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V případě, že vám časopis nedošel do schránek 
nebo jste jej obdrželi pozdě, stěžujte si v podatelně 
Úřadu MČ Praha 9, e-mail: podatelna@praha9.cz

INZERCE

Vážení čtenáři,
ještě jednou bych rád po-
děkoval všem, kteří přišli 
k volbám do zastupitelstev 
obcí, a osobně děkuji zvláště 
těm, kteří mi dali svůj hlas. 
Vždycky jsem chtěl být 
součástí Prahy 9 a to, že mě 
obyvatelé devítky podpořili, 
posiluje víru, že práce, kte-
rou dělám, má smysl.

Ve srovnání se zářijovým 
hektickým předvolebním 
obdobím se mohlo zdát, že 
v říjnu se na vysočanské rad-
nici nic nedělo. Omyl. Roz-
hodovalo se o tom, jak bude 
vypadat složení rady další 
čtyři roky. Jednání o podobě 
vedení radnice jsme jako 
vítězná koalice SPOLEČNĚ 
pro DEVÍTKU ODS a TOP 09 

vedli se zástupci všech po-
litických stran a uskupení, 
které budou součástí nového 
devítkového zastupitelstva. 
Snažili jsme se nic neurych-
lit, abychom domluvili co 
nejlepší podobu a složení 
koalice. Aby se Praha 9 dále 
rozvíjela, potřebuje kromě 
správného programu také 
co nejstabilnější radu. Jak 
se nám to podařilo, bude 
zřejmé 1. listopadu 2022, kdy 
se koná ustavující zasedání 
nově zvolených zastupitelů 
MČ Praha 9. 

Letos se začátkem adventu 
rozsvítíme vánoční stromy 
na devítce už koncem listo-
padu. Drahé energie i ros-
toucí infl ace nás nutí šetřit, 

takže si odpustíme např. vá-
noční osvětlení v ulicích, ale 
určitě si dopřejeme hodně 
drobností, které tolik nestojí 
a mnoho přináší. Těším se 
na viděnou s vámi u roz-
svícených stromů, u nichž 
spolu s devítkovými spolky 
připravujeme program pro 
vánoční setkávání.

Tomáš Portlík, starosta MČ Praha 9

Zprávy • Kultura • Zdraví • Rozhovory • Soutěže • Tipy

www.nasepraha.cz

      601 526 025        775 065 565        zadosti@dsvysocany.cz

Bassova 14, Praha 9 

www.dsvysocany.cz

specializace na Alzheimerovu  
chorobu a demenci
vhodné i pro imobilní klienty
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Praha 9 chce ve Vysočanech náměstí Královny Alžběty II.
Náměstí Královny Alžběty II. Tak by se mělo jmenovat veřejné prostranství ve Vysočanech, jemuž dominuje budova The English 

College in Prague – Anglického gymnázia, o.p.s. Schválila to 20. září 2022 Rada MČ Praha 9.

„English College in Prague po-
skytuje prvotřídní akademické 
vzdělání v anglickém jazyce, 
ale také plně rozvíjí potenciál 
každého jednotlivce a připra-
vuje mladé lidi na praktické, 
sociální, intelektuální a morál-
ní výzvy, kterým budou čelit 
v dnešní globalizované společ-
nosti. Důležité poslání, které 
naplňuje i pod patronací Jeho 
Veličenstva krále Karla III., na-
víc v budově, která je součástí 
historie Vysočan, si zaslouží 
i důstojné označení místa, 
kde se nachází,“ konstatoval 

po jednání Rady MČ Praha 9 
Tomáš Portlík.

Devítka chce tak uctít zesnu-
lou panovnici královnu Alžbě-
tu II. a připomínat její památku. 
A v deváté městské části by se 
nenašlo více symbolické místo 
než právě u budovy Anglického 
gymnázia. Prostor kolem školy 
je od devadesátých let beze jmé-
na, adresa školy je ulice Soko-
lovská, přestože s ní nesousedí.

Svůj návrh postoupila Rada 
MČ Praha 9 k posouzení mís-
topisné komisi Magistrátu hl. 
m. Prahy. mk

INZERCE

V březnu 2010 navštívil Anglické gymnázium král Karel III., tehdy coby britský korunní 
princ Charles, a setkal se i s dlouholetým starostou MČ Praha 9 Janem Jarolímem

Ohlédnutí za komunálními volbami na devítce
Volby do zastupitelstev obcí se konaly 23. a 24. září 2022. 

V městské části Praha 9 bylo 
v seznamu voličů zapsáno 
39 639 obyvatel, ze kterých se 
hlasování zúčastnilo 15 817 vo-
ličů (tj. 39,90 %). Do Zastupi-
telstva městské části Praha 9 se 

volilo 33 zastupitelů, kandidát-
ní listinu podalo šest subjektů.

Nejvyšší počet mandátů – 
15 získala koalice ODS a TOP 09 
SPOLEČNĚ pro DEVÍTKU, 
šest mandátů hnutí ANO 2011 

(s podporou ČSSD), po čtyřech 
mandátech má Česká pirátská 
strana a sdružení nezávislých 
kandidátů PRAHA 9 SOBĚ. Dva 
mandáty získalo politické hnutí 
NAŠE DEVÍTKA – STAROSTO-
VÉ A NEZÁVISLÍ S PODPOROU 
KDU-ČSL a rovněž dva man-

dáty získala Koalice politických 
stran a hnutí SPD, Svobodní 
a Trikolora pro Prahu 9.

Ustavující Zastupitelstvo 
městské části Praha 9 se usku-
teční 1. listopadu 2022 od 10 
hodin na vysočanské radnici, 
Sokolovská 14/324, Praha 9. ps
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Jedny volby skončily a už začínají nové
Po zářijových komunálních volbách nás čekají další volby. 13. a 14. ledna 2023 se uskuteční volba prezidenta České republiky. 

Předseda Senátu Parlamentu 
ČR vyhlásil dne 1. července 
2022 volbu prezidenta České 
republiky rozhodnutím publi-
kovaným ve Sbírce zákonů pod 
č. 207/2022 Sb. na dny 13. a 14. 
ledna 2023. Hlasování bude 
probíhat v pátek od 14 do 22 
hodin, v sobotu začíná hlaso-
vání v 8 hodin a volební míst-
nosti se uzavřou ve 14 hodin. 
V případě, že žádný z kandidá-
tů nezíská nadpoloviční většinu 
z celkového počtu platných 
hlasů oprávněných voličů, bude 
se konat druhé kolo volby. A to 
za čtrnáct dnů po začátku prv-
ního kola (tedy 27. a 28. ledna 
2023), kam postupují dva kan-
didáti, kteří obdrželi v prvním 
kole volby nejvíce odevzda-
ných platných hlasů.

Jak se hlasuje

Hlasování bude probíhat 
ve volebních místnostech 
na území České republiky 

a ve volebních 
místnostech zříze-
ných při zastupi-
telských úřadech 
České republiky.

Hlasovat lze 
i na voličský 
průkaz, o který 
je třeba požádat 
písemným podá-
ním opatřeným 
ověřeným podpi-
sem voliče, které 
musí být doručeno nejpozději 
7 dnů přede dnem voleb (tj. 
do 6. ledna 2023) tomu, kdo 
stálý seznam voličů vede (pro 
občany Prahy 9 je to Úřad MČ 
Praha 9), nebo osobně do oka-
mžiku uzavření stálého vo-
lebního seznamu (tj. 11. ledna 
2023 do 16 hodin).

Voličský průkaz opravňuje 
k zápisu do seznamu voličů 
v libovolném volebním okrs-
ku na území České republiky 
i v libovolném zvláštním 

volebním okrsku 
v zahraničí.

Kde se hlasuje

V MČ Praha 9 se 
volby uskuteční 
ve stejných voleb-
ních místech jako 
při volbách do za-
stupitelstev obcí 
v letošním roce. 
Podrobný popis 
okrsků s adresou 

volebních místností zveřejníme 
v prosincovém čísle Devít-
ky a bude také na webových 
stránkách MČ Praha 9. 

Ověření správnosti údajů 
v seznamu voličů

Pokud se chcete ujistit 
o správnosti vašich údajů v se-
znamu voličů, obraťte se, pro-
sím, na pracovnice infocentra 
v budově Úřadu městské části 
Praha 9, které po předložení 
platného dokladu totožnosti 

zkontrolují, zda jste zapsáni 
v seznamu voličů.

Zapojte se do práce 
okrskové volební komise

Pro všechny, kteří se chtějí 
zapojit do práce v okrskové 
volební komisi a pomoci se 
zajištěním zdárného průběhu 
voleb, otiskujeme přihlášku, 
kterou je třeba po vyplnění 
odeslat s označením „VOLBY“ 
na adresu Úřadu MČ Praha 9, 
Sokolovská 14/324, 180 49 
Praha 9. Přihlášku lze poslat 
také elektronicky na e-mail: 
cervenkovaj@praha9.cz nebo 
předat osobně na radnici pra-
covnicím infocentra, a to nej-
později do 2. prosince 2022.   

Další informace vám rádi 
poskytnou J. Červenko-
vá na tel. 283 091 124 nebo 
Mgr. Sýkora na tel. 283 091 314 
nebo můžete využít e-mai-
lu Cervenkovaj@praha9.cz. 
Mgr. Pavel Sýkora, vedoucí OOS

PŘIHLÁŠKA
za člena okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky, 

která se koná ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
příjmení                                                                jméno                                                                 titul                         datum narození

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
tel. byt                                                         mobilní tel. / tel. zaměstnání                                       e-mail

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
adresa bydliště                                                                                                                               PSČ

práce v okrskové volební komisi v MČ Praha 9 jsem se již zúčastnil/a                                ANO               NE  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
oblast, ve které bych chtěl/a pracovat: (Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 datum                                                                                                                                  podpis
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B E Z P E Č N O S T

Policie varuje před zvyšujícím se počtem 
trestné činnosti v kyberprostoru
V poslední době se velmi výrazně zvyšuje počet obětí trestné činnosti páchané v tzv. kyberprostoru. Dochází k ní mimo jiné 

i z důvodu neopatrnosti a přílišné důvěřivosti poškozených občanů. Pachatelé této trestné činnosti se pak díky tomu dokážou 

dostat k citlivým údajům a tím i k finančním prostředkům poškozených, o které je nenávratně připraví. Způsobů spáchání této 

trestné činnosti je mnoho. Přinášíme nejčastější z nich. 

Falešný bankéř

Telefonáty údajných zaměst-
nanců bank, kteří se snaží 
vyděsit majitele bankovního 
účtu tím, že má s účtem nějaký 
problém. Vždy se jedná o faleš-
ný poplach, který má vzbudit 
pocit nutnosti s penězi na účtu 
jakkoli naložit, nejčastěji je 
vybrat v bankomatu a následně 
je vložit do bitcoinmatů (směna 
fi nanční hotovosti za virtuál-
ní měnu). Všechna telefonní 
čísla pachatelů jsou podvržená 
(pouze se vydávají za čísla pra-
vých uživatelů).

Prodej zboží 
na inzertních serverech

V současné době podvodům 
čelí primárně uživatelé aplika-
ce VINTED – oběť nabízí běžné 
zboží na některém z inzert-
ních serverů a kontaktuje ji 
osoba (nejčastěji přes sociální 
síť WhatsApp) s tím, že o na-
bízené zboží má zájem a pod 
různými výmluvami nabídne, 
že přiloží ve zprávě odkaz, 
kterým zařídí dopravu a záro-
veň zaplacení zboží. Zaslaný 
odkaz přibližně odpovídá 
vzhledu ofi ciálních interneto-
vých stránek dopravců (DPD, 
Česká pošta, PPL apod.).

Nebo se objevují odkazy sa-
motného prostředí Vinted, kde 
je oběť vyzvána k výběru své 
banky označením na podvrže-
né stránce. Po výběru je pře-
směrována na stránky, které 
se tváří jako ofi ciální stránky 
nejběžnějších bank. 
Pro vyzvednutí platby za zboží 

a dopravu je oběť nabádána 
k vyplnění veškerých úda-
jů o platební kartě. Tím pak 
umožní pachateli zneužití 
platební karty k okamžitému 
výběru peněz. 

Shodný modus operandi 
mají i případy inzerce pro-
střednictvím portálů Bazoš.cz, 
Sbazar.cz a aplikace Facebook 
– MarketPlace.

Doporučení: 

Nikdy nepoužívejte odkazy 
do neznáma. Nikdy nevypl-
ňujte údaje o sobě či o platební 
kartě a už vůbec ne přihla-
šovací logy do internetového 
bankovnictví. Zvažte osobní 
předání nabízeného zboží 
i peněz. 

Obchodování s virtuální měnou

Častými oběťmi jsou lidé, kte-
ří se spontánně rozhodnou, 
že budou investovat do vir-
tuálních měn, aniž by měli 

jakékoli zkušenosti. Po pro-
jevení zájmu o investici jsou 
osloveni pachateli, kteří je 
přemluví nainstalovat si pro-
gram ke vzdálenému přístupu 
do svého počítače (nejčastěji 
AnyDesk a TeamViewer). 
Pokud to oběť provede, získá 
pachatel přístup do jeho po-
čítače či mobilu a tím i k jeho 
internetovému bankovnictví 
a připraví ji většinou o všech-
ny peníze na účtu. 

K přemluvení instalace 
aplikací umožňujících vzdá-
lený přístup k počítači nebo 
mobilnímu telefonu se mohou 
legendy různě lišit. 

Doporučení:

Než s tímto začnete, nastudujte 
si co nejvíce materiálů o mož-
nostech investic do kryptoměn 
a kontaktujte pracovníky 
svých fi nančních ústavů. Na-
příklad bankovního poradce. 
Nikdy neinstalujte programy 

na vzdálenou správu svého PC 
nebo mobilního telefonu.

Podvodné SMS

„Refundace daní“ – tento od-
kaz v SMS zprávě nebo podob-
ný odkazuje na Českou poštu 
nebo na použití zkracovače 
adres bit.ly/xxxxx, kde je uve-
deno, že po kliknutí na odkaz 
musí člověk uvést veškeré in-
formace k platební kartě a pak 
mu na ní bude připsána určitá 
fi nanční částka. 

„Váš příspěvek byl schvá-
len“ (příspěvek na bydlení, 
na dítě, na topení apod.)

V tomto případě podvodné 
SMS odkaz obsahuje přesmě-
rování na stránky s výběrem 
vaší banky a následně nutné 
přihlášení do internetového 
bankovnictví. Avšak oběť se 
v tu chvíli nepřihlašuje do in-
ternetového bankovnictví, ale 
sděluji neznámému pachateli 
login a heslo pro vstup.

