
AHA! Kašpárek v pekle. Cesta
loutkových hrdinů, které vodí
(jak už se tomu u Aháků stalo
zvykem) Martin Jurajda, však
nezačíná v titulním podsvětí,
nýbrž v lese. Náš hrdina, hloupý Kuba (sic!), zde odpočívá
po těžké dřevorubecké robotě
a sní o tom, že ho potkalo štěstí. Ze snu ho vytrhává rozverný
chlapík v červeném mundúru,
který ho přemluví, aby se společně vydali na dobrodružnou
cestu. Opravdu dobrodružnou
se stává už vzápětí, ve chvíli,
kdy si oba kumpáni vyslechnou
vtipně výtvarně pojaté hlášení
z hradu na kopci. Zachránit
princeznu ze spárů Lucifera je
úkol pro naše hrdiny jako stvořený, i když Kuba o tom není

zdaleka tak přesvědčen jako
Kašpárek.
Co čert nechtěl (nebo
chtěl?), naskytne se oběma
pocestným příležitost přenocovat v opuštěném mlýně,
kde straší dva pekelníci. Dál
prozrazovat něco z děje nemá
smysl. Snad jen tolik, že
od tohoto místa začíná akce
nabírat na obrátkách.

Štěstí je získat dobrého kamaráda
Pohádka je určena pro nejmenší děti od 3 do 5 let a tomu
odpovídají i loutky. Čerti jsou
víc legrační než strašidelní
a pohádku ženou vpřed fyzické
gagy, které se u malých dětí
setkávají s největší odezvou.
O „strašení“ se pak starají především nejrůznější zvuky vyvolané řehtačkami a brumlemi.
Že to všechno dobře dopadne,
je však jasné od začátku. A náš
Kuba zjistí, že ho jeho vysněné štěstí potkalo ne v podobě

princezny a poloviny království, které na konci získá, ale
hned na začátku, když získal
dobrého kamaráda, jenž v něm
vidí to nejlepší a dokáže ho
motivovat ke skvělým činům.

Ideální první zkušenost s divadlem
pro nejmenší
Kašpárek v pekle je loutkovou
pohádkou vycházející z nejlepší
tradice pimprlového divadla.
Herec Martin Jurajda se v Divadle AHA! vyproﬁloval ve zdatného loutkovodiče a svým
dřevěným postavičkám dodává
životnosti barvitým hlasovým
projevem. Někdy, jak sám ostatně přiznává v jednom z rozhovorů, dokonce pohlcen dějem

hraje spolu s loutkami, což však
není na škodu, protože při tom
nestrhává pozornost na sebe.
Dá se bez obav říct, že Kašpárek
v pekle je vhodnou hrou pro
ty vůbec nejmenší děti, které
jsou již schopny ději porozumět
a pro něž může být ideální první
zkušeností s divadlem. Po skončení představení mají děti navíc
možnost si zajímavě výtvarně
pojaté loutky zblízka prohlédnout. Drobným negativem hry
je skutečnost, že autoři nevyužili
dostatečně tradiční schopnost
Kašpárka promlouvat přímo
k dětskému publiku a lépe tak
udržovat jeho kolísavou pozornost. Celkově si však děti
odnesou z představení pozitivní
vibrace a například pro školky je
Kašpárek v pekle vítanou příležitostí k zajímavému kulturnímu
vyžití. dg, foto: Jan Šilar
INFO
Přijďte se na loutkovou pohádku do Divadla Gong na Malou scénu podívat v sobotu 6. listopadu od 15 hodin, ve středu
10. listopadu od 10 hodin nebo ve středu
15. prosince od 10 hodin.
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Divadlo Gong zase žije
2. 11. úterý 19.00
Robert Křesťan a Druhá tráva
Koncert známé bluegrassové skupiny.

20. 11. sobota 19.00
Pořad Slováckého krúžku v Praze
Kateřinské hody

4. 11. čtvrtek 19.00
Hop Trop
Koncertní vystoupení stálice české
folkové scény v čele s Jaroslavem
Samsonem Lenkem.

21. 11. neděle 16.00
(přeloženo z 19. 4., 1. 11. 2020
a 31. 1. 2021)
Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne!
Snadné je spadnout do manželské krize,
ale jak z ní ven? V hlavních rolích Petr
Nárožný a Naďa Konvalinková.

5. 11. pátek 19.00
(přeloženo ze 4. 4. a 26. 10. 2020
a 2. 3. 2021)
Co vy na to, pane Šmoldasi?
Večer plný humoru s oblíbeným moderátorem, básníkem a překladatelem Ivem
Šmoldasem. Hudební doprovod Barbora
Mottlová a Accoustic.
6. 11. sobota 19.00
(přeloženo z 20. 4., 4. 11. 2020
a 3. 2. 2021)
Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech!
One man show známého komika s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and roll“.
8. 11. pondělí 19.00
(přeloženo z 16. 10. 2020, 25. 1.
a 19. 5. 2021)
Zdeněk Izer na plný coole!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.
9. 11. úterý 19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
Oto Kovařík: ŠKALOUD
Když maloměstská škola místo ohlášeného europoslance omylem přivítá
vychytralého podvodníka, začnou se dít
věci.
10. 11. středa 19.00
Pořad Slováckého krúžku v Praze
Posezení u cimbálu
11. 11. čtvrtek 19.00
(přeloženo z 18. 4., 23. 10. 2020,
21. 1. a 18. 5. 2021)
Robert Bellan: Normální debil
Příhody z autorova dětství prožitého
v socialistickém Československu
v retrokomedii na motivy stejnojmenné
knihy. V hlavních rolích Zbigniew Kalina
a Leoš Noha.
12. 11. pátek 19.00
(přeloženo z 11. 1., 8. 3. a 8. 6. 2021)
Irena Dousková: Hrdý Budžes
Léta normalizace pohledem osmileté
školačky v kultovní dramatizaci. V hlavní
roli Bára Hrzánová.
15. 11. pondělí 19.00
(přeloženo z 26. 3., 17. 11. 2020
a 4. 2. 2021)
Neil Simon: Drobečky z perníku
Barová zpěvačka Evy se od své nezletilé
dcery Polly učí, jak se má žít. V hlavní roli
Simona Stašová.
17. 11. středa 19.00
Jazz Club Gong
JOKER’S BAND & DARJA KUNCOVÁ
Dixie, swing, jazz, oldies, latino american music a ještě mnohem více.
19. 11. pátek 19.00
Fontána
55+1 aneb náhradní „výroční“ koncert
bigbítové kapely hrající hity 60. a 70. let.
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24. 11. středa 19.00
Pavel Fiala, Josef Dvořák: S Pydlou
v zádech
Prostý lidový chytrák se zaplétá v šachové partii mocných. V hlavní roli Josef
Dvořák.
27. 11. sobota 19.00
(přeloženo z 27. 4., 27. 10. 2020, 30. 1.
a 4. 5. 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.
28. 11. neděle 16.00
Eduardo De Filippo: Filumena Marturano
Vztahová komedie plná italského
temperamentu. V hlavních rolích Simona
Stašová a Svatopluk Skopal.
29. 11. pondělí 19.00
Robert Bellan: Normální debil
30. 11. úterý 14.00
Pořad MČ Praha 9 pro seniory
Marcel Zmožek s kapelou v pořadu Už
nám, lásko, není 20 let
30. 11. úterý 19.00 Pořad MČ Praha 9
pro složky IZS (zadáno)
Pavel Fiala, Josef Dvořák: S Pydlou
v zádech

GONG DĚTEM
1. 11. pondělí 10.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka
3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.
2. 11. úterý 10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi a kočičce
3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.
3. 11. středa 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavolamu
6+
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní
prkna.
5. 11. pátek 10.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera
8+
Škola? Pche! To je přece ztráta času,
když venku se zatím dají zažít velká
dobrodružství.
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Z představení Elektrický Emil. Foto: dg

6. 11. sobota 15.00
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.
8. 11. pondělí 10.30
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se
bouří
6+
Pokračování kultovní klukovské románové trilogie navazující na již úspěšně uváděnou první část – Záhadu hlavolamu.
9. 11. úterý 10.00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média 9+
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
10. 11. středa 10.00
F. X. Watzl: Kašpárek v pekle

3+

12. 11. pátek 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se
bouří
6+
13. 11. 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.
16. 11. úterý 10.00
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
Romeo & Julie
12+
Největší příběh všech dob, který není
nutné představovat. Tentokrát v unikátní
úpravě pro dva herce. Shakespeare
v próze. Shakespeare is dead! Prostě
o lásce.
20. 11. sobota 15.00
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.
22. 11. pondělí 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil
9+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
24. 11. středa 10.00
R. Kipling, V. Štěpánek: Kniha džunglí
– Mauglího poslední boj
5+
27. 11. sobota 15.00
E. Petiška, M. Mazal, R. Klučka: Birlibánova podivuhodná cesta
4+
Divotvorná a poučná cesta jednoho zlobivého a rozmazleného kluka za záchranou jeho robotického kamaráda.
29. 11. pondělí 10.00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka 5+
Veselá i poučná pohádková klasika o špatných lidských vlastnostech pro děti i dospělé.

