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Pod městem leží evropský unikát
 Cesta za splněním
klimatického plánu
by měla výjimečnou
technologii chránit
nikoli likvidovat.

Domovní kotelny by
mohly zvýšit emisní
zátěž v metropoli
Dálková výroba tepla je
ekologickým řešením, které
pomáhá snižovat emisní
zátěž ve městě. Pro jeho
obyvatele znamená zároveň
komfort, pohodlí a bezúdržbovost. Pro radní zase
jediný rozumný způsob, jak
splnit klimatický plán Prahy
bez zbrklého přepřahání na
pálení fosilního plynu v domovních kotelnách. Úplným

SC-500613/07

Pod Prahou leží rozsáhlá
teplárenská soustava jakou
má málo měst na světě. Síť
tepen zásobujících hlavní město teplem je zcela
unikátní a patří k největším
a nejvýznamnějším dílům
evropského teplárenství.
Její součástí je více než 700
kilometrů tepelných sítí,
které provozuje společnost
Veolia. Jenom tepnami
Pražské teplárenské ze skupiny Veolia napojenými na
mimopražský zdroj proudí
170 tisíc kubíků horké vody,
což je pro představu asi 80
plaveckých bazénů.

nahrazením sítě tepen dálkového vytápění domovními
nebo blokovými kotelnami
by se totiž zhoršila emisní
situace téměř na polovině
rozlohy Prahy! Uvnitř hlavního města by se tak vyprodukovalo až 207 tun emisí
oxidů dusíku ročně a nízké
komíny domovních kotelen
by nedokázaly dostatečně
rozptýlit spaliny do ovzduší.

To znamená, že téměř polovina Prahy by začala dýchat
horší vzduch.
Centrální vytápění
z odpadu
Dálkové vytápění umožňuje
využít i tepla z nerecyklovatelného odpadu, který by
jinak skončil na skládkách.
Zdrojem je Zařízení pro
energetické využití odpa-

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
stanice pestrými barvami.
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dů Malešice (ZEVO). Ročně
smysluplně zpracuje 31 tisíc
vagónů komunálního odpadu z celé Prahy a díky síti
teplárenských tepen vyhřeje
20 tisíc domácností a několik 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.
Odpojování od dálkového
vytápění je likvidační
Historie pražských teplárenských tepen se začala psát
v areálu bývalé Elektrárny
Holešovice již v roce 1928.
Ročně se na ně připojí 4500
nových domácností, celkově
pak tepny provozované společností Veolia zásobují více
než třetinu trhu s tepelnou
energií v hlavním městě.
Odpojováním domů a celých čtvrtí od této soustavy
ničíme nejen unikát evropského významu, ale sami
sobě strkáme nos do kouře
ze spáleného plynu.
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4–9 Z radnice

Vážení čtenáři,
blížící se Vánoce pro většinu
lidí znamenají svátky radosti, naděje a pohody. Věřme,
že letos budou klidnější než
ty loňské, opředené strachem z neznámé nemoci.
Víra hraje v našich životech
daleko důležitější roli, než
se může na první pohled
zdát. Je to ona, co rozhoduje
o úspěchu, a je dobré si to
připomínat nejen nyní.
Na devítce jsme se od začátku covidové pandemie
snažili hledat způsoby, jak
se proti nebezpečnému viru
chránit, ale zároveň zachovat
co největší míru normálnosti
v našich životech. A k tomu,
abychom jako první začali
ve školách testovat PCR me-
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todou, zkoušet analyzovat vir
v odpadních vodách nebo se
soudně domoci zrušení vládního nařízení, které zavřelo
školy pro naše děti, jsme potřebovali hodně víry v to, že
děláme dobrou věc. A stejná
víra nám pomáhá realizovat
mnohé projekty, které se
od samého začátku zdají být
ztracené – vytvořit městský
park na soukromém pozemku (příští rok o Vánocích už
budete v parku Přátelství
na Proseku i bruslit na novém kluzišti), obnovit starou
hospodu, která nám nepatřila, s místem pro komunitní
setkávání (už jste byli na některé ze společenských akcí
U Brabců?)…

Říká se,
že víra spojuje. Ať nás
tedy provází
nejen v této
vánoční
době. Začněme společně s ní
také tvořit nové centrum Vysočan a Libně. (Anketu k budoucímu charakteru lokality
u O2 areny najdete v tomto
vydání Devítky a na www.
praha9.cz). O příštích Vánocích můžeme posoudit, jak
nám pomohla překonávat
úskalí a vytvářet to, co život
na devítce zpříjemňuje.
Přeji hodně zdraví
a pevné víry
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Testování odpadních vod pomáhá
udržet otevřené základní školy Prahy 9
„Děláme maximum pro to, aby školy pro naše děti zůstaly otevřené a bezpečné a zároveň jsme zbytečným testováním nezatěžovali žáky.“ Tvrzení starosty městské části Praha 9 Tomáše Portlíka se opírá o unikátní projekt monitoringu odpadních vod
na výskyt viru SARS-CoV-2, který devítka spustila 1. září 2021 ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha
a Pražskými vodovody a kanalizacemi u svých základních škol. První výsledky jsou povzbudivé.
Experti už v polovině října s předstihem upozornili
na zvyšující se výskyt covidu-19 v odpadních vodách,
což posléze potvrdily i PCR
testy, které 1. listopadu odhalily 30 dětí s covid-19 a 8. listopadu 44 dětí s tímto onemocněním.
„S novým školním rokem
jsme začali zkoušet unikátní
projekt, který měl včas odhalit, kdyby se epidemiologická
situace v souvislosti se SARS-CoV-2 ve školách zhoršovala.
Když jsme se v srpnu dozvěděli, že se nebude testovat
PCR testy, domluvili jsme se
s VŠCHT a PVK a necháváme
analyzovat obsah odpadních
vod u základních škol. Tak lze
odhalit nákazu dříve než PCR
testy, jimiž jsme – vzhledem
k jejich přesnosti – začali v Praze testovat také jako
první. Od kombinace obou
metod očekáváme významné zvýšení jejich účinnosti
a zároveň nemusíme testovat
děti za každou cenu, ale pouze
tam, kde je pozitivní vzorek
z odpadních vod. Naším cílem
je udržet bezpečnou školu pro
prezenční výuku i v době nastupující další vlny epidemie,“
konstatuje Tomáš Portlík.

Výsledky analýzy z kanalizace
potvrdily PCR testy
„K tomu, abychom dokázali přijímat opatření, která
zamezí šíření viru a zároveň
nám pomohou udržet běžný
provoz škol, musíme mít konkrétní data o jeho výskytu.
Už v polovině října nás expertní tým VŠCHT upozornil
na první záchyty SARS-CoV-2
v odpadních vodách, které
monitorujeme na výstupech
z kanalizace v jednotlivých
základních školách. Výskyt
viru pak gradoval v týdnu
před podzimními prázdninami. Proto jsme se rozhodli
testovat žáky po jejich návratu
do školy. PCR testy z 1. listopadu a poté i o týden později
výsledky analýzy odpadních
vod potvrdily,“ dodává radní
MČ Praha 9 pro školství Zdeněk Davídek.
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formou monitorování z odpadních vod může fungovat,”
uvedl pražský radní pro oblast
školství Vít Šimral.

Z výsledků analýzy odpadních vod na covid-19 u základních škol v Praze 9 bylo již
v polovině října zřejmé, že se epidemiologická situace zhoršuje. Výskyt viru v kanalizaci může tak dát samosprávám dobrý návod, na které školy se zaměřit.

Aby Praha 9 mohla zamezit
zbytečným karanténám škol,
neobejde se při testování bez
spolupráce s pedagogy, ale
především rodiči a jejich dětmi.
„Za to jim děkuji. Jejich přístupu si velmi vážíme, stejně
jako podpory hl. m. Prahy,
jmenovitě radního HMP pro
školství Víta Šimrala,“ dodává
Tomáš Portlík.
„Velice vítám pokračování
spolupráce s Prahou 9, která se
od začátku jeví jako úspěšná

a klade si za cíl stejné priority.
Vláda s nákazou ve školách
nijak nebojuje, nechává tomu
volný průběh, děti jsou bez
testování, vakcinace, v karanténách, za cenu toho nejhoršího scénáře, tedy úplného
zavření. My v tuto chvíli máme
konkrétní data o výskytu viru
a jsme připraveni přijmout
opatření, která zamezí jeho
šíření a zároveň udrží běžný
provoz. Tento pilotní projekt
ukazuje, že testování touto

VÝSLEDKY PCR TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH
Celkem se 1. listopadu testovalo 2846 žáků, kteří byli přítomní ve všech pěti základních
školách zřizovaných MČ Praha 9. Pozitivní výsledek testu byl zaznamenán u 30 dětí.
Podrobný přehled za 1. 11. 2021:
škola
počet testovaných dětí
počet pozitivních dětí
ZŠ a MŠ Na Balabence
538
8
ZŠ Litvínovská 500
450
6
ZŠ Litvínovská 600
488
2
ZŠ Novoborská 371
893
10
ZŠ Špitálská
439
4
Další testování 1635 žáků proběhlo v pondělí 8. listopadu ve třech největších základních
školách, 44 dětí bylo testováno pozitivně.
škola
počet testovaných dětí
počet pozitivních dětí
ZŠ a MŠ Na Balabence
449
12
ZŠ Litvínovská 600
421
22
ZŠ Novoborská 371
765
10
Zatím poslední testování ve třech devítkových základních školách proběhlo 15. listopadu.
Zúčastnilo se ho 1918 žáků, 32 bylo testováno pozitivně.
škola
počet testovaných dětí
počet pozitivních dětí
ZŠ Novoborská
923
11
ZŠ Na Balabence
524
15
ZŠ Litvínovská
471
6
Testování PCR testy v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 9 ze dne 16. listopadu
2021 se celkem týkalo 979 dětí, pozitivita na covid-19 byla zjištěna u 13 z nich.
Vir SARS-CoV-2 se objevil ve čtyřech školkách: MŠ Pod Krocínkou (1), MŠ U Vysočanského pivovaru (5), MŠ Kytlická (6) a MŠ Šluknovská (1).
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Testy odpadních vod ukážou
virovou zátěž s předstihem
Nová analytická metoda Vysoké školy chemicko-technologické Praha je založena
na stanovení obsahu RNA viru
SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Ve většině případů totiž
lidé začínají virus vylučovat
ve stolici několik dní předtím,
než se u nich nákaza projeví.
„V polovině října bylo z našich měření zřejmé, že se epidemiologická situace v Praze
zhoršuje, i když oﬁciální data
tvrdila něco jiného. V tuto chvíli
se naše čísla už relativně dobře
shodují se statistikami ministerstva zdravotnictví,“ potvrdil
doc. Jan Bartáček z VŠCHT.
Z klinických dat vyplývá,
že významná část pacientů
s nemocí covid-19 vylučuje
ve stolici RNA viru SARS-CoV-2, a to i v případě, že
netrpí průjmovými obtížemi,
popř. nevykazuje vůbec symptomy onemocnění covidem-19.
Vzhledem k tomu, že mnoho
pacientů vyhledává lékařskou
pomoc až při propuknutí závažnějších syndromů nemoci,
mohou data získaná z odpadních vod indikovat vývoj
epidemie až s několikadenním
předstihem oproti klinickým
datům. Navíc nová metoda je
zcela nezávislá na ochotě nakažených podstoupit klinické
testování a je výrazně levnější.
Testování pokračuje
„Testovat ve školách i monitorovat výskyt covidu
v odpadních vodách chceme
i nadále, protože se tento systém osvědčuje. Na tom jsme se
shodli se zástupci Magistrátu
hl. m. Prahy, VŠCHT, krajské hygienické stanice Praha
a Pražských vodovodů a kanalizací na společném setkání
3. listopadu, jehož cílem bylo
další vylepšení projektu zaměřeného na detekování infekce
z odpadních vod,“ uzavírá Tomáš Portlík. Text a foto: mk
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Digitální dovednosti pro uchazeče
o zaměstnání nad 50 let
V rámci přímo financovaného projektu EU Interreg Danube eDigistars byla zahájena pilotní fáze
projektu, v níž městská část Praha 9 ve spolupráci s Úřadem práce zpracovala nabídku školení
digitálních dovedností pro jednu z cílových skupin projektu, tzv. uchazeče o zaměstnání starší
padesáti let.
Kurz zahrnoval celkem 40 vyučovacích hodin v rámci dvou
předem vybraných modulů.
Modul 1, souhrnně nazvaný
Microsoft Oﬃce, obsahoval
funkcionality přední platformy
pro kancelářské aplikace, jejichž znalosti jsou nezbytné pro
jakoukoli kancelářskou práci.
Modul 2, souhrnně nazvaný Sociální média, zahrnoval
proces vytváření, publikování,
propagace a správy obsahu
napříč kanály sociálních médií.