Podvodné SMS „Váš příspě-
vek byl schválen“ jsou často ro-
zesílány, i když dotyčný o žádný 
příspěvek nežádal. Vidina 
peněz však lidi vede k tomu, 
že na přiložený odkaz kliknou 
a postupují podle instrukcí 
podvodníků. Podvržené odkazy 
často bývají v tzv. formátu bit.
ly/xxxxx – jedná se o zkraco-
vač odkazu z adresního řádku, 
avšak až po kliknutí se člověk 
dozví, kam byl vůbec přesmě-
rován. Bohužel tyto odkazy 
užívají i různé ofi ciální instituce. 
Proto je podvodný odkaz snad-
no zaměnitelný. Policie ČR

D Ů L E Ž I T Á  D O P O R U Č E N Í

E-mailová schránka

NIKDY nikomu nesdělujte přístupové údaje do své e-mailové schránky. 
Ty je dobré čas od času měnit. Rovněž je vhodné volit složitá hesla, která 
neobsahují jen běžná slova a čísla např. Karel1234, ale použít změť znaků 
nedávajících na první pohled smysl např. K12#e4!R3 apod. Čím více znaků, 
tím je heslo hůře prolomitelné. 

Platební karty

NIKDY nikomu nesdělujte ani nikam nezadávejte údaje k vaší platební kartě, 
pokud sami neplatíte za zboží.

Internetové bankovnictví

NIKDY nikomu nesdělujte ani nikam nezadávejte žádné přihlašovací údaje, 
kterými se přihlašujete ke svému účtu nebo kterými potvrzujete platby. 
Důležité je se do internetového bankovnictví NIKDY NEPŘIHLAŠOVAT ze za-
slaných odkazů. Vždy se přihlašovat přes ofi ciální webové stránky či ofi ciální 
aplikace vydané bankou. 

Neklikat na neověřené odkazy

Jediné ofi ciální odkazy na Českou poštu jsou https://www.ceskaposta.cz, 
https://www.balikovna.cz, https://www.postaonline.cz 
a https://www.postshop.cz.
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Sportovní projektové dny v ZŠ Litvínovská 600
Na Základní škole Litvínovská 

600 se konají projektové dny 

dvakrát za školní rok. Koncem 

září byl jejich tématem sport. 

Jeden den třídní kolektivy 
vytvářely společný třídní pla-
kát na dané téma, druhý ten 
jej prezentovaly. Počasí přálo, 
proto se na prvním stupni 
sportovalo nejen v tělocvič-
ně, ale i venku. Žáci druhého 
stupně v malé tělocvičně nejen 
sportovali, ale také prezento-
vali získané znalosti. Ale ještě 
předtím zástupci tříd hodnoti-
li jednotlivá díla. Vyhrál plakát 
třídy 8.C s tématem: Tělesná 
kultura od roku 1914 do roku 
1968 (turistika, skauting, 
tramping).

Třídní kolektivy se pak se-
známily s jednotlivými tříd-
ními projekty. Viděly utkání 
v boxu, začátky olympijských 
her ve starověkém Řecku, 
novodobé zimní i letní olym-
pijské hry, vystoupení Sokola, 
spartakiády, vystoupení turis-
tů, skautů a trampů, kteří se 

sešli u jedno ohně a opekli si 
buřty. Po prezentaci hlasovala 
každá třída pro nejlepší vy-
stoupení. To letos vyhrál tým 
8.B. Žáci a žákyně představili 
téma: Tělesná kultura od roku 
1969 po současnost (režim, 
spartakiáda, nejvýznamnější 
úspěchy českých a sloven-
ských sportovců). Text a foto: Hana 

Štěpánková, ZŠ Litvínovská 600

Po stopách afrických zvířat do Gymnázia Litoměřická
Věděli jste, že na Gymnáziu Litoměřická mají Ekotým? Je to skupina žáků, kteří mají hlubší zájem o přírodu a její ochranu. 

V pondělí 26. září 2022 si do výuky přizvali Arthura F. Sniegona.

Arthur je ochranář a dobro-
druh, který v pralesích a sa-
vanách Afriky pomáhá při 
ochraně přírody a odhalování 
pašeráků obchodujících se zví-
řaty a částmi jejich těl. Z toho 
důvodu založil projekt zvaný 
Save Elephants, který je sou-
částí České koalice pro ochranu 
biodiverzity (CCBC). Ta ve spo-
lupráci s terénními zoology 
a ochránci přírody ve školách 
realizuje zážitkové programy.

A o čem Arthur na tříhodi-
novém setkání všem 28 žákům 
vyprávěl? Především o tom, jak 
lze používat fotopasti při mo-

nitoringu a ochraně přírody. 
On sám za jejich pomoci odha-
lil mnohá tajemství. Pomohly 
mu zjistit, kde v africkém Kon-
gu žijí zvířata, která je nutné 
chránit. A také mu umožnily 
posbírat cenné informace, jež 
pomohou ve vědeckém vý-
zkumu a umožní tak rozšířit 
hranice našeho poznání.

S fotopastí do savany 
s Arthurem Sniegonem

Program, který pro žáky 
gymnázia koordinátorka pro 
environmentální výchovu 
Zuzana Klopacz objednala, se 

jmenoval S fotopastí do sa-
vany s Arthurem Sniegonem. 
Skládal se z přednáškové části, 
během které žáci ocenili za-
jímavé fotografi e a autentické 
záběry z terénu, i z části prak-
tické. Ta druhá se odehrávala 
venku, ve školní zahradě, 
a umožnila dětem si vyzkoušet 
použití fotopastí v terénu, ale 
také hledání zvířat pomocí 
pobytových stop. Symbolicky 
si tak například do školní za-
hrady došel na záchod slon.
Pozitivní ohlasy a aktivní pří-
stup dětí k ochraně biodiver-
zity nás velice těší a motivují 

k pokračování v dalších vzdě-
lávacích činnostech. Text a foto: 

Eva Karbanová, CCBC

Projekt Save Elephants pomáhá při 
ochraně přírodyArthur F. Sniegon

I N F O

Pokud byste se chtěli o programech 
České koalice pro ochranu biodiverzity 
pro školy dozvědět víc, můžete navštívit 
stránky www.ccbc.cz. Kromě programů 
a přednášek (nejen) pro školy by se vám 
mohla líbit také online knihovna plná 
informací a pracovních listů.
Je možné se rovněž obracet přímo 
na koordinátorku vzdělávacích aktivit 
CCBC Alenu Klézlovou. Je k dispozici 
na tel.: 720 758 626 nebo e-mailu 
alena.klezlova@ccbc.cz.

U sloního trusu v zahradě gymnázia
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Studenti z Českolipské v Turecku
Na další cesty s projektem Erasmus+ vyjeli studenti z Gymnázia Českolipská v září 2022 do Turecka. Nejdříve do Bodrumu 

a koncem měsíce do Trabzonu.

TRABZON
Na konci září sedm studentů 
Gymnázia Českolipská odletě-
lo na výměnný pobyt v rámci 
projektu Erasmus+ do turecké-
ho Trabzonu. Pobřežní město 
u Černého moře se zhruba 
400 000 obyvateli je rozhodně 
netradiční turistickou destinací 
(na angličtinu tu můžete rovnou 
zapomenout), o to více auten-
tických a nezapomenutelných 
zážitků jsme si odtud odvezli.

Cílem tohoto projektu je 
poznávání nejen asijsko-tu-
recké kultury na vlastní kůži, 
které by v nás mělo probudit 
respekt, pochopení a snahu ji-
ným národům porozumět, což 
je základem pro naše mírumi-
lovné soužití na této planetě. 
Společně s námi se projektu 
účastnily i týmy Itálie, Špa-
nělska, Řecka a tureckého 
Trabzonu i Bodrumu. Spoustu 
tváří z řad studentů i učitelů 
jsme měli možnost poznat již 
na předchozí „erasmácké“ za-
stávce v Praze. 

První den v Trabzonu jsme 
zahájili prezentacemi, na kte-

rých každý stát představil 
tradiční řemeslo a historii 
budov v jejich městě. My jsme 
seznámili s historií Karlova 
mostu a Tančícího domu a také 
modrotisku a sklářství.

Turci, známí svou pohos-
tinností, byli těmi nejlepšími 
hostiteli. Turecká kuchyně 
byla jednou z nejoblíbenějších 
částí našeho výletu. Spousta 
zeleniny na milion způsobů, 
ayran, nakyslá rýže obalená 
mangovým listem, kebab, 
čočka, husté polévky, pikantní 
dochucovadla, turecká káva 
a především čaj.

Kromě času v kuchyni jsme 
dělali našim hostitelům ocásek 
i v normálním životě. Navští-
vili jsme jejich školu, chodili 
na srazy s kamarády, jásali 
u bowlingu a karaoke, pro-
cházeli se u moře a zjistili, že 
i když nás dělí skoro 3000 km, 
naše radosti i strasti k sobě 
mají dost blízko.

Druhý den pobytu jsme se 
zúčastnili mše v pravoslavném 
kostele, podívali se do mešity 

a obdivovali otomanské do-
mečky. Trabzon je samý kopec, 
proto odkudkoliv nabídl nád-
herné výhledy.

Následující den jsme se vy-
dali do druhých nejdelších 
jeskyní na světě. Krása střídala 
nádheru. Někteří z nás se do-
konce plazili postranními ulič-
kami. Poté jsme si dali výšlap 
do místních hor.

Předposlední den nás roz-
proudily adrenalinové atrakce 
zábavního parku. Zipline, 
lanový park, salta na tram-
polínách, obří houpačka nebo 
volný pád – řev české výpra-
vy jednoznačně převyšoval 
všechny ostatní. Naší poslední 

zastávkou byl Sumela Mo-
nastery, skalní klášter ukrytý 
v horské zeleni.

Poslední den závěrečný 
ceremoniál uzavřel nejen náš 
výjezd, ale i celou tříletou 
spolupráci těchto škol. Párty 
to byla veliká, dokonce zazněl 
i Michal David. Loučení bylo 
dojemné. Jsme moc vděční 
za zkušenost, která nám dala 
mezinárodní kamarády, ale 
utužila i vztahy mezi námi, je-
likož v zahraničí nám ze všeho 
nejvíc chyběl český humor. 
Studenti gymnázia

BODRUM
Prvních sedm dní tohoto 
školního roku strávili vybraní 
studenti Gymnázia Českolipská 
v tureckém Bodrumu, kde se 
setkali se studenty z Řecka, 
Itálie, Španělska a tureckého 
Trabzonu.

První den pobytu začal pre-
zentací projektů, které jsme 
si připravili, a okolo poledne 
jsme měli možnost ochutnat 
tradiční turecké svatební jídlo. 
Také jsme se podívali na nej-
starší bodrumský dům a od-
poledne jsme strávili s našimi 
hostiteli.

Druhý den jsme už v šest 
ráno odjížděli na celodenní 
výlet. Posnídali jsme v malé 
restauraci u jezera Bafa, kde 
nám chutnal sezamový krém. 
Druhou naší zastávkou na cestě 
byl Efez – velkoměsto založené 
kolonisty z Athén, a třetí Dům 
Panny Marie. V poledne jsme 
byli v turecké vesničce Sirince, 
kde jsme se nejprve naobědvali 
a následně prošli nádherný-
mi uličkami plnými krámků 
s všemožnými suvenýry.

Třetí den jsme prozkoumali 
Bodrum po historické strán-
ce. Prohlédli jsme si interiéry 
bodrumského hradu, podívali 
se na bodrumské divadlo, 
v Bahçelievler jsme ochutnali 
další skvělé jídlo turecké ku-
chyně a pár hodin jsme trávili 
v luxusním přístavu Yalıkavak.

Čtvrtý den bychom nazvali 
opravdu „dovolenou“. Vydali 
jsme se totiž na projížďku lodí 

po Egejském moři. Celkem 
jsme cestou měli čtyři hodi-
nové zastávky, při kterých 
jsme mohli skočit z přídi přímo 
do průzračné slané vody. Leh-
ce větrné počasí nám sice ztí-
žilo oběd na palubě, salát létal 
na všechny strany, ale aspoň 
jsme nakrmili rybičky.

Poslední den pobytu jsme 
strávili celý den na pláži. V pod-
večer nás čekalo loučení s přá-

teli a hostitelskými rodinami 
a čtrnáctihodinová cesta zpět 
domů. Nela Bezvodová, studentka 6. A

Oběd na palubě lodi brázdící Egejské moře

V druhých nejdelších jeskyních světaV tureckém Trabzonu

V tureckém Bodrumu



D E V Í T K A  /  M A G A Z Í N  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  9 L I S T O P A D  2 0 2 210

S O C I Á L N Í  S L U Ž B Y

Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Harrachovská 422/2, Praha 9,

www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

1. 11. 2022 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/290 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:00 – 
10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vyso-
čany) 70 Kč 13:00 – 14:00
Angličtina – pro pokročilejší, prohlubování 
znalostí, nácvik komunikace… 10:00 – 11:30
Kondiční cvičení s lektorkou Jarkou, sál Knofl ík, 
Jablonecká 723/4, zdarma 11:00 – 12:00
Taneční hodina s Jarkou (různé tance), sál Knof-
lík, Jablonecká 723/4, zdarma 12:00 – 13:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP, 
zdarma 14:00 – 15:00
NOVÉ CVIČENÍ NA PÁTEŘ. Stabilizace páteře, 
správný postoj, chůze, 30 Kč 15:00 – 15:30
Country tance pro seniory – nácviky kolektiv-
ních tanců s lektorkou 15:30 – 17:30

2. 11. 2022 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Zdravotní cvičení s lektorem M. Štilcem s prvky 
jógy a dechových cvičení, 30 Kč 9:30 – 10:30
Přednáška, beseda: O domácích bylinkových 
čajích a ochutnávka 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Obrázky na dřevo, 
ubrousková technika 14:45 – 16:00

3. 11. 2022 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro pokročilé s lektorkou Ivanou, 
50 Kč 10:00 – 11:30
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry - Scrabble, Rummikub, 
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
13:30 – 16:00
Úřední hodiny – pomoc, poradenství, organizač-
ní věci apod. 13:30 –16:00

4. 11. 2022 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Společenské hry – Scrabble, Rummikub, 
karty… 10:00 –13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
13:30 – 15:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/250 Kč. Možné 
i jiné termíny (nutno objednat)

