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POKRAČUJÍ DISKUZE S OBYVATELI DEVÍTKY O ROZVOJI LOKALIT V SOUSEDSTVÍ JEJICH DOMOVŮ

DEVITKA
OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

www.PRAHA9.cz

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
• PREMIÉRA V DIVADLE GONG
• DOTACE PRO SPORTOVCE
• FOTOGRAFIE V GALERII 9
• VÝSTAVY V BESEDER GALLERY
• SPORTOVÁNÍ V UNYP ARENĚ
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Nevšední zážitky vás v Praze 9
čekají nejen na Mikroklimě
PROSECKÉ
MÁJE

KOLBEN
OPEN

VÝSTAVA
U BRABCŮ

I N Z E R C E

V Praze dýcháme čistý vzduch
díky tomu, že jsme zvolili
správný způsob vytápění
 Evropu zasáhly
neočekávané geopolitické změny a přímá cesta k ekologickému vytápění se
velmi zkomplikovala.
Řešení však existuje.

Teplo proudí do Prahy z Mělníka mohutným napáječem.

který do roku 2030 připravil
a prosadil náměstek primátora Petr Hlubuček /STAN/.

Pražské tepny
Klimatický plán dává Pražanům záruku, že budou dýchat
čistý vzduch a Praha bude
zdravým místem pro život.
Teplárenskými tepnami v hlavním městě už dnes proudí
energie do domovů, kanceláří,
výrobních budov, škol, nemocnic i úřadů. V mnoha ohledech je tak naše hlavní město
již dávno o mnoho let napřed
Klimatický plán v metropoli i před jinými evropskými metVelkou roli v rozhodování
ropolemi.
o budoucím zdraví obyvatel
„Hlavním zdrojem tepla pro
hraje způsob, jakým buPrahu je elektrárna v Mělníce
deme v metropoli vytápět
ze skupiny ČEZ, která pokrýsvé domácnosti. V Pražské
vá přes 90 procent potřeb
kotlině energii rozvádí tepny
hlavního města. Dalším je
teplárenské soustavy PražZařízení na energetické vyuské teplárenské ze skupiny
žití odpadu (ZEVO) v MalešiVeolia, které jsou napojeny na cích, které zajistí pět až sedm
34 kilometrů dlouhý externí
procent tepla. Naše špičkové
tepelný napáječ. Pro Prahu to zdroje pak zapínáme v době,
znamená čistý vzduch a stov- kdy se teploty začnou poky komínů, které nikdy nemu- hybovat až kolem nuly,“ říká
sely být postaveny. Praha je
Martin Brůha, ředitel Pražské
napojena na dálkové vytápě- teplárenské. Teplárenskými
ní, které je cestou, jak splnit
tepnami tak proudí významdo budoucna klimatický plán, né procento energie z nerecy-
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klovatelného odpadu, který
by jinak skončil na skládkách.
ZEVO Malešice ročně smysluplně zpracuje 31 tisíc vagónů
komunálního odpadu z celé
Prahy a díky síti teplárenských
tepen jím vyhřeje 20 tisíc domácností a několik průmyslových areálů.
Patříme k největším
Systémy dálkového vytápění
najdeme ve většině vyspělých metropolí. Jsou klíčové
pro splnění klimatických plánů všech velkých aglomerací.
Síť tepen zásobujících naše
hlavní město patří k těm největším a nejvýznamnějším.
Kromě Prahy najdeme sítě
dálkového tepla například
ve Skandinávii. Do rozvoje
dálkového tepla výrazně
investovalo v posledních
letech Dánsko, kde je tímto
způsobem vytápěno zhruba
50 procent všech domácností, v Kodani pak dokonce
více než 90 procent. Rozvinuté jsou i systémy dálkového tepla ve Finsku, Švédsku,
Německu, Rakousku či Itálii.
Více se dozvíte na
www.praha-cista.cz

O společnosti
̭͗ ĆəȵȖǀƳȪȵɤɰ͗úɜźʺɤȓż͗
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.
̭͗ =ȖȵʀǹȵƸȵưʥȨ͗ƱȀȖǀȨ͗
skupiny je ekologickým
a bezpečným způsobem
budovat a provozovat
energetickou infrastrukturu
a zařízení pro města a obce.
̭͗ ĔǀəȖȵ͗ź͘ɰǀəȖȵʀ͗ʗȵƸʀ͗ƸȵƸżvá do 560 tisíc domácností a průmyslových objektů.
̭͗ ÁźưȀʶȀ͗Ʊǹʣɰɜż͗ɞǀɧǀȪȀ͗əɜȵ͗
bytové domy, průmyslové
závody a komerční areály, jejichž cílem je optimalizovat
spotřebu energie, využívat
alternativní zdroje a přinášet
tak úsporu nákladů.
̭͗ Ő͘8ǀɤȓǂ͗ɜǀəʀưȖǾƱǀ͗ŐǀȵȖǾź͗
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.
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Trh s energiemi v Evropě
prochází restartem, proto
je i nadále potřeba počítat
s turbulentními cenami elektřiny a plynu. Uživatelé, kteří
se nechají zlákat nabídkou
společností nabízejících
„výhodný“ plyn a slibujících
nezávislost po odpojení od
centrálního zdroje, se mohou
velmi lehce stát rukojmími extrémních výkyvů cen
plynu na světových trzích, jak
se tomu stalo již v některých
pražských částech.
Systém dálkového vytápění je stabilní a do velké
míry i nezávislý na dodávkách zemního plynu z Ruska. Jeho výhodou je totiž
ﬂexibilita paliv, kdy může
fungovat v rozmanitém
energetickém mixu. Teplo
může být vyráběno kogenerací při výrobě elektřiny,
z komunálního odpadu,
štěpky či z likvidace kalů
anebo lze třeba využívat
odpadní teplo z čistíren odpadních vod. Navíc umožňuje vyrábět teplo centrálně
ve vzdálených ekologizovaných zdrojích a snižovat tak
emisní zátěž ve městech.

D E V Í T K A
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí
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4–9 Z radnice

Vážení čtenáři,
také v květnu a červnu pokračují naše setkání s vámi,
s obyvateli devítky, na nichž
od vás sbíráme náměty a názory na to, jak by se mělo
rozvíjet okolí vašich domovů.
V dubnu jsme se sešli u Střížkovské vyhlídky, na rohu
ulic Freyova a Na Břehu
a na Klíčově. Dalších sedm
participací je plánováno
na květen. Zalistujte Devítkou a najdete termíny.
Vaše podněty a připomínky během prázdnin spolu
s projektanty zpracujeme
do návrhů rozvoje jednotlivých míst a představíme vám
je v září. Tyto „inventury“
míst často probíhají tam, kde
jsme v minulosti zamítli ne-

Měsíčník městské části
Praha 9 – DEVÍTKA
Vydává městská část Praha 9
ve vydavatelství
Strategic Consulting, s. r. o.,
pod registračním číslem
MK ČR E 13319 v nákladu 39 000 výtisků
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Tel.: +420 283 091 111
Úřední hodiny:
pondělí–středa 8.00–18.00 hod.

Historie
Služby
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přiměřenou zástavbu, a dnes
chceme tyto lokality revitalizovat i v souladu s vašimi
potřebami.
Pokračuje rovněž naše
pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny. V „teskáči“
v Poděbradské ulici je už
ubytována více než stovka
maminek s dětmi a v sousední budově vznikly tři
třídy pro dětské adaptační
skupiny. A protože nejsme
příznivci bezhlavého začleňování ukrajinských dětí,
které neumí dobře česky,
do tříd našich škol, hledáme prostory pro vytvoření
samostatných ukrajinských
tříd. Nabízela se budova
bývalé Komerční banky

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
majkakurkova@gmail.com, tel.: 603 895 818
Redakční rada: Předsedkyně: JUDr. Jana
Nowaková Těmínová, členové: Mgr. Adam
Vážanský, Ing. Zdeněk Davídek, Mgr. Tomáš
Portlík, Mgr. Martin Hrubčík, Václav Vislous,
MSc.
Vaše názory, podněty, náměty nebo příspěvky
a fotograﬁe rádi uvítáme na e-mailu:
redakcedevitky@praha9.cz nebo

ve Freyově
ulici. Do ní
ale pražský
magistrát
v polovině dubna – aniž
by o tom s Prahou 9 jednal
– přestěhoval asistenční
centrum pro ukrajinské
uprchlíky (KCP). S majitelem budovy, společností
Central Group, jsme však
dohodnuti, že až pomine
potřeba asistenčního centra,
využijeme tyto prostory pro
školské zařízení. Zatím jednáme s magistrátem o odstranění stanů rozmístěných
kolem KCP.
Tomáš Portlík, starosta MČ Praha 9

na poštovní adrese městské části Praha 9.
Další kontakty:
Strategic Consulting, s. r. o.,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 Strašnice
Jednatel společnosti:
Jan Čížek, jan.cizek@ceskydomov.cz
Marketing a inzerce:
Mgr. Jaroslav Harviš
e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
tel.: 224 816 821, mob.: 734 505 923
Korektury:
Bc. Ing. Gabriela Hegerová
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Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.
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

Graﬁcká úprava: Strategic Consulting, s. r. o.
pavel.huml@ceskydomov.cz
Tisk: MAFRAPRINT,
Turyna Petr: 734 517 178
Distribuce:
Zdarma do každé schránky,
zajišťuje Česká pošta, s. p.
Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit
na tel.: 283 091 111,
e-mail: podatelna@praha9.cz
Foto na titulu: Marie Kurková
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ROCK´N´ROLL NA TALÍŘI
GURMÁNSKÝ KONCERT VEDLE O 2 ARENY