KLUB KOCOUR
11. 11. čtvrtek 19.30
LUNEDBAND
Pražská rocková kapela hrající známé
i méně známé hity i autorskou rockovou
a folk-rockovou tvorbu.
18. 11. čtvrtek 19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
25. 11. čtvrtek 19.30
DRUGA
Pagan-folk. Hudba inspirovaná pověstmi
a pohanskou mytologií, mix klasického
písničkového folku a rockové dynamiky
v nástrojovém obsazení akustická kytara, baskytara, perkuse a bicí, violoncello
a hammered dulcimer. Hosty večera
budou Petr Mašín a Johanka Lábusová.

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9, tel.: 266 311 629,
777 865 885, e-mail: gong@divadlogong.cz
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Pohádkové volby v Litvínovské 600
V České republice může volit každý občan, který dosáhl věku 18 let. Nezisková organizace Česká asociace v Řecku připravila
ojedinělý volební projekt také pro české děti na celém světě. Zapojila se do něho i Základní škola Litvínovská 600 z Prahy 9.
Ve stejných dnech, kdy v ČR
probíhaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, volilo i mnoho českých
krajanů žijících v zahraničí.
Zároveň v řeckých Athénách
mohly vhodit svůj hlas do volební urny také děti. Dát ho
mohly některé z kandidujících
pohádkových stran. O přízeň
dětí se ucházelo pět pohádkových stran: strana Ušatých,
3. B, Čarodějnice za kouzla
do škol, Kutilové a Rumcajsova loupežnická koalice. Svůj
postoj k nim mohly vyjádřit
děti kdekoliv v zahraničí či
v České republice a volit on-line pomocí dotazníku.

Devítková PYŠMYŠ
Děti v Základní škole Litvínovská 600 ze 3. C, 7. A, 7. B,
7. C a 8. C se ve volební den

změnily v pohádkové bytosti
a ve skupinkách si pozorně
prostudovaly volební programy kandidujících pohádkových stran a zamyslely se nad
splnitelnými i nesplnitelnými

sliby každé strany. Po bouřlivých diskuzích si nakonec
každý jedinec zodpovědně
vybral jednu stranu, které dal
svůj hlas.
V 7. B se ke kandidatuře připojila jedna nová strana PYŠMYŠ. Měla i svou bezpečnostní
službu, která chránila nejen
kandidáty, ale rovněž vlastnoručně napečené slané zákusky
a pití. Tato strana v 7. B samo-

zřejmě zvítězila, ale vzhledem
ke své pozdější kandidatuře
nemohla být zapsána v Athénách.
Žáci díky pohádkovým volbám pracovali ve skupinkách,
snažili se porozumět textu
a pracovat s ním. V době uzávěrky měsíčníku Devítky ještě
nebylo rozhodnuto o vítězi.
Text a foto: Hana Štěpánková, ZŠ Litvínovská
600

Barevný podzim
v Domě dětí a mládeže

Mozaikové workshopy:
svícen, krabička

I když se nový školní rok již rozběhl, nabízí Dům dětí a mládeže v Praze 9 ještě volná místa ve svých kroužcích.

Mozaikové workshopy se konají v Obecním domě ve Vysočanech, Jandova 4. Registrace na recepci (2. patro).

Angličtina

Kapacita omezena. Rezervace
míst: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na webových stránkách.
Úřední hodiny: pondělí–čtvrtek 13.00–20.00.
Tel.: 777 853 883, e-mail: kurzy@divadlogong.cz, www.
divadlogong.cz, facebook:
Divadlo Gong. Aktuální informace o všech kurzech
a workshopech sledujte
na webu divadlogong.cz.
Změna podmínek vyhrazena.

Kurzy pro I. stupeň, pro pokročilé anebo začátečníky
se během výuky zaměřují
na zlepšení konverzace, prohloubení znalosti stávajících
slovíček a obohacování slovní
zásoby.

Výtvarné kroužky
Baví vás tvoření a máte umělecké cítění? Přihlaste se
do některého z kroužků zaměřených na výtvarné umění.

Naskočit lze i do kroužků jóga,
raketové sporty, discgolf, aikido, badminton, futsal. mb

4oE>HN
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K
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Příroda
Milovníkům domácích mazlíčků je určen kroužek Chovatel, kde se naučíte, jak se
starat i o netradiční a vzácné
mazlíčky.
Technika
Pro technické typy dětí jsou
ještě volná místa na IoT & IT
projektový tým.

Dům dětí a mládeže Praha 9

Pohyb je zábava
Dobře se bavit můžete při
hodinách dance wourkoutu,
zumby, salsy, breakdance.

Přihlásit se do některého z kroužků můžete v Informační kanceláři domu nebo
prostřednictvím webové stránky.
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INFO

Měšická 720/2, Praha9
www.ddmpraha9.cz

MOZAIKOVÝ SVÍCEN
Kdy: sobota 6. listopadu
10.00–18.00
Cena: 1700 Kč (pomůcky a materiál v ceně, nutno uhradit
sedm dní před konáním)
Svícen polepený skleněnými
střepy či pravidelnými čtverečky, které si sami nařežete
či naštípete. Součástí i teorie,
k dispozici knihy o mozaikách.
MOZAIKOVÁ KRABIČKA
Kdy: pondělí 15. listopadu
17.00–21.00
Cena: 850 Kč (pomůcky a materiál v ceně, nutno uhradit sedm
DEV ÍTKA

/
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dní před konáním)
Polepení víka dřevěné krabičky
skleněnými mozaikovými čtverečky dle své fantazie a následné zaspárování.

UPCYKLOVANÉ DÓZY
S KORÁLKOVÝMI VÍČKY
Kdy: pondělí 6. prosince
17.00-21.00
Cena: 850 Kč
Ozdobíte si nevyužité víčko
dózy, cukřenky a konvičky
a polepíte ho skleněnými korálky a kabošony a následně
jej zaspárujete. Text a foto: dg

Mozaiková krabička, jenž může být inspirací pro ty, kteří se přihlásí do mozaikových workshopů
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Plzeňka U Brabců na Proseku ožívá
V nově otevřeném objektu U Brabců funguje od září restaurace, která má kulturní přesah. V říjnu se tu uskutečnily první
koncerty a živá hudba tady bude znít i v listopadu.
Původní středověká zájezdní
hospoda byla součástí genia
loci Starého Proseka spolu
s kostelem sv. Václava, farou a sokolovnou. Hostinec
U Brabců byl roku 1901 přestavěn v novorenesančním slohu
podle plánů stavitele Josefa
Vaňhy pro starostu Proseka
a majitele několika usedlostí
Aloise Malého. V hostinci byl
divadelní a taneční sál a roku
1939 byla do dvora přistavěna
spolková místnost. Za války
se tu hrálo divadlo, promítaly
ﬁlmy, pořádaly bály.

Místo pro společenské
a kulturní akce
„Naším záměrem je vrátit
hostinec U Brabců, kromě
provozování restaurace, také
kulturnímu odkazu a využití pro obyvatele Proseka,
Střížkova a okolí. Ve velkém
sále chceme pořádat plesy.
Takové ty klasické bály se staročeskou tradicí, masopustní
plesy, velikonoční veselice,
svatováclavské zábavy, mikulášské... Chceme, aby tu
hrála živá muzika, proběhla
noční diskotéka, konaly se
koncerty různých žánrů,
tancovačky, zahráli si tu i muzikanti z místní ZUŠ,“ říká
Jan Matuštík, který restauraci
provozuje.
„Chceme obnovit i kino.
Nedělní představení budou
novou tradicí, dopolední pro
děti, večerní pro dospělé,“
přibližuje Emil Drmota, jeden
ze spolumajitelů. A Robert
Kaplan dodává, že plátno nad
„divadelním“ pódiem může

v mžiku změnit sál hospody
s ochozy v kotel při sportovních přenosech.