7. 11. 2022 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Nový kurz na ovládání chytrého telefonu. Lekce 
50 Kč 8:30 – 9:30
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina – kurz pro velmi mírně pokročilé 
10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Francouzština – kurz pro mírně pokročilé 11:00 
– 12:00
Angličtina – kurz pro velmi mírně pokročilé 
12:00 – 13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
13:30 – 16:00

8. 11. 2022 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/290 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:00 – 
10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vyso-
čany) 70 Kč 13:00 – 14:00

Angličtina – pro pokročilejší, prohlubování 
znalostí, nácvik komunikace… 10:00 – 11:30
Kondiční cvičení s lektorkou Jarkou, sál Knofl ík, 
Jablonecká 723/4, zdarma 11:00 – 12:00
Taneční hodina s Jarkou (různé tance), sál Knof-
lík, Jablonecká 723/4, zdarma 12:00 – 13:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP, 
zdarma 14:00 – 15:00
NOVÉ CVIČENÍ NA PÁTEŘ. Stabilizace páteře, 
správný postoj, chůze, 30 Kč 15:00 – 15:30
Country tance pro seniory – nácviky kolektiv-
ních tanců s lektorkou 15:30 – 17:30

9. 11. 2022 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 
150 Kč) 9:00 – 14.00
Zdravotní cvičení s lektorem M. Štilcem s prvky 
jógy a dechových cvičení, 30 Kč 9:30 – 10:30
Přednáška, beseda: Umělecké fasády Národního 
divadla 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Kytička růží z listí 
14:45 – 16:00

10. 11. 2022 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kosmetika – balíček 60 min/450 Kč (péče, 
masáž obličeje, dekoltu, obočí aj.) 8:30 – 14:30
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro pokročilé s lektorkou Ivanou, 
50 Kč 10:00 – 11:30
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub, 
karty… 13:00 –16:00
Úřední hodiny – pomoc, sociální poradenství, 
organizační věci apod. 13:30 –16:00
ZPÍVÁNÍ NA PROSEKU – přijďte si zazpívat čes-
ké lidové i trampské písničky 14:00 – 15:30

11. 11. 2022 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně. Sraz v 9:50 před kostelem na ná-
městí Jiřího z Poděbrad. Zájemci, hlaste se, 
doporučený příspěvek 80 Kč 9:50 – 12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/250 Kč. Možné 
i jiné termíny (nutno objednat)

14. 11. 2022 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Nový kurz na ovládání chytrého telefonu. Lekce 
50 Kč 8:30 – 9:30
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina – kurz pro velmi mírně pokročilé 
10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Francouzština – kurz pro mírně pokročilé 11:00 
– 12:00
Angličtina – kurz pro velmi mírně pokročilé 
12:00 – 13:00
Klub seniorů – kardiaků (schůze) 14:00 – 16:00

15. 11. 2022 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/290 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:00 – 
10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vyso-
čany) 70 Kč 13:00 – 14:00
Angličtina – pro pokročilejší, prohlubování 
znalostí, nácvik komunikace… 10:00 – 11:30
Kondiční cvičení s lektorkou Jarkou, sál Knofl ík, 
Jablonecká 723/4, zdarma 11:00 – 12:00
Taneční hodina s Jarkou (různé tance), sál Knof-

lík, Jablonecká 723/4, zdarma 12:00 – 13:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP, 
zdarma 14:00 – 15:00
NOVÉ CVIČENÍ NA PÁTEŘ. Stabilizace páteře, 
správný postoj, chůze /30 Kč 15:00 – 15:30
Country tance pro seniory – nácviky kolektiv-
ních tanců s lektorkou 15:30 – 17:30

16. 11. 2022 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Zdravotní cvičení s lektorem M. Štilcem s prvky 
jógy a dechových cvičení, 30 Kč 9:30 – 10:30
Přednáška, beseda: Staročeská kuchyně 
a ochutnávka staročeské dobroty 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Miska na vonnou 
směs potpourri 14:45 – 16:00

17. 11. 2022 - ČTVRTEK

Státní svátek – zavřeno

18. 11. 2022   – PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Komentovaná prohlídka historické budovy Ná-
rodního divadla. Profesionální průvodce, dotazy 
vítány. Sraz v 8:50 před ND, vstupné 100 Kč. 
Zájemci, hlaste se! 8:50 – 12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/250 Kč. Možné 
i jiné termíny (nutno objednat)

21. 11. 2022 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Nový kurz na ovládání chytrého telefonu. Lekce 
50 Kč 8:30 – 9:30
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina – kurz pro velmi mírně pokročilé 
10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Francouzština – kurz pro mírně pokročilé 11:00 
– 12:00
Angličtina – kurz pro velmi mírně pokročilé 
12:00 – 13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
13:30 – 16:00

22. 11. 2022 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vyso-
čany) 70 Kč 13:00 – 14:00
Angličtina – pro pokročilejší, prohlubování 
znalostí, nácvik komunikace… 10:00 – 11:30
Kondiční cvičení s lektorkou Jarkou, sál Knofl ík, 
Jablonecká 723/4, zdarma 11:00 – 12:00
Taneční hodina s Jarkou (různé tance), sál Knof-
lík, Jablonecká 723/4, zdarma 12:00 – 13:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP, 
zdarma 14:00 – 15:00
NOVÉ CVIČENÍ NA PÁTEŘ. Stabilizace páteře, 
správný postoj, chůze /30 Kč 15:00 – 15:30
Country tance pro seniory – nácviky kolektiv-
ních tanců s lektorkou 15:30 – 17:30

23. 11. 2022 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 
150 Kč) 9:00 – 14:00

Zdravotní cvičení s lektorem M. Štilcem s prvky 
jógy a dechových cvičení, 30 Kč 9:30 – 10:30
Beseda: O naslouchátkách pro nedoslýchavé – 
typy, poradenství, servis 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Skleněný svícen 
zdobený slupovacími barvami 14:00 – 15:30

24. 11. 2022 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kosmetika – balíček 60 min/450 Kč (péče, 
masáž obličeje, dekoltu, obočí aj.) 8:30 – 14:30
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro pokročilé s lektorkou Ivanou, 
50 Kč 10:00 – 11:30
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30

25. 11. 2022 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50

28. 11. 2022 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Nový kurz na ovládání chytrého telefonu. Lekce 
50 Kč 8:30 – 9:30
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina – nový kurz s novou lektorkou pro 
velmi mírně pokročilé 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Francouzština – kurz pro mírně pokročilé 11:00 
– 12:00
Angličtina – nový kurz s novou lektorkou pro 
velmi mírně pokročilé 12:00 – 13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
13:30 – 16:00

29. 11. 2022 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/290 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:00 – 
10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vyso-
čany) 70 Kč 13:00 – 14:00
Angličtina – pro pokročilejší, prohlubování 
znalostí, nácvik komunikace… 10:00 – 11:30
Kondiční cvičení s lektorkou Jarkou, sál Knofl ík, 
Jablonecká 723/4, zdarma 11:00 – 12:00
Taneční hodina s Jarkou (různé tance), sál Knof-
lík, Jablonecká 723/4, zdarma 12:00 – 13:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP, 
zdarma 14:00 – 15:00
NOVÉ CVIČENÍ NA PÁTEŘ. Stabilizace páteře, 
správný postoj, chůze/30 Kč 15:00 – 15:30
Country tance pro seniory – nácviky kolektiv-
ních tanců s lektorkou 15:30 – 17:30

30. 11. 2022 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 
150 Kč) 9:00 – 14.00
Zdravotní cvičení s lektorem M. Štilcem s prvky 
jógy a dechových cvičení, 30 Kč 9:30 – 10:30
Předvánočně laděný koncert dirigenta, pianisty, 
zpěváka Václava Vomáčky 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Tašky z dekorovaného 
papíru 14:45 – 16:00

Ukázková hodina PILATES pro seniory zdarma!

Přijďte si vyzkoušet cvičení na posílení celého těla, vhodné pro seniory.

Kdy: 9. listopadu 2022 od 10:30 do 11:30 hod.

Kde: Sál Aktivizačního centra pro seniory, Harrachovská 422/2, Praha 9
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Upozornění: Na základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je nutné, aby se zveřejněním svého jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka jubilant souhlasil. 
K životnímu jubileu 80, 85, 90 let a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci od starosty MČ Praha 9. Součástí je i lístek, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda chtějí zveřejnit 
své jméno mezi jubilanty, či nikoliv. Jména jubilantů jsou proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud má redakce souhlas jubilanta do 10. dne v měsíci, je jeho jméno zveřejněno v následujícím měsíci. 

80 let

Jack Esward Freeman
Josef Donát
Stanislav Karlík
Dagmar Skopcová
František Chramosta
Jiří Horálek
Helena Lavičková
Hana Baldová

Stanislava Pavlíková
Zdena Stejskalová
Jan Hruška
Milan Goliáš
Jana Špinková
Vlastimil Přáda
Pavel Vedral
František Petrášek
Václav Vlček

Josef Beran
Karel Motyka

85 let

Miroslav Jícha
Miluška Vondráčková
Hana Suchomelová
Věra Baďurová
Vladimír Janiš

90 let

Anna Morávčíková
Marie Zedníčková

92 let

Marta Landová
Marie Turková
Emilie Sokolová
Marie Filipová

Mikuláš Drážný
Hana Hollerová
prof. JUDr. Karel Malý

93 let

Ladislav Pellant

95 let

Jindřiška Dvořáková

96 let

Leonida Krámová

98 let

Libuše Šrajerová
Ludmila Lhotáková

Blahopřejeme!!

B L A H O P Ř E J E M E B L A H O P Ř E J E M E

Marie Ticháčková ze Střížkova 
oslaví 16. listopadu 80. narozeniny.

Pevné zdraví a vše nejlepší do dal-
ších let s námi přejí všichni členové 
rodiny. Vše hezké přeje Jiří.

Josef Fusek slaví 90 let.

Milý tatínku, všechno nejlepší k Tvým 
devadesátinám přejí dcera Helena, 
syn Libor a všechna vnoučata – 
Radim, Lucie, Monika a David.

Máme Tě moc rádi.  

Listopadová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.

15. listopadu 2022 od 14 hodin

Divadlo Gong: Jak se dělá zoo
Poutavé vyprávění dr. Petra 
Fejka o působení ve funkci 
ředitele zoo Praha doprová-
zené videoprojekcí a hudbou. 
Vstupenky v hodnotě 20 ko-
run lze zakoupit v pokladně 
Divadla Gong, Sokolovská 191, 
Praha 9.

28. listopadu 2022 od 14 hodin

Obřadní síň vysočanské rad-
nice: Zvláštnosti a neobvyk-
losti módy 20. let 20. století
Zajímavé vyprávění spojené 
s módní přehlídkou originálů 
spodního prádla a společen-

ských šatů Anežky Tary Zna-
menáčkové. Jedná se o akci, 
kterou jsme plánovali již 
v loňském roce a která musela 
být vzhledem k proticovido-
vým opatřením zrušena. Ob-
řadní síň se nachází v budově 
Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 
14/324. Zdarma, není nutno 
hlásit účast.

Připravujeme:

6. prosince 2022 od 14 hodin

Divadlo Gong: Cimbálovka 
Studánka a taneční páry
První vánoční dárek městské 
části Praha 9 seniorům z Prahy 

9. Vstupné 20 korun. Vstupen-
ky si lze zakoupit od 14. listo-
padu 2022 v pokladně Divadla 
Gong. 

7. prosince 2022 od 14 hodin

Divadlo Gong: Vystoupení dua 
Kamelie 
Hudební průřez životní karié-
rou zpěvaček Hany Buštíkové 
a Dany Vlkové, které už více 
než čtyři desítky let tvoří 
ženské pěvecké duo Kamelie. 
Přijďte si pro svůj druhý vá-
noční dárek od městské části 
Praha 9.

Vstupné 20 korun. Vstupen-
ky je možné zakoupit od 

14. listopadu 2022 v pokladně 
Divadla Gong. 

20. prosince 2022 od 14 hodin

Obřadní síň vysočanské rad-
nice: Sváťovo dividlo z Lito-
měřic

Pohodu Vánoc naladí po-
hádky, vyprávění a zpěv při 
setkání s manželi Svatoplukem 
a Alenkou. Dostanou vás nejen 
poutavým vyprávěným, ale 
i krásným zpěvem morav-
ských písní, ukázkou marionet 
a velkým srdcem divadelníků 
pro malé i velké.   Obřadní síň 
radnice, Sokolovská 14/324, 
Praha 9. Zdarma. RPí

Přednášky k 80. výročí 
paradesantních výsadků
Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech 

připravil druhý cyklus přednášek o paradesantních výsadcích 

za 2. světové války.

3. listopadu

Výsadek ANTIMONY
přednášející: PhDr. Jan Boris 
Uhlíř, PhD.
Operace ANTIMONY byl prv-
ní výsadek do protektorátu 
po atentátu na Reinharda Hey-
dricha. Jeho hlavním úkolem 
bylo obnovit spojení Londýna 
s domácím odbojem.

24. listopadu

Výsadek BIVOUAC
přednášející: PhDr. Vojtěch 
Šustek
Operace BIVOUAC měla 
za úkol provádět sabotáže 
v továrnách a na vybraných 
tratích na Moravě.

15. prosince

Výsadek BIOSCOP
přednášející: JUDr. Michal 
Dlouhý, PhD.
Operace BIOSCOP měla 
za úkol společně se skupinou 
BIVOUAC provádět sabotáže 
v továrnách, zejména ve Zbro-
jovce ve Vsetíně a na vybra-
ných tratích na Moravě.

Přednášky se budou konat 
od 17 hod. v budově horního 
zámku v Panenských Břeža-
nech, ul. Hlavní 11; vstupné je 
50 Kč. Více na panenske-bre-
zany. muzeumbrandys.cz, 
www.facebook.com/Pamat-
nikBrezany. 
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Galerie 9, přízemí historické budovy 
vysočanské radnice, Sokolovská 
14/324, Praha 9, tel.: 236 041 292, 
www.galerie9.cz. Otevřeno od pondělí 
do čtvrtka 10-19 hodin. Vstup volný.

Galerie 9: Fotografi e
V listopadu se v Galerii 9 vystřídají dvě výstavy se stejným podtitulem, který zní FOTOGRAFIE. Nenechte se však zmást ani od-

radit: každá z výstav nabízí zážitek naprosto odlišného charakteru. Jiný pohled i svět, jiná chuť i vůně, ale vždy jasnozřivé oko 

a ten pravý okamžik stisknutí spouště.