První, pilotní kurz digitálních dovedností byl zahájen
1. listopadu a byl zakončen
testem a získáním certiﬁkátu
o absolvování kurzu. Nyní

proběhne evaluace a vyhodnocení kurzu, které budou
následně diskutovány s ostatními partnery zapojenými
do projektu. red
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Stavba železniční
tratě mezi Libní
a Malešicemi
V roce 2024 chce Správa
železnic začít budovat novou
dvoukolejnou trať mezi Libní
a Hrdlořezy.
Vzhledem k obrovskému zásahu
do krajiny a negativnímu vlivu
stavby na životní prostředí je proti
městská část Praha 9 i mnoho
obyvatel z dotčených lokalit
devítky. Své argumenty k dané
problematice přednese Správa železnic i devátá městská část na veřejném jednání ve středu 19. ledna
2022 od 17 hodin na vysočanské
radnici v zasedací místnosti č.
205. Vzhledem ke stále se měnící
epidemiologické situaci v souvislosti s covidem-19 sledujte www.
praha9.cz a FB Praha9-dobraadresa, zda a za jakých podmínek se
veřejné jednání uskuteční. red

Protipovodňové cvičení hasičů na Rokytce
Dohodu o spolupráci, na jejímž základě jednotka požární
ochrany Kbely zasahuje v deváté městské části, uzavřela
Praha 9 s městskou částí Praha 19 v září 2020. Letos v říjnu
kbelští hasiči nacvičovali práci s protipovodňovými vaky
na říčce Rokytce v Hrdlořezích.
„Pomoc jednotky požární
ochrany Kbely, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 19,
je pro naši městskou část
důležitá. Při požárech, ale
i dopravních nehodách,
technických haváriích, velké
vodě zasahují příslušníci Hasičského záchranného sboru
Praha z holešovické stanice,
ale pokrývají jen přes 70
procent území,“ konstatuje
místostarosta MČ Praha 9 pro
bezpečnost Adam Vážanský
a pokračuje: „Kbelští hasiči
u nás na základě podepsané
smlouvy o spolupráci zasahují
při požárech, záchranných
pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech, ale také se účastní
protipožární preventivní činnosti v oblasti ochrany obyvatel.“

Jak na protipovodňové vaky
V červnu roku 2013 se korytem Rokytky prohnala velká,
tzv. padesátiletá voda a způsobila škody především v Hrdlořezích. To byl důvod, proč
vysočanská radnice následně
zakoupila protipovodňové
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vaky. Bohužel nebyly síly,
které by je dokázaly používat.
„Díky smlouvě o pomoci
dobrovolných hasičů ze Kbel
jsme mohli 19. října poprvé
vyzkoušet, jak se protipovodňové vaky plní, kam je umístit, kdyby – nedej bože – zase
přišla velká voda a museli
jsme řešit ochranu rodinných
domů u Rokytky,“ konstatoval Adam Vážanský.
Na ochranu objektů před
velkou vodou mají hasiči k dispozici dvanáct vaků, z nichž
po naplnění vodou mohou vytvořit 120metrovou hradbu. Ta
plní stejnou funkci jako protipovodňové hliníkové zábrany,
které se v případě nebezpečí
staví např. v centru Prahy.

Na vodu může platit zase voda
Velitel kbelské jednotky
sboru dobrovolných hasičů
Leoš Biskup vidí v používání
protipovodňových vaků v Hrdlořezích výhodu: „Postavit
tady hráz z protipovodňových
vaků je rychlejší než instalovat
zábrany z hliníkových proﬁlů, protože k tomu je potřeba
méně lidí. Naplnit vak vodou

Letos v říjnu kbelští hasiči nacvičovali práci s protipovodňovými vaky na říčce Rokytce
v Hrdlořezích

zvládnou dva lidé s jedním
čerpadlem.“
Městská část Praha 9 plánuje, že cvičení s dobrovolnými
hasiči ze Kbel bude pravidelně
opakovat, aby už nenastala
situace z roku 2013 a obyvatelé
v okolí Rokytky byli chráněni.
„Ze Kbel je to sem kousek,
hasiči budou situaci v Hrdlořezích znát, takže by se
nemělo stát, že lidé u Rokytky
zůstanou bez účinné pomoci.
Před osmi lety, kdy se rozvodnily malé toky – Rokytka,
Botič – panoval v Praze chaos
a profesionální hasiči hlídali
na Vltavě, kde nakonec ani
nebyli potřeba,“ uzavírá s optimismem Adam Vážanský.
mk, foto: ad
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I vy rozhodnete o budoucí podobě
nového centra deváté městské části
Městská část Praha 9 velmi silně vnímá problémy, které jsou spojeny s faktem, že patři k těm, které se v Praze nejvíce mění. Aby
vysočanská radnice mohla hrát daleko významnější roli při rozhodovaní, co na devítce vznikne, plánuje koupit pozemky v blízkosti
O2 areny a po diskuzi s obyvateli deváté městské části na nich vytvořit skutečné centrum Prahy 9, které tu stále chybí.
„Věřím, že se o své podnětné návrhy podělíte v anketě,
kterou jsme připravili, stejně
jako jste to udělali v roce 2017
v případě rozšíření parku Přátelství na Proseku.
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,“ konstatuje
starosta MČ Praha 9 Tomáš
Portlík.

Smažme bílé místo
na mapě devítky
Lokalita, která by se mohla
stát budoucím centrem devítky, se nachází ve Vysočanech
mezi ulicemi Českomoravská
(na jihu), Freyova (na východě), Ocelářská (na severu)
a Lisabonská (na západě).
Z dopravního hlediska je
výborně dostupná, míří sem
několik linek tramvají a autobusů s krátkými intervaly,
výrazným bonusem je stanice
metra Českomoravská (linka
B) nebo blízká nádraží Praha-Libeň a Praha-Vysočany.
„Problémem tohoto
brownﬁeldu není nadměrná ekologická zátěž okolí,
jak to bývá ve většině lokalit
po průmyslové výrobě, ale
absolutní neprostupnost.
Místo v těsné blízkosti metra
s velkým potenciálem rozvoje je ukryto za vysokým
neprůhledným plotem a nijak
nereaguje na své okolí. Území v jeho těsné blízkosti se
kolem Rokytky díky městské
části stává zelenou relaxační
zónou, multifunkční O2 arena
je společenským, kulturním
a sportovním centrem nadregionálního charakteru, ale
za vysokým plotem se čas
na třicet let zastavil. Je načase
tento ostrov, bílé místo v orga6
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Jak šly roky lokalitou, která by se měla stát novým centrem Vysočan:

1920

1996

1953

2003

1975

2011

nismu města, změnit a využít
rozsáhlých ploch k vytvoření
nového centra městské části,“
nastiňuje Jan Jarolím, místostarosta MČ Praha 9 odpovědný za územní rozvoj.

ny Avia a Aero a výrobna laků
TEBAS. V roce 1934 byla uvedena do provozu městská spalovna
odpadu (zbourána 2003).
Na konci druhé světové
války, 25. března 1945, byly
Vysočany značně poničeny
spojeneckým náletem na Prahu, který zasáhl část továren
i původní jádro čtvrti včetně
přestavby historické tvrze
a vyžádal si čtyři stovky obětí.
Průmyslová tradice Vysočan
nicméně pokračovala i po válce, kdy zde vznikla továrna
Elektročas a sběrný dvůr
Pražských služeb.
V 60. letech minulého století
byla vybudována víceproudá
silnice spojující Hrdlořezy,
Vysočany a Prosek (dnešní
Freyova ulice), včetně tzv. Vysočanské estakády, zahnutého
mostu překonávajícího prudký svah právě mezi Vysočany
a Prosekem.
V severní části katastru byl
v 70. letech vybudován areál

Tři století v historii Vysočan
Podle archeologických nálezů
bylo údolí Rokytky osídleno
již v pozdní době kamenné.
Rozvoj průmyslu nastal během 19. století a podpořilo ho
i zprovoznění železniční dráhy. Už v roce 1835 zde vznikl
cukrovar a později pivovar.
V roce 1896 ve Vysočanech
založil továrnu Emil Kolben.
O dva roky později sem nechal
František Křižík prodloužit
tramvajovou trať z Libně.
V první polovině 20. století
vznikala ve Vysočanech řada
průmyslových podniků, např.
velkosklad spotřebního družstva Včela, mlýny a pekárny
společnosti Odkolek, továrny
ČKD, areál Praga, letecké továr-
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garáží Klíčov a v roce 1978 se
do Vysočan přesunula osobní
doprava nádraží Praha-Libeň.
Během 80. let byly Vysočany
částečně asanovány a na místě
zbouraných starých domků
vyrostly nové budovy.
V 90. letech 20. století došlo
k výraznému útlumu průmyslové výroby. Část bývalých
výrobních závodů ve Vysočanech v současnosti chátrá,
některé továrny čekají na demolici, aby na jejich místě
mohly vyrůst bytové domy.
Počátkem nového tisíciletí
byl vybudován bytový soubor
Nová Harfa a nákupní centrum Fénix. V roce 2004 byla
dokončena jedna z nejlepší
multifunkčních staveb světa
Sazka arena, dnes O2 arena.
V roce 2010 se na místě zrušené
železniční vlečky ČKD otevřela
cyklostezka Rokytka. Poblíž
cyklostezky, v sousedství
mostu přes Ocelářskou ulici,
vyrostl mezi lety 2011 až 2013
mrakodrap Eliška, pátá nejvyšší stavba v Praze. Od letošního
roku spolu s O2 arenou a kongresovým centrem O2 universum dotváří Harfu také nově
otevřený Stages Hotel Prague.
Vytvořit zde živé a ideálně také
modro-zelené centrum v rámci
chystaného rozvoje celého území se proto přímo nabízí.

Inspirace v zahraničí
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.
„Nechceme být jen tím, kdo
jedná s vlastníky pozemků
z pozice slabšího hráče, ale
sami plánujeme pozemky
o velikosti zhruba tří hektarů
od zahraničního vlastníka
získat. Inspirovali jsme se
v Hamburku, kde tamní starosta vykoupil pozemky pro
vznik nové městské čtvrti
HafenCity, aby měl všechny
karty v ruce on. Město na parcelách vytvořilo urbanismus
PR OS I NEC
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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,“ vysvětluje Tomáš Portlík a dodává: „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 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.“
Studie, jak by mohlo vypadat nové centrum Prahy 9

Urbanistická studie jako základ
pro anketu mezi obyvateli devítky
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.
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 ptá na to,
jaký typ občanské vybavenosti
ve svém okolí nejvíce postrádají a co by mohlo být součástí
náměstí Emila Kolbena.
Na jedné straně by nově
vybudované náměstí navázalo
na stávající zástavbu vedle
O2 areny budovou plnohodnotné školy a školky.
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 ni
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. 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.
Dokončení nynější O2 areny v roce 2004

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.
„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 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
architektura

CO PROJEKTU NAHRÁVÁ:
S Č Í M S E M U S Í I N V E S T O R P O P R AT:
+ přítomnost rekreační osy Rokytka
+ oblast je součást většího rozvojového území
+ koncentrace obchodů a služeb
+ poloha mezi budoucím vnitřním a vnějším Pražským okruhem
+ přítomnost obytných čtvrtí Vysočan a Kolbenky
+ genius loci industriálních Vysočan a Rokytky
+ velmi dobré dopravní návaznosti širšího okolí na Prahu i celou republiku
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- relativně velké hlukové znečištění území
- míra znečištění vzduchu
- zatížení kamionovou dopravou
- neprostupné území
- nízká propojenost s okolím
- nízké procento a stáří inženýrských sítí
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- nízké procento veřejných prostranství
- část území nedostatečně obslouženo MHD
- vysoký podíl brownﬁeldů
- málo zeleně v existující zástavbě
Vysočan
- roztříštěnost vlastnických vztahů
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Anketa k rozvoji lokality v okolí O2 areny
V místech v sousedství O2 areny, kde se dnes nachází průmyslové areály určené k přestavbě, plánuje devátá městská část
vytvořit nové centrum Vysočan s náměstím Emila Kolbena. Stávající stav veřejných prostranství odráží časy, kdy byly Vysočany
tovární čtvrtí a periferií města. Řešené území je neprostupné a těžko průchodné. Vysočanská radnice to chce spolu s obyvateli MČ Praha 9 změnit. Zapojte se do ankety k rozvoji lokality v okolí O2 areny a rozhodněte, co by zde mělo být v budoucích
letech. Anketa probíhá od 1. do 31. prosince 2021.
Lokalita v blízkosti O2 areny, na níž by mělo
vzniknout nové centrum Vysočan
Plocha řešeného území: 181 014 m2
Zastavěná plocha: 96 289 m2
Zastavěnost: 53 %


Jakou veřejnou vybavenost byste v tomto novém centru Vysočan chtěli mít?
muzeum industriální historie čtvrti
ano
ne
centrum moderního výtvarného umění
ano
ne
vědecké a inovativní centrum pro děti
ano
ne
komunitní centrum pro seniory a matky s dětmi
ano
ne
komunitní zahradu
ano
ne
kino
ano
ne
společenský prostor s knihovnou a přednáškovým sálem
ano
ne
vzdělávací zařízení typu škola, školka
ano
ne
jiné (uveďte…...................................................................................
.......................................................................................................)

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

Co by ve venkovním veřejném prostoru náměstí mělo být?
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

Jakým směrem po vzoru evropských měst by se měl venkovní
veřejný prostor náměstí ubírat?
Měl by to být prostor jako v Paříži ?
ano
ne
Měl by to být prostor jako v Miláně?
ano
ne
Měl by to být prostor jako v Kodani?
ano
ne
Měl by to být mix těchto příkladů?
ano
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 můžete i na webových stránkách www.praha9.cz nebo na facebooku Praha 9-dobrá adresa.
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Miláno

Paříž

Kodaň
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
Vstup do centra pro seniory je
možný pouze s potvrzením o očkování nebo negativním testem
na covid-19 a respirátorem.
Omezená kapacita. Prosíme
o dezinfekci rukou a dodržování
rozestupů (dva metry).
1. 12. 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: Představení a praktické
ukázky domácího asistenčního zařízení pro
seniory 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Vánoční dekorace –
anděl 14:45 – 16:00
2. 12. 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
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
Úřední hodiny – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
3. 12. 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
6. 12. 2021 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
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
7. 12. 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
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
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 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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8. 12. 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: Geniální společenství včel 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Vánoční přání 14:45
– 16:00
9. 12. 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
10. 12. 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
Vycházka: komentovaná prohlídka kostela sv.
Václava na Proseku. Provází p. Krčálová, cena
60 Kč. Následuje procházka po okolí. Sraz
v 16:30 před kostelem.
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
13. 12. 2021 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
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
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14. 12. 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
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
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 pro seniory a osoby se ZTP –
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
15. 12. 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
Dílničky šikovných rukou – Andílek,
přívěšek z korálků 13:00 – 14:00
Srdečně zveme seniory na menší předvánoční
setkání: Posezení s hudebním doprovodem,
zpívání, rozsvěcení vánočního stromu. Bude-li
omezeno setkávání ve vnitřním prostoru, akce
se uskuteční venku na zahradě v Harrachovské.
14:30 – 16:00
16. 12. 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
Vánočně laděný 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
17. 12. 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
Vycházka, komentovaná prohlídka vybraných
prostor Pražského hradu (Masarykova pracovna
a další), střídání hradní stáže.
Zdarma. 9:00 – 13:00
Procházka adventním trhem na Náměstí u svatého Jiří. Zájemci hlaste se. Sraz v Harrachovské v 9 hodin. Bližší informace v Aktivizačním
centru pro seniory.
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
20. 12. 2021 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
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
21. 12. 2021 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
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 pro seniory a osoby se ZTP –
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
22. 12. 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: Vánočně laděná ukázková
hodina trénování paměti 13:00 – 14:30
Dílnička šikovných rukou: Velká vánoční hvězda
14:30 – 16:00
23. 12. 2021 - 31. 12. 2021
Vánoční svátky, dovolená zavřeno.
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Prosincová Vysočanská „V“
Vysočanská „V“, tedy vycházky, vystoupení, vyprávění, výstavy, výlety, vytváření..., pro seniory z městské části Praha 9 (působnost Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324).
16. prosince 2021 ve 13 hodin
Odpoledne plné vůně
Dekorace, kterou si sami vyrobíte, zpříjemní 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 ve 13 hodin
Vyšehrad v době adventu
Oblíbená vánoční vycházka s výkladem průvodkyně
Pavly Lešovské přes Vyše-

hrad a náplavku k Hlaholu.
Sraz u stanice metra Vyšehrad ve 13 hodin. Doporučujeme vzít s sebou hřbitovní
svíčku. RPí