Spolková místnost
Protože při rekonstrukci byla
zachována původní podoba
objektu U Brabců, má tu své
místo i spolková místnost,
která bude k dispozici členům
místních sdružení a spolků
pro jejich setkávání. A stane se
také výstavním prostorem pro
různé umělecké objekty.
„Z původních dvou bytů,
které v budově byly, se stalo
nejen zázemí pro hospodu,
šatny pro umělce, ale také galerie, kde se budou pravidelně
střídat zajímavé výstavy. Jedna z nich ale bude permanentní – stěny zdobí historické
fotograﬁe vážící se k původní
hospodě i historii Proseka,“
říká Ing. arch. Zdeněk Flemming a dodává, že největší

Slavnostní křest Plzeňky U Brabců o Svatováclavské pouti 25. září

množství artefaktů se točí kolem sokolské historie. „Zdejší

INFO

Kulturní program v listopadu
1. 11. 19.00-21.00
Duo REGENT

15. 11. 19.00-21.00
skupina PACIFIK

6. 11.
Zabijačka
11.00-17.00 živá hudba (akordeon)
v zahradě restaurace, autentická výroba
specialit
18.00-22.00 taneční zábava

22. 11. 19.00-21.00
harmonikář František Albrecht

8. 11. 19.00-21.00
skupina SEDNEME SI?
11. až 14. 11.
Svatomartinská husa a svatomartinská
vína

27. 11.
Rozsvěcení vánočního stromku a zabijačka
11.00-17.00 živá hudba v zahradě
restaurace, autentická výroba specialit,
dobové zvyky
18.00-22.00 taneční zábava
29. 11. 19.00-21.00
Duo REGENT

sokolové patřili k zakladatelům a oporám spolkového
života obce, ale aktivní jsou
i v současnosti. A proto jsme
zde vytvořili spolkovou místnost, která bude sloužit pro
pořádání vernisáží výtvarníků, fotografů spojených s Prosekem i s Prahou všeobecně.
Plánujeme zde také přednášky
o Proseku a jeho historii.“

Gastronomie
„Naše restaurace stojí na Plzeňském Prazdroji a staročeské kuchyni, která se osvědčila
i v ostatních hospodách. Nebudeme vymýšlet nic světoborného, to, co funguje jinde,
bude – doufáme – fungovat
i tady,“ uzavírá Jan Matuštík.
Taťána Dolejšová

INZERCE

é#-18+%' Happy Hour
FGPPø
PQXø
17.00 – 18.00
16'8Į'01 20% ½MsleWRva
Vedle prodejny LIDL ul. Schoellerova2TCJCséCMQXKEG
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tel.: 602 650 626
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Přichází advent, rozsvěcí se vánoční stromy!
Advent je už od jedenáctého století dobou očekávání a rozjímání. Letos začíná 28. listopadu a s ním se rozsvěcí vánoční stromy. Na devítce jich bude pět a slavnostní rozsvícení každého z nich je spojeno s malým kulturním programem.
Advent začíná čtvrtou neděli
před Štědrým večerem a trvá
do 24. prosince, tedy začátku
Vánoc. Každá z nedělí přitom
má své označení – železná,
bronzová, stříbrná a zlatá.
V adventním čase se nemusíte
omezovat v zábavě. Ostatně
i naši předci – navzdory předepsanému půstu – s oblibou
vyhledávali lidové obřady a zapomínali při nich na askezi.

Slavnostní rozsvěcení vánočních
stromů na devítce
28. listopadu 2021
v 16 hodin: park Zahrádky
ve Vysočanech
v 17 hodin: park Václavka
na Střížkově

2. prosince 2021
v 17 hodin: Hrdlořezy u zvoničky

Začátek adventu v parku Přátelství na Proseku v loňském roce

29. listopadu 2021
v 17 hodin: radnice, Sokolovská 14/324 ve Vysočanech

1.prosince 2021
v 17 hodin: park Přátelství
na Proseku

Na programu u vánočních
stromů MČ Praha 9 jsou vánoční koledy, živá hudba,
chybět nebude ani tradiční
občerstvení. Představí se děti
z mateřských škol, Základní umělecké školy Prosek,
umělecké školy Učňovská,
sdružení Knoﬂík, Edu Bubo
klub, Košík nápadů a Divadlo
Gong.
Přijďte si vychutnat atmosféru Vánoc s teplým čajem
nebo svařeným vínem v ruce
a společně si zazpívat. Foto:
Marie Kurková

Informace pro klienty končících dodavatelů elektřiny a plynu
Přechod na dodavatele poslední instance (DPI) proběhne automaticky a neznamená pro vás přerušení dodávek. Pokud budete
osloveni k uzavření nové smlouvy, dobře zvažte, zdali je pro vás opravdu výhodná.
V každém případě doporučujeme podniknout následující kroky:
1. Ukončete platby záloh/inkasa předchozímu dodavateli
2. Proveďte samoodečet a nahlaste ho distributorovi. Nejjednodušší je využít odkazu https://www.premereni.cz/cs/dulezite-informace/samoodecet-meridel, využít můžete i e-mailu
odecty@premereni.cz
3. Najděte nového dodavatele do 6 měsíců. Ceny v režimu DPI
jsou vysoké

Obecná doporučení:
• Při vyhledávání můžete využít aktualizované srovnávače produktů, např. na kalkulator.tzb-info.cz. Ty srovnávají ceny mezi
dodavateli a mohou vám pomoci najít nejvýhodnější nabídku
• Doporučujeme využít smlouvy na dobu neurčitou, případně
s nejvýše jednoletým ﬁxačním obdobím. Aktuálně vysoké
ceny by na jaře měly pominout, není proto vhodné si je ﬁxovat
na mnoho let dopředu. vv

Petice za záchranu zeleně u parku Zahrádky
Dne 14. října 2021 byla na magistrátu hl.
m. Prahy projednána petice na záchranu zahradní plochy a zachování vzrostlé
zeleně u parku Zahrádky ve Vysočanech,

která nasbírala přes dva tisíce podpisů.
Rada hl. m. Prahy prozatím v této souvislosti pozastavila plán prodat koeﬁcienty
přilehlých pozemků developerovi.

V následujících měsících bude provedena
v režii MČ Praha 9 nezávislá územní studie, která komplexně vyhodnotí situaci
v celé oblasti. Václav Vislous, zastupitel MČ Praha 9

Pro vánoční stromky tradičně na Pragovku
S adventem se fotbalový areál TJ Praga Vysočany i letos
zčásti mění na největší trh s vánočními stromky v Praze 9.
A věřte, že mít doma tento vánoční symbol co nejdříve není
vůbec na škodu.
„Čekat s pořízením vánočního stromku na poslední
chvíli s vidinou, že stromek
je čerstvě uříznutý, je mýtus,“ říká Zdeněk Čermák,
který více než dvacet let
provozuje trh s vánočními
stromky, z toho čtvrtým rokem na Pragovce.
Pragovácký trh se stromky je největším v Praze 9 co
do počtu celkově prodaných
kusů a zároveň nabídky, z níž
L I S T O PAD
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si opravdu můžete vybírat.
V jeden okamžik tu mají
rozbaleno až 500 stromků
od mini velikosti 30 centimetrů po třímetrové velikány.

Od 22. listopadu do 23. prosince
Na Pragovce si vánoční stromek můžete letos vybírat
od 22. listopadu do 23. prosince 2021 z tisíců kusů především z Vysočiny. Otevřeno je
denně od 8 do 20 hodin.

„V nabídce máme krásně
rostlé smrky ztepilé, borovice
černé, několik druhů jedlí kavkazských, ale i smrky
nebo jedle v kontejnerech.
Řezané stromky jsou z plantáží, pěstované právě k tomuto
účelu, takže nikdo nemusí mít
špatný pocit, že se kvůli němu
kácí les,“ dodává Zdeněk Čermák. Navíc z českých plantáží
jsou stromky opravdu kvalitní
a příjemné je zjištění, že jejich ceny zůstávají na loňské
úrovni.
Vybraný stromek vám tady
zabalí i upraví kmen do stojanu, jak potřebujete. Zakoupit
zde můžete také borové nebo
DEV ÍTKA
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jedlové větve, zelené, postříbřené i pozlacené jmelí, přírodní dekorace, adventní věnce
i železné stojany pro vánoční
stromky.
„S prodejem vánočních
stromků sice každý rok končíme 23. prosince večer, ale největší opozdilci u nás dostanou
tento symbol Vánoc i na Štědrý den dopoledne,“ uzavírá
Zdeněk Čermák. mk
INFO
TJ Praga Vysočany
Sokolovská ulice 304a
(na hřišti u restaurace Pragovka)
Tel.: 608 042 444
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Přednášky a workshopy v Obecním domě
Listopadové přednášky a workshopy v Obecním domě, Jandova 4, Praha 9. Registrace na recepci (2. patro).
Kapacita omezena. Rezervace
míst: 777 853 883, kurzy@
divadlogong.cz, elektronická
přihláška na webových stránkách.
Úřední hodiny: pondělí–čtvrtek 13.00–20.00.
Tel.: 777 853 883, e-mail: kurzy@divadlogong.cz, www.
divadlogong.cz, facebook:
Divadlo Gong.
Aktuální informace o všech
kurzech a workshopech sledujte na webu divadlogong.cz.
Změna podmínek vyhrazena.

HOUBY PRAHY A OKOLÍ
Kdy: čtvrtek 4. listopadu
17.30–19.00
Cena: 180 Kč (nutno uhradit
čtyři dny před konáním)
Mohlo by se zdát, že při procházkách po našem hlavním
městě a po jeho periferiích
můžete najít leda tak houby.
A právě proto je tu naše nová

Houby najdete i v Praze a okolí. Pečárka
císařská.

houbařská přednáška. Upravovaná veřejná zeleň, parky,
staré sady, zahrady nebo
nedaleký Český kras… Všechna tato místa nabízí téměř
po celý rok skvělé podmínky
pro mnoho druhů zajímavých
jedlých, nejedlých i jedovatých hub, z nichž některé patří
i k velmi vzácným druhům.
Naučte se je nalézat a poznávat.