DO 31. 5. 2022
K HLAVNÍMU JÍDLU
KÁVA ZDARMA*
HESLO “BACKSTAGE COFFEE”
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* NEPLATÍ PRO POLEDNÍ MENU

Českomoravská 19 a, CZ-190 00 Praha 9, Česká republika
tel. +420 221 000 151

Č Á S T I

P RAHA

9

3

Z

R A D N I C E

Přijďte si říct, co je pro vás důležité
Třináct setkání s občany nad návrhy projektů rozvoje jednotlivých oblastí deváté městské části připravila vysočanská radnice.
První tři participace již proběhly, dalších sedm je plánováno na květen a tři na červen.
„Názory našich obyvatel jsou pro nás důležité a diskuze o rozvoji jednotlivých míst s nimi vedeme už roky. Jsme proto rádi,
že po covidovém období, kdy participace byla možná jen online
nebo formou dotazníkových šetření, se už můžeme s obyvateli
devítky scházet. Přímé diskuze o možnostech rozvoje jednotlivých lokalit deváté městské části jsou přece jen mnohem efektivnější a přínosnější pro obě strany než vyplňování dotazníků,“
konstatuje starosta deváté městské části Tomáš Portlík a zve
všechny na veřejná setkání nad mapou Prahy 9.
MČ Praha 9 nechala zpracovat návrhy rozvoje třinácti míst
na devítce. „Nyní s nimi naše obyvatele postupně seznamujeme.
Rádi bychom k návrhům získali jejich stanoviska, zapracovali
do nich jejich představy a požadavky, aby výsledné možnosti řešení odrážely jejich zájmy a očekávání,“ vysvětluje Tomáš Portlík.

Termíny a místa setkání s občany
v květnu a červnu
První tři dubnová setkání s obyvateli devítky se týkala oblasti
Střížkovské vyhlídky, revitalizace zelené plochy na rohu ulic Freyova
a Na Břehu a úpravy Klíčovského parku. O revitalizaci na Střížkově
informujeme podrobně v tomto čísle Devítky, zbylé dvě participace
se konaly po uzávěrce květnového vydání. O jejich výsledku se dočtete příště.
3. května 2022 (úterý) od 16 do 18 hodin
Roh ulic Čakovická a Prosecká

Zapojte se do diskuze o rozvoji místa při ulici Lovosická před
vstupem do parkové plochy mezi Poliklinikou Prosek a bytovými
domy společnosti Finep. Co byste tu chtěli mít? Co postrádáte?

10. května 2022 (úterý) od 16 do 18 hodin
U vstupu do vestibulu stanice metra Českomoravská

Revitalizace ulice Drahobejlova. Návrh toho, jak by se mohla
změnit tato ulice v místo daleko příjemnější pro život, jsme přinesli v dubnovém vydání Devítky.

12. května 2022 (čtvrtek) od 16 do 18 hodin
Roh ulic Modrého a Ivana Hlinky

Na rohu ulic Čakovická a Prosecká by měl vzniknout nový park
pro obyvatele přilehlé lokality.

5. května 2022 (čtvrtek) od 16 do 18 hodin
Ulice Lovosická

Přijďte zhodnotit návrh projektu k rozvoji volnočasových aktivit
a předškolních zařízení v lokalitě při ulicích Modrého a Ivana
Hlinky. Co byste tu rádi viděli?

17. května 2022 (úterý) od 16 do 18 hodin
Roh ulic Čihákova a Kovanecká

Revitalizace ulice Čihákova. Co podle vašeho názoru zvýší kvalitu života v této lokalitě?
4
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19. května 2022 (čtvrtek) od 16 do 18 hodin
Vstup na Bobovou dráhu, Prosecká 906

R A D N I C E

které městská
část Praha 9 získala v roce 2021
od České pošty
s.p. a ráda by ho
využila pro školské účely.

14. června 2022 (čtvrtek) od 16 do 18 hodin
Roh ulic Rubeška a Na Břehu
Diskuze nad rozvojem tohoto území, kde městská část Praha 9
zamezila výstavbě bytových domů.
16. června 2022 (úterý) od 16 do 18 hodin
Konec ulice Mezitraťová u Hořejšího rybníka
Dokončení revitalizace meandrů a okolí Hořejšího rybníka.
Plánovaná revitalizace Bobové dráhy je spojena s vytvořením
nového volnočasového prostoru pro obyvatele přilehlé lokality.
Co tu podle vás schází? Co by tady přispělo k větší spokojenosti
lidí?

21. června 2022 (čtvrtek) od 16 do 18 hodin
Ulice Pod Strojírnami při křížení s parkovou plochou a vnitrobloky
Plánovaná revitalizace dané parkové plochy.

24. května 2022 (úterý) od 16 do 18 hodin
Bývalý areál POSTservisu, Poděbradská ulice 312/39
Zapojte se do diskuze nad rozvojem místa v Poděbradské ulici,

K jednotlivým setkáním s občany jsou na stránkách MČ Praha 9
(www.praha9.cz v sekci aktuality a stavební úřad) v předstihu
vyvěšeny informace k dané lokalitě. mk

Jak by se mohla změnit Střížkovská vyhlídka?
O možnostech, jak změnit lokalitu nefunkčního bývalého areálu TJ Střížkov na příjemné místo pro sport, volnočasové aktivity
a sousedská setkání, diskutovali zástupci vysočanské radnice s místními obyvateli, jichž se sešel značný počet, v úterý
12. dubna 2022 v Trojmezní ulici.
Sportovní areál, známý i jako
TJ nebo SK Střížkov, sloužil
sportovně rekreačním aktivitám, zejména kopané, již
od 30. let minulého století.
Na počátku 60. let se vlastníkem pozemku stal český
stát. Po roce 1989 došlo k rozštěpení vlastnického režimu
sportovního areálu – stavby,
jejich součásti a příslušenství
patřilo jinému vlastníkovi
než pozemky. Nevyjasněné
vztahy mezi vlastníkem budov
a vlastníkem pozemků znemožňovaly od začátku 90. let
investice do údržby a rekonstrukce areálu. Výsledkem je
jeho značně zchátralý stav.
Na přelomu tisíciletí byl
usnesením o prohlášení konkursu soudem ustanoven
správce konkursní podstaty,
který se v letech 2008 a 2012
několikrát neúspěšně pokusil
bývalý sportovní areál vydražit. Mezitím začali lokalitu
okupovat nepřizpůsobiví občané, kteří postupně obsadili
celé území areálu a znemožnili
tak vstup obyvatelům Prahy 9.
V současné době jsou části
pozemků užívány bez doloženého právního nároku
různými osobami, a to pro
parkovaní vozidel či nespeciﬁkovanou pěstitelskou
činnost. Jsou zde roztroušeny
drobné neevidované stavby
KVĚ TEN
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Na otázky týkající se plánované revitalizace střížkovské lokality reagoval i starosta MČ
Praha 9 Tomáš Portlík

a chatky (pozůstatky bývalé zahrádkářské kolonie)
a na černo tu dochází k nejrůznějším stavebním úpravám.
Správce konkursní podstaty
požádal v roce 2019 o změnu
územního plánu na daných
pozemcích. Spočívaly v navýšení podlažních ploch možné
zástavby. Tuto změnu ale
městská část Praha 9 usnesením svého zastupitelstva
ZAMÍTLA.
Následně v témže roce došlo
k poslední dražbě areálu.
Areál vydražila společnost,
která má zájem dané území
rekultivovat, rozvíjet v souladu s územním plánem

a za podpory městské části
Praha 9 zde vytvořit nové
lokální volnočasové centrum
pro obyvatele Střížkova.
Podle platného územního
plánu lze v této lokalitě zhruba
12 tisíc m2 využít pro bytovou
zástavbu a necelých 9 tisíc m2
jako plochu pro sport a městskou a krajinnou zeleň.

Hlavní cíle revitalizace
„Při respektování platného
územního plánu usilujeme
o to, aby možné stavby v zastavitelném území navazovaly
na charakter okolní zástavby
a nedošlo tak k nepřiměřenému zahušťování této lokality
bytovými domy. A vytvořeD EV Í T K A

/
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ním nového prostranství pro
volnočasové aktivity vznikne
v této části Střížkova nejen
místo pro sportování a sousedská setkávání, ale navíc
se celá lokalita otevře svému
okolí,“ naznačuje hlavní cíle
revitalizace Tomáš Portlík,
starosta MČ Praha 9.
K budoucnosti této lokality
se aktivně vyjadřovali i místní obyvatelé. Živá diskuze se
vedla například o řešení dopravy při stavbě nových domů
nebo i poté, co přijdou noví
obyvatelé a vzniknou nové
prostupy územím, debatovalo
se o možnostech parkování,
ale i samotné úpravě bývalého
sportovního areálu. Vzniknout
by zde mohlo jedno multifunkční hřiště nebo sportoviště pro různé sporty a dětské
hřiště, prostor pro konání kulturních akcí, komunitní centrum se službami… „Pracovníci
našeho stavebního odboru
všechny podněty a připomínky přítomných zaznamenali.
Do září je chceme s projektanty posoudit a ty relevantní
zapracovat do projektu,“ řekl
hned po setkání na Střížkově Tomáš Portlík. Leckdy to
nebude jednoduchý úkol,
protože ne vždy se diskutující
– vzhledem k zájmům a životním prioritám – ve svých
přáních shodli. Text a foto: mk
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Praha 9 vyhlásila podmínky dotací pro sportovce
Od 6. května do 3. června 2022 mohou sportovní organizace působící v městské části Praha 9 podat žádost o dotaci na svou
celoroční činnost, provoz a nájmy sportovního zařízení nebo opravy a údržbu sportovního zařízení.
Neinvestiční dotace jsou určeny na podporu činnosti
nestátních neziskových organizací v městské části Praha 9,
které dlouhodobě zajišťují
organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních
neziskových organizacích.
„Chceme touto cestou podpořit činnost našich sportovních subjektů
a umožnit dětem a mládeži
vyžití ve sportovních klubech,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9 Adam
Vážanský.