Nocleženka zachraňuje a vrací do života
Vánoce jsou klíčem k mnoha srdcím (i peněženkám). Pomoci můžete třeba lidem bez domova, pro které bývá právě zima
nejtěžším obdobím roku. A stačí málo – 100 korun na nocleženku. Poukaz, který jednomu člověku umožní strávit noc v teple
a bezpečí, patří k projektu Armády spásy, s níž městská část Praha 9 dlouhodobě spolupracuje.
Co je nocleženka?
Nocleženka je poukaz v hodnotě 100 Kč, jehož zakoupením dárce podpoří člověka bez
domova, který tak bude moci
díky jeho daru strávit noc
v teple noclehárny Armády
spásy.
„Nejde však pouze o přespání. Člověk bez domova
má v rámci noclehu zajištěnu
i polévku s pečivem, teplý
nápoj, má možnost se osprchovat, provést osobní hygienu, je mu zajištěno základní
ošetření a v neposlední řadě
podpora sociálního pracovníka. Každá zakoupená
nocleženka má přiděleno své
číslo, které je evidováno, aby
mohl být dárce informován,
když je ‚jeho‘ nocleženka
využita. Nocleženky jsou
rozdělovány mezi jednotlivé noclehárny a rozdávány
terénními či sociálními pracovníky,“ říká Lenka Kořínková, koordinátorka projektu
Nocleženka.

Volná židle
Armáda spásy v zimních měsících denně poskytuje okolo
2500 míst. Jestliže se i tak stane,
že jsou stavy překročeny, rozšiřuje své kapacity o tzv. volnou
židli. To znamená, že pokud
není místo, mohou lidé přečkat
noc na židli. A své kapacity neomezuje ani kvůli onemocnění
covidem-19. Riziko umrznutí

je totiž pro lidi bez domova
mnohonásobně vyšší než fatální
následek této choroby.

Pomocnou ruku podává i devítka
Dlouhodobým cílem i městské části Praha 9 je pomáhat
lidem bez domova a navracet je do běžného života.
„Devítka od roku 2012 vychází vstříc těm, kteří o to

stojí a mají snahu se vrátit
do plnohodnotného života,
a poskytuje jim různé formy
pomoci, například ubytování
ve stavebních buňkách. Naším cílem je, aby se tito lidé
dostali do bodu, kdy budou
zcela soběstační. A vedle toho
spolupracujeme s organizacemi, jako je Armáda spásy,
které se na pomoc potřebným
specializují. Je zřejmé, že poskytnutí noclehu, tedy dočasného zázemí, bývá často tím
prvním krokem, aby lidé bez
domova našli sílu, zaměstnání, ubytování…,“ konstatuje
radní MČ Praha 9 pro sociální
oblast Jiří Janák. mk, Ilustrační
foto: Vojtěch Veškrna

INFO
Projekt Nocleženka spustila letos Armáda spásy pošesté.
V sezoně 2020/2021 nakoupili lidé
rekordní množství nocleženek - bezmála
40 tisíc.
Více na www.armadaspasy.cz

JUBILANTI

80 let
Helena Cvrčková
Věra Chlumáková
Miroslav Hes
Marian Folkmann
Daniela Zedlerová
Michal Mihalík
Miroslav Janoušek
Karel Němeček

Jarmila Pošustová
Jarmila Hošpesová
Jana Novotná
Marcela Mikušová
Josef Košek
85 let
Eva Hubená
Marie Firlová
Jan Šindlar

Stanislav Souček
Jaroslav Růžička

Danuška Břízová
Zdeněk Kučera

90 let
Vlastimil Brož
Jaroslav Svoboda
Jiří Routner

92 let
Milan Zeman
Angela Martincová

91 let
Marta Landová

94 let
Marie Markvartová
Josef Neček
Jindřiška Dvořáková

96 let
Miroslav Jírovec
Blahopřejeme!

95 let
Věra Jiráková
Leonida Krámová
Jiřina Dvořáková

93 let
Jiří Kudrmann
Danuška Veselková

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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Česká mše vánoční ve Svatyni Krista Krále
Hej, mistře – Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazní
15. prosince 2021 od 18 hodin v římsko-katolickém kostele
Svatyně Krista Krále v Praze 9.
Českou mši vánoční si letos
můžete poslechnout v podání
Symfonického orchestru Prahy 8 (dirigent Václav Dlask),
pěveckého sboru Resonance
(sbormistryně Miloslava Pospíšilová) a sólistů, kterými
jsou B. Sládková - soprán,
R. Tyrolová - alt, S. Mistr - tenor, J. Janda – bas.

Vstupné dobrovolné Text a ilustrační foto: jd

INFO
Římsko-katolický kostel Svatyně
Krista Krále, Kolbenova 658, Praha 9
(metro B stanice Kolbenova,
tram. č. 19 stanice Špitálská)

Koledy Muziky Špalíček Praha
Lidové písně a koledy v podání Muziky Špalíček Praha doprovázené mluveným slovem Jitky Morávkové si přijďte poslechnout do obřadní síně vysočanské radnice, Sokolovská 14/324,
ve čtvrtek 9. prosince od 19 hodin.
Muzika Špalíček Praha
je folklorní kapela hrající v neměnné sestavě
již mnoho let. Repertoár
souboru je orientován
na folklór jihozápadních
Čech, známých či méně
známých lidových písní
k poslechu i tanci. Kapela vystupuje v klasickém obsazení – housle,
klarinet, kontrabas,
viola, zpěv, včetně
Muzika Špalíček Praha a Jitka Morávková
typických lidových
nástrojů, jako je vozembouch, dudy či fanfrnoch. Hu- Akce proběhne v souladu
debníci vystupují v lidových
s platným opatřením vlády ČR
krojích jihozápadního kraje.
ve věci covidu-19. jd

Pražské vánoční
koncerty sboru Cantoria
Pěvecký sbor Cantoria, který je úzce spjat s devátou městskou částí, zve všechny příznivce na své vánoční koncerty
v Praze. 1. prosince vystoupí v Emauzském opatství od 18.30
hodin a 16. prosince v chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí rovněž od 18.30 hodin.
Letošní pěveckou sezonu zahájil
ženský pěvecký sbor Cantoria
Praha s mnoha novými členkami. Stalo se tak díky výzvě
v časopisu Devítka a vyvěšeným letáčkům s výzvou, že hledá nové zpěvačky. Velká většina
nových členek se hned zapojila
do akcí sboru a zúčastnila se
i podzimního soustředění
v prostorách kláštera na Svaté
hoře v Příbrami. Zde sbor začal
chystat vánoční repertoár a připravovat se na festival. Předvánoční program sboru je velmi

Vánoční bohoslužby
Na vánoční bohoslužby směřují obyvatelé devítky nejčastěji
do římskokatolických kostelů sv. Václava na Proseku, Svatyně Krista Krále ve Vysočanech, kostela sv. Vojtěcha v Libni
a do evangelického kostela v Libni v Praze 8.
Kostel sv. Václava
Římskokatolická farnost
při kostelu sv. Václava,
U Proseckého kostela 3/5,
Praha 9-Prosek
Mše svaté:
24. prosince od 16 a 22 hodin
25. prosince od 10 a 18 hodin
Ve dnech 27. až 30. prosince se
bohoslužby nekonají.
P R O S I N E C
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31. prosince od 17 hodin
1. ledna od 10 a 18 hodin
2. ledna od 10 a 18 hodin

Svatyně Krista Krále
Římskokatolická farnost
při Svatyni Krista Krále,
Kolbenova 658/14,
Praha 9-Vysočany

Bohoslužby:
24. prosince od 16 hodin
25. prosince od 8.30 hodin
26. prosince od 8.30 hodin
31. prosince od 16 hodin
1. ledna od 8.30 hodin

Kostel sv. Vojtěcha
Římskokatolická farnost
při kostelu sv. Vojtěcha,
U Meteoru 599,
Praha 8-Libeň
Bohoslužby:
24. prosince od 22 hodin
25. prosince od 10 hodin
26. prosince od 10 hodin
DEV ÍTKA
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Sbor Cantoria na Svaté Hoře u Příbrami

pestrý, plánuje zúčastnit se
celostátní přehlídky sborového
zpěvu v Chrudimi a první adventní víkend ho čeká vánoční
turné po západních Čechách.
Vystoupí v Manětíně, Utvině
a Tachlovicích. Text a foto: psc

Husova kaple
Evangelická církev při Husově
kapli, U Pošty 1098/6,
Praha 8-Libeň
Bohoslužby:
19. prosince od 9.30 hodin –
s vánočním divadlem
24. prosince od 9.30 a 16 hodin
25. prosince od 9.30 hodin
26. prosince od 9.30 hodin –
se křtem dítěte mk
ON-LINE MŠE
Pokud nechcete na bohoslužbu
do některého z kostelů, můžete se jich
účastnit on-line. Vysílá je Televize NOE,
Rádio Proglas, Česká televize, na internetu je najdete na www.mseonline.cz
nebo www.clovekavira.cz.
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Unikátní výstava Státní tiskárna
cenin s Evou Haškovou
V poslední době je čím dál častěji jméno akademické malířky Evy Haškové skloňováno v médiích
v souvislosti s bankovkovou tvorbou. A když se řeknou bankovky, většina z vás si vybaví Státní
tiskárnu cenin, kde se tyto cenné papírky tisknou. Vzájemné propojení nedalo na sebe dlouho
čekat. Nabízíme vám unikátní příležitost na jednom místě v Galerii 9 vidět od 7. prosince 2021
do 13. ledna 2022 grafickou tvorbu Evy Haškové a ceninovou tvorbu Státní tiskárny cenin.
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.

Na první pohled toto neobvyklé spojení vznikalo postupně, nejintenzivněji však
od roku 2017. Evě Haškové
se podařilo svou úspěšnou
účastí ve výtvarné soutěži
na první pamětní bankovku
v historii České republiky zapojit do bankovkové tvorby.
Státní tiskárna cenin měla tak
možnost s touto výjimečnou
autorkou navázat spolupráci
a jejím návrhům dát hmatatelnou podobu. Kromě již zmiňované první Pamětní bankovky
s portrétem Aloise Rašína výtvarně zpracovala Pamětní list
v podobě bankovky pro premonstrátský řád u příležitosti
900. výročí založení prvního
premonstrátského kláštera.
Jeden z posledních společných
projektů byl Pamětní list

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 prosinci 2021
vždy ve středu od 17 do 19 hodin.
1. 12. – vánoční přání
8. 12. – vánoční hvězdy
15. 12. – andělé z drátků

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
1. 12. – vánoční ozdoby
8. 12. – relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat, ale kapacita je
omezena provozními možnostmi výstavní galerie. red
14
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Eva Hašková: Kuks

Eva Hašková: Křehká nesmrtelnost

Eva Hašková: Piazzetta

Eva Hašková: Sila nehybnosti

v podobě bankovky s portrétem Václava Havla, který
má připomenout desáté
výročí Havlova odchodu
(18. 12. 2011) a jeho nedožité
85. narozeniny.
Jako poděkování za dosavadní spolupráci se Státní tiskárna cenin rozhodla
uspořádat společnou výstavu
a představit část vlastních
graﬁckých děl Evy Haškové,
ale také ukázky společné tvorby na jednom místě. Všechny
tyto práce máte možnost si
prohlédnout v Galerii 9.
Poděkování patří také společnosti České dukáty s.r.o.,
která zapůjčila originály medaili s portrétem Václava Havla
podle návrhu Jiřího Harcuby,
vydané v limitované edici

společně s pamětním listem.
Je to jedinečná příležitost
a pravděpodobně poslední,
kdy je možné široké veřejnosti představit společně tyto
sběratelsky hodnotné kousky
věnované prvnímu polistopadovému prezidentovi Václavu
Havlovi.
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Eva Hašková
Akademická malířka Eva
Hašková po Střední umělecké
škole Václava Hollara pokračovala ve studiu na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové
v Praze, kde ji kromě Jiřího
Trnky významně ovlivnili
Jiří Andrle a Zdeněk Sklenář. Eva Hašková si vytvořila
vlastní výtvarné vidění, které
se jí dařilo a daří uplatňovat

ve všech sférách tvorby. Ať
už se jedná o kresbu, graﬁku,
ilustrace, návrhy na poštovní
známky, ex libris, nebo její
oblíbenou tvorbu pro Lyru
Pragensis. Její dílo disponuje
charakteristickým rukopisem kresby a excelentním
zvládnutím graﬁckých technik. Proto její dílo vyniká
jak po stránce výtvarné, tak
technické. Ve své tvorbě se
původně zabývala ilustrací, ale na svém kontě má
kromě vlastního graﬁckého
díla i mnoho realizovaných
poštovních známek a první
pamětní bankovku, kterou
vydala Česká národní banka
v roce 2019.