KINEZIOLOGIE
Kdy: čtvrtek 11. listopadu
18.00–20.00
Cena: 350 Kč (nutno uhradit
pět dní před konáním)
Přednáška o tom, co je to kineziologie, kdy vznikla a jak
se prostřednictvím jednoduchého svalového testu dají
nalézt a odstranit psychické
bloky na těle i v naší minulosti. Tanec svalů, aktivizace 14
základních svalů souvisejících
se 14 meridiány a příslušnými
orgány, vyrovnávání energií. Doplňující cvičení, jež
pomáhají při stresu. Prostor
na otázky a zajímavé příběhy
z praxe.
OTEVŘENÁ PŘEDNÁŠKA O TEORII
MALBY A FOTOGRAFIE
Téma: Světlo a stín
Kdy: čtvrtek 25. listopadu
17.00–20.00
Cena: 400 Kč (nutno uhradit

pět dní před konáním)
Jakou roli hrají světlo a stín
ve fotograﬁi a malbě? Jak barvy a jejich intenzita odrážejí
pravdivost zobrazeného předmětu? Seminář s fotografem
a výtvarnicí. Společné znaky,
prolínaní a odlišnosti těchto
dvou oborů, použití různých
médií.

ZDRAVÉ VÁNOCE
adventní seminář
Kdy: pondělí 29. listopadu
18.00–20.00
Cena: 350 Kč (nutno uhradit
čtyři dny před konáním)
Jak si přes svátky pochutnat,
ale nepřibrat? Příprava lehkého štědrovečerního předkrmu,
zdravějšího bramborového
salátu, vhodná alternativa ke smaženému kaprovi.
Recepty na zdravé vánoční
cukroví, tipy na originální občerstvení pro návštěvu. Foto: dg

Cesta za perspektivou
Fotíte nebo malujete rádi? Zajímá vás výtvarné umění? Trojice chystaných přednášek v Obecním domě v Jandově ulici, jež
nesou názvy Světlo a stín, Kompozice a Perspektiva bude netradiční nejen v obsahu.
Dnes není problém najít si
kurz nebo přednášku, kde se
naučíte základy a techniky
používané ve fotograﬁi, kresbě
nebo třeba malbě. Na potřebnou teorii se však často zapomíná. To se pokusí napravit
výtvarnice Zora Sládková
a fotograf Jan Šilar, kteří návštěvníkům trojice odborných
seminářů poskytnou právě
onen potřebný teoretický fundament.
Můžete nastínit obsah vašich
společných přednášek na téma
Světlo a stín, Kompozice a Perspektiva?
Jsou to témata, kterými se vizuální umění neustále zaobírá
a se kterými se běžně setkává. Proto jsme je vybrali, a to
z pohledu fotografa a z pohledu výtvarníka. Mnohé
principy se v těchto vizuálních
uměních potkávají, někdy
pravidla platí pro oboje stejně
a jindy se rozcházejí.
Jak budou vlastně semináře
probíhat?
Na seminářích budeme oba,
k tématu povíme každý něco
20
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ze svého pohledu a předáme
zkušenosti, které jsme během
mnoha let nastřádali. Rádi
bychom dali velký prostor
dotazům a diskuzi, jelikož
bude dost záležet na tom, kdo
přijde. Takže budeme rádi,
když budou přednášky cílené
na posluchače a jejich individuální dotazy a zájmy.
Půjde o čistě teoretické výklady,
nebo si absolventi přednášek
budou moci nově nabyté vědomosti na místě vyzkoušet
i prakticky? Budou potřebovat
nějaké pomůcky?
Zora Sládková: Budou to čistě
přednášky. Vzhledem k tomu,
že v Obecním domě již nějakou dobu učím kresbu a malbu
a během kurzu je dost málo
času na teorii, napadlo mě
udělat teoretičtější část zvlášť
a propojit kresbu a fotograﬁi.
Pokud by měl někdo zájem se
kresbě učit pod mým vedením, má možnost se do kurzů
dodatečně přihlásit.
Využití fotograﬁe při kresbě
nebo podobné technice si asi
každý dovede představit, ale
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použil jsi při svojí práci někdy
kresbu? Vytvářel sis storyboardy nebo něco podobného?
Jan Šilar: Dříve jsem si předem
skicoval vlastní fotograﬁe, ale
často jsem skončil u nefotitelné kresby. Teď už si dělám jen
poznámky ke způsobu svícení
a o potřebných rekvizitách
a technice. Představu mám
po těch letech už v hlavě. Storyboardy si kreslím u rozsáhlejších
zakázkových focení. Je to takový seznam záběrů. Ty ale klient
nesmí vidět, protože kreslím
velmi nedbale, a nepůsobí povzbudivě. Nejspíš by jim kromě
mě nikdo další nerozuměl.
Používáš principy, které ses
naučila při kresbě nebo jiné
výtvarné činnosti, i když pořizuješ fotograﬁe, byť třeba jen
na mobil?
Zora Sládková: Určitě, hned
první mě napadá kompozice.
To řeší každý, ať již rovnou, při
pořizování záběru, nebo posléze ořezem. A tady již narážíme
na to, co ve fotograﬁi či malbě
za jakých okolností lze, a co ne.
Když budu dělat malbu na papír, také jej pak mohu oříz-

Světlo a stín

nout. Ale u nataženého plátna
si to dovolit nemohu a promýšlet kompozici musím důkladně
předem. To je příklad situace,
kde se principy prolínají nebo
rozcházejí. Ale více na přednáškách, na které se oba moc
těšíme. dg, foto: Jan Šilar
INFO
Otevřené přednášky o teorii malby
a fotograﬁe
Světlo a stín: 25. listopadu
17.00–20.00
Kompozice: 10. ledna 17.00–20.00
Perspektiva: 7. února 17.00–20.00
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venského pohraniþí. A tato indicie nakonec
vedla k tomu, že byl ve þtvrtek 9. þervence
zatþen Václav Novák i s celou rodinou. Tvrdé podmínky vyšetĜování, kterému byla vystavena celá rodina Václava Nováka, vedly
k tomu, že 13. þervence je zatþen Jaroslav
Piskáþek pĜímo na svém pracovišti v ýKD.
Jeho manželka Antonie byla zatþena týž
den doma spoleþnČ se svou matkou Annou
Hruškovou. Zatknout zbývalo ještČ jejich
syna Miroslava. Ten byl zatþen až 17. þervence poté, co gestapo zjistilo, že se nachází
ve Stachách na ŠumavČ. Zde byl zatþen a odvezen k výslechĤm do Prahy.
Gestapo þleny rodiny Piskáþkových podrobilo tvrdým výslechĤm. Další stopy vyšetĜování tak vyústily k tomu, že 14. þervence
byl zatþen i blízký spolupracovník Jaroslava Piskáþka Jaroslav Smrž. Den nato jsou
zatþeni Jaroslav Starý a BĜetislav Bauman.
Václav Khodl byl zatþen 18. þervence.
Terezín a Mauthausen
Po ukonþení vyšetĜování byli manželé Piskáþkovi a Anna Hrušková odvezeni
do Malé pevnosti Terezín. Nevíme však, kdy
a zda celá rodina souþasnČ. Víme jen, že Jaroslav Piskáþek byl ještČ 10. Ĝíjna vyslýchán
pražským gestapem. Bylo to již v dobČ, kdy
celá rodina byla 5. Ĝíjna 1942 stanným soudem odsouzena k trestu smrti. Rozsudek
byl vykonán v koncentraþním táboĜe Mauthausen spoleþnČ s 262 þeskoslovenskými
vlastenci zapojenými do spolupráce s výsadkovými skupinami Anthropoid, Silver A,
Intransitive A Tin. Antonie Piskáþková byla
ranou do týla zavraždČna v 9:32. Její matka
v 11:10. Syn Miroslav v 16:42 a dvČ minuty
po nČm i jeho otec.
Vlastislav Janík
Redakce: Miroslav
Kuranda
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PĜíbČh rodiny Piskáþkových

655
455
197

jednoty ve Vysoþanech mČly i sousední sokolské jednoty v Libni a v KarlínČ. Hned
od poþátku se do þela jednoty dostali vážení
a známí obþané Vysoþan. Vlastního cviþištČ
se jednota doþkala v roce 1931. I to pĜispČlo
ke zvýšení poþtu þlenĤ a jednota získala další ¿nanþní prostĜedky pro svĤj rozvoj.
Na poþátku roku 1938, kdy se situace kolem
ýeskoslovenska stále více zhoršovala, zorganizovala župa Barákova „Brannou školu“.
Úkolem jejích absolventĤ bylo v jednotách
vytváĜet branné komise, které mČly sloužit
k zabezpeþení poĜádku v pĜípadČ oþekávané
války. Za vysoþanskou jednotu touto „školou“ prošel Jaroslav Piskáþek i jeho pozdČjší
blízký spolupracovník z doby okupace Jaroslav Smrž.
Vyvrcholení þinnosti Sokola ve Vysoþanech
v dobČ pĜed II. svČtovou válkou byla úþast
jednoty na X. všesokolském sletu, který se
konal v roce 1938. Vysoþanskou jednotu
tehdy vedl Jaroslav Piskáþek, který byl jejím náþelníkem od roku 1937 a zároveĖ v té
dobČ zastával i funkci zástupce náþelníka
v župČ BarákovČ a župního vedoucího prostého tČlocviku.