Kdo může podat žádost o grant?
O dotaci se mohou ucházet
právnické osoby, které působí
na území MČ Praha 9 v oblasti
tělovýchovy a sportu a vznikly
podle zákona č.231/2010 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech a o změně některých
zákonů, podle zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (spolky
§ 214 a § 232).

6
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Žadatel musí mít alespoň
20 členů mladších 19 let, kteří
platí členské příspěvky, a vykonávat pravidelnou činnost
s dětmi a mládeží (minimálně
čtyřikrát měsíčně).
Žadatel musí být členem sportovního svazu či asociace, které
jsou členem ČUS nebo ČOV.
Žadatel musí provozovat
svou činnost na území MČ
Praha 9 nebo na pozemcích
bezprostředně sousedících
s MČ Praha 9, a to déle než
5 let k termínu uzávěrky.
Žádost o dotaci se podává
na předepsaném formuláři
ve dvou vyhotoveních, označena „SPORT DOTACE 2022“.
Jednotlivé požadavky budou ﬁnančně řešeny v rámci
účelové neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha 9
z prostředků obdržených jako
část dílčího odvodu z loterií
a jiných podobných her a vybraným žadatelům budou ﬁnanční prostředky uvolňovány
na základě Smlouvy o poskyt-

M ĚS TS K É
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nutí dotace mezi žadatelem
a Odborem ekonomickým
Úřadu MČ Praha 9.
Žadatel je povinen provést
vyúčtování poskytnuté dotace
do 31. března 2023 a předat Odboru ekonomickému, Úřadu MČ
Praha 9. Nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět
na účet Úřadu MČ Praha 9.
Maximální výše dotace je
500 000 Kč.

Konzultační středisko
Oddělení kultury, mládeže
a tělovýchovy, tel.: 283 091 523
Důležitá upozornění
Žádosti nesplňující všechny
podmínky dotačního řízení
budou vyřazeny. Zaslané projekty se žadatelům nevrací.
Žadatelé o dotaci jsou povinni se v nejbližším termínu
o výsledku podané žádost
informovat po jednání Zastupitelstva MČ Praha 9, a to
na oddělení kultury, tel.:
283 091 523 nebo odboru eko-

nomickém, tel.: 829 091 237.
Výsledek o udělení dotace bude
též uveden na webových stránkách MČ Praha 9.
V případě schválení dotace
v Radě a Zastupitelstvu MČ
Praha 9 je žadatel povinen, a to
do 30 dnů, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s MČ Praha 9,
jinak schválená dotace propadá.
Území městské části Praha 9
tvoří tyto katastrální území či
jejich části: Střížkov, Prosek,
Libeň, Vysočany, Hrdlořezy,
Hloubětín. mk
ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Osobně na podatelnu Úřadu městské
části Praha 9, poštou na adresu Městská
část Praha 9, Sokolovská 14/324,
190 00 Praha 9 či prostřednictvím
datové schránky: nddbppc.
Obálku je třeba označit jménem, příjmením a odesílací adresou uchazeče a dále
slovy: DOTACE SPORT 2022.
Příjem žádostí je průběžný, pořadí doručení nemá vliv na jejich úspěšnost.
Termín uzávěrky: 3. června 2022 do 13 hodin.
Bližší informace a potřebné formuláře
najdete na www.praha9.cz
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Zahrádkářské osady potřebují ochranu,
ale musí respektovat pravidla

Bohužel v posledních letech
dochází k tomu, že osadníci
své dočasné stavby o 16 m² bez
jakéhokoliv povolení předělávají postupným přistavováním na trvalé bydlení. „Tento
nešvar se na devítce rozjel
v zahrádkářské kolonii v ulici
Novovysočanské, takže jsme
zaznamenali rekordní počet
stížností od obyvatel z přilehlých rodinných nebo bytových
domů na pálení listí a zejména
topení něčím, co do kamen
nepatří. Zapáchající kouř
z chatek otravoval celé okolí,“
konstatuje radní MČ Praha 9
pro životní prostředí Jan Poupě.
Vysočanská radnice se proto

rozhodla vytvořit pasport zahrádkářských osad v městské
části Praha 9. „Nechceme znát
jen technické, ekonomické nebo
funkční parametry týkající se
zahrádkářských osad u nás, ale
také dát pevné mantinely jejich
fungování. Věřím, že se tak zvýší
zájem o samotné zahrádkaření,
ale hlavně že sami zahrádkáři
pochopí, že se musí ohleduplně
chovat i ke svému nejbližšímu
okolí,“ dodává Jan Poupě.

Jak fenomén zahrádek
ve městě zachovat?
Pasport zahrádkářských osad
v Praze 9 bude sloužit také
jako podklad při připomín-

Připomínky do konce června
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Upravený návrh Metropolitního plánu byl zveřejněn
po uzávěrce květnového
vydání Devítky, proto přinášíme jen zásadní připomínky
k němu tak, jak je schválilo
zastupitelstvo MČ Praha 9
v červnu 2018.
Metropolitní plán je nepřehledný a nejednoznačný
…zejména pro občany vlastnící nemovitosti na území hl.
m. Prahy.
Metropolitní plán ruší ze
dne na den menší lokálně významné parkové plochy
…tím, že nepochopitelně
zrušil „nezastavitelné plochy“.
Metropolitní plán znemožňuje
novu výstavbu veřejného vybavení
Např. zcela chybí vymezení
veřejné vybavenosti pro občany.
Metropolitní plán subjektivně
posuzuje výškovou regulaci
Navržená výšková regulace nereﬂektuje z větší části

stávající stav v jednotlivých
územích.
Metropolitní plán zcela zakonzervovává malé městské části
Nazývá je jako „předměstí
a periferie“ a neumožňuje jim
jakýkoliv lokální rozvoj.
Metropolitní plán neumožňuje
rozvoj cyklostezek a zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury
Nereﬂektuje dostatečně vymezení veřejně prospěšných
dopravních staveb, celoevropsky významných cyklostezek,
městské a příměstské dopravy.
Metropolitní plán neřeší bilance a ekonomický dopad
Bilancemi se myslí zejména
zásobování pitnou vodou, páteřní kanalizace, vedení inženýrských sítí atd.
Metropolitní plán je bez vize
Nedostatečně určuje pravidla
pro budoucí výstavbu v rozvojových a transformačních území.
Více na www.praha9.cz
a v Devítce na str. 26.
V červnové Devítce vás
podrobněji seznámíme s upravenou verzí Metropolitního
plánu. red
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30. května a 23. června 2022
– veřejné projednání Metropolitního plánu.
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Na druhou stranu bývají zahrádky často trnem v oku nezahrádkářům v širokém okolí.
Značnou nelibost budí fakt,
že zahrádkářskou osadou se
nedá projít a velké území je
třeba zdlouhavě obcházet
nebo objíždět. Ovšem lze se
divit majitelům záhonů a zahradních chatek, že se otevření svých osad brání a chrání
tak svůj majetek před vandaly
a kriminálníky? Zvýšené kriminalitě musely na přelomu
tisíciletí čelit např. zahrádky na Jarově nebo mezi lety
2008-2011 osada u dnešního
parku Zahrádky.
„Věříme, že nastavením
pravidel jak v Metropolitním
plánu, tak pro samotné fungování zahrádkářských osad
zůstane fenomén zahrádek
v hlavním městě zachován
ke spokojenosti jeho majitelů
i obyvatel širokého okolí,“
uzavírá Jan Poupě. mk

st

Upravený návrh Metropolitního plánu pro veřejné projednání
zveřejnil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 26. dubna
2022. Připomínky k němu lze podávat do 30. června 2022.

kování vznikajícího Metropolitního plánu. S existencí
a provozem zahrádek a zahrádkářských kolonií ve městě
je totiž spojena řada rizik.
Převážná většina pozemků pod
zahrádkářskými osadami byla
vrácena v restituci nebo je Magistrát hl. m. Prahy postupně
prodal či jim nedal takovou
ochranu v rámci územně plánovací dokumentace, že jsou
pak tyto osady s novou výstavbou postupně likvidovány.
„Většina zahrádkářských
kolonií se totiž nachází
na plochách, které jsou podle
stávajícího územního plánu
stavebními pozemky. To je
případ i bývalé zahrádkářské
kolonie v ulici Modrého,“ vysvětluje Jan Poupě a dodává,
že ani návrh Metropolitního
plánu a obecně nepříznivá
situace v územním plánování
budoucnosti zahrádek v Praze
příliš nepřeje.