Státní tiskárna cenin
Státní tiskárna cenin, státní
podnik, je spjata se zrodem
samostatného československého státu, potřeby vlastní
měnové soustavy a zajištění
výroby bankovek. Dnes svým
zákazníkům nabízí širokou
škálu služeb v oblasti polygraﬁcké výroby, a to od zpracování graﬁckého návrhu, sazby,
přípravy pro tisk, personalizaci, vlastní tisk až po doručení
zakázky na místo určení. Celý
proces splňuje vysoký stupeň
ochrany proti zneužití a je
kladen velký důraz na minimalizaci rizik spojených
s narušením bezpečnostní
politiky. Kromě bankovek vyrábí doklady, plastové karty,
cenné papíry a ostatní ceniny.
V posledních letech se intenzivně věnuje vývoji digitálních
služeb, mezi které patří digitální tachograf, Track&Trace –
sledování pohybu tabákových
výrobků a další rozvojové
projekty. lp
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Andělíčku, vánoční strážníčku…
Dětská vánoční divadelní představení nemohou obvykle fungovat jindy než právě o adventu nebo v době krátce před ním.
S magickou atmosférou pracuje i výjimečná vánoční pohádka O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi, která se hraje
v Divadle Gong pouze jednou v roce. A kdy jindy než na Štědrý den!
Příběh o andělíčkovi, který zaspí
zrovna v den, kdy má od dětí
posbírat a doručit Ježíškovi
všechna jejich vánoční přání,
se zrodil před více než deseti
lety v hlavách herců Karla Zimy
a Jarmila Škvrny. Ti na základě
jednoduché obrázkové knížečky
vymysleli divadelní pohádku
pro svoje děti. Sami sebe pak
obsadili do rolí ponocných Vávry
a Šídla, lehce popletených venkovských strejců, kteří však mají
dobrá srdce a záleží jim na tom,
aby si všechny děti Vánoce užily,
jak se sluší a patří. Jejich jediným
úkolem je včas vzbudit psaníčkového andělíčka. Tento úkol je
však snadný jen zdánlivě.

Ten báječný vánoční čas
Na malého diváka jistě zapůsobí
povedená, byť minimalistická
scéna a na obou hercích, kteří
během hry neopustí jeviště, je
znát už velká sehranost. Navíc je

Karel Zima a Jarmil Škvrna v rolích ponocných Vávry a Šídla v divadelní pohádce
o vánočním andělíčkovi

jejich důležitým, i když neviditelným spoluhráčem a zároveň
protihráčem čas. Ten báječný
vánoční čas! A ten našim dvěma
hrdinům utíká zatraceně rychle,

a malým divákům tím pádem
příjemně. K jedinému záseku
dojde ve chvíli, kdy Šídlo (Jarmil Škvrna) loví ze svého kabátu andělíčky. Zde si měli autoři

uvědomit, že třikrát je dost nejen v pohádkách, a tak se z jinak
zábavné scény přílišným opakováním vytrácí vtip a moment
překvapení.
To nejlepší si naštěstí nechali
oba tvůrci na závěr. Dojemný je
už hlas andělíčka, kterého namluvil před lety tehdy pětiletý
Zimův syn, a což teprve překvapivá scéna jeho probuzení. O té
se však nesluší více prozrazovat.
Divadelní vánoční pohádka
O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi je příjemným
ukrácením času, který se dětem
na Štědrý den nepředstavitelně
vleče, a perfektním naladěním
na věci příští. Text a foto: dg
INFO
Psaníčkového andělíčka uvede Divadlo
Gong po loňské pauze opět na Štědrý
den 24. prosince od 13 hodin. Vstupenky
už jsou v prodeji, tak neváhejte.

SC-500062/10

INZERCE
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Divadlo Gong
2. 12. čtvrtek 19.00
Zdeněk Izer na plný coole!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.
3. 12. pátek 19.00
Eric Assous, Antonín Procházka:
Milionový údržbář
Jako milionář zklamal. Uspěje jako
bezdomovec? Francouzská komedie.
V hlavních rolích Petr Nárožný a Veronika
Freimanová.
4. 12. sobota 19.00
Neil Simon: Vězeň na Druhé Avenue
14. patro, výtah nejezdí, voda neteče,
venku horko k padnutí, v bytě zima, sousedi pořádají mejdany a zloději ukradli,
na co přišli. V hlavní roli Simona Stašová.
(přeloženo z 3. 4., 29. 11. 2020
a 13. 3. 2021)
8. 12. středa 19.00
Vánoční posezení u cimbálu
Pořádá Slovácký krúžek v Praze
10. 12. pátek 19.00
Ray Cooney: Příště ho zabiju sám/
„Out of Order“
Co všechno může způsobit nevěra a jedna
„z nebe spadlá“ mrtvola? V hlavních rolích Lukáš Langmajer a Michaela Kuklová.
11. 12. sobota 19.00
Edward Taylor: Co takhle ke zpovědi.../„Pardon me, Prime Minister“
Sídlo premiéra zasáhla bomba! Vláda
Jejího Veličenstva se chystá splnit svůj
slib zatočit se zábavním průmyslem
a hazardem. V hlavních rolích Petr
Nárožný a Jan Čenský.
(přeloženo z 14. 5., 12. 12. 2020
a 23. 3. 2021)
12. 12. neděle 19.00
PACIFIK
Tradiční, vánočně laděný program
spojený s oslavou 50. narozenin skupiny.
Večer plný hudebních evergreenů nejen
od táborových ohňů s velkou vzpomínkou na Tonyho Linharta, legendy
trampingu a bývalého kapelníka.
13. 12. pondělí 18.00
Vánoční vystoupení žáků ZUŠ Praha 9

15. 12. středa 19.00
Jazz Club Gong
Swing Session
Autentický swing v nejryzejší podobě se
zářícím vokálem Karoliny Otevřelové.
17. 12. pátek 19.00
COP
Koncert nestorů české bluegrassové
scény z Plzně.
18. 12. sobota 19.00
Neil Simon: Poslední ze žhavých
milenců
Barney je zatrpklý stárnoucí muž, jehož
život nikam nesměřuje a který by se rád
vymanil ze stereotypu manželství tím, že

D E V Í TKA
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19. 12. neděle 19.00
Marc Camoletti: A do pyžam!
Aby zatajil milenku před vlastní ženou,
vydává ji za milenku svého přítele.
Netuší však, že jeho přítel je zároveň
milencem jeho ženy. V hlavních rolích
Lucie Zedníčková a Lukáš Langmajer.
20. 12. pondělí 19.00
Lukáš Pavlásek: Planeta slepic
Stand-up speciál, ve kterém zjistíme,
jaké vyhlídky má naše slavná civilizace,
kde vedle sebe žijí tak rozdílné bytosti,
jako jsou ženy, muži a psi.
24. 12. pátek 13.00
O zapomnětlivém psaníčkovém
andělíčkovi
Štědrodenní pohádka o psaníčkovém
andělíčkovi, který nosí každé Vánoce
dětská přání Ježíškovi. Co se stane, když
andělíček jednou zaspí? Hrají Jarmil
Škvrna a Karel Zima.
Vhodné pro děti od 3 let.
27. 12. pondělí 19.00
Burton Lane, Jiří Voskovec, Jan
Werich: Čochtan vypravuje
Nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec
v osobité úpravě Josefa Dvořáka.
29. 12. středa 19.00
Zdeněk Izer na plný coole!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.
31. 12. pátek 14.00 a 17.00
Silvestr 2021
Robert Bellan: Normální debil
Příhody z autorova dětství prožitého
v socialistickém Československu v retrokomedii na motivy stejnojmenné knihy.
V hlavní roli Zbigniew Kalina.

GONG DĚTEM
1. 12. středa 10.00
A. Lobel, V. Hutařová: Kvak a Žbluňk
od jara až do Vánoc
3+
Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák
Žbluňk jsou velcí kamarádi, kteří se společně pouští do nových dobrodružství.

14. 12. úterý 19.00
Malá scéna
Černá hodinka vánoční – Šporkovo
trio a hosté
Sváteční zastavení s hudbou, poezií,
prózou a koledami.

16

si aspoň jednou za život povyrazí s milenkou. V hlavních rolích Simona Stašová
a Petr Nárožný.
(přeloženo z 11. 5., 16. 11. 2020
a 22. 3. 2021)

2. 12. čtvrtek 10.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula
a Kuba Kubikula
4+
Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.
3. 12. pátek 10.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka
3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.
4. 12. sobota 15.00
A. Lobel, V. Hutařová: Kvak a Žbluňk
od jara až do Vánoc
3+
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Zdeněk Izer na plný coole!

6. 12. pondělí 10.00
Ch. Dickens, V. Pokorný: Vánoční
koleda
6+
Magická pohádka plná zázraků a kouzel,
kterým se nejvíc daří v čase vánočním.

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.

7. 12. úterý 10.00
Ch. Dickens, V. Pokorný: Vánoční
koleda

16. 12. čtvrtek 10.00
A. Lobel, V. Hutařová: Kvak a Žbluňk
od jara až do Vánoc
3+

6+

8. 12. středa 10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne 8+
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
10. 12. pátek 10.00
Ch. Dickens, V. Pokorný: Vánoční
koleda

6+

11. 12. sobota 15.00
J. Lesák: Elektrický Emil
9+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
13. 12. pondělí 10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence
3+
Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu
potoka.
14. 12. úterý 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil
15. 12. středa 10.00
Malá scéna

9+

17. 12. pátek 10.00
Ch. Dickens, V. Pokorný: Vánoční
koleda

6+

18. 12. sobota 15.00
Ch. Dickens, V. Pokorný: Vánoční
koleda

6+

20. 12. pondělí 10.00
Ch. Dickens, V. Pokorný: Vánoční
koleda

6+

21. 12. úterý 10.00
Ch. Dickens, V. Pokorný: Vánoční
koleda

6+

24. 12. pátek 13.00
Hostující soubor
O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi
3+
Štědrodenní pohádka pro celou rodinu.
Hrají Jarmil Škvrna a Karel Zima.

KLUB KOCOUR
16. 12. čtvrtek 19.30
JRP
Poctivý pražský bigbít. Foto: dg

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9, tel.: 266 311 629,
777 865 885, e-mail: gong@divadlogong.cz
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Troubit na trumpety by se vám líbilo?
Milujete hudbu, ale máte pocit, že když se rozděloval hudební talent, vzaly to sudičky jinou cestou? Připadla na vás v hudebce
vždycky jen zvučná dřívka, abyste to ostatním moc nekazili? Nezoufejte. Nové hudební kurzy jazzmana Jirky Masáčka v Obecním domě ve Vysočanech jsou právě pro vás.
Trumpetista formace J. J.
Jazzmen totiž vyznává úplně
jiný přístup než většina hudebních pedagogů. Nevadí
mu jeden večer hrát v divadle
pro diváky v oblecích a večerních róbách a druhý den
stát na Karlově mostě a jen tak
vyhrávat pro potěšení kolemjdoucích.
Jaká byla tvoje cesta k hudbě?
Děs a hrůza. Moravanka, Mistříňanka, Vysoký jalovec,
Uvázali kózu u trtrtr… Mamka
je ze Slovenska a tohle v sedmdesátkách furt hrálo
z rádia a ona si s těmihle dechovkovými nadlidmi neustále zpívala. Nahlas! Jednou
jsme poslouchali rozhovor
s Janem Slabákem, kapelníkem Moravanky a virtuozním
trumpetovým přeběhlíkem
z vážné hudby, ve kterém
mamce prozradil, že na tuhle
jejich muziku jsou nejlepší
bývalí vojenští muzikanti.
Prý zahrajou všechno, mají
disciplínu a přitom jsou veselí, protože neustále usrkávají
vínečko… Takže mi pak v sedmi letech v hudebce přidělili
trubku. Když mi bylo dvanáct,
vysvětlil mi pan učitel Barták, že na vojně a za války se
mají nejlíp kuchaři a vojenská
hudba. Nějak to s mámou a se
základkou upekli a musel jsem

INFO

Základy tvůrčího šumaření a veškerého troubení
Novinka: hudební kurzy – žesťové nástroje (trumpeta, pozoun, tuba)
Chtěli byste kapelu ze samých pozounů? Nebo se snad naučit na trumpetu či dokonce
tubu a zároveň si užít odpoledne plné zábavy? Přihlaste sebe a další členy vaší rodiny
nebo partu kamarádů a uděláte si vlastní kapelu. Pokud nemáte parťáky, můžete přijít
i sólo. Kurz je určen především hudebně „nenadaným“ jednotlivcům, věčným začátečníkům a různým odpadlíkům, kteří to chtějí ještě jednou zkusit.
Kdy: podle individuální domluvy s lektorem
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9
Lektor: Jiří Masáček
Pro bližší informace kontaktujte kancelář kurzů: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz.

narychlo vstoupit do Pionýra
a ve schránce najednou byly
každý týden noviny Obrana
lidu, adresované Soudruh Jiří
Masáček. Brrrr… Tak a teď
už jen heslovitě. Následovala
Vojenská hudební škola, Posádková hudba Slaný, stereotyp, Pochody samopalníků, …
padlých revolucionářů, sovětská hymna. Do zblbnutí. Dost
jsem se tam natrápil a oni se
mnou taky, a ještě před revolucí jsme se poměrně dramaticky rozloučili.
Můžeš přiblížit svoji ﬁlozoﬁi
výuky? Prý jsi zastáncem hraní
bez not...
To právě hodně souvisí s první
otázkou. Chtěl jsem na svém
příkladu ukázat, že takhle se
láska k hudbě zrodí jen těžko.
Každý si musí najít svoji hudbu a ta se nachází v tónech,

nikoli v notách. Na mimino
taky nejdřív mluvíš, až později
mu ukážeš, jak se to píše. No
ne? Svoje děti jsem nejdřív
naučil hrát, pak jsem je doučil
noty. Občas se jim to i hodí.
Noty jsou totiž velmi užitečný
zdroj informací.
Dokáže hrát na hudební nástroj
i někdo, kdo se domnívá, že
naprosto postrádá talent a hudební sluch?
Jojo, například proslulý
Dr. František Janeček by
mohl být předním motivátorem v této oblasti. Člověka
to zkrátka musí hlavně bavit.
Mohl jsem si ušetřit zbytečně trnitou cestu, kdyby
mě v hudebce učil on a podobní. Každý přece netouží
být ﬁlharmonikem… Dřív se
hrávalo u táboráků. A všude v hospodách. Teď si tam

Jazzman Jirka Masáček

zákazník připlatí za hlučnou
televizi nebo rádio. Škoda.
Máme na víc… Ale když zjistím, že některý ze studentů
má na víc než obyčejné šumaření, osobně mu seženu dalšího učitele, aby mohl rozvíjet
svůj talent.
Hraní hudby je často strojem
na zážitky. Vzpomeneš si
na nějakou zajímavou příhodu
spojenou s hraním?
Vzpomenu, ale je to příliš
osobní. S vyprávěním začínám
až u svých pokročilých studentů. Takže cirka od druhé
třetí lekce.
Jaký nejpodivnější hudební
nástroj jsi měl možnost vyzkoušet?
Rytmické vajíčko, ale stačí
plastová láhev s rýží. Doslova
hodně muziky za málo peněz.
Text a foto: dg

Kurzy v Obecním domě ve Vysočanech
Obecní dům, Jandova 4, Praha 9 - Vysočany. Registrace na recepci (2. patro).
Kapacita omezena, rezervace
nutná (kurzy@divadlogong.cz,
777 853 883, elektronická přihláška na webu divadlogong.cz).
Kurz je nutné uhradit nejpozději
sedm dní před jeho konáním,
není-li domluveno jinak.