Nová ulice v Praze 9 nese název Piskáþkova. Jaroslav Piskáþek byl velmi významným spolupracovníkem paraskupiny ATHROPOID. Zasloužil se o to, že
celý operaþní materiál byl bezpeþnČ uschován v Praze a ani po jeho zatþení se
nedostal do rukou NČmcĤ. K podpoĜe všech parašutistĤ dokázal podchytit þleny Obce sokolské ze župy Barákovy. BezprostĜednČ po atentátu poskytl nezištnČ pomoc Janu Kubišovi. I pĜi výsleších projevil velkou míru stateþnosti. To je
vidČt z kusých výpovČdí, zaznamenaných v posledním výslechovém protokolu
z 10. Ĝíjna 1942, kde jmenuje jen své spolupracovníky, o kterých vČdČl, že jsou
zatþeni. To samozĜejmČ platí i o jeho rodinČ.

Mládí
Jaroslav Piskáþek se narodil 3. kvČtna 1897
v Praze Vysoþanech v þp. 148. Po vystudování
školy technického smČru zaþal pracovat ve vysoþanské továrnČ ýeskomoravská Kolben a DanČk. S Vysoþany spojil nejen život profesní, ale
i osobní. 5. dubna 1924 se totiž oženil s Antonií
Hruškovou, narozenou 8. þervna 1900.
31. bĜezna 1927 se manželĤm Piskáþkovým
narodil na Novém MČstČ u sv. ApolináĜe jediný syn Miroslav a manželé se pĜestČhovali
do domu v ulici Na BĜehu 15. Po narození
syna Miroslava paní Piskáþková zanechala
svého zamČstnání ve ¿rmČ Medika a stala se
ženou v domácnosti. Starala se nejen o svého
syna, ale i o svoji matku Annu Hruškovou.
Sokol
Velmi dĤležitou roli v rodinČ manželĤ
Piskáþkových hrál Sokol. PodnČt k založení
Sokola ve Vysoþanech vzešel od úĜedníkĤ
pracujících ve strojírnách Kolben a spol.
a od místních živnostníkĤ, kteĜí podle pĜíkladu z jiných jednot pomohli ¿nanþními
prostĜedky k tomu, že mohl být vysoþanský
Sokol založen v roce 1889 a stal se souþástí
župy Barákovy. Nemalou zásluhu na vznik
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krev. PĜestože byl takto velmi nápadný,
hned poté, co JindĜiška Nováková pĜivedla
kolo do dvora domu, opustil Jan Kubiš byt
Novákových. Paní Novákové se ještČ zeptal,
jak se dostane na Žižkov. Jak však opustil
jejich byt, rozmyslel si cíl své cesty a vyrazil k Piskáþkovým do Vysoþan. V pozdních
odpoledních hodinách asi proto, že uvážil,
že zranČní oka je vážnČjšího charakteru, než
si myslel, požádal Jaroslava Piskáþka „zda
by nezašel za dr. Lyþkou, protože potĜebuje
ošetĜit oko“. Jaroslav Piskáþek však osobnČ
BĜetislava Lyþku neznal. Proto se Piskáþek
vypravil za Augustínem Oktábcem s prosbou, aby zašel za MUDr. Lyþkou a požádal
jej o návštČvu ve Vysoþanech, kde by mohl
Jana Kubiše ošetĜit. MUDr. Lyþka se v podveþerních hodinách opravdu k Piskáþkovým
dostavil a Kubišovi oko ošetĜil.
Nebyla to však poslední návštČva u Piskáþkových v tento den. V podveþer se dostavili
k Piskáþkovým i manželé Novákovi. Ti se
s Jaroslavem Piskáþkem pĜišli domluvit,
jakým zpĤsobem z LibnČ odstraní kolo, které tam zanechal Jan Kubiš. Z jejich jednání
pak vzešlo Ĝešení, že syn Miroslav pro toto
kolo ještČ 27. kvČtna došel a pĜedal jej hned
jeho majiteli Jaroslavu Smržovi, od kterého
mČli kolo parašutisté zapĤjþeno.
V den atentátu nastala ještČ jedna zatČžkávací zkouška. V noci z 27. na 28. kvČtna byla
spuštČna policejní akce, která nemČla v historii Prahy obdoby. Zmobilizované nČmecké
i þeské policejní jednotky provádČly systematicky kontroly po bytových domech s cílem vypátrat vykonavatele atentátu. Výsledek této monstrózní policejní akce byl chabý
a k vypátrání parašutistĤ nevedl. Noc strávil
Jan Kubiš u rodiny Piskáþkových. Hned
druhý den se však pĜesunul do krypty kostela sv. Cyrila a MetodČje v ResslovČ ulici.
Zatþení
Z vyhodnocování dosavadních poznatkĤ
z vyšetĜování atentátu bylo zjištČno, že pomoc parašutistĤm poskytovaly rodiny, které
byly vystČhovány v roce 1938 z þeskoslo-
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Rokytka

PĜíchod parašutistĤ do protektorátu
Na konci prosince roku 1941 jsou do protektorátu pĜi jednom operaþním letu vysazeny
tĜi výsadkové skupiny. U Nehvizd skupina
ANTHROPOID, u Senic u PodČbrad skupina
Silver A a u Kasaliþek skupina Silver B. Skupina ANTHROPOID ve složení rtm. Josef
Gabþík a rtm. Jan Kubiš ukryla po vysazení svĤj operaþní materiál v zahradní boudČ
Antonína Sedláþka a vyrazila ráno na svoje
záchytné adresy. Bez problémĤ se uchytila
u železniþního zamČstnance Václava Stehlíka v Rokycanech, i v Plzni u penzionovaného policejního komisaĜe Václava Krále. Díky
jeho známému Janu Bejblovi dostávají parašutisté kontakt na Václava RĤtu a pĜemísĢují se do Prahy, kde mČlo být i jejich vlastní
místo pĤsobení.
Na adrese u RĤtových pobývají oba parašutisté do 5. ledna 1942. Tehdy alespoĖ podle
Heinze Pannwitze se u RĤtových v bytČ náhodnČ objevil Jan Zelenka-Hajský, jejich
soused, aby si u Václava RĤty „objednal
soupravy poštovních známek“ a RĤta ho seznámil pĜi této pĜíležitosti s faktem, že má
v bytČ ukryty parašutisty. Od tohoto data se
tak oba parašutisté dostávají do plné péþe
sokolské odbojové organizace.
Jan Zelenka-Hajský neprodlenČ informoval
o pĜíchodu parašutistĤ svého známého Václava Nováka. Toho dĤvČrnČ znal ze svého
pĤsobení ve funkci starosty Sokolské župy
Krušnohorské-KukáĖovy, protože v tu dobu
Václav Novák v župČ vykonával funkci župního náþelníka. Oba pak po záboru þeskoslovenského pohraniþí v roce 1938 byli ze svých
domovĤ vyhnáni a nové bydlištČ našli v Praze.
Václav Novák pak o této skuteþnosti Ĝekl Jaroslavu Piskáþkovi a ten mohl pozdČji prohlásit: „Asi nČkdy v lednu 1942 jsem zjistil
od bývalých þlenĤ Sokola Nováka a Zelenky,
že v protektorátu se zdržují agenti-parašutisté, kteĜí zde mají provést vojenské úkoly.“
Oslovení Piskáþka pravdČpodobnČ nebylo
náhodné. Vysazení parašutistĤ Josefa Gabþíka a Jana Kubiše probČhlo v Nehvizdech