Galerie 9 
od 2. do 17. listopadu 2022

MIROSLAV PERNÝ

EX

POZICE

Ing. MIROSLAV PERNÝ 
(Kutná Hora *1950)
Poprvé držel fotoaparát v ruce 
ve svých deseti letech. Byl to 
výklopný měchový fotoaparát 
zn. KODAK na svitkový fi lm 
6 × 9 cm. Svůj vlastní foto-
aparát dostal v dobách studií 
na střední škole. Postupně se 
učil vyvolávat, ale hlavně se 
učil dívat. Pomáhalo mu v tom 
kamarádství se spolužákem, 
kterého navštěvoval v atelié-
ru jeho otce akademického 
malíře a který se později stal 
rovněž akademickým malí-
řem, restaurátorem a později 
docentem na vysokých umě-
leckých školách. Spolu vedli 
debaty u sklenky červeného 
a poslouchali přitom Beetho-
vena, Bartóka… 

Stal se chemikem, což bylo 
pro zpracování fotografi í vý-
hodné, když začal později 
pracovat s barvou. Absolvoval 
kurz fotografi e pro začáteční-

ky pořádaný pod metodickým 
vedením tehdejšího okresního 
odboru kultury. Stal se členem 
kutnohorského fotoklubu 
organizovaného Sdruženým 
klubem pracujících. Začal se 
zúčastňovat fotosoutěží, kde 
získával ceny nejen v okres-
ních kolech, ale byl oceněn 
i čestným uznáním v krajském 
kole. Začátkem osmdesátých 
let absolvoval v Praze tzv. Li-
dovou konzervatoř, školu pro 
fotografy amatéry, kterou vedl 
legendární prof. Ján Šmok, 
jeden ze zakladatelů vyso-
koškolského fotografi ckého 
vzdělávání u nás. V té době 
začal vystavovat.

Po roce 1989 nastal zlom 
i v jeho životě. Přibylo práce, 
ubylo času. Podnikání pohltilo 
veškerý čas, focení šlo stranou, 
ale „na sucho“ fotil pořád. Při 
služebních cestách za jízdy 
autem exponoval do mozku ne-
opakovatelné a nereprodukova-
telné motivy. To se změnilo až 
příchodem digitální techniky. 
Zpočátku v ní mnozí hledali 
spoustu nevýhod a nectností. 
Ale jednu výhodu má. Je méně 
náročná na čas a na procesy. 
U počítače je možné posedět 
třeba jen půl hodinky a „vy-
volat“ několik fotek, temná 
komora vyžaduje fotografi cké 
lázně, negativy, expozice pod 
zvětšovákem, praní, leštění. Ale 
ta alchymie měla své kouzlo.

Po nějakém čase focení 
na digitál uspořádal samostat-
nou výstavu. Stálo to nějaké 
peníze, ale mnoho lidí ji ne-
vidělo. 

Potkal kamaráda ze zaniklé-
ho kutnohorského fotoklubu, 
který ho zlákal do čáslavského 
fotoklubu, kde se seznámil 
s dalšími novými fotografy. 
Začal vystavovat na klubových 
výstavách a činí tak dodnes.

Od počátku klade důraz 
na obsah fotografi e a na její 
výtvarnou stránku. Nikdy se 
nezabýval příliš technikou, 
nikdy pro něj nebyly nejdůle-
žitější parametry fotoaparátů, 
pokud mu umožňovaly prová-
dět s fotografi í to, co chtěl. 

Fotografi e je velmi široký 
obor. Existuje mnoho žánrů, 
kde může každý uplatnit své 
schopnosti, názory, životní 
postoje. Proto se rovněž zabý-
vá různými žánry. V minulosti 

hodně architekturou, někdy 
i krajinou, ale i modifi kova-
nou rodinnou fotografi í, také 
divadelní fotografi í a fotogra-
fi í z koncertů vážné i veselé 
hudby. Architektura rodného 
města Kutné Hory, kde celý 
život žije, je pokladem a zdro-
jem budoucích podnětů.

Největším hybatelem vpřed 
je ale fotografi e, o které se nedá 
(a nemá) říct, co to na ní vlast-
ně vidíme. Zkrátka fotografi e 
nefi gurativní, jejímž cílem není 
zobrazit okolní svět tak, jak ho 
vidíme na první pohled. 
Z chaosu okolního světa jsou 
abstrahovány výjevy, které 
zdánlivě nedávají smysl. Každá 
fotografi e by měla obsahovat 
určité tajemství. Tajemství, 
o kterém neví ani sám autor. 
Tajemství, které je určeno pro 
diváka, aby ho objevil.

V poslední době se ale na-
opak vrací zvláštní techni-
kou POLAROID k analogové 
fotografi i. Hledá zde kouzlo 

technické nedokonalosti, 
která posouvá zobrazovanou 
skutečnost o několik desítek 
let nazpět. Důraz je kladen 
na kompozici obrazu a za-
chycení atmosféry okamžiku, 
k čemuž přispívá neostrost 
a tonální nevyváženost těchto 
fotografi í. Je to určitá odpověď 
na přesycenost a nadprodukci 
vizuálních podnětů, které se 
na nás valí množstvím infor-
mačních kanálů v naprosto 
dokonalé technické kvalitě, 
která však mnohdy bývá jedi-
nou hodnotou obrazu.

Galerie 9 
od 22. listopadu 
do 8. prosince 2022

MĚSTO

Pavel Březina

Josef Husák

Rudolf Jung

Míla Kolář

Josef Zink 

Miroslav Perný

Míla Kolář

Josef Zink
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Kreativní dílna Zastav se a tvoř

Dílna v Galerii 9 je určena 

pro všechny bez rozdílu věku, 

tvoříme zde pro radost, zába-

vu a uklidnění.

Vždy ve středu od 17 do 
19 hodin.
  2. 11. – brože z fi lcu
  9. 11. – kreslení – akvarel

16. 11.  –  obrázky z hedvábné-
ho papíru

23. 11. –  modelování z rychle-
schnoucí hmoty

30. 11. – vánoční přání

Dámský klub

od 19 do 21 hodin
30. 11.  –  relaxační kreslení 

a vánoční drobnosti 
red

MĚSTO – Trochu historie aneb 
kde jsme se vzali
Sešli jsme se postupně na pře-
lomu 70. a 80. let minulého 
století na půdě Klubu fotografů 
amatérů na Královských Vino-
hradech sídlícím v ikonickém 
paláci Valdek na rozhraní ná-
městí Míru a Jugoslávské ulice. 
Součástí paláce byl i věhlasný 
bufet Valdek. Bývalo tam živo. 
V klubu i v bufetu. (Obojí už 
dnes neexistuje.) Vždyť klub 
měl okolo 200 členů, klubov-
ny žily současným fotografi c-
kým děním a soutěže z celého 
světa ovlivňovaly chod klubu. 
Klub v té době nemohl exis-
tovat samostatně, byl součástí 
Ústředního kulturního domu 
železničářů neboli Kulturního 
domu Prahy 2. Se všemi právy 
i povinnostmi v té době ob-

vyklými. Do klubu byly zvány 
na přednášky tehdejší osob-
nosti fotografi e. Byly pořádány 
četné výstavy. Pracovalo se 
i v ateliéru.

Někdy během roku 1982 do-
šlo na půdě fotoklubu k udá-
losti lehce přehlédnutelné, v té 
době však docela zásadní a pro 
budoucnost památné. Tedy jak 
pro koho. Došlo k tomu oprav-
du na půdě, protože klubovna, 
ateliér i pracovny byly pro pů-
vodní Klub fotografů amatérů 
na Královských Vinohradech 
postaveny v posledním patře 
pod střechou paláce Valdek. 
Během času se vytvořila sku-
pina členů klubu, které spojo-
val stejný názor na fotografi i. 
Byli to Pavel Březina, Karel 
Bucháček, František Dostál, 
Josef Husák, Míla Kolář, Pa-

vel Moudrý, Pavel Procházka 
a Josef Zink. Tato parta cítila 
potřebu zobrazit život v pro-
středí, kde žijeme, bez příkras 
a salonních kudrlinek.

Převážně zobrazovali lidi 
a život ve městě. Dnes zcela 
běžné. Tehdy skoro odvážné. 
Odlišným pohledem na foto-
grafi i se odklonili od hlavního 
směru tvorby fotoklubu té doby 
a vznikla tak tolerovaná sku-
pina autorů s blízkými názory 
na smysl fotografi e. Správnost 
volby tématu a upřímná snaha 
o objektivní pohled na součas-
nou společnost potvrdila celá 
řada ocenění na celonárodní 
úrovni. Na popud Františka 
Dostála se pro společné prezen-
tace ujal název Skupina Město. 
Později se ke skupině připojil 
Rudolf Jung. 

Turbulentní změny po roce 
1989 znamenaly pro skupinu 
Město její faktický konec. Ov-
šem navázaná přátelství a zájem 
o fotografi i zůstaly. V současné 
době jsou dosud žijící autoři 
fotografi cky stále aktivní a pra-
videlně se schází. Fotoklub již 
dávno neexistuje. Ovšem tradi-
ce schůzek vždy ve středu je již 
několik desítek let dodržována. 
Scházíme se v hospodě pod 
krycím názvem Fotokroužek.

Soubor fotografi í na této vý-
stavě není výsledkem nějaké-
ho programového prohlášení 
skupiny. Každý si fotografuje, 
co chce. Ale za ta dlouhá léta 
společné koexistence se tak 
nějak sám od sebe vytvořil 
společný názor na fotografi i 
a fotografování. Všechny foto-
grafi e jsou ze současné doby. 

Umění dřeva
Nová dřevěná kniha Martina Patřičného, jehož dílo návštěvníci 

Galerie 9 dobře znají, je cestou dovnitř stromu i pod kůru 

člověka.

Najdete v ní, jak 
využít obrazy ze 
dřeva a kres-
by ve dře-
vě ve výtvarné 
práci a jaký 
bonus mají sochy 
ze dřeva proti těm 
z jiných materiálů. 
Kromě uměleckých 
objektů zhruba na 150 
barevných fotografi ích obsa-
huje i oddíl o autorské kni-
ze – ze dřeva, nic takového 
nikdo jiný nedělá. A poslední 
kapitola? To je úsměv a vtip 
ve dřevě.

Novinka Umění dřeva při-
náší další řadu nápadů i námě-

tů. Od časů první 
výstavy Martina 
Patřičného v Ná-
rodním muzeu 
i vydání Mono-
grafi e uplynula 
řada let a jeho 

experimenty – 
nejen se skládáním 

dřeva – už inspirovaly 
celou řadu výtvarníků 

i amatérů. Mnozí si od něj 
razantně vypůjčují techniku 
i nápady. Zkuste to i vy. Jed-
noduché popisy i hlubší osob-
ní svědectví pro vás budou 
vodítkem k další práci a ná-
vodem ke vnímání dřevěných 
obrazů. ek

Rudolf Jung: Z cyklu Stromovka v Praze

Josef Husák: Žižkov, 2019

Pavel Březina
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Setkání… tří muzikantů 

a třech žánrů
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje 24. listopadu 2022 

od 19 hodin v obřadní síni vysočanské radnice (Sokolovská 

14/324, Praha 9) vystoupením tria hudebníků při koncertu 

s názvem Setkání… tři muzikantů a třech žánrů.

Trio vystupujících muzi-
kantů tvoří Zdeněk Filipec 
– klavír, Martin Buňka – 
violoncello, Boris Buňka – 
klarinet, saxofon. V programu 
zazní klasická hudba, operetní 
skladby i lehce symfonická 
fi lmová tvorba, např. skladby 
A. Dvořáka, G. F. Handela, hud-
ba E. Morriconeho či Gomeze.

Zdeněk Filipec je klavírista, 
skladatel, hudební produ-
cent... Pochází od Kutné Hory, 
vystudoval pražskou kon-
zervatoř u profesora Otomara 
Kvěcha a Martina Vojtíška. Je 
členem operetního komorního 
orchestru, ale protřelý je vše-
mi žánry, což dokazuje jeho 
tvorba. 

Violoncellista Martin Buňka 
absolvoval ostravskou Janáč-
kovu konzervatoř, je členem 
jejího velkého smyčcového 
orchestru, zakladatelem ko-

morního tria Unius a současně 
členem Pražského fi lmového 
orchestru. 

Boris Buňka – klarinetista, 
saxofonista z Kutné Hory, vy-
studoval pardubickou konzer-
vatoř u profesora Posekaného. 
Je sólovým hráčem na soprán 
saxofon, členem orchestru Ja-
roslava Ježka a současně hraje 
v několika tanečních a swin-
gových orchestrech. 

Připravujeme:

8. prosince 2022

Vánoce se souborem Musica 
Bohemica jd

Výstavní projekt Urge zkoumá lidské touhy
Galerie The White Room v Pragovce představuje až do 17. prosince 2022 návštěvníkům v rámci projektu URGE tři samostatné 

výstavy, jejichž kurátorkou je Jagna Domżalska. Jejich společným tématem je zkoumání instinktů a hluboce zvnitřněných potřeb.

Headquarters. The Act 
of Factocracy and Co-Desire 

…Agnieszky Grodzińské se za-
bývá fungováním lidí ve společ-
ných prostorách a studuje skryté 
nebo potlačované touhy. Au-
torku zajímá napětí a nepohodlí 
zažívané ve veřejných situacích. 
Touha skrývat se a zároveň 
pozorovat ostatní. Pohrává si 
s odkazy na architektonické 
plány kanceláří a prvky jejich 
interiéru, jako jsou docházkové 
listy zaměstnanců nebo infogra-
fi ky s pokyny. Autorka znovu 
zkoumá hranice mezi svobodou 
a kontrolou. Instalace je po-
stavena na metafoře a reverzní 
perspektivě. Prvky vypůjčené 
z kancelářských prostor se pře-
krývají a ukazují nekonečné 
množství úhlů pohledu.

Babycraver

…je premiérovou ukázkou 
procesuálního projektu dua 
Dublet. Przemysław Piniak 

a Agnieszka Grodzińska spe-
kulují o dítěti počatém homo-
sexuálním a heterosexuálním 
umělcem mimo jejich vztah. 
Z toho se rodí několik otázek. 
Jak ověřit, že touha po rodi-
čovství není jen dočasným 
rozmarem? Jak vyřešit právní 
otázky a přistupovat k cito-
vým obavám? Intermediální 
instalace se noří do pojmů, 
jako jsou odpovědnost, zpo-

chybňování vlastních instink-
tů nebo možnost redefi novat 
koncept rodiny. Rezonuje 
obzvlášť aktuálně vzhledem 
ke střetu prorodinné politiky 
v Polsku a České republice.