O sla
vím

Městská část Praha 9 dlouhodobě podporuje rozvoj zahrádkářských osad a při tvorbě Metropolitního plánu usilovala
o jejich zachování. Ruku v ruce s tím však musí jít dodržování
pravidel, na jejichž základě byly kolonie v 70. a 80. letech
minulého století povoleny.
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Adaptační skupiny pro ukrajinské děti
S příchodem uprchlíků z Ukrajiny sužované válečný konfliktem byla nejprve nejdůležitější rychlá pomoc lidem v nouzi, kterou
zprostředkovávají krajská asistenční centra. Dalším klíčovým úkolem je začleňování běženců do společnosti a jejich vzdělávání.
„Umístit množství ukrajinských dětí do našich škol nebude – vzhledem k omezeným
kapacitám – možné. Navíc
ukrajinské děti nemluví česky.
Naučit se dobře cizí jazyk trvá
rok, rok a půl. Budeme-li neuváženě integrovat ukrajinské
děti do českých tříd, nebude
to přínos pro žádnou stranu,
protože výuka zdegraduje.
Musíme proto hledat cesty,
jak dočasně vytvořit v Praze
nové školy se samostatnými
třídami pro ukrajinské žáky,“
říká starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík a dodává, že proto
devítka usiluje o její zřízení
v budově Komerční banky
ve Freyově ulici. Od 14. dubna
si ji na půl roku pronajal pražský magistrát a vytvořil v ní
krajské asistenční centrum pro
uprchlíky. „Naše představa je,
že by tu dočasně vznikly prostory pro výuku ukrajinských
dětí. Za nějakou dobu se děti
buď vrátí zpátky na Ukrajinu,
nebo po zvládnutí češtiny postupně přejdou do české školy.

Jsem rád, že máme podporu
vlastníka budovy, společnosti Central Group. Bude
ovšem záležet na ministerstvu
školství, které má koncepci
vzdělávání školou povinných
Ukrajinců na starosti.“

První česká slova
bez Google překladače…
… zvládají ukrajinské děti
v adaptačních skupinách.
Od 4. dubna fungují tři skupiny, každá s deseti členy,
v jazykové škole Fresh School
v Litvínovské ulici na Proseku.
Vznikly ve spolupráci s MČ
Praha 9. Akreditovaní lektoři
pro výuku češtiny v nich učí
školou povinné děti v pondělí
až pátek od 8 do 12 hodin.
„Dále jsme od 11. dubna
ve spolupráci se Základní uměleckou školou Praha 9 vytvořili
jednu třídu pro 30 ukrajinských
dětí ze základních škol a jednu
třídu pro 15 předškoláků v budově umělecké školy. Prioritní
v nich je výuka českého jazyka,
která probíhá denně od 8 do

V Poděbradské ulici je také prostor pro tři třídy, v nichž se schází dětské adaptační
skupiny. Školní lavice a sedačky poskytlo město Moravské Budějovice.

12 hodin. Pro personální zajištění výuky využíváme příchozích
učitelek z Ukrajiny,“ konstatuje
radní MČ Praha 9 Zdeněk Davídek.
Dvě třídy, každá s třiceti
místy, a kabinet pro učitele
vytvořila MČ Praha 9 v dubnu
také v Poděbradské ulici v sousední budově „teskáče“, kam
byly 1. dubna přestěhovány
maminky s dětmi z dočasného

azylu v tělocvičně ZŠ Litvínovská 500. Výuka češtiny
by se v těchto adaptačních
skupinách měla střídat s hodinami pro hry. „Uvažujeme
také o online výuce z Ukrajiny,
která poměrně úspěšně funguje,“ dodává Zdeněk Davídek
a uzavírá, že provoz adaptačních skupin bude ﬁnancován
z dotací Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. mk

INFOLINKA: 731 840 806, PRAHA@LEVNEOPRAVY.CZ, WWW.LEVNEOPRAVY.CZ
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Nové ulice na devítce Festival Open House
Praha také v Praze 9
Pět nových ulic v Praze 9, konkrétně v projektu Čtvrť Emila
Kolbena, dostane názvy podle jmen popravených nacisty
za druhé světové války. Názvy vznikly na základě dlouhodobé
spolupráce místopisné komise a městské části Praha 9.
Názvy ulic, které připomenou
hrdiny odboje proti Hitlerovi,
schválila Rada hl. m. Prahy
28. března 2022.

bojem. Pomáhala Gabčíkovi,
Kubišovi, Valčíkovi a Opálkovi. Byla popravena 24. 10. 1942
v Mauthausenu.

Hejlových
František a Milada Hejlovi byli
významní příslušníci protinacistického odboje. František spolupracoval s Kubišem
a Valčíkem. Patřili do sokolské
obce. Byli popraveni 24. 10.
1942 a 26. 1. 1943.

Pechmanových
Jaroslav Pechman, Marie Pechmanová a Jaroslav
Pechman ml. se rozhodujícím
způsobem podíleli na spolupráci s parašutisty a přípravě
likvidace Heydricha. Jaroslav
Pechman zahynul při zatýkání 5. 10. 1942, jeho manželka
a syn byli popraveni 26. 1. 1943
v Mauthausenu.

Oktábcových
Antonín a Vlasta Oktábcovi
patřili k sokolům a od jara 1942
podporovali výsadkáře. V den
útoku na Reinharda Heydricha
pomohl Antonín Oktábec zraněnému Kubišovi. Byli popraveni 24. 10. 1942 v Mauthausenu.
Kaliberové
Terezie Kaliberová jako dobrovolná sestra Československého
červeného kříže spolupracovala s protinacistickým od-

Fafkových
Petr Fafek byl činný v odboji od jeho počátků. Rodina
na jaře 1942 po několik týdnů
ukrývala Gabčíka. Petr Fafek
přes kontakty na pravoslavnou církev zajistil úkryt pro
sedm parašutistů v kostele sv.
Cyrila a Metoděje. Celá rodina
byla popravena 24. 10. 1942
v Mauthausenu. red

Svátek městské architektury, festival Open House Praha, se letos
uskuteční od 16. do 22. května 2022 a nemine ani Prahu 9.
Osmý ročník festivalu zpřístupní o víkendu veřejnosti
zdarma 101 budov a prostorů
na celém území hlavního
města. Ve festivalovém týdnu
od 16. května bude připraven
doprovodný program – přednášky, diskuze a speciální komentované procházky.
Pragovka

Areál Pragovky
V městské části Praha 9 se letos
v rámci festivalu otevře areál
Pragovky. Ten v sobě koncentruje několik architektonicky
výjimečných industriálních
budov. Patří mezi ně i památkově chráněná budova E,
postavená v 30. letech 20. století jako balíkový dispečink
Ministerstva pošt a telegrafů.
Po válce budova přešla pod
značku Praga, vyráběly se zde
legendární stejnojmenné automobily a nacházelo se v ní výukové vývojové středisko ČKD
Vysočany. K objektu E přiléhá
ještě další industriální památ-

ka – ojedinělý komín s věncem
vodojemu. Dnes zde – v srdci
Vysočan – vzniká nová, pulzující umělecká čtvrť Pragovka
Art District, která využívá
prvorepublikové budovy pro
setkávání a tvorbu nezávislých
umělců z různých oblastí. Nalézá se zde pět galerií a kavárna.
V budoucnu by se Pragovka Art
District měla stát kreativním
inkubátorem, živým prostorem
pro tvorbu a prezentaci nových
trendů a myšlenek v umění.
Kompletní program festivalu
na www.openhousepraha.cz.
red

Kdo by měl získat ocenění
osobnost Prahy 9?
Pro morální ocenění svých občanů za jejich příkladné a inspirativní počiny má MČ Praha 9 od roku 2010 nástroj v podobě
udělování několika čestných cen. O tom, kdo si je převezme,
rozhodují obyvatelé devítky, kteří budoucí laureáty sami navrhují.
Ocenění budou vyznamenaným i letos předávána v září
na slavnostním zasedání u příležitosti výročí, kdy císař František Josef I. udělil Vysočanům
právo používat městský znak
v podobě, jakou známe dodnes. Výchozí podmínkou pravidel deváté městské části pro
udělování ocenění občanům je,
že vlastní návrhy podávají sami
jednotliví občané, případně instituce prostřednictvím svých
zastupitelů. Jména navržených
laureátů je však třeba oznámit
do 31. května 2022.