a na tuto vČtev þlenské základny župy Barákovy mČl kontakt Jaroslav Piskáþek.
Václav Novák s Janem Zelenkou dospČli
k názoru, že je potĜeba do podpory parašutistĤ zahrnout širší okruh sokolských
þinovníkĤ. K tomu jim opČt pomáhá Jaroslav Piskáþek, protože sám seznamuje
s uvedenými skuteþnostmi Františka Hejla,
jak je uvedeno v dochovaném výslechovém
protokolu. „V lednu 1942 jsem se dozvČdČl
od Piskáþka, jehož jsem znal již delší þas, že
v protektorátu ýechy a Morava se zdržují
agenti-parašutisté, kteĜí zde mají vyĜídit nČjaký vojenský úkol.“ SoubČžnČ s Františkem
Hejlem je do informace o pĜítomnosti parašutistĤ v Praze zasvČcen i Antonín Oktábec.
Ten si hned vzal za úkol pozvat na domluvenou schĤzku s Novákem a Piskáþkem již
do vČcí zasvČceného Františka Hejla: „Já
(Fr. Hejl pozn. autora) sám jsem mČl v lednu 1942 telefonický rozhovor s Oktábcem,
který mne pozval k poradČ. Já jsem navrhl
Oktábcovi, jehož jsem znal léta z ještČ legálnČ existujícího Sokola, aby se ta porada
konala u mne v kanceláĜi. BČhem porady
mČla být prodiskutována podpora, respektive ubytování agentĤ-parašutistĤ. Celkem se
na poradu dostavili: Oktábec, Novák, Piskáþek a já. PĜi této poradČ jsem se také dozvČdČl, že agenti-parašutisté pĜišli z Londýna.“
Od této schĤzky se tedy rozvinula nebývale
velká akce pomoci parašutistĤm, která byla
ukonþena až selháním Karla ýurdy z paraskupiny OUT DISTANCE.
Jaroslav Piskáþek také Františka Hejla
požádal, když šli spoleþnČ z této schĤzky,
„o peníze pro již ubytované agenty-parašutisty. Já jsem Piskáþkovi vydal obnos 1000
korun k podpoĜe agentĤ-parašutistĤ a také
pozdČji jsem mu dal pro stejný úþel 1000 korun. CelkovČ jsem tedy daroval pro podporu
agentĤ-parašutistĤ pĜišlých z Londýna obnos 2000 korun. Peníze pocházely od Vacína, který mezitím již zemĜel v nČjakém koncentraþním táboĜe. Svého þasu mi ty peníze
dal na podporu sokolských rodin v nouzi.“
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ské pojišĢovnČ v Praze II, Švehlovo nábĜ. Nyní
víme, že to byli soudruzi Falta a Minif, kteĜí
ochotnČ obstarali pracovní knížky pro všechny parašutisty… Když koncem února byly pracovní knížky pro ony dva mládence vystaveny,
pĜivedl je Jarka Piskáþek ke mnČ do ordinace,
kde jsem dal obČma falešné nemocenské legitimace jako práce neschopné. Prvního pĜihlásil jsem na jméno Josef Strnad s diagnózou
„vĜed na dvanácterníku“. Tento bydlel u rodiny ve Vysoþanech, Waldecká ulice. Druhého
jsem pĜihlásil na jméno František Procházka
s diagnózou „zánČt žluþníku“. Bydlel rovnČž
ve Vysoþanech, a to u rodiny Piskáþkovy v ulici Na BĜehu. Tato opatĜení jsem uþinil proto,
aby se mohli volnČ pohybovat.“
Nakonec se do Ĝady podporovatelĤ parašutistĤ zapojila i matka Antonie Piskáþkové,
paní Anna Hrušková. Ta bydlela ve stejné
ulici jako manželé Piskáþkovi, ale v þísle 97.
Hrušková mČla kontakty na þleny ýerveného
kĜíže a od nich získávala potravinové lístky.
Pozadu nezĤstal ani syn manželĤ Piskáþkových Miroslav. Ten v té dobČ studoval na IV.
reálném gymnáziu v Praze VIII v Libni.
Shodou okolností do stejného gymnázia docházel syn Jana Zelenky-Hajského Jan Milíþ
i syn Václava RĤty JiĜí. Je tedy velmi pravdČpodobné, že proud informací od Zelenky
Hajského k Jaroslavu Piskáþkovi a obrácenČ
pĜicházel i touto cestou.
Atentát
Po vykonání útoku na zastupujícího Ĝíšského protektora Reinharda Heydricha Kubiš
opustil místo þinu na kole smČrem do LibnČ k bytu rodiny Novákových. Zastavil se až
pĜed prodejnou obuvi BaĢa na rohu Slavatovy a Primátorské ulice. Zde odložil kolo
a pČšky odešel k Novákovým. Paní Nováková, když se od nČj dozvČdČla, že nechal
odložené kolo na tomto místČ, hned pro nČj
poslala dceru JindĜišku. Ta kolo odvedla
do dvora jejich domu. Mezitím Marie Nováková dala Janu Kubišovi novou košili,
protože ta jeho byla na více místech propálená. Ze zranČného oka mu poĜád tekla
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Vše pro parašutisty
Jaroslav Piskáþek krátce poté, co navázal
kontakt s parašutisty, zapojil do celého dČní
koncem ledna 1942 svého kolegu ze Sokola
Jaroslava Smrže.
NejdĜíve však bylo potĜeba ještČ doléþit zranČní rtm. Josefa Gabþíka zpĤsobené pĜi vysazení v Nehvizdech. Proto Jaroslav Piskáþek
pĜivedl Josefa Gabþíka k MUDr. Stanislavu
Hrubému, jejich rodinnému lékaĜi: „NČkdy
v lednu 1942 pĜivedl ke mnČ mĤj starý pacient Jarka Piskáþek, muže, který mČl vyvrtnutý palec na levé noze. OšetĜil jsem jej, aniž
jsem se na nČco ptal.“
Piskáþek spoleþnČ s Novákem se do podpory
dvou parašutistĤ intenzivnČ zapojili. Byli si
ale jasnČ vČdomi, že jen jejich síly k podpoĜe
obou parašutistĤ nestaþí. Všechno v té dobČ
od potravin po obleþení bylo na lístky. Proto
do okruhu podporovatelĤ bylo potĜeba zapojit širší okruh lidí. Václav Novák proto zamíĜil na MČlník, kde mohl aktivovat místní
sokolské þinovníky.
Jaroslav Piskáþek se naopak v lednu roku 1942
vypravil do Neratovic. Zde dobĜe znal místního župního starostu obce sokolské Jaroslava
ěepu. Ten však byl již 8. Ĝíjna 1941 v rámci
„akce Sokol“ zatþen. Proto se pravdČpodobnČ pĜes jeho dceru Jaroslavu obrátil na jejího
manžela Václava Šulce, který kolem sebe soustĜedil okruh známých, kteĜí se rovnČž zapojili
do potravinové, materiální a ¿nanþní pomoci
parašutistĤm. Jsou to sokolové z Neratovic,
Kostelce nad Labem, Všetat a PĜívor.
Legalizace pobytu
SouþasnČ s materiálním zabezpeþením života
parašutistĤ bylo pĜikroþeno k legalizaci jejich
pobytu v protektorátu. O to se významnČ zasloužil MUDr. Stanislav Hrubý. „Zaþátkem
února pĜišel Piskáþek…, že má v ochranČ dva
parašutisty z Anglie, kteĜí mají velká poslání,
že je tudíž zapotĜebí se o nČ postarati. Obþanské legitimace mČli, proþež Khodlových jsem
radil k zaopatĜení pracovních knížek, aby byli
dostateþnČ kryti. Doporuþil jsem obrátiti se
na nČkoho ze známých v Okresní nemocen-
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Robert Zappe: „Peníze nekazí charakter,
jen zesilují, co v nás už je“
Přednášky Roberta Zappe v Obecním domě ve Vysočanech v listopadu.
Robert Zappe dělal v životě
už ledasco. Realitního makléře, instruktora teambuildingových akcí, instruktora
v lanovém centru, na raftech
i na skalách, seřizovače nebo
i dělníka v třísměnném provoze v továrně na autodíly.
Jak však říká: „Nikde jsem se
nenaučil a ani mi nikdo nenabídnul pomoc s pochopením
toho, kdo jsem.“ K tomu se
dobral až velmi složitou cestou
sebepoznávání. Dnes pořádá
přednášky, pomocí kterých
pomáhá se sebepoznáním
ostatním a nevyhýbá se ani
tématu peněz, které jsou
v současném světě od našich
životů neoddělitelné. Některé
z těchto přednášek můžete
v listopadu navštívit v Obecním domě ve Vysočanech.
Mohl bys čtenářům prozradit,
o co v tvých přednáškách jde
a co se v nich mohou naučit?
Já se vlastně primárně zabývám novým, mnohem
tvořivějším, smysluplnějším
a efektivním pohledem na život a všechno, co nám přináší.
Abych nekroužil okolo, dám
jasný a hodně jednoduchý příklad ze svého života. Po škole
jsem vzal práci, která pro mě
byla opravdu špatná a nebylo
za ni ani moc peněz. A vydržel
jsem v ní osm let. Moje myšlenky se točily okolo toho, že
nemám zkušenosti, schopnosti, a dokonce ani zdravotní
stav na to, abych dělal něco
lepšího. V nejhorších chvílích
jsem se dokonce ptal na takové to „proč já?“. Nakonec
jsem byl až tak zoufalý, že se
ve mně něco posunulo a já si
začal pokládat lepší otázky.
Otázky ve smyslu „Co můžu

udělat proto, abych dělal něco
zajímavějšího, něco, co mě
bude bavit “. A věci se začaly opravdu měnit. Takové
zaseknutí je snadné vidět
u ostatních (jak rádi poradíme
druhým...). U nás samých je to
nejtěžší, jsme vůči sobě slepí.
A já pomáhám lidem, aby to
viděli sami na sobě, kde a jak
zůstávají zaseklí. Důležitou
součástí mého života je tvořit
nové a lepší možnosti pro sebe
a všechny lidi, se kterými se
potkám, pokud o to tedy mají
zájem. Jednoduše řečeno, se
mnou se lidé můžou naučit
se dívat na svůj život novýma
očima. A tím to celé vlastně
teprve začíná, ale o tom snad
někdy jindy.
S jakou otázkou se na tebe absolventi tvých „kurzů“ nejčastěji obracejí a jaká je tvoje první
rada?
Základem mojí práce je individuální přístup a řešení, tak
ty otázky bývají hodně různé.
Zajímají mě konkrétní okolnosti každého jednotlivého
života. Ale takovou základní
otázkou potom, co se lidé
upřímně a otevřeně podívají
na svůj život, je: „No jo, a co
teď s tím?“ Moje první rada

bývá zpomalit. Žijeme v rychlém světě, okolo nás je hodně stresu, schopnost udržet
pozornost a řešit jednu konkrétní věc stále klesá. Něco se
mi v životě stane a já, už tak
ve stresu, se začnu stresovat
ještě víc. Toužím po rychlém
řešení a podle povahy vezmu
problém útokem, uteču před
ním nebo dělám, že neexistuje. A takto stále dokola.
Důležité je umět se zastavit
v přítomnosti, párkrát se třeba
zhluboka nadechnout, uznat
že se ta konkrétní věc děje,
a z této pozice se začít ptát, jak
nejlépe to vyřešit. Prosté, ale
ne jednoduché.
Předpokládám, že tvůj pohled
na peníze se během života dost
zásadně změnil. Můžeš tuto
změnu popsat?