Výstava Lovers of Leftovers

…představuje díla umělců, 
kteří zaujímají osobitý přístup 
k předmětům, včetně těch, 
které jsou objektivně ošklivé 

nebo zbytečné. V tom, jak se 
na věci dívají, srovnávají je 
a hledají jejich formy, je cítit 
jakési nutkání a zároveň něha. 
Někdo bude mít nutkání věci 
uklidit nebo je udělat hezké, 
někdo jiný zatouží zužitkovat 
odpad. Nicméně co zůstává 
všem společné, je odtažitý 
postoj ke skutečnosti. Ačkoliv 
jsme zde konfrontováni s es-
tetizací, smysl pro humor tu 
rozhodně nechybí. kř

I N F O

od 15 let  
na zkušenostech nezáleží

     Folklórní  soubor Mateník
matenik@seznam.cz
776 788 576
www.matenik.cz

Tě locvičná Jednota Sokol  Žižkov
I I . ,  Na Balkáně  812/21 ,  Praha 3

KAŽDÉ PONDĚLÍ  & ČTVRTEK OD 19:00

-  NÁBOR NOVÝCH TANEČNÍKŮ  -

PŘIDEJ SE K NÁM
FOLKLORNÍ SOUBOR MATENÍK

a zúčastni  se nezapomenutelných folklorních
akcí  v  ČR i  po celém světě

Galerie The White Room je otevřena 
od úterý do čtvrtka mezi 
14. a 20. hodinou a od pátku do neděle 
mezi 14. a 18. hodinou.
Více informací najdete na x.pragovka.com.
Ve čtvrtek 10. listopadu od 17 hodin je 
připraven bohatý doprovodný program 
s uměleckými performancemi, worksho-
pem pro děti a komentovanou prohlíd-
kou v rámci akce Korzo Pragovka.
V textu jsou použity ukázky kurátorské-
ho textu Jagny Domżalské.

Babycraver. Fotokredit Marcel Rozhoň
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Divadlo Gong
1. 11. úterý 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, Lukáš Langmajer 
a Libor Jeník. 

2. 11. středa 19.00
CMMB & Václav NOID Bárta
Koncert je z provozních důvodů přeložen 
na 21. 3. 2023.

3. 11. čtvrtek 19.00
Edward Taylor: Pardon, pane premié-
re! / „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.

6. 11. neděle 16.00 a 19.00
Zábavná show
Zdeněk Izer na plný coole!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného 
humoru známého komika.

7. 11. pondělí 19.00
Talk show
Co vy na to, pane Šmoldasi?
Večer plný humoru s oblíbeným moderá-
torem, básníkem a překladatelem Ivem 
Šmoldasem. Hudební doprovod Barbora 
Mottlová a Accoustic.

8. 11. úterý 19.00
Stand-up speciál
Adéla Elbel: První poločas rozpadu
Adéla Elbel žije život, jak nejlíp dokáže. 
Ale protože to občas zas tak dobře 
nedokáže, dala vzniknout svému stand 
up speciálu, ve kterém mluví o tom 
nejpodstatnějším.

9. 11. středa 19.00
Slovácký krúžek v Praze
Posezení u cimbálu.

10. 11. čtvrtek 19.00
Devítka
Koncert folkové hudební skupiny.

11. 11. pátek 19.00
Neil Simon: Vězeň na Druhé Avenue
14. patro, výtah nejezdí, voda neteče, 
venku horko k padnutí, v bytě zima, sou-
sedi pořádají mejdany a zloději ukradli, 
na co přišli. V hlavní roli Simona Stašová.

13. 11. neděle 16.00
Burton Lane, Jiří Voskovec, Jan 
Werich: Čochtan vypravuje
Nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec 
v osobité úpravě Josefa Dvořáka.

15. 11. úterý 14.00
Pořad MČ Prahy 9 pro seniory
Jak se dělá zoo…
Poutavé vyprávění dr. Petra Fejka o zku-
šenostech z jeho působení ve funkci 
ředitele zoo doprovázené videoprojekcí 
a hudbou.

15. 11. úterý 19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
O. Kovařík: Všivák lázeňský
Obnovená premiéra s novými písněmi. 
Život v lázních má svá nepsaná a všemi 
zkušenými hosty respektovaná pravidla. 
Tentokrát však klid ubytovaných naruší 
nečekaný příjezd manželky jednoho z nich.

16. 11. středa 19.00
Jazz Club Gong
J. J. Jazzmen a Barbora Vágnerová
Tradiční jazz, dixieland, swing a latin 
tinged jazz v neworleanském stylu.

17. 11. čtvrtek 19.00
Neil Simon: Drobečky z perníku
Barová zpěvačka Evy se od své nezletilé 
dcery Polly učí, jak se má žít. V hlavní roli 
Simona Stašová.

18. 11. pátek 19.00
Fontána – Oldies párty
Bigbítová skupina založená v roce 1965 
hraje k tanci a poslechu slavné písně 60. 
a 70. let.

20. 11. neděle 16.00
Robert Anderson: Víš přeci, že nesly-
ším, když teče voda
Tři velice směšné, avšak lidské příběhy 
ze života s Petrem Nárožným v hlavní roli.

21. 11. pondělí 19.00
Robert Křesťan a Druhá tráva
Koncert známé bluegrassové skupiny.

22. 11. úterý 19.00
Clément Michel: Ani o den dýl!
Jak se vystrnadit přítelkyni z bytu? S po-
mocí kamaráda, který po fi ngované smrti 
vlastní matky nalezne u Pavla a Sofi e 
dočasné útočiště, to jistě bude hračka. 
Situace se ale brzy začíná komplikovat. 
V hlavní roli Lukáš Langmajer.

26.11. sobota 19.00
Slovácký krúžek v Praze
KATEŘINSKÉ HODY

28. 11. pondělí 19.00
Robert Bellan: Normální debil
Příhody z autorova dětství prožitého 
v socialistickém Československu v retro-
komedii na motivy stejnojmenné knihy. 
V hlavní roli Zbigniew Kalina.

30. 11. středa 19.00
Divadlo rodu Vejvodů
Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, 
Jára Cimrman: Hospoda Na mýtince
Chudý muž zdědil hospodu, ale jeho děda 
byl samotář a hospoda byla v pustém 
lese… Fragment slavné operety geniální-
ho skladatele Járy Cimrmana „Proso“.

GONG DĚTEM

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

2. 11. středa 10.00
O. Lážnovský: Masaryk aneb z c.k. 
skrz T. G. M. do ČSR  11+
Představení na pomezí divadelního 
dokumentu a únikové hry, jež pomocí 
divadelní interakce přibližuje dětem 
základních škol život T. G. Masaryka 
a vznik první Československé republiky.

3. 11. 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.

4. 11. pátek 10.00
Malá scéna
F. X. Watzl: Kašpárek v dračí jeskyni  3+
Jak souvisí ukradený rybník a starý 
rezavý hrnec? Dozvíte se v komorní 
loutkové pohádce o Kašpárkovi, který 
s Honzovou pomocí vysvobodí princeznu 
unesenou drakem.

5. 11. sobota 15.00
E. Petiška, R. Klučka, M. Mazal: Birli-
bánova podivuhodná cesta  4+
Divotvorná a poučná cesta jednoho zlo-
bivého a rozmazleného kluka za záchra-
nou jeho robotického kamaráda.

9. 11. středa 10.00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média 
 9+
Mediální výchova pro děti a mládež 
v kyberkostce.

10. 11. čtvrtek 10.00
D. Beneš: Jak jsem nechtěl vyrůst  5+
Když dospělí nebudou trochu dětmi, 
nebudou chtít děti být dospělými.

11. 11. pátek 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavo-
lamu  6+
Kultovní klukovský napínavý román s ho-
rorovými prvky převedený na divadelní 
prkna. 

12. 11. sobota 15.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Přího-
dy 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. 11. pondělí 10.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá 
čarodějnice  4+
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice 
malé čarodějnice, která už chce konečně 
patřit mezi velké, a jejího věrného druha 
a rádce havrana Abraxase.

15. 11. úterý 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se 
bouří  6+
Pokračování kultovní klukovské románo-
vé trilogie navazující na již úspěšně uvá-
děnou první část – Záhadu hlavolamu.

19. 11. sobota 15.00
J. Lesák: Elektrický Emil  9+
Pohádka podle skutečného příběhu vy-
sočanské superhvězdy – Emila Kolbena.

21. 11. pondělí 10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Přího-
dy Ferdy Mravence  3+

22. 11. úterý 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil  9+

23. 11. středa 10.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství 
Toma Sawyera  8+
Škola? Pche! To je přece ztráta času, 
když venku se zatím dají zažít velká 
dobrodružství.

24. 11. čtvrtek 10.00 a 14.15
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi a ko-
čičce  3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu 
nemotorném pejskovi a způsobně vycho-
vané kočičce.

26. 11. sobota 15.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavo-
lamu  6+

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

30. 11. středa 10.00
W. Shakespeare, J. Lesák: Romeo 
a Julie  12+
Největší příběh všech dob, který není 
nutné představovat. Tentokrát v unikátní 
úpravě pro dva herce. Shakespeare 
v próze. Shakespeare is dead! Prostě 
o lásce.

KLUB KOCOUR

10. 11. čtvrtek 19.30
SYROVÝ TÓNY
Alternativní folk.

24. 11. čtvrtek 19.30
JRP BAND
Poctivý pražský bigbít.

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9, tel.: 266 311 629, 
777 865 885, e-mail: gong@divadlogong.cz
www.divadlogong.cz, facebook Divadlo Gong

Divadelní spolek POST SCRIPTUM vystoupí v obnovené premiéře komedie Všivák 
lázeňský v Divadle Gong 15. listopadu od 19 hodin.
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Kašpárek superstar!
Nejnovější představení Divadla AHA! Kašpárek v dračí jeskyni dokazuje, že o loutkové divadlo je stále zájem.

Když se před několika lety 
rozhodlo Divadlo AHA! zařadit 
do svého repertoáru loutkovou 
pohádku O statečném kováři 
Mikešovi, dalo se to považovat 
za jistý experiment. Nebo – 
v současné době tak oblíbe-
nou ekonomickou hantýrkou 
– za průzkum trhu. Dnes již 
lze z výsledků návštěvnosti 
snadno vyvodit, že pimpr-
lové divadélko pořád dokáže 
okouzlit.

Kováře Mikeše časem vy-
střídal hrdina mezi nejmen-
šími diváky nejoblíbenější, 
kašpárek. K jeho prvnímu 
dobrodružství v samotném 
pekle nyní přidali tvůrci z Di-
vadla AHA! pokračování. Stáli 
však před nesnadným úko-
lem, vybrat kašpárkovi a jeho 

kumpánům soupeře, který se 
čertům minimálně vyrovná. 
Jak je z názvu patrné, vsadili 
na strašlivého draka. Ale bě-
hem vyprávění se ukáže, že 
se bude muset postavit sokovi 
daleko záludnějšímu. Ale to 
už ponechme jako překva-
pení.

Pohádka, co má spád

V roli kašpárkova věrného 
druha se tentokrát předsta-
vuje nebojácný princ Rupert. 
Autor hry F. X. Watzl se poučil 
z drobných nedostatků prv-
ního dílu a pohádka má díky 
tomu větší spád. Místo dlouhé 
expozice se děti dozvídají, že 
princeznu zkrátka unesl zlý 
drak a vězní ji ve své sluji. Naši 
dva hrdinové ještě cestou k ní 

přiberou do party bázlivého 
vodníka, ale pak už může začít 
akce. Brzy po úspěšném sou-
boji s lítou saní se však ukáže, 
že kašpárek a spol. nemají 
zdaleka vyhráno. Padnou totiž 
do pasti proradného trpasli-
čího kouzelníka, který svými 
činy terorizuje celé království 
a baží po tom, stát se jeho svr-
chovaným pánem. Kašpárek 
tak bude opět muset uplatnit 
svůj ostrovtip a vynalézavost, 
aby nakonec všechno dobře 
dopadlo.

Originální loutky i zblízka

Loutky opět a již velmi zkuše-
ně vodí Martin Jurajda, který 
v souboru Divadla AHA! našel 
svoji specializaci. Nadto stíhá 
pohotově komunikovat s dět-

mi a udržet jejich pozornost, 
třeba i díky jednoduché a lí-
bivé ústřední písničce, kterou 
si pozorní malí diváci dokážou 
na konci představení zazpívat 
spolu s ním. Největší hvězdou 
představení je však bez de-
bat sám kašpárek, opravdová 
superstar mezi loutkovými 
postavami, jehož každé počí-
nání a šprým je doprovázeno 
radostným povykem před-
školního obecenstva. Jeho 
i ostatní originální loutky 
vyrobil pro pohádku sám au-
tor hry František Xaver Watzl. 
Velkým plusem představení je 
možnost, kterou po skončení 
pohádky děti dostanou, tedy 
prohlédnout si zblízka kulisy, 
loutky i veškeré další použité 
vybavení.  Text a foto: dg

Drak není nejzáludnějším soupeřem kašpárka…

Krása a Konfl ikt v Beseder Gallery
V Beseder Gallery bude mít výstavu s názvem Krása a Konflikt 

americký umělec Matthew Dols. Vernisáž proběhne 2. listopa-

du od 19 hodin a výstava bude k vidění do 25. listopadu 2022. 

Fotografi cká a umělecká per-
spektiva Matthewa Dolse není 
jen pozorováním. Je to studie 
o kráse a konfl iktu – konfl iktu 
uměleckém i vnitřním. Jeho 
nová díla vytvářejí spoje-
ní dvou uměleckých médií 
do jednotného výrazu sesta-
veného do vrstev tenkého 
papíru, fi gurativních fotografi í 
a zlacení.

Matthew Dols je profeso-
rem fotografi e na University 
of Maryland Global Campus 
(online) a od roku 2018 žije 
v Praze. Bakalářský titul získal 
v oboru Fotografi e na Corco-
ran School umění a designu 
a magisterský v New Genres 
Art (umění nových žánrů) 
na San Francisco Art Institute. 
Vystavoval na mezinárodní 

úrovni a jeho díla jsou ve sbír-
kách Metropolitního muzea 
umění v New Yorku, Al Serkal 
Foundation, Crown Point Press 
a deYoung Museum ve sbírce 
Auchenbach. Lucie Remešová

I N F O

Beseder Gallery

Lihovarská 12, Praha 9
www.besedergallery.art
Otevřeno denně kromě neděle 
11 až 22 hodin.
Vstup přes restauraci Beseder

Loutky v představení Divadla AHA! Kašpárek v dračí jeskyni vodí Martin Jurajda
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Workshopy, přednášky, semináře a kurzy v Jandovce
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, bezbariérový přístup. Registrace na recepci (2. patro).