UPCYKLOVANÉ DÓZY
S KORÁLKOVÝMI VÍČKY
mozaikový workshop
Zdobení nevyužitého víčka
(dózy, cukřenky, konvičky –
můžete si přinést vlastní), jeho
polepení skleněnými korálky či
kabošony, následné zaspárování.
Kdy: pondělí 6. prosince
17.00–21.00
Cena: 850 Kč
P R O S I N E C
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KINEZIOLOGIE V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
přednáška
Svalový test, odstraňování
psychických bloků. Tanec
svalů, vyrovnání energií, doplňující cvičení.
Kdy: úterý 7. prosince
18.00–20.00
Cena: 350 Kč
JAK VZHLED OVLIVŇUJE
NAŠE CHOVÁNÍ?
přednáška kineziologie
Jaký má vzhled obecně vliv na
naše chování? Základní druhy a charakteristiky struktur
a funkcí v kineziologii a jak
díky jejich poznání pochopit
a přijmout sebe a druhé?

Kdy: pondělí 13. prosince
18.00–20.00
Cena: 350 Kč

KERAMIKA: VÁNOČNÍ SPECIÁL
umělecký workshop
Podvečer plný vánočního
tvoření z hlíny. Vyrábění vánočních předmětů, dárečků
či interiérových doplňků. Vše
pod odborným vedením lektorky Divadla Gong, vhodné
pro začátečníky i pokročilé.
Rozděleno na dvě části.
Kdy: pondělí 13. prosince
17.00–21.00 (tvoření), čtvrtek
16. prosince 18.30–20.00 (glazování)
Cena: 900 Kč
DEV ÍTKA
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VÁNOČNÍ ARANŽE
Adventní podvečer plný vánoční atmosféry a rukodělného tvoření.
Kdy: pondělí 20. prosince
18.00–21.00
Cena: 600 Kč
Text a foto: dg
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Vánoční ArtBazaar v Pragovka Gallery
Po dlouhé práci nad archivními materiály se Pragovka ohlédne za deseti lety umělecké komunity vydáním knihy s názvem
Rezavá ústa/ Magická dekáda v Pragovce, jejíž křest proběhne v rámci tradičního Vánočního ArtBazaaru 12. prosince 2021
od 10 do 23.59 hodin.
ArtBazaar je skvělá příležitost,
kdy pořídit hodnotné vánoční
dárky v podobě originálních
uměleckých děl nebo publikací od bezmála dvaceti prodávajících umělců z okruhu
Pragovky. Neziskový spolek
Pragovka for Art z.s. pořádá
akci s komunitním charakterem především na podporu
umělců a na oživení vysočanské kulturní scény.

Magická dekáda v Pragovce
V průběhu večerních hodin
galerie představí veřejnosti
historicky důležitou publikaci
Magická dekáda na Pragovce
/ Rezavá Ústa o téměř 600
stranách, kterou si návštěvníci
budou moci zakoupit.
„Poslední rok jsme věnovali
společně s kolektivem autorů
přípravě výpravné publikace,
která mapuje počátky a současnost umělecké komunity
Pragovky. Obsahuje například
unikátní fotograﬁe z prvních

Osmý ArtBazaar nabízí umělecká díla za cenu, která se nepřehoupne přes hranici čtyř
tisíc korun

akcí, které byly na Pragovce
živelně pořádány, ale také
ohlédnutí za řadou velkých
rezidentských výstav,” popisuje knihu ředitelka Pragovka
Gallery a jedna z editorů knihy
Lucie Nováčková.
Křest knihy, jejíž graﬁcké
zpracování je dílem dvorního
graﬁka pragovácké galerie

umělce Pavla Tichoně, doprovodí dražba originálních
výtisků, na kterých se výtvarně podíleli sami rezidenti
Pragovky.

přes hranici čtyř tisíc korun,
také možnost vlastního kreativního vyžití. V Kafe Pragovka bude probíhat workshop,
kde si návštěvníci či jejich děti
budou moci vytvořit vánoční ozdoby či adventní věnce
a ozdobit stromeček. Díky
kadeřnickému duu streetcuts
se na svátky mohou připravit
vylepšením účesu a kreslířským umem Natalii Akovantsevy se pak na místě nechat
zvěčnit už s novou stylovou
image.
V průběhu celého dne bude
atmosféru dotvářet hudební
podkres v podání DJ Cesara
Chunka nebo pražského synth
dua So Sad Soused, večer pak
završí koncert Hello Marcel.
red, foto: Marcel Rozhoň

INFO

Ukažte svou kreativitu
Osmé vydání ArtBazaaru nabízí kromě uměleckých děl
za cenu, která se nepřehoupne

Pragovka Gallery
Kolbenova 923/34a, Praha 9
út-čt: 14-20 hodin, pá-ne: 14-18 hodin

Přírodovědný Spolek Darwin otevírá
v prosinci své vysočanské dveře
Nedávno se v Nemocniční ulici číslo 781/14 ve Vysočanech
nově zabydlel Přírodovědný Spolek Darwin. Nyní zde najdete
doupě plné zvířátek a nadšených přírodovědců.

řejnost a programy pro školy,
družiny i školky.

„Darwinovští“ lektoři se nebojí ty nejmladší i ty nejdospělejší provést opravdovou, ale
i městskou divočinou, popovídat si o všem zajímavém kolem
nás a seznámit vás se spolkovým zájmovým chovem.

Po Letňanech i v Praze 9
První základna spolku sídlí v pražských Letňanech.
Za čtyři roky působení si zde
18
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udělal mnoho přátel. Největší
úspěch sklízí přírodovědné
a chovatelské kroužky, které ale nejsou jen o mazlení
s chlupatými, šupinatými
a opeřenými přáteli. Děti se
také učí správné péči a respektu, které vychází z informací
o ekologii, etologii a evoluci
našich zvířecích svěřenců.
Na kroužcích se připravují
i budoucí vědátoři, pro které
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je každý týden nachystáno
plno pokusů a bádání. Ani
o prázdninách se v Darwinovi
nenudíme – máme příměstské tábory, se kterými si děti
užívají aktivní a naučné prázdniny. Na vše z tohoto se nyní
můžete těšit i v nových prostorách ve Vysočanech. Rozhodně
vyhlížejte akce spolku pro ve-

Dny otevřených dveří
Všichni, kteří jsou nadšení
anebo by se rádi nechali nadchnout přírodou, jsou vítáni
na dnech otevřených dveří
13.–15. a 17. prosince mezi 15.
a 20. hodinou. Přijďte se podívat! Text a foto: Anna Kajínková a Zoltán
Miklós

INFO
Kontakt: spolekdarwin.wordpress.com,
spolekdarwin@gmail.com,
FB a IG @spolekdarwin
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Příběhy biblických mincí
Vánoce jsou časem narození Ježíška, tedy Ježíše Krista, a také dobou obdarovávání. Mnozí kritikové ale říkají, že dnešní
vánoční doba – spíše než rolničkami – cinká penězi. Historie však ukazuje, že mince procházely rukama i samotného Ježíše
a jeho apoštolů. O mincích, o nichž se zmiňuje Bible, velmi poutavě vypráví v nové knize Příběhy biblických mincí MUDr. Michal
Mašek. A adventní čas přímo vybízel, abychom v této souvislosti autorovi, který je zároveň zastupitelem městské části Praha 9,
položili několik otázek.
Pane doktore, v souvislosti
s narozením Ježíše
Krista se
mluví o králi
Héródovi
a vraždění
neviňátek,
MUDr. Michal Mašek třebaže to
historické
prameny nedokládají. Mohl
byste prostřednictvím mincí
alespoň trochu „rehabilitovat“
postavu Héróda?
Rehabilitovat člověka, jehož
jméno je už 2000 let synonymem krvelačného tyrana nejde. Héródés I. má navíc smůlu
v tom, že laickým čtenářům
mnohdy splývaly skutky jeho
potomků do činů jedné postavy. Přitom Jana Křtitele nechal
popravit až jeho syn Héródés
Antipás, který také odeslal
Ježíše zpět před Pilátův soud.
A apoštoly pronásledoval až
Héródés Agrippa I. Héródovi
lze příčíst na vrub pouze ono
vraždění neviňátek, které
však v pramenech doloženo
není. Je možné, že biblický zápis zachycuje popravy
Héródových synů. Samotný
Augustus, když se o jeho běsnění dozvěděl, prohlásil, že je
bezpečnější být Héródovým
prasetem než jeho synem.
Lze ale připomenout význam Héróda pro rozkvět
Judeje v době těsně před jejím
pádem. Z této doby (těsně
před přelomem letopočtu) se
dochovalo několik významných památek – Zeď nářků
(základy chrámu, který nechal
král vystavět a patřil ve své
době k nejkrásnějším stavbám
světa), jeho palác na břehu
moře v Caesaeji či pevnosti
Masada a Héródeion.
Jaké mince mohly projít rukama Ježíše Krista během jeho
života?
Ježíš a jeho druhové patřili
k nejchudším vrstvám obyvatelstva a k placení tedy
používali drobné měděné
mince. V bibli je jedna z nich
popisována jako tzv. vdovin
haléř. Podstata příběhu spočívá v tom, že dar je nutno
P R O S I N E C
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MINCÍ
Tyrský šekel, tzv. Jidášův stříbrný

posuzovat ne sám o sobě, ale
je nutné přihlížet k okolnostem. Drobný peníz, který dala
do chrámové pokladnice, byl
vše, co chudá vdova měla.
Dala tedy víc, než když bohatý
vyloví z naditého měšce jednu
zlatou minci.
Drobné mince Ježíšovy doby
byly nepravidelné kotoučky
s nevzhlednými a málo čitelnými obrazy. Je zajímavé,
že do dnešní doby se jich dochovalo tak velké množství,
že například ražby z doby
prokurátorské správy Piláta
Pontského lze získat za několik stovek korun. Platnost
mincí nebyla určena jednoznačně a z archeologických
nálezů jsou známé dokonce
neražené střížky, nesoucí však
stopy oběhu! Na trhu byly používány vedle mincí ražených
ve jménu židovských vládců
(králů, tetrarchy a ethnarchů)
i římských správců, tzv. prokurátorů.
Zatímco mince z drahých
kovů měly hodnotu danou obsahem drahého kovu, měděné
mince byly v podstatě totéž,
co jsou dnešní peníze – žetony
a papírky s deklarovanou a kdykoliv zaměnitelnou hodnotou.
Podle pověsti zradil Jidáš Ježíše
za třicet stříbrných. Co si pod
tím můžeme konkrétně představit?
Všichni obyvatelé římské říše
byli povinni platit daň. O této
dani vypovídá příběh s římským denárem (3,5 gramu vážící stříbrná mince), kdy Ježíš
na otázku, zda mají Židé jako

Bronzová mince z doby prokuratury Piláta Pontského

porobený národ platit daň,
odpověděl: ‚Co je na minci?
Portrét císaře – dejte tedy
císaři, co je císařovo a Bohu,
co je Boží.‘ Tím zároveň připomněl tzv. chrámovou daň.
Byla splatná ve stříbrných
mincích přímořského města
Tyru, v šekelech a v půlšekelech. Její výše v novozákonní
době byla půl šekelu. Prostí
Židé tyto mince běžně neměli,
a proto stáli na chrámovém
nádvoří směnárníci, kteří šekely za poplatek směňovali.
Na ně se Ježíš obořil a zpřevracel jim v předvečer Velikonoc
stoly. Chrámová pokladnice
byla plná těchto dvanáctigramových stříbrných ražeb, a to
byly ony stříbrné, Jidášova
mzda. Ježíš byl tedy prodán
za přibližně 360 gramů stříbra.
Nic moc...
Co bylo na starých mincích
znázorňováno?
Na židovské mince se vztahoval zákaz zobrazování živých
bytostí. Jsou na nich tedy rohy
hojnosti, hvězdy, kotvy, listy, vinné úponky a podobně.
Mince z Ježíšovy doby jsou
označeny opisy v řecké alfabetě. Kupodivu na tyrských
šekelech je zobrazena hlava
DEV ÍTKA
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pohanského boha Melquarta, obdoby řeckého Hérákla.
Rituální čistota těchto mincí
však byla zaručena vysokým
obsahem stříbra a mince proto
byly v Chrámu berné. Nesměly
však být používány jako ozdoby, což mince z drahých kovů
byly v tehdejší době relativně
často.
Která z mincí, o nichž jste psal,
vás nejvíce zaujala, ať vzhledem nebo dobou, která vytvářela její příběh?
Zcela jednoznačně to je mince
s portrétem královny Salómé.
S největší pravděpodobností
té Salómé, která tančila před
Héródém Antipou a jejíž vystoupení stálo Jana Křtitele
hlavu. Její portrét je však
z doby, kdy byla manželkou
krále Aristobúla z Chalkidy
a bylo jí něco mezi 40-50
roky. Společně vládli v Malé
Arménii na území dnešního
východního Turecka. Židovské
předpisy tam neplatily a manželé svou společnou ražbou
napodobovali římské koloniální emise. Jejich měděné
mince jsou však velmi vzácné
a žádané, zvlášť v případě, že
je Salóminin portrét dobře dochovaný. Marie Kurková
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Skauti z Proseka přiváží betlémské světlo
Pro plamínky k Bille

Přijďte si se svíčkou 23. prosince 2021 pro plamínek betlémského světla. Letos se bude rozdávat ve velkém stanu před
obchodním domem Billa na Proseku.
Vždy před Vánocemi přivážejí skauti z celého světa
betlémské světlo jako symbol
předvánočního pokoje a míru.
Akce se každoročně účastní
i prosečtí skauti, kteří budou
plamínek putující až z betlémské jeskyně také rozdávat.
Z Betléma do Rakouska,
kde má tato tradice původ,
se plamínek přemístí letecky
a poté je předáván skautům

Betlémské světlo budou
23. prosince na Proseku rozdávat skauti ze 67. střediska
Prosek Praha. Jako každý
rok se bude předávání konat
před obchodním domem Billa
v čase od 10 do 18 hodin.
Na místě na zájemce kromě
světýlka budou čekat horké
nápoje a skautské perníčky.
Na stánku budou připraveny
také vlastnoručně vyráběné
lucerny, pohlednice s razítky, záložky či kapesní kalendáře.

a skautkám na slavnostní
ekumenické mši, která se letos
koná v Salcburku 11. prosince.
Do Čech se pak světlo dostane
ve večerních hodinách s naší
skautskou delegací. Následující týden 18. prosince skautští
kurýři světlo rozšíří do všech
koutů republiky. Veřejnost
pak může od skautů přijmout
betlémské světlo na mnoha
lokálních akcích po celé zemi.