Toto je docela citlivé, protože
se to týká rodičů, tak se o to
jen otřu. Při živých setkáních
pak jdu do hloubky. Naučil
jsem se, že peníze jsou něco,
co my nemáme, že existuje
určitá zvláštní kasta lidí, která
peníze má. My nevíme, jak
se to dělá. A taky to, že peníze jsou špatné a mají je jen
zloději. Je toho ale mnohem
víc, každý z nás k tomu má
své naučené vzorce… Teď už
vnímám peníze jako druh
energie, která může živit naše
sny, naše touhy, být užitečný,
dosáhnout něčeho prospěšného. Peníze určitě nekazí
charakter, jak se říká, peníze
zesilují to, co už v nás je. A to
je bohužel často strach. Můžeme je tedy použít i jako nástroj
seberozvoje a pěstování úcty
a lásky k sobě, jako ukazatel
sebehodnoty. Velké téma,
hodně tu zjednodušuji.
Jakou nejzbytečnější věc sis kdy
koupil?
Oranžové módní boty. Bylo to
v Barceloně na svatební cestě.
Já věděl, že ta barva není pro
mě, ale mojí ženě se líbily.
Nenosil jsem je. Nakonec jsem
je obarvil nahnědo, a když
jsem je začal nosit, něco v nich
prasklo a jsou na vyhození.
Text a foto: dg

Dostali jste v práci výpovďĊ? KonĀí vám
smlouva na dobu urĀitou? NeĀekejte, až
vám pracovní pomďr skonĀí.
ObraĢte se na nejbližší kontaktní pracovištČ ÚP ýR a zaevidujte se jako
ZÁJEMCE O ZAMċSTNÁNÍ.

P Ř E D N Á Š K Y R O B E RTA Z A P P E

JAK NA PENÍZE, ABY NÁM S NIMI BYLO DOBŘE A PŘIBÝVALY
Kdy: pondělí 8. listopadu 17.30–19.30
Cena: 350 Kč (nutno uhradit pět dní před konáním)
Seminář na složité a kontroverzní téma. Co peníze jsou a co vlastně vůbec
ne? Jaký k nim máme vztah a co to o nás vypovídá? Odstraňování škodlivých
představ a objevování nových pohledů.
JAK ŽÍT ZDRAVĚ A PŘITOM SE NEOMEZOVAT
Kdy: pondělí 22. listopadu 17.30–19.30
Cena: 350 Kč (nutno uhradit pět dní před konáním)
Diskuzní seminář na téma zásadního vlivu emocí na lidské zdraví. Emoce jako
zpravodaj a průvodce našeho podvědomí. Řešení konkrétních příkladů, zaměření na zážitky a vhledy. Prostor pro diskuzi a dotazy.

L I S T O PAD

2 0 2 1

Zeptejte se na projekt
OUTPLACEMENT
Projekt Outplacement (OUT), reg. þ. CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176.

KDE SE DOZVÍTE VÍCE INFORMACÍ?
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

na nejbližším kontaktním pracovišti ÚĜadu práce ýR
na webu ÚP ýR www.uradprace.cz
napište nám na outplacement@uradprace.cz
zavolejte nám 800 77 99 00 (bezplatná linka Call centra ÚP ýR)
www.facebook.com/uradprace.cr
instagram.com/uradprace.cr

www.uradprace.cz

DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

M Ě S T S K É

Č Á S T I

PRAHA

9

23

I N F O R M A C E

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

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

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: 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

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

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

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

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA
Pobočka Prosek
Měšická 806/3
pondělí 13-19 hodin
úterý 9-16 hodin
středa 13-19 hodin
Římskokatolická farnost při kostele
sv. Václava, U Proseckého kostela 3/5,
Praha 9 - Prosek, tel.: 605 570 012
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 18.00; neděle 10.00, 18.00
Mimořádné bohoslužby naleznou zájemci
spolu s dalšími informacemi na webu
farnosti: http://farnostprosek.cz/

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

S VAT Y N Ě K R I S TA K R Á L E

EVANGELICKÁ CÍRKEV

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

POLICIE ČR 158
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Římskokatolická farnost při Svatyni Krista
Krále, Kolbenova 658/14,
Praha 9 - Vysočany, tel.: 283 892 404
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 17.00, neděle 8.30

M ĚS TS K É
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Policie ČR, Místní oddělení
Prosek

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

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

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

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

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

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

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

L IS TOPAD
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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. 
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
datum

počet VOK

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY PROSINEC
datum

počet VOK

4. 12.

2

11. 12.

2

18. 12.

2

čas

stanoviště

8:00 – 12:00

Hrdlořezská 43

9:00 – 13:00

Vysočanská 85

8:00 – 12:00

Měšická x Novoborská

9:00 – 13:00

Vysočanská 39

8:00 – 12:00

Rumburská x Litvínovská

9:00 – 13:00

Vysočanská 113

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
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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-500509/03
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www.ceskydomov.cz
r2_komercni_prostory_pulstrana_layout.indd 2
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Z jubilejní Svatováclavské pouti na Proseku
Podzimní Svatováclavská
pouť na Proseku se uskutečnila 25. a 26. září 2021
v okolí kostela sv. Václava.
Bohatý kulturní program připravila potřicáté městská část
Praha 9 za podpory partnerů
– České spořitelny a Pražské
teplárenské. I letos byla pouť
spojena s Vysočanským vinobraním, které se na vinici Máchalka konalo po dvaadvacáté.
Na pouťovém pódiu vystoupili např. žáci Základní
umělecké školy na Proseku,
Krajanka Václava Hlaváčka, Vladimír Hron, Debbi
s kapelou, Pískomil se vrací,
Třehusk, cimbálová muzika
Haraﬁca a Michal David. Dva
dny to žilo také na historické
scéně za kostelem, kde nechyběl ani kníže Václav a jeho
družina. Kromě pouťových
atrakcí čekaly na nejmenší návštěvníky divadelní představení. Zkrátka jubilejní pouť se
opravdu vydařila. Text a foto: red

Prosecký podzim
letos krásně zvonil

Senioři přichází na chuť
moderním technologiím

Dveře volného času dokořán byl podtitul letošního odpoledne
v parku Přátelství, kde se 19. září konal 13. ročník Proseckého podzimu.

V Kulturně aktivizačním centru pro seniory v Harrachovské
ulici byl říjen věnován vzdělávání. Dříve narození se zaměřili
na ovládání chytrého telefonu, práci na počítači a vyhledávání
na internetu.

Partnerem tradiční akce městské části Praha 9 byla Pražská
teplárenská. Volnočasové
aktivity z nejrůznějších oblastí, které si tu děti mohly
L I S T O PAD
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vyzkoušet, jim umožnily, aby
si pak vybraly „svůj“ zájmový
kroužek.
Večerní koncert patřil melodiím, které rozezněly 57 zvonů
Pražské mobilní zvonohry
Petra Rudolfa Manouška. Hrál
carillonér Radek Rejšek. Text
a foto: mk

Všichni účastnici přišli s velkou dávkou odvahy, motivace
a trpělivosti. Mnozí se narodili v době, kdy běžel rozhlas
po drátě a telefon byl jen
na poště. Dnes je svět digitalizovaný a spousta věcí funguje
pouze elektronicky. A mnoho
DEV ÍTKA
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seniorů se chce v moderních
technologiích vzdělávat a nechce zaostávat. Poděkování
patří mladým lektorům dobrovolníkům za skvělé vedení
kurzů. Vždy při nich panuje
dobrá nálada a na jednom
z kurzů dokonce mladá lektorka zahrála na dudy. Text
a foto: Andrea Dunděrová
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Podzimní dobroty z hrnečku ve Fénixu
V Nákupním centru Fénix se ve čtvrtek 14. října 2021 uskutečnil druhý ročník oblíbené akce Podzimní dobroty z hrnečku.
Pro všechny naše sousedy
z Vysočan a okolí jsme připravili společně s našimi prodejci
ochutnávkové odpoledne plné
dobrého jídla a pití. S originálním Fénix hrnkem mohli
návštěvníci akce za kupony
zakoupené v infostánku vybírat a degustovat zajímavé
nabídky pokrmů a nápojů.
Z české kuchyně to byla výborná gulášovka od Prima
Bašty, vietnamskou hovězí
polévku Pho Bo nabízelo Sumo
Sushi. Kdo měl chuť na sladké,
mohl ochutnat čokoládovou
palačinku z Kavárny Creperie
nebo kavárenské rohlíčky
z Merhautova pekařství. Lahodnou kávu s makovcem
podávala Costa Coﬀee. Vitamínové freshe si připravilo

Odpoledne nejen
s draky na Krocínce
Po dlouhé covidové době se
mohla v Mateřské škole Pod
Krocínkou konat zahradní akce
s dětmi a jejich rodiči. A jak
jinak na podzim než s draky.