Kapacita prostor pro přednáš-
ky a kurzy je omezena, proto 
je nutná rezervace (kurzy@
divadlogong.cz, 777 853 883, 
elektronická přihláška 
na webu Divadla Gong). Kurz 
je nutné uhradit nejpozději 
sedm dní před jeho konáním, 
není-li domluveno jinak.

MIKROBIOM, NÁŠ DRUHÝ MOZEK

praktický workshop týkají-
cí se vhodné stravy, kterou 
je potřeba správně pečovat 
o svou imunitu a střevní mik-
robiom
Z průzkumů vyplývá, že po-
lovina lidí nejí zdravě. A při-
tom to, co jíme, významně 
ovlivňuje naši psychickou 
a fyzickou kondici, naši 
energii a imunitní systém. 
Víte, že strava ovlivňuje naše 
myšlenky, rozhodování, 
chování a emoce až z 80 %? 
Střeva a mikrobiom v nich má 
zásadní vliv na vstřebávání 
živin a tím je klíčový pro naše 
zdraví. Dodává nám energii, 
chrání nás před nemocemi 
a alergiemi. Nejaktuálnější vý-
zkumy ukazují, že také výraz-
ně ovlivňuje naše psychické 
funkce a citovou stabilitu. Náš 
mikrobiom totiž komunikuje 
s centrální nervovou sousta-

vou a podílí se na správném 
vyhodnocování podnětů na-
ším mozkem. Střevní bakterie 
tak ovlivňují naši náladu, jed-
nání a paměť.
Kdy: pondělí 7. listopadu 
18.00–20.00
Cena: 350 Kč

HOUBY PRAHY A OKOLÍ

přednáška
Mohlo by se zdát, že při pro-
cházkách po našem hlavním 
městě a po jeho periferiích 
můžete najít leda tak houby. 
A právě proto je tu naše nová 
houbařská přednáška. Upra-
vovaná veřejná zeleň, parky, 
staré sady, zahrady nebo neda-

leký Český kras… Všechna tato 
místa nabízí téměř po celý rok 
skvělé podmínky pro mnoho 
druhů zajímavých jedlých, 
nejedlých i jedovatých hub, 
z nichž některé patří i k velmi 
vzácným druhům. Naučte se je 
nalézat a poznávat.
Kdy: středa 9. listopadu 17.30–
19.30
Cena: 250 Kč

ZDRAVÉ VÁNOCE

adventní seminář
Jak si přes svátky pochutnat, 
ale nepřibrat? Příprava lehké-
ho štědrovečerního předkrmu, 
zdravějšího bramborového 
salátu, vhodná alternati-

va ke smaženému kaprovi. 
Recepty na zdravé vánoční 
cukroví, tipy na originální ob-
čerstvení pro návštěvu.
Kdy: pondělí 21. listopadu 
18.00–20.00
Cena: 350 Kč

MOZAIKOVÝ SVÍCEN

workshop
Svícen polepený skleněnými 
střepy či pravidelnými čtve-
rečky, které si sami nařežete 
či naštípete. Součástí i teorie, 
k dispozici knihy o mozaikách.
Kdy: sobota 3. prosince 10.00–
18.00
Cena: 1700 Kč
dg

V Edu Bubo Klubu se připravují 

na lampionový průvod

Edu Bubo Klub provozuje Spolek aktivních rodičů v parku 

Podkovářská v Praze 9.

Dopolední i odpolední kurzy 
se v Edu Bubo Klubu úspěš-
ně naplnily. Ale pokud máte 
zájem, možná se ještě nějaké 
místo najde. Zkuste se podí-
vat na www.edububoklub.cz 
nebo na facebook klubu. Větší 
děti mohou malovat, tancovat 
nebo se vzdělávat. V nových 
prostorách Edu Bubo Klub-
-Studio nabízíme páteční hlí-
dání malých dětí.

I letos připravuje Edu Bubo 
Klub lampionový průvod. 
Tradičně se uskuteční v pod-
večer 11. listopadu na svátek 
sv. Martina. Těšte se na pro-
cházku, osvětlené postavy, 
občerstvení pro děti i jejich 
rodiče, při němž si na své při-
jdou i hladová bříška. Text a foto: 

Martina Váňová

Před/adventní Knofl ík
Kulturní a rodinné centrum Knoflík (Jablonecká 723/4, 

Praha 9-Prosek) je místem pro potkávání dětí i dospělých. 

A program má nabitý i v listopadu a prosinci.

14. 11. Lampionový špacír
22. 11.  Artistický workshop 

Akademie Studia Cirku 
La Putyka – děti

23. 11.  Artistický workshop 
Akademie Studia Cirku 
La Putyka – dospělí

2.-3. 12. Košilková noc
4. 12. Možná přijde i Mikuláš
7. 12.  Opečte si to na Náměs-

tíčku
7. 12.  Česko zpívá koledy 

na Náměstíčku
19.-22. 12.  Vánoční knofl íkové 

dílny

Děkujeme všem, kteří se za-
psali do knofl íkových kurzů či 
chodí na jednorázové lekce.
Případné další zájemce zve-
me k doplňkovém zápisu 
do kurzů Hudební Knofl ík 

– předškolní hudební lekce, 
nástrojové obory pro školní 
děti i dospělé.
Místo pro vás rádi najdeme 
i v hodinách pohybových ak-
tivit pro děti i dospělé.

Bližší informace k akcím 
a aktivitám najdete na webu 
www.centrumknofl ik.cz nebo 
na recepce@
centrumknof-
lik.cz.

Těšíme se 
na vás
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I N Z E R C E

Jaroslav Harviš, 
telefon: 734 505 923

e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

Inzerce v Devítce 

- OPRAVA ŽALUZIÍ
- VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK

- NOVÉ ŽALUZIE
- SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH 

OKEN A DVEŘÍ
- SÍTĚ PROTI HMYZU 

Tel: 733 720 950 
pavel.janci@email.cz
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PLYNAŘ 
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
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10

RYCHLE 
A PRECIZNĚ

Mytí oken, čištění 
koberců, sedaček 

a čalouněného nábytku 
Tel.: 737 017 035
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ZEDNICKÉ, 
OBKLADAČSKÉ 

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz

mob. 602 386 895
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Provádím veškeré 
instalatérské 

a topenářské práce 
a veškeré opravy

Tel.: 704 524 832 
instpavel@seznam.cz
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www.ecp.cz

Studujte u nás! 
Come and join us!

23. 11. 2022 
12. 1. 2023
6. 2. 2023
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BEZPEČNÁ A MODERNÍ DOMÁCÍ

FOTOVOLTAICKÁ 
ELEKTRÁRNA

www.sluncedomu.cz

+420 737 281 867

info@sluncedomu.cz

„NA KLÍČ“ VČETNĚ VYŘÍZENÍ
DOTACE AŽ 250 TISÍC KČ

U NÁS NEČEKÁTE
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NOVÉ 
DRUŽSTEVNÍ BYTY 
V BRANDÝSE NAD LABEM 

www.bydlenisprirodou.cz

Bez hypotéky 

Stačí 20% vlastních zdrojů 
a i s tím vám umíme pomoci 

Snadný převod při prodeji 

Možnost budoucího převodu 
do osobního vlastnictví 

Vhodné i jako investice 
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Pro vánoční stromky tradičně na Pragovku. 
A až do konce roku!
S adventem se fotbalový areál TJ Praga Vysočany i letos zčásti 

mění na největší trh s vánočními stromky v Praze 9 a jediný 

u nás, kde si tento symbol Vánoc koupí také na sklonku roku 

pravoslavní křesťané, kteří kvůli dodržování staršího juliánské-

ho kalendáře slaví den Kristova narození až 7. ledna.

Věřte, že mít doma vánoční 
stromek co nejdříve není vůbec 
na škodu.

„Čekat s pořízením vánočního 
stromku na poslední chvíli 
s vidinou, že stromek je čers-
tvě uříznutý, je mýtus,“ říká 
Zdeněk Čermák, který více 
než dvacet let provozuje trh 
s vánočními stromky, z toho 
pátým rokem na Pragovce.

Pragovácký trh se strom-
ky 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 centimet-
rů po třímetrové velikány.

„Letos poprvé budeme pro-
dávat až do 30. prosince, aby 
si tu své stromky vybrali i ti, 
kteří vyznávají pravoslaví. 
V minulých letech je sháněli 
koncem roku, tak jim vychá-
zíme vstříc. A podle našeho 
dodavatele, společnosti ABIES 
Vysočina, budeme jediní v re-
publice s nabídkou vánočních 
stromků až do konce roku,“ 
dodává Zdeněk Čermák. 

Od 21. listopadu do 30. prosince

Na Pragovce si vánoční stro-
mek můžete letos vybírat 
od 21. listopadu do 30. prosin-
ce 2022 z tisíců kusů přede-
vším z Vysočiny. Otevřeno je 
denně od 8 do 20 hodin. 

„V nabídce máme krásně 
rostlé smrky ztepilé, borovi-
ce černé, několik druhů jedlí 
kavkazských, ale i smrky nebo 
jedle v kontejnerech. Řezané 
stromky jsou z plantáží, pěs-
tované právě k tomuto účelu, 
takže nikdo nemusí mít špatný 
pocit, že se kvůli němu kácí 
les,“ vysvětluje Zdeněk Čer-

mák. Navíc z českých plantáží 
jsou stromky opravdu kvalitní.

Vybraný stromek vám tady 
zabalí i upraví kmen do stojanu, 
jak potřebujete. Zakoupit zde 
můžete také borové nebo jedlové 
větve, zelené, postříbřené i po-
zlacené jmelí, přírodní dekorace, 
adventní věnce i železné stojany 
pro vánoční stromky. mk

Víkendové workshopy v DDM na Proseku
Dům dětí a mládeže Pra-

ha 9 na Proseku nově nabízí 

víkendové workshopy. 

V listopadu připravil hned 

čtyři akce.

Deskohraní a turnaj ve hře UFO
Na konci akce Deskohraní se 
již tradičně uskuteční turnaj, 
tentokrát v nové karetní hře 
UFO. O výhru se můžete po-
prat 6. listopadu.

Vyrob si létajícího draka

12. listopadu se společně 
vrhneme na výrobu létající-
ho draka ze dřeva a papíru. 
Přijďte si s námi postavit toho 
svého! Vítané jsou děti - jed-

notlivci i týmy (dítě a rodič či 
jiný příbuzný).

Sushi Master I.

Na lekci přípravy sushi se 
tentokrát naučíme Maki a Ca-
lifornia. Tak dorazte 
20. listopadu do DDM. Kvalitní 
suroviny i zábava zaručena!

Adventní věnce

Přijďte si k nám vyrobit svůj 
vlastní osobitý věnec. K dispo-
zici budete mít všechny ozdoby, 
které byste mohli potřebovat. 
Akce proběhne 26. listopadu. 

Přihlásit se na jednotlivé akce 
můžete na webu www.ddm-
praha9.cz nebo osobně v in-
formační kanceláři DDM.

Psaní všemi deseti

DDM Praha 9 nabízí online 
lekce Psaní všemi deseti pro 
děti i dospělé. Na tomto tří-
měsíčním kurzu zvýšíte svou 
produktivitu ve škole či práci 
a zapracujete na své jemné 
motorice. Nabízíme volná 
místa pro děti od 10 do 14 let 
v pondělí 19–20 hodin a pro 
dospělé 20.15–21.15 hodin. 
Přihlaste se přes web DDM 
Praha 9. ph

VÍ
KE

NDOVÉ

WORKSH
OPY

PROSEKwww.ddmpraha9.cz
tel.: 605 486 587  
Měšická 720/2, Praha 9

DDM PRAHA 9
víkendové workshopy

LISTOPAD

6.

12.

20.

26.

SUSHI MASTER I.
Sushi Maki a California

VYROB SI DRAKA
Létající drak typu hvězda

DESKOHRANÍ
A turnaj ve hře UFO

ADVENTNÍ VĚNCE
Přijďte si vyrobit svůj vlastní!

Více info o akcích:

I N F O

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

I N F O

Dům dětí a mládeže Praha 9

Měšická 720/2, Praha9
www.ddmpraha9.cz 

Listopad U Brabců
Listopad v Plzeňce U Brabců na starém Proseku bude stylový. 

Chybět nebude halloweenské rejdění ani svatomartinské hody.

Na akce je vstup zdarma. Ka-
pacita sálu je ale omezena, 
takže rezervace míst je nut-
ná – na telefonu 602 283 023. 
Změna programu vyhrazena.

5. listopadu v 13 hodin

HALLOWEENSKÁ SOBOTA 
na zahradě Plzeňky U Brabců 
(za nepříznivého počasí pro-
gram uvnitř)

 • odpolední dlabání dýní 
a v 15 hodin dětská disko-
téka 

 • diskotéka pro dospělé, 
80´a 90´ hity/rezervace míst 
nutná od 19 hodin

 • celým programem provází 
DJ HONZA

11. až 13. listopadu

SVATOMARTINSKÉ MENU
rezervace nutná

14. listopadu od 19 hodin

POSLEDNÍ ŠTYCH
žánr: country & blues

21. listopadu od 19 hodin

PLAVCI 
žánr: folk & country  
rezervace míst nutná

28. listopadu od 19 hodin

HOCH ME 5
žánr: pop rock TaDol
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Akce MČ Praha 9 jsou monitorovány
Městská část Praha 9 upozor-
ňuje, že v místě kulturních, 
společenských, sportovních 
a dalších akcí, které pořádá, 

probíhá fotografování a na-
táčení videí z jejich průběhu 
pro účely prezentace a archi-
vace. 

K O N T A K T Y  K O S T E L Ů

K O S T E L  S V .  V Á C L A V A

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

E V A N G E L I C K Á  C Í R K E V

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

K O S T E L  S V .  V O J T Ě C H A

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

S V A T Y N Ě  K R I S T A  K R Á L E

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

M Ě S T S K Á  K N I H O V N A  P R A H A

Pobočka Prosek 

Měšická 806/3
pondělí 13-19 hodin
úterý 9-16 hodin
středa 13-19 hodin

čtvrtek 13-19 hodin
pátek 9-16 hodin

Pobočka Vysočany 

Zbuzkova 285/34

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

B E Z P L A T N Á  P R Á V N Í  P O R A D N A

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

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

Termíny: 16. 11., 21. 12. 2022

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.