Podmínky pro udělení
ocenění, formulář návrhu
na ocenění a také proﬁly již
oceněných občanů najdete na webových stránkách:
www.praha9.cz, potřebné
formuláře jsou k dispozici
rovněž v Informačním centru radnice ve Vysočanech
a na Proseku (tam je také
vyplněné můžete odevzdat).
Nebo pošlete své tipy e-mailem na adresu: vlachovad@
praha9.cz. Vaše návrhy budou
projednány v Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 9.  red

INFO
Nejvyšším čestným osobním vyznamenáním je ČESTNÉ OBČANSTVÍ městské části Praha 9.
Jako morální ocenění za významná díla a mimořádné činnosti je udělována
CENA městské části Praha 9. Za významné počiny zejména v kulturní, sportovní,
sociální a vzdělávací oblasti a ve volnočasových aktivitách je kolektivům i jednotlivcům
udělována CENA STAROSTY městské části Praha 9.
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
2. 5. 2022 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina pro velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00
– 12:00
Taneční hodina s Jarkou (mix různých stylů), sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 13:00
Angličtina pro velmi mírně pokročilé 12:00 –
13:00
Minikurz na ovládání chytrého telefonu 12:00
– 13:00
3. 5. 2022 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, 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 8:30 – 9:30
Pétanque kurz – venkovní zábavná hra, kterou
zvládne každý senior 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina – pro pokročilejší 10:00 – 11:30
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP,
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
4. 5. 2022 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
150 Kč) 9:00 – 14.00
Cvičení pro seniory s M. Štilcem – prvky jógy,
dechových cvičení aj., 30 Kč 9:30 – 10:30
Národní technické muzeum: Beseda o nalezištích a historii nerostů u nás 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Sada podtácků 14:45
– 16:00
5. 5. 2022 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, 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 začátečníky s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
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Minikurz na ovládání chytrého telefonu 12:00
– 13:00
Klub seniorů, kardiaků (schůze) 14:00 – 16:00
10. 5. 2022 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, 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 8:30 – 9:30
Pétanque kurz – venkovní zábavná hra, kterou
zvládne každý senior 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina – pro pokročilejší 10:00 – 11:30
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP,
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
11. 5. 2022 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Cvičení pro seniory s M. Štilcem – prvky jógy,
dechových cvičení aj, 30 Kč 9:30 – 10:30
Přednáška, beseda: Historie, současnost
a zajímavosti o budově Národního zemědělského muzea v Praze. Jste srdečně zváni! Zdarma
13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Květiny z PET lahví
14:45 – 16:00
12. 5. 2022 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
13. 5. 2022 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Vycházka, komentovaná prohlídka: Chrám sv.
Víta, Pražský hrad. Sraz v 7:50 před katedrálou
na III. nádvoří. Zájemci, hlaste se! Zdarma.
7:45 – 11:00
Minikurz na ovládání chytrého telefonu 9:00
– 11:30
Masáže, záda, šíje/200 Kč. Možné i jiné termíny
(nutno objednat) 17:00 – 20:00

6. 5. 2022 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Vycházka, komentovaná prohlídka: Výstava exotických motýlů aneb motýli pod drobnohledem,
skleník Fata Morgana. Vstupné pro 70+ - 16 Kč.
Zájemci, hlaste se! Sraz v 9:45 v Harrachovské
422/2, Praha 9 9:45 – 13:00
Masáže, záda, šíje/200 Kč. Možné i jiné termíny
(nutno objednat) 17:00 – 20:00

16. 5. 2022 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina pro velmi mírně pokročilé 9:30 –
10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00
– 12:00
Angličtina pro velmi mírně pokročilé 12:00 – 13:00
Minikurz na ovládání chytrého telefonu 12:00
– 13:00

9. 5. 2022 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina pro velmi mírně pokročilé 9:30 –
10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00
– 12:00
Angličtina pro velmi mírně pokročilé 12:00 –
13:00

17. 5. 2022 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Pétanque kurz – venkovní zábavná hra, kterou
zvládne každý senior 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina – pro pokročilejší 10:00 – 11:30

DE VÍ TKA

/

MAGAZ Í N

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RA H A

9

Chrám sv. Víta na Pražském hradě je cílem vycházky seniorů z klubu v Harrachovské
13. května. Zájemci, hlaste se!
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP,
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
18. 5. 2022 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
150 Kč) 9:00 – 14:00
Cvičení pro seniory s M. Štilcem – prvky jógy,
dechových cvičení aj., 30 Kč 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 – 10:30
Přednáška, beseda s historičkou: Život a dílo
Vojty Náprstka 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Korále z přírodnin
14:45 – 16:00
19. 5. 2022 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
20. 5. 2022 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 17:00 – 20:00
23. 5. 2022 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina pro velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00
– 12:00
Angličtina pro velmi mírně pokročilé 12:00 –
13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
24. 5. 2022 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, 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 8:30 – 9:30
Pétanque kurz – venkovní zábavná hra, kterou
zvládne každý senior 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina – pro pokročilejší 10:00 – 11:30
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP,
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
25. 5. 2022 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50

Cvičení pro seniory s M. Štilcem – prvky jógy,
dechových cvičení aj., 30 Kč 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Historická přednáška, beseda: SVATÁ LUDMILA
13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Svícny z betonu
14:45 – 16:00
26. 5. 2022 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, 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 začátečníky s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
27. 5. 2022 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Vycházka na výtvarnou dílnu pro seniory v zámku Troja – aranžování květin. Zájemci, hlaste se!
Poplatek 20 Kč. Sraz ve 12 hod., Harrachovská
422/2, Praha 9 12:00 – 15:30
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 17:00 – 20:00
30. 5. 2022 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina pro velmi mírně pokročilé 9:30 –
10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00
– 12:00
Angličtina pro velmi mírně pokročilé 12:00 –
13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
31. 5. 2022 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, 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 8:30 – 9:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina – pro pokročilejší 10:00 – 11:30
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP,
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
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Květnová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
10. května 2022 ve 14 hodin
Kytarový recitál Martina Maxy a Tomáše Mohra
Obřadní síň vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9
Hudební odpoledne s průvodním slovem
o písních, ﬁlmu, malování…Zdarma.

17., 24., 31. května 2022
Autobusový celodenní zájezd na zámek Libochovice, do Litoměřic a skanzenu Zubrnice
Ještě několik volných míst. Zájemci, hlaste se na tel.: 283 091 426. Cena 300 Kč.
Sraz v 6.45 hodin, odjezd v 7.00 hodin

z atria hotelu Clarion (zadní část OC Fénix). Návrat tamtéž zhruba v 18 hodin.
Zájezdy se uskuteční za každého počasí.
Nastupování do autobusu podle pořadí
přihlášení.
RPí

Přijďte si vyměnit Prosecká zastaveníčka
knížky do knihovny

V květnu začíná další cyklus komorních koncertů v parku
Přátelství na Proseku. Koncertuje se vždy v úterý od 18 hodin.
Také XIII. ročník této akce se koná díky podpoře MČ Praha 9.

Městská knihovna v Praze, pobočka Vysočany, Zbuzkova
285/34, Praha 9 pořádá v květnu velký knižní swap a akci
o nástrahách online světa zaměřený na seniory.
Velký knižní swap
Dejte knihám další šanci. Máte
doma knihy, které už nebudete číst, ale jsou zajímavé,
čtivé a nepoškozené? Přineste
je do knihovny a vyměňte
za jiné. Výměna i výběr probíhá v pondělí 9. května 2022
od 14 do 18 hodin. Jedinou
podmínkou účasti je, že knihy musí být v dobrém stavu.
Vstupné zdarma.
Senioři v síti
Internet přináší seniorům
celou řadu výhod a příležitostí, ale zároveň je může
vystavit i mnohým nebezpečným situacím. Se zásadami bezpečného chování
v kyberprostoru seznámí
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na tomto kurzu policejní
preventisté.
Akce se koná ve čtvrtek
26. května 2022 od 15 do 16
hodin. Možnost instalace bezpečnostního programu do tabletu nebo na USB klíč. Vstup
zdarma.
Více na www.mlp.cz 

24. 5. SPHERAE SONANTES
J. E. Eberlin, R. Führer
31. 5. PRAŽSKÉ DECHOVÉ
SDRUŽENÍ
K. Slavický, F. J. Haydn,
W. A. Mozart
7. 6. HUDBA KALICH
Skladby světových autorů
14. 6. IUVENTA TRIO
J. Ibert, W. A. Mozart
21. 6. MUSICA INCOGNITA
Klasické pasticio
28. 6. VERONIKA SLUKA
Hudba pro kratochvíli
5. 7. AMIS DE LA MUSIQUE
Květy klasické hudby
12. 7. FIORI MUSICALI
H. Purcell, J. S. Bach,
M. Haydn
19. 7. TRIO BOEMA
F. V. Kramář, J. I. Playel,
V. V. Mašek
26. 7. MUSICA PER TRE
V. Jírovec, F. Paer,
F. X. Dušek

2. 8. DUO PROSECCO
Hudební miniatury pro dva
hudebníky
9. 8. MUSICA INCOGNITA
A. Rejcha, Ludwig van
Beethoven
16. 8. WICHTERLE KVINTET
F. J. Haydn, L. van Beethoven,
D. Milhaud
23. 8. JAZZOFONIE
Ježek, G. Gerschwin,
B. Goodman
30. 8. DUO PER DUE
Hudební miniatury pro dva
hudebníky
6. 9. MUSICA NOTTURNA
Barokní pasticio
13. 9. VENTOVA DECHOVÁ
HARMONIE
A. Rosetti, J. Grenser
20. 9. DUO KALICH
J. Brahms, G. Verdi
27. 9. AULODIE
Kompozice světových autorů
red

JUBILANTI

80 let
Soňa Rendlová
Bohuslav Tůma
Zdeňka Kmenová
Petr Marek
Daniela Pavíčková
Vladimír Trapl
Milada Bečvářová
Jaroslava Večerková
Marie Charuzová
Blanka Kočová
Marie Pourová
Věra Stoupová

Zdenka Skalická
– Vše hezké k narozeninám, hodně zdraví, ať
jsi s námi ještě dlouho,
přeje 5 dětí, 11 vnoučat
a 4 pravnoučata.
85 let
Olga Roedlová
Jiří Růth
Miroslav Kříž
Květa Toupalová
Karel Beran
Jiří Bárta

90 let
Mgr. Marie Herianová
Jindřich Beck
Jiří Kumsta
Jarmila Weinzettelová
Růžena Svobodová
Jiří Svátek
Miluše Nováková
Jana Jíchová
91 let
Eva Husáková
Miloslav Matějů

Miroslav Žák
Jaroslav Tuček
Josef Kindermann
Štefan Kotoč
Marie Olivová
Lubomír Kaněra

95 let
Ivan Rostislav Konopa
97 let
Matylda Macounová
98 let
Vilém Dvořák

92 let
Zdeněk Švec
Anděla Kubíková
Marta Budínová

14. května 2022 se
dožívá krásného
životního jubilea paní
Libuše Jarková
z Proseka.
Vše nejlepší, a hlavně
zdraví Ti maminko
od srdce přeje
syn Jiří a dcera Libuše.
Blahopřejeme!