Text a ilustrační foto: Skauti Prosek

Nádraží Praha-Prosek otevřeno Mikulášská nadílka u Kiliána
Po dvou listopadových návštěvních dnech mají příznivci
modelových železnic šanci ještě 11. prosince 2021
od 14 do 18 hodin vidět velké kolejiště Nádraží Praha-Prosek
v sídle Prag0klubu v Jablonecké ulici v Praze 9.

Prag0klub je občanské sdružení, jehož členové jsou fandové
železničních miniatur. Jsou to
modeláři a sběratelé specializovaní na historické i současné

modely plechových hraček.
Jak nula, nahrazující v názvu
klubu O, vypovídá, jsou to
především příznivci modelové
velikosti 0. Text a foto: mk

Proč čekat na Mikuláše, když
za ním můžete přijít sami?
Mikulášskou nadílku – odpoledne pro děti i dospělé –
pořádá městská část Praha 9
v sobotu 4. prosince v Libni
v ulici Nad Kolčavkou.
Areál pivovaru Kilián (Nad
Kolčavkou 907/8) i jeho okolí
od 14 do 18 hodin zcela ovládne adventní nálada a chybět
nebude ani ten dětmi dlouho
očekávaný svatý muž, který
spolu s nebeskými a pekelnými bytostmi rozdává dárky.

Na co se v průběhu odpoledne
můžete těšit?
Loutková pohádka Dlouhý, Široký
a Bystrozraký
V představení pro nejmenší,
při němž se nenudí ani dospělí,
hrají Magdalena Zimová a Martin Matějka, které znáte z Divadla v Dlouhé. Jejich parťáky jsou

Zveme na rybí
polévku do Vysočan

stylově netradiční loutky, a jak
to v pohádkách bývá, nechybí
ani kouzla a veselé písničky.

Výtvarné dílny
Devítkové Divadlo Gong nejsou
jen prkna, která znamenají
svět, ale divadlo také zaštiťuje
výtvarné kurzy, které se konají
v Obecním domě v Jandově
ulici. A první prosincovou
sobotu se některé z nich přestěhují ke Kiliánovi do Libně,
takže si tu zájemci budou moci
vyrobit vánoční aranže pod vedením zkušených lektorů.
Mnoho z toho, co patří k adventu
K adventu patří pohoda,
vyrábění s dětmi, horký svařák do ruky, písničky, které
vánočně naladí, shánění
drobných dárečků, setkávání
s přáteli… Zastavte se v Libni
u Kiliána. Mnoho z toho tady
najdete.
Bližší informace na www.
praha9.cz a FB Praha 9-dobrá
adresa.
mk, foto: Divadlo v Dlouhé

Na tradiční rybí polévku zve devátá městská část do Vysočan.
Na náměstí OSN v blízkosti vstupu do stanice metra Vysočanská se bude servírovat 22. prosince 2021 od 10.30 hodin
do vydání poslední naběračky.
Podle tradice byla rybí polévka o Vánocích určena
pro potřebné a bezdomovce.
V posledních letech se ale
akt jejího rozlévání stále více
stává sousedským setkáváním. Letos ji bude městská
část Praha 9 ve Vysočanech
rozlévat – po loňské covidové
pauze – poosmé. Polévku vaří
kuchař z restaurace U Šebes20
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tiána v Kolbenově ulici. mk,
Pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký

ilustrační foto: archiv
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ka. Ovšem první zmínka o adventním vČnci
pochází z Hamburku z roku 1838. Tehdy
velký vyĜezávaný vČnec povČsil na dveĜe
siroþince knČz Johann Heinrich Wichern
a rozsvČcoval na nČm svíþky. Pod vČncem
byla pokladniþka na vánoþní milodary pro
opuštČné dČti.
Dnes mají adventní vČnce nejrĤznČjší podobu. DĜíve se vyrábČly ze zelených vČtviþek
jehliþnanĤ þi cesmíny, které pĜedstavují život. Nebo byly holé ze slámy, aby odhánČly
zlé duchy a pĜinášely do domu požehnání.
Náš tip:
Svíþky se zapalují proti smČru hodinových
ruþiþek a uprostĜed vČnce mĤže být i pátá,
bílá svíþka symbolizující Krista. Zapaluje se
na ŠtČdrý den.
W – Weihnachten
Z nČmeckého Weihnachten prý pochází slovo Vánoce - období, které zaþíná ŠtČdrým
dnem. Jiné vysvČtlení ale odkazuje na oslavy zimního slunovratu, jež trvaly dvanáct
nocí. Prý se Ĝíkalo „o dvanácti nocích“, z þehož postupem doby zkracováním a komolením vzniklo „o Vánocích“.
Z – Zlaté prasátko
Kdo se prý o ŠtČdrém dnu od rána do slavnostní veþeĜe postí, uvidí zlaté prasátko.
A ke štČdroveþernímu stolu se zasedá, když
se na obloze objeví první hvČzda.
Ž – Život
Až budete rozjímat nad svým životem þi jeho
pĜípadnými zmČnami, k þemuž pĜedvánoþní þas svádí, pamatujte, že svĤj život máte
ve svých rukách. Jaký si ho udČláte, takový
to máte.
Text a foto: Marie Kurková
Redakce: Miroslav
Kuranda
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ý – ýas
ýas od 1. do 24. prosince mČĜí adventní
kalendáĜ. Ten první s názvem V zemi JežíškovČ vytvoĜil v roce 1908 majitel tiskárny
v MnichovČ Gerhart Lang. KalendáĜ byl ze
dvou listĤ. Na prvním bylo v malých okénkách 24 básniþek, na druhém stejný poþet
obrázkĤ. DČti, které kalendáĜ dostaly, každý den vystĜihly jeden obrázek a nalepily
ho k pĜíslušnému textu. A þtyĜiadvacátého
prosince mČly z vystĜihovánky složenou vánoþní krajinu. Móda adventních kalendáĜĤ
se však zaþala v celé EvropČ rozšiĜovat až

C – Cesmína
Cesmína ostrolistá je stálezelený až deset
metrĤ vysoký keĜ nebo strom s þervenými,
až jeden centimetr velkými plody, které dozrávají od listopadu do bĜezna. Není divu, že
symbolizuje pokraþování života v dobČ zimního odpoþinku. Oblíbenou ozdobou Vánoc
je hlavnČ v západní EvropČ a USA. U nás se
pĜidává do vánoþních dekorací teprve sto let.

S adventem a Vánocemi je spojeno mnoho pĜíbČhĤ, symbolĤ, povČr, zvykĤ…

A – Advent
Advent zaþíná þtvrtou nedČli pĜed ŠtČdrým
veþerem (letos je to 28. listopadu) a trvá
do 24. prosince, tedy zaþátku Vánoc. Každá
z nedČlí pĜitom má své oznaþení – železná,
bronzová, stĜíbrná a zlatá. V adventním þase
se nemusíte omezovat v jídle ani pití, jak to
diktovaly minulé doby. OstatnČ i naši pĜedci
– navzdory pĜedepsanému pĤstu a zakázaným zábavám – s oblibou vyhledávali lidové
obĜady a zapomínali pĜi nich na askezi.

B – Barborky
Veþer pĜed svátkem sv. Barbory (4. prosince) chodívaly „Barborky“ – bíle odČné ženy
s bílým závojem pĜes obliþej a obdarovávaly
dČti jablky, oĜechy a cukrovím. NČkde však
mČly v pravé ruce metlu, kterou pĜetáhly
všechny malé zlobivce. Nepotkáte-li Barborky, alespoĖ si uĜíznČte tĜešĖovou vČtviþku,
jíž se také tak Ĝíká. Prozradí vám, který mČsíc v pĜíštím roce bude pro vás tím šĢastným
– kolikátý den po uĜíznutí vykvete.

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9



Š – ŠtČdroveþerní tabule
Rybí polévka, kapr a bramborový salát – to
je základ štČdroveþerní tabule dnes. V nČkterých rodinách se však staré tradice stále
drží, takže nejprve pĜichází na stĤl hrách,
který stolovníky spojuje v dobém i zlém.
Polévka – aĢ už rybí, hrachová, zeleninová – zase dodává sílu. ýoþka pĜináší peníze. K tradiþnímu vánoþnímu pokrmu patĜil
i þerný kuba z krup s houbami, které nahrazovaly maso, a þesnekem, jenž chránil pĜed
nemocemi.
Pokud si 24. prosince pochutnáváte
na vlastních specialitách, které s tČmi tradiþními nemají nic spoleþného, naaranžujte si do misek na stĤl þesnek, med a þerný
kmín – to na ochranu pĜed zlými vlivy.
A pro jistotu prostĜete o talíĜ víc v pĜípadČ,
že by vás ke stolu mČl zasednout lichý poþet.
T – Tannenbaum
Krásu „Tannenbaumu“ þili vánoþního stromu, jak jej poznal v rodné Mohuþi, chtČl
ukázat svým pĜátelĤm Ĝeditel, režisér a herec Stavovského divadla Jan Karel Liebich.
Ve svém domČ v Praze v roce 1812 proto ozdobil vánoþní stromeþek – první v ýechách.
Inspiroval tak pĜedevším þeskou šlechtu.
V mČšĢanských domech se vánoþní stromky
zabydlely ve 40. letech 19. století.
U – Úklid
Advent je dobou zklidnČní se a rozjímání,
nikoliv šíleného gruntování a peþení. Pamatujte tedy na základní pravidlo vánoþního
úklidu domácnosti: Neberte ho vážnČ. DĤležitá je rodinná pohoda. I když nebudete
mít doma dokonale vygruntováno, nevČšte
hlavu. Vyluxujte, utĜete prach a zapalte vonné svíþky nebo františky. VĤnČ, zvláštČ svČží
citrusové, vyvolávají pocit svČžesti.

Rokytka

V – VČnec
Adventním vČncem bez svíþek si mĤžete
ozdobit dveĜe, postupným zapalování þtyĜ
svíþek na adventním vČnci zase odpoþítáváte þtyĜi adventní týdny. Tento zvyk se k nám
dostal v druhé polovinČ 20. století z NČmec-
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G – Gabriel
Gabriel, mocný a silný archandČl, byl jako
boží posel vyslán do Nazareta k PannČ Marii, aby jí zvČstoval, že nalezla milost u Boha
a poþne a porodí syna Ježíše. Ten bude
nazván Synem Nejvyššího a bude kralovat
nad Jakubovým rodem navČky. I když þtete
biblické pĜíbČhy jako pohádky, zkuste teć
ve vánoþním þase pĜijmout, že nČco jako
andČlská síla existuje. Ti, kteĜí se na archandČla Gabriela obrátili (víte, že je ženského

F – Fialová
Fialová vzniká sjednocením dvou opaþných
pólĤ - modrým klidem a þervenou hnací silou,
které se navzájem vyrovnávají. Není divu, že
je oznaþována za mystickou barvu, která je
symbolem spirituality, duchovna a samozĜejmČ Vánoc. A protože o Vánocích bychom se
mČli zklidnit a otevĜít svá srdce druhým, nalaćte svou rodinu do ¿alova tím, že do této
barvy obleþete tĜeba váš vánoþní stromek.
Nebo darujte ¿alové kamínky - ametyst, purpurový Àuorit, lepidolit, þaroid, sugilit.

E – Elektrické svíþky
Nebezpeþí vznícení vánoþního stromku
od voskových svíþek zažehnala elektrická
svČtýlka. První elektrické svíþky se u nás
prodávaly za první republiky. Obchodníci je
nabízeli sloganem: „Elektrické vánoþní svíce
rozjasní každému líce.“
První vánoþní strom osvČtlený elektrickými žároviþkami na veĜejném prostranství v EvropČ se
rozsvítil v roce 1924 v nČmeckém Výmaru. Bylo
to dvanáct let poté, co elektĜina rozzáĜila vánoþní strom na Madison Square v New Yorku.

D – Dárky
PatrnČ nejstarší zprávu o štČdroveþerním
darování bychom našli v KalendáĜi Šimona
Partlicia z poþátku 17. století, který uvádí,
že rodiþe dávají ve vánoþním þase svým dČtem dárky a že to jsou dárky od Krista Pána.
V 18. století se mluví o darech od Ježíška.

po druhé svČtové válce. Vedle vystĜihovánky
se do nich zaþaly pĜidávat i kousky cukrovinek jako sladká pĜekvapení.