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 problemati-
ky 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:   2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12. 2022

Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Radek Nápravník

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.

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

PROVOZNÍ DOBA: 

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

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

Velkoobjemové kontejnery
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajiš-

ťuje firma AVE Pražské komunální služby s.r.o.

Velkoobjemový kontejner je přistaven ve stanovený den na sta-
novišti pouze na čtyři hodiny (časy jsou uvedeny v harmonogra-
mu). Je u něho obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.

Do VOK patří tyto odpady: 
nábytek, koberce a linolea, 
lyže, snowboardy, kola, vel-
ká zrcadla, umyvadla a WC 
mísy.

Do VOK nepatří: 
lednice, televizory a počí-
tačové monitory, zářivky 
a výbojky, autobaterie a jiné 
nebezpečné odpady.

VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného)
odpadu podnikatelskými subjekty. 

Den Datum Počet VOK čas stanoviště

So 5. 11. 2
8:00 – 12:00 Kovanecká x Podvinný mlýn

9:00 – 13:00 Kytlická

So 12. 11. 2
8:00 – 12:00 Prouzova

9:00 – 13:00 Čihákova x K Moravině

So 19. 11. 2
8:00 – 12:00 Pískovcová

9:00 – 13:00 Pešlova x Paříkova

Po 21. 11. 1 15:00 – 19:00 Vysočanské nám. x Prokopka

So 26. 11. 2
8:00 – 12:00 Nad Krocínkou x Obvodová

9:00 – 13:00 Jablonecká x Šluknovská

Po 28. 11. 1 15:00 – 19:00 Děčínská (horní parkoviště)

Den Datum Počet VOK čas stanoviště

So 3. 12. 2
8:00 – 12:00 Hrdlořezská 43

9:00 – 13:00 Vysočanská 85

Po 5. 12. 1 15:00 – 19:00 Jablonecká 9

So 10. 12. 2
8:00 – 12:00 Měšická x Novoborská

9:00 – 13:00 Vysočanská 39

Po 12. 12. 1 15:00 – 19:00 Makedonská 1

So 17. 12. 2
8:00 – 12:00 Rumburská x Litvínovská

9:00 – 13:00 Vysočanská 113

Po 19. 12. 1 15:00 – 19:00 Varnsdorfská x Novoborská
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Sběr bioodpadu
Magistrát hl. m. Prahy přidělil městské části Praha 9 na letošní 

podzimní sběr bioodpadu dvanáct velkoobjemových kontejnerů.

Ne 6. listopadu 2022: 
9.00-12.00 hod.

K Lipám x Chrastavská
Obvodová (u výjezdu do ul. 
Ke Klíčovu)
Hrdlořezská 43

Ne 13. listopadu 2022: 
9.00-12.00 hod.

Miškovická x Poleradská
Kopečná x Nad Šestikopy
Pokorného x Jahodnická

Ne 20. listopadu 2022: 
9.00-12.00 hod.

Před Mosty x Za Mosty 
Pod Krocínkou proti č. 55

Nad Kundratkou – 
mezi č. 869/13b a 385/15

Ne 27. listopadu 2022:
9.00-12.00 hod

K Lipám x Chrastavská
Podvinný mlýn 12-14
Nad Krocínkou x Obvodová
U kontejnerů bude po celou dobu 
přistavení přítomna obsluha.
Druh sbíraného bioodpadu: 
komunální bioodpad (přede-
vším ze zahrad: listí, tráva, 
větve, neznečištěná zemina, 
příp. kuchyňský bioodpad 
rostlinného původu; NE živo-
čišné zbytky). 

datum zastávka po-pá so

12. 11. křižovatka ulic K Šafránce x Na Pokraji 15.00-15.20 8.00-8.20

křižovatka ulic Mimoňská x Verneřická (za poštou) 15.30-15.50 8.30-8.50

křižovatka ulic Letňanská x Klíčovská 16.00-16.20 9.00-9.20

křižovatka ulic Špitálská x Prouzova 16.40-17.00 9.40-10.00

ul. Drahobejlova (u stanice M Českomoravská) 17.10-17.30 10.10-10.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy 17.50-18.10 10.50-11.10

U Smetanky (u potravin Lidl) 18.30-18.50 11.30-11.50

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů

 K O N T E J N E R Y  N A   K O V O V É  O D P A D Y

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

kontejnery na kovové obaly:

Drahobejlova 1215/28

Drahobejlova 956/51

Habartická 500/48

Hrdlořezská 366/14a

Jablonecká 708/30

Jablonecká 714/40

Jablonecká 718/3

Klíčovská 293/20

Kovanecká 2295/9

Kovářská 1414/9

Kovářská 978/25

Kytlická 764/33

Lihovarská 1093/10

Litvínovská 286/15

Litvínovská 518/40

Lovosická 661/1

Na Harfě 935/5d

Na Rozcestí 1328/8

Na Vysočanských vinicích 824/8

nám. Na Balabence 1433/8

Novoborská 371/10

Novoborská 620/27

Novoborská 649/9

Odlehlá 321/67

Paříkova 354/5

Pešlova 341/3

Pešlova 356/12

Pod Strojírnami 707/13

Poděbradská 777/9

Podvinný mlýn 2126/1

Podvinný mlýn 2281/12

Prosecká 681/119

Rubeška 383/4

Skloněná 551/12

Střížkovská 550/33

Vysočanská 233/93

Vysočanská 554/69

Vysočanská 572/41

Vysočanské nám. 218/4

Zakšínská 571/8

Pokračuje rekonstrukce komunikace Prosecká 

mezi ulicemi Na Vyhlídce a Na Rozhraní
Technická správa komunikací (TSK) provádí od 17. října do 20. listopadu 2022 opravu vozovky v další části Prosecké ulice 

v úseku Na Vyhlídce – Na Rozhraní. Práce tak navazují na již zrekonstruované úseky z minulých let.

V rámci opravy vozovky, 
která v současné době vyka-
zuje četné výtluky a síťové 
trhliny obrusné vrstvy, bude 
odfrézována a položena nová 
obrusná vrstva vozovky. Dále 
budou provedeny nezbytné 
sanace neúnosného podloží, 
lokálně vyrovnány obrubníky, 
opraveno odvodnění a bude 

obnoveno vodorovné dopravní 
značení.

Práce probíhají ve dvou 
etapách po podélných po-
lovinách a dopravní provoz 
bude po celou dobu stav-
by zachován jednosměrně 
z Proseku do Libně. Oprava 
se dotkne i autobusových 
linek MHD, kdy BUS linky 

140 je ve směru od Čakovic 
odkloněn v období pracov-
ních dnů z Proseka na Vyso-
čanskou a Českomoravskou, 
o víkendech linka končí 
v Letňanech. Pro individu-
ální automobilovou dopravu 
jsou ve směru na Prosek vy-
značeny objízdné trasy:
Směr Libeň:

Ulicí U Pekařky -> Prosecká 
-> Zenklova -> Libeň
Směr Letňany:
Ulicí Zenklova -> Vosmíko-
vých -> Na Stráži -> Prosek -> 
Letňany

Společně s touto opravou se 
rekonstruuje poslední část uli-
ce Prosecká v úseku Čuprova 
– Františka Kadlece ve směru 
do Libně. Dokončena bude 
4. listopadu 2022. Provoz 
v tomto místě je veden obou-
směrně po jižním pásu vozov-
ky.

V dalším úseku Na Vyhlídce 
– Vysočanská by práce měly 
pokračovat v následujících 
měsících na uličních vpustech 
a v roce 2023 zde bude také 
položen nový povrch.
Zhotovitel: EUROVIA CS, člen 
Skupiny VINCI Construction CS.
Více na https://opravujeme.
to/action/1087/
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MediPort HOLEŠOVICE s.r.o.

NOVÉ 
PACIENTY, 

+420 283 022 143, +420 771 258 988
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Hledání jevištní pravdy
V Gongu se divadlo nejen hraje, ale také už léta vyučuje. A v nové sezoně přichází i nová lektorka kurzů pro teenagery, kmeno-

vá herečka Činoherního klubu Lada Jelínková. O její vizi je i náš rozhovor.

Můžeš představit tvůj plánova-
ný kurz herectví pro starší děti 
15+? Pro koho je vhodný a co 
a jakým způsobem se na něm 
děti naučí?
Kurs je vhodný pro všechny 
mladé, které zajímá divadlo 
a herectví jako takové, ale i pro 
ty, kteří se chtějí uvolnit, obje-
vit v sobě něco nového a třeba 
zlepšit svoje vystupování před 
lidmi. Divadlo, respektive 
herectví může být zábavnou 
cestou, jak se lépe poznat, jak 
posunout svoje limity. Vy-
zkouší si nejrůznější herecká 
cvičení, improvizace a etudy, 
jakými se připravují i profesi-
onální herci. Naučí se pracovat 
s textem, lépe mluvit… A sa-
mozřejmě může kurs fungovat 
jako příprava na přijímací 
zkoušky na umělecké školy – 
sama jsem u nich mnohokrát 
byla přítomná a vím, že adepti, 
kromě připravených monolo-
gů, potřebují i dávku sponta-
neity, kreativity a sebevědomí. 
A na tom všem budeme pra-
covat.

Jaká je tvoje první vzpomínka 
na divadlo?
Tak to opravdu těžko říct. Ale 
vyrůstala jsem na moravské 
vesnici, kde mělo velkou tradici 
amatérské divadlo. Hrála tam 
i moje máma a já jsem se ráda 
chodila dívat na zkoušky. Mys-
lím, že už tehdy mě fascinovalo, 
když byl někdo na jevišti prav-
divý, věřila jsem mu, že je tou 
postavou, a přestala jsem v něm 
vidět člověka, kterého znám.

Co bylo tím prvním impulsem, 
kdy sis řekla, já chci být hereč-
kou?
To by asi byla velmi podobná 
odpověď, ale pamatuju si, že 
jsem na střední škole viděla 
v Mahenově divadle představení 
Ondina v hlavní roli s Gabrie-
lou Ježkovou, které mě velmi 

zasáhlo, a tam někde asi vznik-
la ta touha stát na jevišti a moct 
prožívat takové příběhy.

Kdy ses začala hraním zabývat 
aktivně?
To jsme opět u ochotnického 
divadla v Křenovicích... takže 
poprvé asi v páté třídě a pak 
na gymnáziu. Ale hrála jsem 
ještě před školou, jelikož jsem 
se na JAMU dostala až napo-
druhé a rok předtím jsem strá-
vila jako elévka ve zlínském 
divadle a měla jsem možnost si 
vyzkoušet divadlo v praxi.

Hodně dětí bojuje s trémou. 
Máš nějaký recept, jak si s ní 
poradit?
Vždycky svým studentům 
říkám, ať se nebojí, že všichni 
ostatní v místnosti by se na je-
jich místě cítili stejně, že po-
city trapnosti a nepatřičnosti 
zažíváme všichni, dokonce 
i profesionálové. No a samo-
zřejmě se v první řadě snažím 
vytvořit bezpečné prostředí, 
kde udělat něco špatně je 
příležitost a cesta. Je důležité 
nebát se udělat chybu, jen tak 
se něco naučíme.
 
Dostala jsi nějakou dobrou herec-
kou radu, kterou se snažíš řídit?

Náš pan profesor Josef Karlík 
na nás vždycky křičel: „Jed-
nej!“ To znamená, že člověk 
toho na jevišti mnohem víc 
řekne třeba jednáním vůči 
partnerovi než textem. Ale 
nejdůležitější je neustále hle-
dat jevištní pravdu, aby vám 
divák věřil a byl s vámi.

Máš svoji vysněnou roli, posta-
vu, kterou by sis chtěla zahrát?
Měla jsem tu zmiňovanou On-
dinu a minula mě těsně, ale 
také Lízu Doolitlovou v Pyg-
malionu a tu jsem si zahrála. 
Momentálně jsem nesmírně 
vděčná, že hraju v Žítkov-
ských bohyních v Divadle 
pod Palmovkou. Obecně bych 
si chtěla zahrát kteroukoliv 
Čechovovu ženskou postavu, 
mají úžasnou hloubku. No 
a moje obdivovaná role je ži-
velná Erži Orbánová v Kočičí 
hře v podání Dany Medřické.

Co tě čeká v nejbližší době?
Od ledna budeme v Činoher-
ním klubu zkoušet hru Niny 
Raine Konsent. V obsazení 
bude třeba Ondřej Rychlý, Vojta 
Kotek, Elizaveta Maximová... 
kolegové, které mám moc ráda. 
Bude to česká premiéra, silný 
příběh a jsem moc zvědavá.

Z Á K L A D N Í  I N F O R M A C E  O   K U R Z U

Základy herecké techniky, práce s textem, technika mluvy. Herecké etudy, improvizace, 
cvičení rozvíjející kreativitu, svobodu vyjádření a sebedůvěru. Zaměřeno pro studenty 
středních škol, ale mohou se přidat i další divadelní nadšenci. Vhodné nejen pro zájemce 
o studium uměleckých oborů jako příprava k přijímacím zkouškám, ale i pro lepší sebe-
prezentaci a práci s lidmi.
Lektor: Lada Jelínková
Kdy: každé úterý 16.00–17.30
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, registrace ve 2. patře
Cena: 200 Kč/1 lekce (90 min) – platí se za celé pololetí
Kapacita kurzu omezena. Rezervace míst: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz, 
elektronická přihláška na divadlogong.cz.

INZERCE

dg, foto: archiv Lady Jelínkové

Herecký kurz pro teenagery 15+ 

povede Lada Jelínková 

v Obecním domě ve Vysočanech 

každé úterý 

od 16.00 do 17.30 hodin.  
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Open Air Festival PODVINÍ
Dvacet tři let beatové alternativy ve Vysočanech.

Festival zážitků v parku Zahrádky
Park Zahrádky v Praze 9 ožil v sobotu 17. září 2022 Festivalem zážitků. Program plný hudby a zábavy připravila MČ Praha 9.

Krev v žilách rozproudilo vy-
stoupení kapel Bengas a 5OUT 
LOUD, děti potěšilo pohád-
kové divadlo Vodní rej Gábiny 
a Katky, zájem vzbudilo hu-
dební vystoupení s tanečním 
doprovodem skupiny Magick. 
Vrcholem akce bylo umění 

Cirku La Putyka s předsta-
vením WISH. Cirk La Putyka 
funguje již třináctým rokem 
a na svém kontě má také 
mnoho ocenění nebo zahra-
ničních vystoupení jako např. 
ve Španělsku, Kambodži, To-
kiu, Edinburgu, Sydney apod.