94 let
Otto Absolon

Upozornění:
Na základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je nutné, aby se zveřejněním svého jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka jubilant souhlasil.
K životnímu jubileu 80, 85, 90 let a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci od starosty MČ Praha 9. Součástí je i lístek, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda chtějí zveřejnit
své jméno mezi jubilanty, či nikoliv. Jména jubilantů jsou proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud má redakce souhlas jubilanta do 10. dne v měsíci, je jeho jméno zveřejněno v následujícím měsíci.
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ERASMUS+ aneb Českolipská Odyssea
Po dvou letech pandemie byl na Gymnáziu Českolipská v Praze 9 obnoven program Erasmus. Výprava
čítající šest žáků se vydala do Řecka. O zážitky z cesty se s námi podělila Viktorie Kusá ze septimy B.
24. února jsme nastoupili
do letadla a dali sbohem Praze.
Naší destinací bylo městečko
na severu Řecka zvané Naoussa. Každoročně se zde pořádá
festival Genitsari a Boules,
který je pro Naoussu speciﬁcký a byl naším hlavním cílem.
Hned první den jsme se
setkali s řeckou a španělskou
výpravou. Turecké expedice
jsme poznali až druhý den při
prohlídce místní školy. Když
se všechny skupiny seznámily
a popovídaly si, začal samotný
program projektu.
Jelikož jsme byli v Řecku,
přesněji v Makedonii, nemohli
jsme si nechat ujít místní památky. Hrobka Filipa Makedonského, Aristotelova škola,
kde se učil sám Alexandr
Makedonský, Soluň… všechno
jsme prošli. O anglicky komentovanou prohlídku se nám
postarala řecká výprava, která
se o nás celý týden starala.
Ve volném čase jsme pozná-

Česká výprava

vali místní kulturu a hlavně
kuchyni. Na takový oběd
nestačí hodina nebo dvě. Vyhraďte si minimálně tři!
27. února, čtvrtý den projektu, přišel konečně čas festivalu Genitsari a Boules. Jedná
se o slavnost, kdy se z chlapců
stávají muži. Celý den tančí
v tradičních kostýmech, nehledě na počasí. Mimochodem, ten den sněžilo. Kdo
nevydrží, není chlap!
Byli jsme pozváni do rodin, abychom se podívali,
jak taková příprava na oslavu
vypadá. Na mladíka byla po-

Z festivalu Genitsari a Boules

stupně nandána suknice, vesta
z mincí a byl obdarován šavlí.
Než se vyšlo do ulic, musel
si chlapec nasadit voskovou
masku, kterou až do konce
festivalu (do večera) nemohl
sundat. Nutno říct, že prý se
v těch maskách špatně dýchá
a je přes ně špatně vidět.
Zbylé dny projektu jsme
věnovali historii Naoussy a Soluni. Poslední den se konala

rozlučka. Vcelku srdceryvná,
protože jsme se tam za ten týden stihli skamarádit.
Další ráno nás čekala cesta
domů, do Prahy. Kvůli lehkým
potížím na letišti jsme byli nuceni rozdělit se na dvě skupiny. Jedna letěla přes Londýn,
druhá následující den z Athén.
Tak jako tak jsme všichni dorazili bezpečně zpět do České
republiky. 

SC-501102/01

INZERCE
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Pokud se Praha 9-Numeri osvědčí,
počet kamer v ulicích se sníží
Pro větší bezpečnost v Praze 9 zajistila vysočanská radnice už v roce 2011 kamerový systém napojený přímo na bezpečnostní složky.
„Nechceme si hrát na ‚Velkého bratra‘ a mít kameru na každém rohu, proto jsme nyní vsadili na inteligentní kamerový systém, který
samostatně hlídá zadané přestupky a sám na ně preventivně upozorní nejbližší policejní hlídku. Naším cílem je mít menší počet kamer
v ulicích, které ale přispějí k větší bezpečnosti,“ popisuje starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík projekt Praha 9-Numeri, který 28. března
2022 vstoupil do ostrého provozu. Devítka je tak první městskou částí v Praze, která tento inteligentní monitorovací systém užívá.
Jedním z pilířů bezpečné
devítky je bezdrátový systém kamer připojený přímo
na bezpečnostní složky, což je
i případ systému Praha 9-Numeri. Kamery je tedy možné
bez problémů umístit tam, kde
dochází k většímu výskytu
přestupků a nápadu trestné
činnosti.
„Stejně jako je důležitá
rychlost zjištění přestupku,
je důležitá i rychlost reakce.
Proto jsme v rámci projektů
Smart City už v roce 2016 připravili a zažádali o projekt tzv.
inteligentních kamer, které
dokážou bez zásahu člověka
samostatně vyhodnotit naprogramované riziko a neprodleně ho ohlásit nejbližší policejní
hlídce. V roce 2017 komise
Rady hl. m. Prahy pro rozvoj
konceptu Smart City v hlavním měst Praze náš projekt
Praha 9-Numeri schválila,“
připomíná Tomáš Portlík začátky záměru, který následně
odstartoval sérii jednání se
zástupci Městské policie Praha
a Policie ČR.
Výsledkem bylo vytipování
tří lokalit pro umístění kamer
systému Numeri.
„Lokality, které doporučila
policie, byly zároveň místy, jež
v našich anketách a při diskuzích vnímali obyvatelé devítky
z hlediska bezpečnosti jako
rizikové,“ konstatuje radní
MČ Praha 9 Zdeněk Davídek
a dodává, že kamery systému Numeri jsou instalovány
ve Vysočanech v lokalitě u O2
areny a na Proseku v parku
Přátelství a náměstíčkách
v Jablonecké ulici.

Co inteligentní monitorovací
systém umí?
Inteligentní monitorovací systém Praha 9-Numeri na základě metadat analyzuje příznaky
trestné činnosti a upozorňuje
na ni v centrálním bodě instalovaného programu, který
je spuštěn pro účely sběru
a analýzy získaných dat. Díky
tomuto upozornění nejbližší
KVĚ TEN
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Nové operační středisko
Městské policie Praha 9

Z otevření nového operačního střediska Městské policie Praha 9 s novým inteligentním
monitorovacím systémem Praha 9-Numeri. Zleva: ředitel MP Praha 9 Vlastimil Olič,
zastupitel MČ Praha 9 Pavel Pospíšek, náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček
a starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík

hlídka Policie ČR nebo městské policie neprodleně zasahuje v místě problémů, čímž
se výrazně zefektivňuje práce
bezpečnostních složek.
Co chytré kamery konkrétně umí, přibližuje Pavel Pospíšek, zastupitel MČ Praha 9.
„Automaticky umí sledovat
dodržování nastavených pravidel v dopravě, např. upozornit na průjezd zákazem vjezdu
u škol, který může ohrožovat
děti, jízdu v protisměru v jednosměrce, na vjezd vozidla
do pěší zóny, parkování v rozporu se zákonem, které brání
průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému
a podobně. Při zajišťování
veřejného pořádku rychle
upozorní na znečišťování veřejných prostranství, poškozování veřejně prospěšných
zařízení i soukromého majetku, na odložené a zapomenuté
věci.“
Stejně jako dosavadní
městské kamerové systémy
i Praha 9-Numeri umožňuje

rychlé vyhledávání v obraze
a ﬁltrování záznamů podle daných parametrů. Je tedy možné zpětně dohledat oznámené
události v dosahu kamer,
zjišťovat pachatele trestných
činů nebo přestupků, zjišťovat
narušitele veřejného pořádku
a tento záznam využít jako
důkaz v trestním nebo přestupkovém řízení. Na rozdíl
od svých předchůdců ale
daleko efektivněji přispívá
k prevenci kriminality. Dokáže totiž data z jednotlivých
kamer zpracovat a na základě
předem deﬁnovaných situací
nežádoucího chování v reálném čase vyhodnotit. Upozorní tak například na osoby,
které se pohybují delší čas
v určité oblasti, oznámí shluk
osob, jež se delší dobu zdržuje
na jednom místě, a podobně.
Policisté a strážníci tak mohou v případě, že je to nutné,
zasáhnout dříve, než dojde
k trestnému činu, přestupku
nebo narušení veřejného pořádku.
D EV Í T K A
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Instalaci inteligentního monitorovacího systému Praha 9
-Numeri na místním oddělení
Městské policie Praha 9 předcházelo vybudování nového
operačního střediska. Vzniklo
přesunem do větších prostor
v budově městské policie
ve Veltruské ulici na Proseku.
Jeho součástí je nová monitorovací videostěna pro zobrazení
kamer ze systému Městského
kamerového systému Praha 9
(MKS-P9), Praha 9-Numeri a Městského kamerového
systému magistrátu hlavního
města Prahy (MKS-MHMP).
Nové operační středisko ﬁnancovaly hlavní město Praha
a devátá městská část. Náklady dosáhly částky 2,5 mil.
korun vč. DPH.
„Praha patří dlouhodobě
k nejbezpečnějším městům
na světě a toto místo si chceme
rozhodně udržet. Proto si uvědomujeme, že je potřeba práci
strážníků Městské policie hl. m.
Prahy neustále zatraktivňovat.
Jsem velice rád, že se nám povedlo prosadit navýšení náborového příspěvku a beneﬁtů pro
zaměstnance městské policie.
Stejně je tak důležité mít kvalitní a moderní zázemí pro výkon
služby. To je důvod, proč jsme
investovali přes dva miliony
korun do nového operačního
střediska,“ říká Petr Hlubuček,
náměstek primátora hl. města
Prahy pro bezpečnost.