K – Koledy
„Narodil se Kristus pán, radujme se…“ Víte,
že tato koleda se zpívá už osm století? Koledování bylo nejen vánoþní kratochvílí, kterou ve stĜedovČku šíĜili po EvropČ potulní
žáci, ale pro mnohé se stalo také zdrojem
pĜivýdČlkĤ. Koledníci zpívali o narození Ježíška, cestČ do Betléma, pĜáli hodnČ štČstí
a zdraví a pĜitom dČkovali za koledu.

J – Jesliþky
V roce 1223 prý svatý František z Assisi pĜivedl do jeskynČ v italské Umbrii živého osla
a vola a v tomto živém betlémČ sloužil první
vánoþní pĤlnoþní mši. Postupem doby se jesliþky rozšíĜily do dalších kostelĤ a klášterĤ.
V domácnostech se však v papírové, dĜevČné
nebo keramické podobČ objevují až koncem
18. století. K základním ¿gurám takovéhoto
klasického betlému patĜil Ježíšek v jesliþkách (odtud oznaþení jesliþky), Marie, Josef,
volek, tele, pastýĜi se stády a tĜi králové.

I – Inzeráty
PĜíchod vánoþních svátkĤ s sebou nese i inzertní tsunami propagující vánoþní zboží.
Bohužel s tímto konzumním charakterem
Vánoc jdou ruku v ruce také pĤjþky. VČĜili
byste, že vánoþní dárky na splátky byly možné už ve 20. letech minulého století?

CH – Chvojka
V polovinČ 19. století se u nás ještČ nezdobil
stromeþek, ale jen vČtev nebo špiþka jedle
þili chvojka, jak se tehdy Ĝíkalo. Ozdobami
bylo sušené ovoce, rozinky, perníþky, pestré šátky. Chvojka se vČšela nad stĤl špiþkou
dolĤ. Teprve pozdČji se pĜipevĖovala opaþnČ, tedy za špiþku.

H – HvČzda
Jedním ze symbolĤ Vánoc je hvČzda. Když
se narodil Ježíšek, vydali se s cennými dary
k novému králi a spasiteli i tĜi mudrcové
z východu. Cestu do Betléma jim ukazovala
jasnČ záĜící hvČzda.

pohlaví?), zjišĢují, že jsou nuceni k þinnosti,
která vede k prospČšným výsledkĤm.
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S – Spasitel
Za spasitele, tedy toho, kdo lidi zachraĖuje, je v kĜesĢanství oznaþován Ježíš Kristus.
Podle biblického pĜíbČhu se narodil v mČstČ BetlémČ, kam se ze svého domova v Nazaretu vydali jeho rodiþe – Marie a Josef.
V BetlémČ, odkud pocházeli, se mČli hlásit
pĜi sþítání lidí a jejich majetku, které vyhlásil Ĝímský císaĜ kvĤli lepšímu vybírání daní.
A protože ve mČstČ nebylo žádné volné místo k pĜenocování, uchýlili se do salaše, kde
Marie porodila svého syna Ježíše. Když se
o narození budoucího mesiáše dozvČdČl král
Herodes Veliký, nechal ze strachu o svĤj
trĤn povraždit všechny chlapce narozené
v BetlémČ. Josefovi a Marii se však s Ježíškem podaĜilo uprchnout do Egypta, odkud se vrátili zpátky až po HerodovČ smrti.

ě – ěetČz
ěetČzy zdobily už první vánoþní stromeþky.
Byly ze sušených jablíþek, švestek, oĜechĤ…
ěetČzem, tím železným, se také spínaly
nohy stolu pĜi štČdroveþerním hodování.
PĜinášelo to prý soudržnost a celistvost rodiny v dalším roce.

R – Roráty
K adventu patĜilo rozjímání a návštČvy kostela. Do chrámu pánČ se v tuto dobu chodilo
þasnČ zrána na mši svatou – zvanou roráty
– ke cti Panny Marie.

P – PĤlnoþní mše
Mše v kostele o pĤlnoci je jakýmsi vyvrcholením štČdroveþerních oslav. V mnoha ateistických krajích u nás je to jediný den v roce,
kdy do kostelĤ zamíĜí i ti, kteĜí v Boha nevČĜí.

postaviþek, zvíĜátek a podobnČ. Z perlaĜství,
tedy umČní foukání a barvení sklenČných
perel, vyšlo v roce 1931 i umČlecké výrobní
družstvo Vánoþní ozdoby ve DvoĜe Králové
nad Labem a zaþalo vyrábČt sklenČné ozdoby
na vánoþní stromeþky. Stejného sortimentu
se ¿rma drží dodnes a vČtšina její produkce
– více než 95 procent – putuje na zahraniþní trhy, pĜedevším do zemí západní Evropy,
Ameriky a Austrálie.
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O – Ozdoby
Vánoþní stromeþky se zpoþátku krášlily cukrovím a ozdobami z perníku, peþiva nebo
dĜeva. SklenČná krása pĜišla ke slovu až kolem poloviny 19. století. Jednalo se o navlékání sklenČných broušených perel do podoby

N – Nepeþené cukroví
Doby, kde hospodyĖky trávily hodiny v kuchyni pĜi peþení cukroví, jsou pryþ. Zkuste
nepeþené rychlovky.
Náš tip na voĖavé marcipánové kuliþky:
PotĜebujete: 200 g mouþkového cukru,
200 g mletých piškotĤ, špetku skoĜice, špetku mletého hĜebíþku, 100 g másla, 150 g
marcipánu, 3 lžíce bílého rumu, 3 lžíce slazeného kondenzovaného mléka, kakao.
V míse dobĜe propracujte mouþkový cukr,
piškoty, koĜení, máslo, rum, kondenzované mléko a lžiþku kakaa a vzniklou hmotu
nechte hodinu vychladit.
Marcipán zpracujte se lžící kakaa a na peþicím papíĜe posypaném mouþkovým cukrem
z nČho vyválejte placku. Z ní vykrojte koleþka.
Z vychlazené hmoty vyválejte malé kuliþky, které zabalíte do koleþek z marcipánu.
Vzniklé kuliþky obalte v kakau a uložte
do chladu.

M – Myrha
Myrha byla s kadidlem a zlatem mezi dary,
které tĜi králové nesli Ježíškovi do Betléma.
Je to vonná tekutá pryskyĜice z keĜe myrhovníku, který roste v suchých oblastech tropické Afriky. V biblických dobách byla velmi
cenČna, protože prý mČla léþivé úþinky.

L – Lodiþky
ŠtČdrý veþer je spojen také s vČštČním. Lodiþky ze skoĜápek oĜechĤ se zapálenou svíþkou, které pustíte po vodČ, ukážou, zda se
vydáte pryþ z domova nebo zĤstanete. Jiným
zvykem je lití olova do vody. Z podoby odlitku mĤžete usuzovat, co vás v pĜíštím roce
þeká. A ptáte-li se na zdraví, rozkrojte jablko – jadĜinec v podobČ hvČzdiþky znamená
zdraví. Nebo rozlousknČte vlašský oĜech. Je
v nČm zdravé jádro? Pak máte štČstí.
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Čert zůstává v pekle
V Edu Bubo Klubu v Podkovářské ve Vysočanech se připravují na Vánoce.
Na podzim se park v Podkovářské zaplnil dětmi u loutkového divadla s pohádkou
Kouzelné slůvko. V předvečer
Dušiček děti vyráběly andělíčka a spolu s rodiči mohly
zavzpomínat na ty, které už
u sebe nemají. A při tradičním

lampionovém průvodu na svatého Martina kluci a holčičky
zaplnili cyklostezku.
V prosinci přijďte pozdravit
andílka s Mikulášem, kteří
snad budou moci znovu osobně
předávat dárečky na terase klubu. Čert zůstane pěkně v pekle,

aby neděsil ty nejmenší. A než
začnou Vánoce, nazdobíme si
společně upečené perníčky.
Krásné a klidné prožití vánočních svátků a pohodový
nový rok 2022 za celý tým Edu
Bubo Klubu přejí Hanka, Martina a Verča. 

Všechny hudební žánry U Brabců
V nově otevřeném objektu U Brabců na starém Proseku je nejen restaurace, ale zamířit sem můžete také za kulturou. I v prosinci tu bude znít hudba – od jazzu přes populární písně a lidovky po rock´n´roll. Vstup na koncerty zdarma.
6. prosince 2021
od 19 do 21 hodin
logArytmy Jazz
jazzové standardy
13. prosince 2021
od 19 do 21 hodin
Tomáš Karmazín
kytara a zpěv
česká a slovenská
populární hudba

18. prosince 2021
od 19 do 21 hodin
Muzika Špalíček Praha a taneční soubor Mateník
vánoční koncert – lidové vánoční písně a koledy s tanci
a průvodním slovem Jitky
Morávkové
U Brabců, nové místo pro hudební setkávání

20. prosince 2021
od 19 do 21 hodin

SENIOR DUO
housle a harmonika
lidové a populární písně

27. prosince 2021
od 19 do 21 hodin
Pepa Pilař a Classic rock and
roll Band
klasické rokenroly padesátých
let
Text a foto: td

(Nejen) Mikuláš v Elian´s coffee
Do kaváren, bister či restaurací se dnes chodí také za kulturou, poznáváním a vzděláváním. V Hloubětíně je takovou novou
oázou pro setkávání dospělých i jejich dětí rodinná kavárna Elian´s v Podvinném mlýně 2 (vchod ze Sokolovské) s velkorysou
zahrádkou v létě a mini dětským koutkem v zimě.
„U nás se stále něco děje,“
usmívá se majitelka kavárny
Olga Okparaigwe a dodává:
„Dorazit můžete na večer s živou hudbou, v listopadu tu byl
například ﬁnalista The Voice
Československo Jakub Moulis
a jeho žáci. Pořádáme přednášky, poslední byla o aromaterapii a bylinkách. V prosinci
plánujeme křest knížky pro
děti, mikulášskou party, zdobení perníčků a další akce.“
Od 11. ledna příštího roku
se budou v Elian´s coﬀee
konat kromě dalšího každý
týden Pop-in Konverzace
v anglickém jazyce s rodilým
mluvčím a 22. ledna se tu
můžete dozvědět víc o Salesforce, světovém č. 1 CRM
produktu, poznat Salesforce
komunitu a něco se naučit.
A to vše u kvalitní kávy nebo
sklenky vína z vybraných maP R O S I N E C
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lých vinařství Itálie, Francie
a Kalifornie.
„A také chystáme snídaně,
pečeme domácí buchty, výborné vaﬂe, koláče, smažíme
vdolky...,“ zve k návštěvě
Olga Okparaigwe. red
PROGRAM V PROSINCI:
5. prosince od 17.30 hodin:
Mikulášská party
9. prosince od 18.30 hodin:
Živá hudba - Latino
12. prosince od 12 hodin:
Křest knihy pro děti – Hmyzí pohádky
19. prosince od 14 hodin:
Zdobení perníčků – odpoledne pro
děti
Podrobnosti k programu, případně jeho
změnu, sledujte na www.elians.cz
nebo facebooku elianscoffeehouse.
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Upozornění: Akce pořádané
MČ Praha 9 jsou monitorovány
V souvislosti s nařízením EU 2016/679
(GDPR) upozorňuje
MČ Praha 9, že
v místě kulturních,
společenských,
sportovních a dalších akcí, které
pořádá, probíhá
fotografování a natáčení videí z jejich průběhu pro

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

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit
a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové problematiky a problematiky mezilidských vztahů. Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ
Praha 9, Sokolovská ulice 14/324, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).
Termín: 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
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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

PR OS I NEC
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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!
Do VOK patří tyto odpady:
• nábytek • koberce a linolea • lyže,
snowboardy, kola • velká zrcadla •
umyvadla a WC mísy
Do VOK nepatří:
• lednice • televizory a počítačové

monitory • zářivky a výbojky • autobaterie • jiné nebezpečné odpady
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.

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?

Vzhledem k výraznému propadu příjmů v souvislosti
s koronavirovou pandemií
snížilo hl. m. Praha výdaje
na zajištění svozu komunálního odpadu, konkrétně pak
přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný
odpad a velkoobjemových
kontejnerů na bioodpad. MČ
Praha 9 bude mít v druhém
pololetí 2021 k dispozici pouze

35 kontejnerů VOK hrazených
z rozpočtu hl. m. Prahy, tedy
o polovinu méně než loni.
Objemný odpad či bioodpad
mohou občané celoročně bez
omezení odkládat ve všech
sběrných dvorech v Praze
nebo si mohou pořídit vlastní
nádoby na bioodpad. Zároveň
MČ Praha 9 hledá způsoby,
jak tuto nepříznivou situaci
zmírnit. 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 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

V lednu a únoru 2022 nebudou
– stejně jako v minulých letech –
velkoobjemové kontejnery přistavovány.