Celý odpolední program 
v parku Zahrádky byl prolo-
žen workshopy a zážitkovými 
vystoupeními, při nichž diváci 
viděli chůzi na chůdách, skákací 
boty, exhibici BMX, živé vystou-
pení saxofonistky Terezy Sedlá-
kové, latinskoamerické tance…

I přes nepřízeň počasí 
na akci zavítal velký počet 
návštěvníků. Festival zážitků 
byl prvním festivalem v Za-
hrádkách a my přejeme, aby 
parku ten stejný drive zůstal 
i nadále.

red, foto: MČ Praha 9

BBP – podzemní orchestrHOKR KRÁSNÉ NOVÉ STROJE

KILL THE DANDIES!

1. září 2022 proběhl v přírodním vysočanském par-
ku už 23. ročník festivalu Prahy 9 a Nakladatelství 
RAT, festivalu alternativní a nezávislé scény Open Air 
Festival PODVINÍ. Tentokráte byly ku slyšení soubo-
ry: KILL THE DANDIES!, BBP – podzemní orchestr, 
KRÁSNÉ NOVÉ STROJE, HOKR a DAFNE. Ač nebe 
bylo podmračené, nálada a muzika v parku byla skvě-
lá. Místo zbytečných slov o tom asi daleko lépe poho-
voří okamžiky večera zastavené rukou a skleněným 
okem Mr. Konstantina. Stačí tradičně navštívit jeho 
zbrusu novou fotogalerii na www.podviní.cz. Díky, 
přátelé, že jste byli součástí tohoto vskutku půvabného 
večera, a zkusme věřit, že za rok na viděnou na POD-
VINÍ 2023! Dr. Otto Sepl, foto: Konstantin
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Dálkové teplo pro Prahu je z domácích zdrojů
Evropu zasáhly neočekávané geopolitické změny. Topná sezona bude letos kvůli dopadům války na Ukrajině v některých 
ohledech mimořádná. Obyvatelé napojení na tepny pražské teplárenské soustavy však mohou být v klidu.

O SPOLEČNOSTI

• Společnost Pražská teplárenská a.s., která se již téměř 30 let stará o Pražskou teplárenskou soustavu a dodává teplo 
a teplou vodu pro Prahu a její blízké okolí, je součástí skupiny Veolia Energie ČR. 

• Dlouhodobým cílem skupiny je ekologickým a bezpečným způsobem budovat a provozovat energetickou infrastrukturu 
a zařízení pro města a obce. 

• Teplo a teplou vodu dodává do 560 tisíc domácností a průmyslových objektů. 

• Nabízí chytrá řešení pro bytové domy, průmyslové závody a komerční areály, jejichž cílem je optimalizovat spotřebu energie, 
využívat alternativní zdroje a přinášet tak úsporu nákladů.

• V České republice Veolia působí již od počátku 90. let. Energetická divize skupiny Veolia je předním českým výrobcem 
a dodavatelem tepla a elektrické energie v kogeneraci a je prvním nezávislým provozovatelem sítě chladu na českém trhu.

TEPLO DO JEDNOTLIVÝCH DOMŮ přichází z výměníkové stanice, která přebírá dálkové teplo od teplárny. Tyto technické stavby nemusí být nudné, Pražská tepláren-
ská pomalovala své výměníkové stanice pestrými barvami.

Letošní topná sezona se zapíše 
do historie bezprecedentním 
omezením dodávek zemní-
ho plynu z Ruska a značným 
nárůstem cen všech energe-
tických komodit v důsledku 
války na Ukrajině. Teplárnám 
se zcela jistě podaří i za těchto 
velmi nepříznivých podmínek 
zajistit spolehlivé dodávky 
tepla pro domácnosti, insti-
tuce i průmyslové objekty. 
Problémů s dodávkami zem-
ního plynu se nemusejí obávat 
ani odběratelé tepla napojení 
na tepny teplárenské soustavy 
v Praze, protože výroba tepla 
pro jejich domácnosti není 
na ruském plynu závislá. Více 
jak devadesát procent tepelné 
energie přichází napáječem 
z nedaleké elektrárny Mělník, 
zbývající část dodává zařízení 
na energetické využití odpadu 
v Malešicích (ZEVO), které 
využívá komunální odpad 
z Prahy pro kogenerační výro-
bu tepla a elektrické energie. 

Teplo z domácích zdrojů
Systém dálkového vytápění je 
stabilní a do velké míry i ne-

závislý na dodávkách zemního 
plynu z Ruska. Jeho výhodou 
je totiž fl exibilita paliv, kdy 
může fungovat v rozmanitém 
energetickém mixu. Teplo 
může být vyráběno kogenerací 
při výrobě elektřiny, z komu-
nálního odpadu, štěpky či z li-
kvidace kalů anebo lze třeba 
využívat odpadní teplo z čis-
tíren odpadních vod. Navíc 
umožňuje vyrábět teplo cent-
rálně ve vzdálených ekologizo-
vaných zdrojích a snižovat tak 
emisní zátěž ve městech.

Pražské tepny
I v těchto chvílích nesmíme 
zapomínat na zdraví obyvatel 
hlavního města. Klíčovým 
faktorem je způsob, jakým 
budeme v metropoli vytápět 
své domácnosti. V Pražské 
kotlině energii rozvádí tepny 
teplárenské soustavy Pražské 
teplárenské ze skupiny Veo-
lia, které jsou napojeny na 34 
kilometrů dlouhý externí 
tepelný napáječ. Pro Prahu to 
znamená čistý vzduch a stov-
ky komínů, které nikdy ne-
musely být postaveny. Pražské 

tepny dávají Pražanům zá-
ruku, že budou dýchat čistý 
vzduch a Praha bude zdravým 
místem pro život. V mnoha 
ohledech je tak naše hlavní 

město již dávno o mnoho let 
napřed i před jinými evrop-
skými metropolemi.
Více se dozvíte na 
www.praha-cista.cz
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Historický úspěch českého badmintonu
Amélie Maixnerová z SK Prosek Praha vybojovala koncem září ve španělské Ibize bronzovou medaili na mistrovství Evropy 

v badmintonu hráčů do 15 let ve dvouhře dívek. 

K velkému úspěchu vedla ces-
ta přes pět náročných zápasů. 
Hned v prvním kole čekala 
soupeřka Lily Gautier z Fran-
cie. „Nejvíce rozhodlo, že 
jsem udržela chladnou hlavu,“ 
komentovala Amélie vítězství 
nad zástupcem evropské bad-
mintonové velmoci.

V dalších kolech přehrála 
soupeřky ze Slovinska, Němec-
ka a ve čtvrtfi nále Maďarku 
Hédi Doroszmai. „Ještě před 
třemi lety jsem s ní prohrála 
na dva sety. Soupeřka má vý-
borné dropy, je rychlá. Byl to 
ale asi můj nejlepší zápas. Říka-
la jsem si, že se hraje o medaili, 

a to mě posunulo k lepšímu vý-
konu,“ hodnotila životní zápas 
Amélie Maixnerová. 

Prosecký badminton 
byl na Ibize vidět

Nominaci na vrcholný turnaj 
dostali hned čtyři hráči – vedle 
bronzové Amélie to byli Ště-
pánka Nýdrlová, Kryštof Coufal 
a Filip Titěra. „Je to skvělou 
vizitkou práce s mládeží v na-
šem klubu a také spolupráce 
v trojúhelníku nadaných hráčů, 
jejich podporujících rodičů 
a obětavých a profesionálních 
trenérů,“ komentoval hlavní 
trenér SK Prosek Praha Tomáš 

Krajča a dodal: „K úspěchu Ami 
pomohly tréninky v klubu, in-
dividuální příprava i Sportovní 
středisko a centrum mládeže 
Českého badmintonového 
svazu. Zejména ale její vlastní 
cílevědomost, pracovitost, vůle 
a motivace.“

Ani ostatní prosečtí hráči 
se na ME U15 neztratili. Cou-
fal s Titěrou obsadili 9. místo 
ve čtyřhře, stejné umístění si 
ve dvouhře vybojovala Nýdrlová 
a ve čtyřhře Maixnerová spo-
lečně s Osičkovou. Zisk medaile 
za dvouhru je teprve druhým 
podobným úspěchem z šam-
pionátů U15 a Amélii Maixne-
rovou katapultoval na 17. místo 
evropského žebříčku U17.

Členka reprezentačního 
týmu U17 bude vyhlížet dal-

ší turnaje vyšších věkových 
kategorií a stejně jako ostatní 
Prosečtí bude dále bojovat 
o nominaci na mistrovství Ev-
ropy U17, které se bude konat 
v roce 2023. Text a foto: tk

Štěpánka Nýdrlová

I N F O

Badmintonový oddíl SK Prosek Praha je 
tradičním klubem, který už od založení 
v roce 1968 spoléhá na dobrou práci 
s mládeží a vlastní odchovance. K od-
dílu je přidružena také Badmintonová 
škola Letňany, kde mohou začátečníci 
a zájemci o badminton podniknout své 
první krůčky k ovládnutí nejrychlejšího 
raketového sportu. Nábor do oddílu 
probíhá celoročně a informace k němu 
naleznou zájemci na webu www.
badmintonprosek.cz. Přidat se mohou 
začátečníci ve věku 6-14 let i předškolní 
děti v rámci hravých tréninků pohybové 
zdatnosti – minibadmintonu. 

Amélie na stupních vítězů Amélie Maixnerová

Kryštof Coufal a Filip Titěra

Výzva pro sportovní 
organizace Prahy 9
MČ Praha 9 aktualizuje seznam sportovních organizací, 

které působí v deváté městské části. 

Máte-li zájem o propagaci vaší organizace, kterou může po-
skytnout Úřad městské části Praha 9, sdělte prosím kontakt 
na kompetentního zástupce sportovní organizace na mail 
vedoucí oddělení kultury Úřadu MČ Praha 9 Daniely Vlacho-
vé – vlachovad@praha9.cz. A to do 31. prosince 2022. red

Přihlaste se 

na nohejbalový turnaj!
MČ Praha 9 plánuje uspořádat o vánočních a novoročních 

svátcích halový nohejbalový turnaj tříčlenných mužstev. 

Uskuteční se ve čtvrtek 29. prosince 2022 od 10 do 

16 hodin ve Sportovní hale ZŠ a MŠ Na Balabence.

Chcete-li se turnaje zúčastnit a zasportovat si, přihlaste se. 
Limit celkového počtu týmů pro turnaj je deset a kapacita 
sportovní haly omezena. Přihlaste se proto rychle. Na elektro-
nickou adresu nohejbalp9@seznam.cz pošlete e-mail s před-
mětem „Přihláška nohejbalový turnaj“, vyjádřete svůj zájem 
zúčastnit se turnaje a uveďte kromě vaší e-mailové korespon-
denční adresy i mobilní telefonní číslo, aby se organizátor 
turnaje s vámi mohl co nejdříve spojit a poskytnout vám další 
nezbytné informace k organizaci turnaje. To vše nejpozději 
do středy 14. prosince 2022.
Na vaši účast se těší místostarosta MČ Praha 9 Adam Vážanský.
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Tanečníci z BackStage slavili a vy máte dárek
Výroční vystoupení tanečního centra BackStage se odehrálo v pražském divadle ABC 4. září 2022.

Taneční centrum slaví letos již 
dvanácté narozeniny, ale ty 
kulaté, desáté, děti vzhledem 

k proticovidovým opatřením 
slavit nemohly. Všechno si 
tedy vynahradily nyní.

Diváci měli možnost vidět 
klasické baletní variace a cho-
reografi e, které s dětmi na-
studovaly Aneta Glatz Zýková 
a Natálie Kučerová. Neméně 
zajímavé však byly i originální 
choreografi e z tvorby samotné-
ho tanečního centra BackStage 
a jeho lektorů. Pečlivá příprava 
byla znát ve všech směrech. Pó-
dium zářilo pestrostí kostýmů, 
hudebních stylů i skvělými vý-
kony tanečníků. Mezi tanečníky 
nebyly jen nadšení amatéři, žáci 
studia BackStage. Tančili i bý-
valí žáci BackStage, kteří tanci 
propadli a dnes jsou studenty 

tanečních konzervatoří. Za po-
sledních dvanáct let centrum 
úspěšně připravilo k talentovým 
zkouškám na těchto školách 15 
dětí, šest jen letošní rok. Další 
tři absolventky centra byly při-
jaty na herecké či pěvecké kon-
zervatoře. Agz, foto: TC BackStage

Patrik Kutil je juniorským mistrem Evropy
Čeští juniorští MMA reprezentanti Patrik Kutil a Tagir Machmudov vybojovali 30. září 2022 na největším amatérském turnaji 

IMMAF European Championship v Itálii zlaté medaile a přepsali tak historii domácích bojových sportů.

Na juniorském šampionátu 
exceloval mimořádně talen-
tovaný Patrik Kutil z Prahy 9 
v kategorii do 56,7 kilogramu. 
Český bojovník ve fi nálovém 
duelu dokázal zvítězit nad 
belgickým reprezentantem 
Akdhimem Nessimem, a to 
přitom do turnaje vstupoval 
v roli nejmladšího účastníka. 
Zároveň se stal historicky 
prvním Čechem amatérského 
turnaje, který vybojoval zlato!

Obrovský úspěch české 
reprezentace poté umocnil 
Tagir Machmudov, který zla-
tou medaili získal v kategorii 
do 83,9 kilogramu. Finálová 
bitva s Italem Gabrielem Mo-
linarim přitom trvala pouhých 
41 vteřin. 

Trenéry obou mladých bo-
jovníků jsou Jaroslav Hovězák 
a Josef Král. red, foto: archiv Patrika 

Kutila Patrik Kutil, zlatý z evropského šampionátu IMMAF (International Mixed Martial Arts Federation) v kategorii do 56,7 kg

Jedna z absolventek Tanečního centra BackStage v září nastoupila na taneční konzer-
vatoř do Vídně. Na snímku vpravo.

I N F O

Každý, kdo dorazí do Tanečního centra 
BackStage s listopadovou Devítkou, 
dostane 50% slevu na kurz lidového 
tance pro děti. Zaplatí tedy 1200 Kč 
místo 2400 Kč. 
Více na www.centrumbackstage.cz.

Ze zářijového výročního vystoupení v divadle ABC
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