Děti plnily několik dračích
disciplín a za to je čekala zasloužená odměna. Na závěr
akce se konal tradiční táborák
spojený s opékáním buřtů. Dík
patří všem rodičům za velkou
účast.
Další akce se v mateřské
škole Pod Krocínkou uskuteční 1. listopadu. Bude se strašidýlky. Text a foto: Markéta Pechová
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Fruitisimo, jogurtové nápoje
byly v nabídce od La Formaggerie. Na zahřátí nechyběly

ani horké čaje z Oxalisu.
Různé druhy pizzy nabízela restaurace Pizza & Café.

Klasické indické placky ze
Satyamu, jarní závitky z Veganlandu nebo mix asijských
pochoutek od S Hůlkama, to
bylo zastoupení orientální kuchyně. Nechyběl ani oblíbený
fotokoutek a workshopy se
superpotravinami na posílení
imunity.
Účast byla vysoká a už teď
se těšíme na příští ročník.
A kdo měl ještě čas na nákupy, mohl využít zajímavých
nabídek z Knížky plné výhod.
Pro všechny, kdo nestihli tuto
akci, už připravujeme další
vydání.
V listopadu vás zveme na čaj
a kávu zdarma, a to každé
pondělí od 7.30 do 10.00.
Fénix, váš dobrý soused. Text
a foto: hb

Prosečtí sokolové spolu v pohybu
O Svatováclavské pouti a v Evropském týdnu sportu #BeActive Sokol spolu v pohybu uspořádala
Tělocvičná jednota Sokol Prosek orientační závod Pohádkovým lesem. Konal se 25. a 26. září 2021.
Pohádkový les byl rozdělen
na dva nezávislé okruhy, malý
okruh pro předškoláky a velký
závodní okruh. Malý okruh
probíhal v okolí Proseckého
rybníčka a děti na jednotlivých stanovištích plnily
uložené úkoly. Velký okruh
s hádankami z klasických
českých pohádek a ze zlatého
fondu české kinematograﬁe
vedl od Proseckého rybníčka
do parku Podviní a zpět přes
lesopark v okolí bobové dráhy do Proseckých skal. Trasa
orientačního závodu měřila
3,4 km s převýšením 93 metrů
a měla soutěžící nejen pobavit, ale také ukázat příjemnou
procházku lesními úseky
z Proseka do Vysočan.
Závod úspěšně dokončilo
více než 200 účastníků, kteří
odeslali správné znění tajenky
prostřednictvím webového
formuláře. Tajenka zněla:
„Karel Jaromír Erben chtěl
ukázat, že divukrásný obraz
tvořivé síly a života českého
lidu poskytují právě české pohádky!“
Všichni, kteří se do soutěže
zaregistrovali nebo potkali cestou sokolskou hlídku,
dostali drobné věcné ceny.
V průběhu akce byla zahrada
sokolovny Tělocvičné jednoty
Sokol Prosek proměněna v interaktivní Pohádkovou zahra-
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du a za podpory MČ Praha 9
se tu odehrálo několik loutkových divadelních představení.
Během dvou dnů je zhlédlo
bezmála 300 nejmenších diváků. Text a foto: Kamila Petrů
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Do síně slávy Českého ragby vstoupil
jako čtvrtý ragbista Bruno Kudrna z Pragy
V poločase přátelského mezistátního utkání Česko–Německo v ragby proběhla v sobotu 2. října 2021 v Praze-Petrovicích
malá slavnost, při které ragbyová legenda Bruno Kudrna převzal plaketu, jež potvrdila skutečnost, že patří do síně slávy
českého ragby.

Legendy českého ragby Bruno Kudrna a Eduard Krützner senior

Plaketa člena síně slávy českého ragby, kterou převzal Bruno Kudrna

Síň slávy se tak rozšířila ze
tří legend na čtyři. Shodou
okolností se všichni čtyři –
Eduard Krützner senior, Václav Horáček, Jaromír Kourek
a nyní i Bruno Kudrna – znají
jako spoluhráči z reprezentace
ze sedmdesátých a osmdesátých let a z ligových derby
Praga – Sparta zase jako protihráči.
Po skončení utkání Česko–Německo (17:49) jsme
čerstvého obyvatele síně slávy
českého ragby potkali v kruhu přátel z Pragy Eduarda
Krütznera seniora a spolu-

Dlouholetý kapitán ragbyového ligového týmu Pragy,
s kterým získal v letech 1972,
dále 1982 až 1984 a 1986 až
1988 sedm mistrovských titulů.
Kapitán reprezentace, za kterou odehrál přes padesát
utkání.
Šestinásobný ragbista Československa z let 1974, 1977,
1979, 1981, 1982, 1986.
Po skončení hráčské kariéry působil jako trenér Pragy
v letech 1988 až 1992 a tuto
činnost zakončil jako kouč
mistrovského týmu. Poté tré-

hráče z reprezentace i z klubu
Karla Brejly.
„Všichni tři, kteří tady stojíme, si pamatujeme, že jsme
nad ragbisty Německa vyhrávali. Doufám, že se třeba někdy
návratu českého ragby mezi
patnáct nejlepších ragbyových
týmů Evropy dožijeme a nad
německými ragbisty opět vyhrajeme,“ prohlásil s úsměvem
ragbista, jehož přátelé nijak
jinak neosloví než Bužajsi.

A vy jste kdo?
Ing. Bruno Kudrna
19. srpna 1951

noval i seniorskou reprezentaci v letech 1990 až 1995 a ještě
v letech 1997 až 1999 trénoval
sedmičkovou českou reprezentaci.
Prezident České rugbyové
unie (1999-2003 a 2009-2013)
a rovněž Pragy.
Dlouholetý člen pléna Českého
olympijského výboru.
Český zástupce v mezinárodních ragbyových federacích IRB
a komisař delegovaný na utkání pořádaných Rugby Europe.
Významný dlouholetý mecenáš Pragy. Text a foto: Petr Skála,
ceskeragby.cz

Mistrovství světa v ledním hokeji 2024 zase na devítce
Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji se bude konat v roce
2024 od 10. do 26. května v O2 areně Praha, Českomoravská
2345/19.
Souhlas s pořádáním tohoto
vrcholného sportovního podniku vyslovila Rada MČ Praha 9 na svém zasedání 20. září
letošního roku. Souhlas obce,
na jejímž území se pořádá,
vyžaduje metodika přípravy
žádosti k významným sportovním akcím mimořádné
důležitosti.
Naposledy se mistrovství
světa v ledním hokeji konalo
v České republice v roce 2015.
Jednalo se v pořadí o 79. podnik a uskutečnil se od 1. do
L I S T O PAD
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17. května 2015. Turnaj se
odehrával v Praze a Ostravě.
Tehdy se mistrovství světa
v Praze pořádalo už po desáté (1933, 1938, 1947, 1959,
1972, 1978, 1985, 1992, 2004),
v Ostravě potřetí (1959, 2004).
Turnaje se zúčastnilo celkem
16 týmů, 14 nejlepších z minulého mistrovství a dva postupující z minulého ročníku
skupiny A divize 1 - Slovinsko a Rakousko.
Šampionát vyhrála Kanada,
která vstřelila soupeřům celkem

66 branek. Kanada zároveň
získala speciální prémii milion
franků za to, že na turnaji vyhrála všechny zápasy v základní
DEV ÍTKA
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hrací době. Druhé místo obsadilo Rusko a třetí USA. Český tým
skončil, stejně jako na MS
2014 v Minsku, čtvrtý. red
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A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz
mob. 602 386 895

SC-400906/11

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

BYDLÍM TADY S VÁMI
Mgr. Vladimíra Halperin Matoušková

časopis všech Pražanů

Realitní makléřka
+420 773 020 207

www.nasepraha.cz

4 You II

RYCHLE
A PRECIZNĚ

SC-500660/01

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

SC-400921/11

Tel.: 737 017 035

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ
SC-500674/01

Mytí oken, čištění
koberců, sedaček
a čalouněného nábytku

SC-400878/12

vladimira.halperinmatouskova@re-max.cz

www.ceskydomov.cz

MUZIKÁL

FRANK
WILDHORN
WILDHORN
HUDBA

JACK
MURPHY
TEXTY

NORMAN
ALLEN
LIBRETO

GABRIEL
BARRE
REŽIE

KARLA GOTTA
scénář
SAG VA N T O F I
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NV[JLÈMVˇBTS̐äÓ

2 0 2 1

Partner muzikálu
ˇBTS̐äÓ

SC-500684/01

Hlavní mediální
partner
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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.

SC-500533/04
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Zastavte se pro
pravé vyzrálé
hovězí v Meatpointu
přímo u tramvajové
zastávky
Ocelářská!
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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.

re
k

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.

Pá

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-

zd

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.