Kriminalita klesá
To, že bezpečnostní opatření
prováděná v uplynulých letech
mají smysl, dokladuje i statistika nápadu trestné činnosti
v MČ Praha 9. „V roce 2008
u nás došlo k 3511 trestným
činům, v roce 2020 jich bylo
o 1596 méně. Počet trestných
činů na devítce se tedy během
dvanácti let snížil více než
o polovinu,“ uzavírá Adam
Vážanský, místostarosta MČ
Praha 9 zodpovědný za bezpečnost. Text a foto: Marie Kurková
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Kamil Herák, český fotograf v NFL
Kamil Herák se stal v roce 2016 prvním českým fotografem, který obdržel akreditaci na zápas americké NFL. V Galerii 9 vystavuje od 3. do 19. května 2022.

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.

Kamil Herák (50), rodák z České Kamenice, většinu života
prožil v Praze. Po absolvování
vojenského gymnázia vystudoval ekonomii na Univerzitě J. E.
Purkyně a téměř 20 let působil
v bankovnictví na ﬁnančních
trzích. Momentálně je na volné noze, externě spolupracuje
s deníkem Sport a fotí pro Českou asociaci amerického fotbalu (ČAAF). Je již více než 20 let
šťastně ženatý, velkou radost
mu dělají dvě dcery a zvířecí

Kamil Herák

NFL (National Football League) je profesionální soutěž v americkém fotbale, suverénně nejpopulárnějším sportu USA. Je také nejvýdělečnější sportovní soutěží tohoto světa, její příjmy dosáhly v roce 2019 astronomických 16 miliard dolarů; pro srovnání anglická
Premier League generuje 6 miliard.

kamarádi, toho času labrador
Irwin a kocour Eda. Miluje cestování, vaření, dobré jídlo, řemeslné pivo. A americký fotbal!

Cestující fotograf
„Navštívil jsem země jako
Rwanda, Uganda, Malajsie,
obě Konga, Tanzanie, Keňa,
Indonésie, Zimbabwe, Namibie,
JAR, Botswana, Kostarika, Indie
a spoustu dalších a občas u toho
fotím. Většinou zvířata a lidi,
v posledních letech také americký fotbal. K fotografování
fotbalu jsem se dostal víceméně
náhodou poté, co jsem se do tohoto sportu v roce 2011 zamiloval během své první návštěvy
USA. Následovaly cesty další
a v roce 2016 jsem jako první
český fotograf obdržel akreditaci a mohl v Minneapolis
oﬁciálně fotit zápas NFL. Od té
doby jsem si vestu s nápisem
NFL Media oblékl ještě v Oak-

landu, Pittsburghu, Atlantě,
Jacksonville a třikrát v New
Orleans,“ říká Kamil Herák.
Je spoluautorem několika
mnohastránkových reportáží
ze světa NFL, jeho fotograﬁe
otiskly například deník Sport,
Lidové noviny, časopis FotoVideo, Nedělní Sport, Blesk,
Pražský deník, časopis Svět
sportu, objevily se na webech
jako iSport, Seznam, Forbes,
Lidovky či iDNES a v neposlední řadě pak na webu
a facebooku jeho partnera pro
cesty za fotbalem, České asociace amerického fotbalu.
Za vrchol své fotograﬁcké kariéry považuje možnost fotit
ﬁnále konference NFC v lednu
2019. Je členem Klubu sportovních novinářů a AIPS.
Více informací najdete na https://kamilherak.com/cs/
https://www.instagram.com/
kamil.herak.photographer/ 

S Rachmaninovem to vše začalo
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje 12. května 2022 od 19 hodin na vysočanské radnici, Sokolovská 14/324, Praha 9 koncertem Dua Jan Páleníček – Jitka Čechová.
Na koncertu s názvem S Rachmaninovem to vše začalo
zazní Variace na slovenskou
píseň Bohuslava Martinů a Sonata in G Minor op. 19 Sergeje
Rachmaninova.
Duo klavíristky Jitky Čechové
a violoncellisty Jana Páleníčka letos slaví pětadvacetileté
jubileum. Jejich vrcholné
umění bylo v uplynulých
letech oceněno mnoha prestižními hodnoceními odborné
kritiky české i zahraniční.
Na interpretaci pozoruhodné
14
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umělecké dvojice je vyzdvihováno absolutní hudební splynutí duší, emocionální náboj,
hluboká expresivita projevu.
V bohaté studnici repertoáru
dua najdete Beethovenovy
sonáty, Brahmsovy sonáty,
Rachmaninovu sonátu a řadu
dalších drobnějších kompozic
z pera romantických a novodobějších skladatelů. Večery
jsou zpestřeny průvodním
slovem umělců přibližujícím
vznik děl a osobní pohled interpreta. jd, foto: Archiv

Od 23. května 2022
v Galerii 9 opět
MARTIN PATŘIČNÝ!

VI. salon Prahy 9
Výzva pro výtvarné umělce
„velké“ Prahy 9.
Městská část Praha 9,
Galerie 9 vyhlašuje
VI. ročník Salonu Prahy 9
s cílem představit veřejnosti
ucelený a aktuální přehled
veškerého výtvarného dění
v regionu. Výstava se uskuteční v Galerii 9 v září roku 2022.
Podmínky účasti a přihlášku,
kterou je třeba odevzdat do
15. července 2022, najdete
v červnovém vydání měsíčníku
Devítka a na www.praha9.cz. 

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena
pro všechny bez rozdílu věku.
Program v dubnu vždy ve středu od 17 do 19 hodin:
4. 5. – škrobový papír
11. 5. – papírové lampiony
18. 5. – korálky z papíru
25. 5. – potisk papíru provázkem

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
18. 5. – relaxační kreslení
a velké papírové květiny red
K V Ě T E N
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PROSECKÉ MÁJE 2022
Nejstarší hudební festival Prahy 9 nezemřel na covid,
ale koná se 26. května 2022 v Zahradě Pavana na Proseku.
Vstup volný.
BBP – podzemní orchestr
CHÓR VÁŽSKYCH MUZIKANTOV
(SK)
NEDĚLNÍ LIDÉ
PŮVODNÍ BUREŠ
Je tu čas se konečně opět sejít
pod pomyslnou beatovou májkou na Starém Proseku, neboť
tradice je bezesporu dobré
dodržovat, a o to více, jsou-li
kulturní. Dva roky covidového
ticha už bohatě stačily a je čas
zase žít! Byly to dva smutné
a dlouhé roky, kdy čínský
mor zahubil mimo jiné i dva
připravené ročníky tohoto
nejstaršího hudebního festivalu Prahy 9. Ale zkusme věřit,
že tyto „príma časy“ jsou už
za námi a před námi je konečně
dlouho očekávaný 26. ročník
festivalu nezávislé a alternativní scény PROSECKÉ MÁJE!
Tentokrát festival zahájí
legendární psychedelicpunkfolkrocková kapela PŮVODNÍ
BUREŠ, která letos na Kaštanu oslavila věru pěknou
pětatřicítku a covid necovid
vesele jede dál. Jejich „bytelný
songy“ už dlouhá léta najdete
na deskách, tedy přesněji CD,
brněnského vydavatelství Indies a je jich tam už opravdu
slušná hromádka. Poslední
hudební nosič tohoto nesmrtelného tělesa nese název Tinitus, ale už letos v září bude
pokřtěno zbrusu nové album
Klub kapely gumových duší
Henriho Waitse. Tato pražská
kapela patří dnes už ke skutečné klasice žánru a upřímně patří i k festivalu MÁJE, na němž
je často pravidelným hostem
už celé to čtvrtstoletí, které má
tento festival za sebou. Nezbývá než se těšit na nové i staré
songy nestárnoucích klasiků.
Druhým bonbonkem letošního ročníku bude vystoupení
z mrtvýchvstalého, více než
alternativního souboru
NEDĚLNÍ LIDÉ. Divocí mládenci se vrátili v plné síle i kráse a dokazují to všude, kde se
zjeví. Kapela, která má za sebou tři alba, vesele brázdí všemožné festivaly a svou razancí
a jedinečností učesává nejednu
rozcuchanou bigbeatovou
hlavu. Milovníci amerických
Primus tu bezesporu zaznamenají malou inspiraci nedělní
basové linky. Toto veselé peklo
se na vás těší stejně jako vy
KVĚ TEN
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NEDĚLNÍ LIDÉ
BBP – podzemní orchestr