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

P R O S I N E C
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Konec roku, to jsou ohňostroje a pyrotechnika
Na území Prahy je tzv. zábavní pyrotechnika zakázána. S výjimkami.
Navzdory nepřímým zákazům
používání zábavní pyrotechniky v mnoha zákonech a de
facto zákazu jejího použití
na území hlavního města jsme
koncem každého roku týden
co týden zahlcováni výbuchy
a hlukem z odpalů. Vše pak
eskaluje 31. prosince, kdy odpalování pyrotechniky tvoří
kontinuální bombardování
zhruba od 17 hodin do druhé
hodiny ranní 1. ledna.
Kdo z této „zábavy“ nemá
radost, jsou majitelé domácích
mazlíčků a milovníci přírody.
Většina psů se třese strachy,
a pokud jsou venku na volno,
bezhlavě utíkají. Stejně se chovají i kočky, které jsou venku.
Pokud se schovají do nějakého
úkrytu, mohou tu být v šoku
schovány několik hodin… a nemusejí najít cestu zpět. Hrozí
nárazy a střety zvířat s vozidly.
Trpí i volně žijící zvířata. Ptáci
v úleku bezhlavě vzlétají, úlomky nábojů je mohou zasáhnout,
narážejí do pevných překážek,
do drátů vedení. Vodní ptáci

kových rezervacích, na vodě
a vodních tocích a 50 metrů
od nich, ve zvláště chráněných
územích a v přírodních parcích
a 50 metrů od nich, ve vzdálenosti 250 metrů od zoo, útulků
pro zvířata, veterinární pohotovosti a dalších zařízení.
Nedovolené odpalování zábavní pyrotechniky
může zastavit městská policie a uložit za to pokutu až
do 10 000 Kč, podnikatelům až
do 100 000 Kč. Dita Laura Michaličková, Společnost pro zvířata

INFO

mohou dezorientovaní a v panice dosedat na lesknoucí se
vozovku místo na vodu.
Přitom vyhláška hl. m. Prahy používání výrobků zábavní
pyrotechniky zakazuje. Pouze
s výjimkou třinácti míst od 10
do 22 hodin, z nichž ani jedno

není na území Prahy 9 (pozemky
v Radotíně, Hájku u Uhříněvsi,
Uhříněvsi, Kolovratech, Lipanech, Kunraticích a Lipencích).
31. prosince a 1. ledna je
výjimečně odpalování zábavní
pyrotechniky povoleno, ale
používat se nesmí v památ-

Většinu zraněných, umírajících/hynoucích zvířat nikdo nenalezne. Pouze
výjimečně všímaví lidé postřehnou zvíře,
které potřebuje pomoc.
Najdete-li zraněné nebo vyčerpané
zvíře, kontaktujte:
Pražskou zvířecí záchranku ČSOP
(pondělí až pátek, telefon 774 155 185,
www.zvirevnouzi.cz)
nebo Záchrannou stanici hl. m. Prahy
(telefon 773 772 771).
Pokud se jedná o psa nebo o kočku,
volejte městskou policii 156.

Vánoční a novoroční svoz odpadu
Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a.s., a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během
vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo
k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. do 31. prosince 2021 budou zajištěny
standardní pracovní směny
a svoz směsného odpadu bude
probíhat podle příslušných
svozových plánů, tedy jako
v běžných dnech. Díky větší
zátěži na separačních místech
se provádí svozy tříděných
složek odpadu v posíleném
režimu. U tříděného odpadu
budou v kritických oblastech
posíleny svozy v období 23. až
31. prosince 2021, jinak bude
vše probíhat také podle příslušných svozových plánů.

Svoz směsného odpadu
23. až 31. 12. 2021:
standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. ledna 2022:
svoz až na výjimky neprobíhá,
náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. až 6. 1. 2022:
bude probíhat standardní svoz
26
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s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu
23. až 31. 12. 2021:
standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23. až 31. 12. 2021:
v kritických oblastech budou
posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu
1. 1. 2022:
svoz až na výjimky neprobíhá,
náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. až 6. 1. 2022:
bude probíhat standardní svoz
s případným časovým posunem (max. 1 den)
Vánoční stromky
do popelnice nepatří
V případě, že máte veřejně
přístupnou popelnici nebo
kontejner na směsný odpad,
lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech
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(činžovní a rodinná zástavba
nebo nádoby v kleci) prosíme
o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům
na tříděný odpad. Stromky

jsou do vozů na komunální
odpad nakládány v běžných
svozových dnech a jejich
odvoz bude probíhat po celý
leden a únor. 
PR OS I NEC
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Pro vánoční stromky tradičně na Pragovku
S adventem se fotbalový areál TJ Praga Vysočany i letos zčásti změnil na největší trh s vánočními stromky v Praze 9.
Pragovácký trh se stromky je
největším v Praze 9 co do počtu celkově prodaných kusů
a zároveň nabídky, z níž si
opravdu můžete vybírat. V jeden okamžik tu mají rozbaleno až 500 stromků od mini
velikosti 30 centimetrů po třímetrové velikány.

Poslední opozdilci nakoupí
i o Štědrém dnu
Na Pragovce si vánoční stromek můžete vybírat 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

jich ceny zůstávají na loňské
úrovni.
Vybraný stromek vám tady
zabalí i upraví kmen do stojanu, jak potřebujete. Zakoupit
zde můžete také borové nebo
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

účelu, takže nikdo nemusí mít
špatný pocit, že se kvůli němu
kácí les,“ vysvětluje Zdeněk
Čermák, který více než dvacet
let provozuje trh s vánočními

stromky, z toho čtvrtým rokem právě na Pragovce.
Navíc z českých plantáží
jsou stromky opravdu kvalitní
a příjemné je zjištění, že je-

TJ Praga Vysočany
Sokolovská ulice 304a
(na hřišti u restaurace Pragovka)
Tel.: 608 042 444

Náklaďáky
jako velká stavebnice
Technici Pražských služeb připravili celou flotilu pracovních
vozů na zimní službu. V praxi to znamenalo vybavit 51 vozů
nástavbou na posypový materiál a radlicemi. Cisterny, kropicí
lišty a samosběrné technologie projdou údržbou a do služby
se vrátí opět na jaře.
Samotná přestavba vozu zaměstná tři až čtyři techniky
Pražských služeb a trvá něco
málo přes dvě hodiny. V pražských Vysočanech letos přestavěli 32 sypačů, v ruzyňské
provozovně devatenáct. Společně se subdodavateli bude
do boje proti námraze a sněhu
v metropoli připraveno více
než 70 kusů této techniky.
„Přestavby jsou chytrým
řešením pro vozový park.
Jedno auto tak zvládne dvě
role. Zatímco během jara a léta
mají vozy nasazenou cisternu
a kropicí lištu nebo samosběrnou technologii, v zimě brázdí
ulice s nákladem soli a pluhem,“ vysvětluje Radim Mana
z Pražských služeb.
Vozy musí být stejně jako
osobní auta připravena
na zimu před začátkem zimní
sezony. Ta u nás začíná 1. listopadu a trvá do konce března. „Během tohoto období jsou
P R O S I N E C
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naše auta prakticky ve stavu
permanentní pohotovosti
a musí být připravena k okamžitému výjezdu,“ pokračuje
Radim Mana.
K posypu těch nejdůležitějších komunikací musí vozy
vyjet do půl hodiny od nahlášení. Na korbě mají zhruba
šest tun posypového materiálu. Pluhy přijdou na řadu,
když připadne více než pět
centimetrů sněhu.
Přestavby se netýkají celého
vozového parku, pouze jeho
části. O koordinaci údržby se
stará Technická správa komunikací Praha. red

KAŽDÁ KAPKA
SE POČÍTÁ

POJĎTE TŘÍDIT
JEDLÉ OLEJE S NÁMI

portalzp.praha.eu
tridimolej.cz
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Malešická botanická zahrada
bodovala v novinářské soutěži
V XXIV. ročníku soutěže Média na pomoc památkám uspěl
rovněž článek o stém výročí malešické botanické zahrady,
který Devítka přinesla v listopadu loňského roku.
Množství došlých přihlášek
do XXIV. ročníku tradiční
novinářské soutěže příznačně
nazvané Média na pomoc památkám svědčilo o tom, že ani
covid-19 nezabránil autorům
a autorkám přinášet čtenářům,
divákům a posluchačům nové
a objevné informace o stavu
a dění v oblasti našich památek.
Soutěž je vyhlašována v pěti
kategoriích, a to tisk-deníky, rozhlas, televize, internet
a publicistika, o níž je vždy
největší zájem. V této kategorii
se soutěže účastnil i časopis
Devítka článkem Mariny Hofmanové ke stému výročí školní
botanické zahrady v Malešicích. Příspěvek o Jiráskově
vile s rozlehlou, ale velmi málo
známou botanickou zahradou,

Marina Hofmanová s moderátorem slavnosti Václavem Žmolíkem a předsedou
Syndikátu novinářů ČR Adamem Černým

autorka v podrobné verzi publikovala na pokračování v časopise Živa.
Slavnostní vyhlášení výsledků a udělování cen Prix
Non Pereant 2020 se uskutečnilo 15. září 2021. ah, foto: Aleš
Botanická zahrada v ulici Pod Táborem

Holub a Marina Hofmanová

SC-500745/01

INZERCE
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Hejblata 2021: Taneční škola InDance zpět na jevišti
S Taneční školou InDance, která působí také na devítce, se můžete 3., 4., 13. a 19. prosince 2021 naladit na taneční vlnu
předvánočním večerem v Kulturním domě Ládví.
Malí i velcí tanečníci ze šestnácti pražských sálů Taneční
školy InDance brzy zaplní
jeviště Kulturního domů Ládví přehlídkou svých nových
choreograﬁí, které za uplynulé
pololetí natrénovali.
Díky dlouhodobé podpoře
městské části se po loňské
pauze tanečníci vrací do divadla. Hejblata jsou velkolepá taneční událost všech
tanečníků InDance, která
potěší diváky všech věko-

vých kategorií. Závěrečná
vystoupení na konci pololetí jsou nedílnou součástí
výukové metody Taneční

předchází spousta práce
– zlepšení taneční techniky, fyzické kondice a práce
na choreografii pod vedením
zkušených lektorů současného tance. Na Hejblatech mají
diváci jedinečnou příležitost
tuto práci ocenit a odměnit
výkony tanečníků potleskem.
Více informací o tanečním
vystoupení a metodice Taneční školy InDance najdete
na www.indance.cz. 

školy InDance, jejíž cílem je
primárně vést své tanečníky
k vystupování před publikem. Každému představení

Kluziště v parku
Za sportem na Spartu
Podviní opět otevřeno do Podvinného mlýna
Kluziště v parku Podviní, které vybudovala a otevřela městské část Praha 9 na začátku letošního roku, je s příchodem
nastávající zimy opět otevřeno.
Plocha pro bruslaře má rozměry 20x10 metrů a nachází
se v areálu zahradní restaurace
Park Podviňák. Tady také najdete správce kluziště.
Na kluzišti v Podviní se
bruslí na opravdovém ledu.
Chladicí soustava ho udrží
v kvalitní formě i při venkovních teplotách nad nulou.
K dispozici je malým i velkým sportovcům půjčovna
bruslí, přileb a pomůcek pro
začátečníky.
Aktuální informace
o provozu kluziště najdete
na www.parkpodvinak.cz
nebo na facebooku Park Podvinak. mk

Association Club Sparta Praha z.s., UNYP ARENA, Kovanecká
2405/27, Praha 9, e-mail: rezervace@acsparta.eu
3. 12. p. 18.00 z. 19.30-22.00
l. 22.00-22.30 Zápas Florbal
Junioři (centrální hala)

Junioři (centrální hala)
18. 12. p. 18.00 z. 19.00-21.30
l.21.30-22.00 Zápas Volejbal
VK Lvi Praha x Kladno volejbal
cz (centrální hala)

4. 12. 9.00-20.00 WAKO GP
(centrální hala)
5. 12. 9.00-12.00 a 18.00-22.00
WAKO GP (centrální hala)

19. 12. p. 16.30 z. 18.00-20.30
l.20.30-21.00 Zápas Florbal
Junioři (centrální hala)

11. 12. 9.00-18.00 ME klubů
judo

20. 12. p. 17.30 z. 19.30-22.00
l.22.00-22.30 TV Zápas Florbal
Muži Sparta x FbŠ Bohemians
(centrální hala)

17. 12. p. 8.00 z. 10.00-12.30
l.12.30-13.00 Zápas Florbal
Muži FbŠ x Předvýběr. CZ
Florbal MB (centrální hala)

22. 12. p. 17.45 z. 19.15-21.45
l.21.45-22.15 Zápas Florbal
Muži Sparta x BLACK ANGELS
(centrální hala) rf

18. 12. p. 10.30 z. 12.00-14.30
l.14.30-15.00 Zápas Florbal

Pražské mažoretky se v Evropě neztratí
Pražské mažoretky slaví – z Poděbradského poháru na mistrovství Evropy, kde
skvěle zabodovaly.

v halových disciplínách. Skupina Děti
mladší soutěžila v disciplíně Traditional
Pompon. Dívky vybojovaly první místo
a nominaci na mistrovství Evropy v Poreči v termínu 20. až 24. října, kterou také
přijaly!
V pátek 22. října 2021 nastal den D.
Holky v chorvatské Poreči vybojovaly
skvělé třetí místo a v disciplíně Traditional Pompons kategorie Děti získaly titul
II. vicemistr Evropy pro rok 2021!
Děkujeme za skvělou reprezentaci
a gratulujeme holkám i jejich trenérkám!

Pražské mažoretky T.J. Sokol Vysočany
ČOS se po více než dvou letech vydaly
na soutěž Poděbradský pohár, který se
konal ve dnech 18. a 19. září 2021.
V sobotu Klasickou mažoretku reprezentovaly Děti starší a Juniorky. V obrovské konkurenci si odvezly tato umístění:
Děti starší - 7. místo, Juniorky - 4. místo.
V neděli pokračoval Poděbradský pohár
P R O S I N E C

2 0 2 1

Text a foto: sp

DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

M Ě S T S K É

Č Á S T I

PRAHA

9

29

I N Z E R C E

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

SC-400906/12

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

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

SC-500711/02
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Bassova 14, Praha 9
775 565 543
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zdravotni@dsvysocany.cz

Inzerce
v Devítce
SC-500753/01

rsts.cz

M AGAZÍ N

SC-500705/01

www.dsvysocany.cz

Kontaktujte Vladislava Potočníka,
tel.: 775 040 697
Českomoravská 199/37, Praha 9

/

SC-400921/12

HLEDÁME ZDRAVOTNÍ SESTRU

 Půjčky na bydlení a na rekonstrukce
 Půjčky téměř na cokoliv
 Reﬁnancování a konsolidace úvěrů
 Stavební spoření
 Běžné účty
 Životní a majetkové pojištění
 Důchodové penzijní spoření

D E V Í TKA

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

www.ceskydomov.cz

ŠIROKÁ NABÍDKA
PRODUKTŮ?
SAMOZŘEJMĚ.

30

SC-400947/12

FA J. MACHÁČ

Výměny van, baterií, klozetů a kuch.
desek. Instalace sprchových koutů
a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Pokládka dlažby, obkladů, PVC, koberců.
Štukování, malování, lepení podhledů.
Sekání trávy a vyklízení.
tel.: 777 325 466
janmachac66@seznam.cz

SC-400878/13

vladimira.halperinmatouskova@re-max.cz

Jaroslav Harviš,
telefon: 734 505 923
e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
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SC-500643/01