CHÓR VÁŽSKYCH MUZIKANTOV

dičně postarají dámy a pánové
z BBP, podzemního orchestru,
který patří k Praze prosecké
už tolik let, že ani pamětníci
nepamatují. Jedenáctičlenný
podivný a navíc podzemní
orchestr zahraje tentokráte
k tanci písně staré, starší, ale
i opravdu prastaré. Zkráceně řečeno evergreeny, které
na rozdíl od nás nestárnou.
A vzhledem ke krvavé Putinově válce na Ukrajině a šíleným zvěrstvům ruské armády
se kapela rozhodla vykopat
a zahrát naživo i prastarou

píseň Stal jsi se vládcem, neboť to je řád, jaký si podivný
car v Kremlu zaslouží víc než
kdokoli jiný. Videoklip k písni
hovoří stručně a jasně. Jsou
věci, ke kterým nelze mlčet.
Ale tohoto májového večera
zazní i veselejší kusy z podzemních hitparád a může se
stát, že někomu bude i do tance. A tak nezbývá než se
po dvou letech ticha zase těšit
na pořádný bigbeatový koláč
plný pecek, přátel, piva a příjemného stínu zahrady Pavana! Dr. Otto Sepl, foto: Konstantin

PŮVODNÍ BUREŠ

na ně. Bylo by velkou chybou
propásnout tuto divokou jízdu
mezi tóny a melodií, která vás
roztančí i proti vaší vůli.
A pak se na scéně objeví
skutečná legenda slovenského undergroundu CHÓR
VÁŽSKYCH MUZIKANTOV,
která je v Čechách k vidění,
a hlavně slyšení bohužel jen
dosti vzácně. Za touto kapelou
z Trenčína, která byla založena
už v roce 1980, tzn. že vesele
vyhrává své smutné písně
rovných 42 let, stojí rovněž
slušná řádka desek, a to ať už
oﬁciálních, či neoﬁciálních.
Poslední řadové album CHVM
se jmenuje Chliev a citlivě
pojednává o současném stavu
naší společnosti. Na zvuku
této nahrávky je i jasně patrná
letitá láska k britské punkové
kapele The Stranglers, s níž
se pánové nakonec potkali
naživo na jednom z největších
a nejzásadnějších slovenských
festivalů Pohoda. Tomu se asi
říká splněný sen. A tak je tu
teď chvíle na pořádnou porci
černého rock´n´rollu s příchutí hlíny a punku.
A o pěkný závěr tohoto hudebního hodokvasu se už traD EV Í T K A
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Divadlo Gong
3. 5. úterý 19.00
Gymnázium PORG Libeň
„KDYŽ SE DVA PEROU...“
Uzavřené představení.
5. 5. čtvrtek 19.00
ZUŠ F. A. Šporka
Malá scéna
Václav Havel: MOTÝL NA ANTÉNĚ
Absolventské představení studentů. Absurdní komedie o užvaněnosti některých
mladých intelektuálů a jejich naprosté
neschopnosti činu.
10. 5. úterý 19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
Oto Kovařík: KAVÁRNA U ANDĚLA
Duchařská komedie o problémech, které
ve skutečnosti žádnými problémy nejsou.
11. 5. středa 19.00
Slovácký krúžek v Praze
POSEZENÍ U CIMBÁLU
12. 5. čtvrtek 18.00
Pořad MČ Praha 9 k oslavě Dne
učitelů (zadáno)
MAGDA MALÁ & BOHUŠ MATUŠ
Melodie známé i neznámé z českých i světových muzikálů a další populární písně.
14. 5. sobota 19.00
Divadelní spolek Jiří
Jan Nosek Novák: MY SE VÁM
OZVEME
Cesta na výsluní a pád ambiciózní
majitelky castingové agentury.

Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.

19. 5. čtvrtek 19.00
Divadlo Rodu Vejvodů
Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak,
Jára Cimrman: DOBYTÍ SEVERNÍHO
PÓLU
Dobrodružná výprava skupinky českých
otužilců na severní točnu.
22. 5. neděle 16.30
HUDEBNÍ KNOFLÍK
Koncert žáků nástrojových oborů a zpěvu.
24. 5. úterý 19.00
Zábavná show
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.
29. 5. neděle 19.00
Neil Simon: POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH
MILENCŮ
Barney je zatrpklý stárnoucí muž, jehož
život nikam nesměřuje a který by se rád
vymanil ze stereotypu manželství tím, že
si aspoň jednou za život povyrazí s milenkou. V hlavních rolích Simona Stašová
a Petr Nárožný.
Předprodej na sezonu 2022/2023 bude
zahájen 16. května 2022.

GONG DĚTEM

16. 5. pondělí 19.00
(přeloženo ze 17. 3. 2022)
Robert Bellan: NORMÁLNÍ DEBIL
Příhody z autorova dětství prožitého
v socialistickém Československu v retrokomedii na motivy stejnojmenné knihy.
V hlavní roli Zbigniew Kalina.
17. 5. úterý 19.00
(přeloženo z 10. 1. a 7. 3. 2022)
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
Lukáš Langmajer a Lucie Zedníčková.

3. 5. úterý 10.00
Malá scéna
F. X. Watzl: KAŠPÁREK V PEKLE
3+
Tradiční loutková pohádka o nerozhodném Kubovi, kterému statečný Kašpárek
pomůže rozehnat čerty v pekle, získat
princeznu a půl království.
4. 5. středa 10.00
R. Kipling, V. Štěpánek: KNIHA DŽUNGLÍ – MAUGLÍHO POSLEDNÍ BOJ
5+
Z lidského mláděte vychovaného vlky
vyrostl silný mladý a inteligentní muž.
Jeho úhlavní nepřítel zlý tygr Šér Chán
se však nevzdává.

6. 5. pátek 10.00
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL
9+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.

19. 5. čtvrtek 10.00
E. Petiška, R. Klučka, M. Mazal: BIRLIBÁNOVA PODIVUHODNÁ CESTA
4+
Divotvorná a poučná cesta jednoho zlobivého a rozmazleného kluka za záchranou jeho robotického kamaráda.

11. 5. středa 10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI
A KOČIČCE
3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.

20. 5. pátek 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: ZÁHADA
HLAVOLAMU
6+
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní
prkna.

12. 5. 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.

23. 5. 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.

13. 5. pátek 10.00 PREMIÉRA
D. Beneš: JAK JSEM NECHTĚL VYRŮST
5+
Když dospělí nebudou trochu dětmi,
nebudou chtít děti být dospělými.
16. 5. pondělí 10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
3+
Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu
potoka.
17. 5. úterý 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.
18. 5. středa 10.00
O. Lážnovský: JAK JULES ŽIL VERNE
8+
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.

25. 5. 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
12. 5. čtvrtek 19.30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country
a dalším hudebním stylům.
17. 5. úterý 19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
26. 5. čtvrtek 19.30
PANELÁKOVÍ FOTŘI
Trampská kapela, která se nebere zas
tak úplně vážně.

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

5. 5. čtvrtek 10.00
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ
KOCOURA MODROOČKA
3+

Pohádky Na Dvorečku
Letos již 17. ročník oblíbených Pohádek Na Dvorečku se uskuteční tradičně
v Obecním domě v Jandově
ulici 4 ve Vysočanech.
S první pohádkou můžete
oslavit Den dětí - 1. června
v 16 hodin zahraje pohádku
„O Koblížkovi“ Sváťovo dividlo.
Pohádky jsou vhodné pro děti
od tří let.
Na vysočanském dvorku se bude
hrát celý červen vždy ve středu.
Vstup zdarma. Text a foto: red
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Ondřej Švec: Jsem hrdá vysočanská náplava
Herec Ondra Švec bydlel kousek od Divadla Gong dlouhých jedenáct let. K účinkování v něm se však dostal dlouhou oklikou
přes angažmá v Naivním divadle Liberec a jiná zaměstnání. V pátek 13. května bude mít v Gongu premiéru divadelní hra pro
děti od 5 let „Jak jsem nechtěl vyrůst“, ve které dostal hlavní roli.
Ondro, řešil jsi podobný problém jako hlavní hrdina hry,
nebo jsi měl rodiče, kteří si dokázali hrát?
Já měl super dětství. Rodiče
i prarodiče si se mnou dost
hráli, hlavně tedy dědečkové.
Myslím, že jsem tím poznamenaný dodneška. Ve svých
36 letech pořád ještě nechci
vyrůst. Myslím, že se neberu
moc vážně a rád se na svět
koukám takovou tou trochu
naivní dětskou optikou.
Ne všem to ale vyhovuje, třeba
ženy moc nemají rády nedospělé muže…
To já zase jsem zodpovědný.
Žiju život dospělého člověka,
ale občas si rád uteču do toho
dětského bezstarostného.
Kdy jsi poprvé „přičichl“ k divadlu?
V první třídě na základní
umělecké škole v Čelákovicích
jsem začal chodit do dramatického kroužku. Už v druhé
třídě jsme hráli loutkovo-maňáskovou hru o třech
sněhulácích. Bylo to hrozně
vtipné a tam mě to chytlo.
Měli jsme tam tři okruhy:
hudební nástroj, dramatickou
výchovu a balet. Zůstal jsem
ale jen u prvních dvou. Už
v sedmi letech jsem se sám
z toho baletu odhlásil. Rodiče
pak byli dost překvapení, když
se na třídních schůzkách ptali,
jak mi ten balet jde, a bylo jim
řečeno: „On už na něj Ondra
nechodí, sám se odhlásil. Vy to
nevíte?“
Jak jsi přišel do kontaktu s Divadlem AHA!?
To už je hrozně dávno. Mými
pedagogy herectví byli Emma
Černá a Mirek Pokorný a sem
do Gongu jsme chodili zkoušet
na klauzury. Pak jsem na dlouhá léta zakotvil v Liberci, pak
chvíli jezdil se zájezdovkou
a dělal i jinou práci. Jednou mě
oslovili Radovan Klučka s Milošem Mazalem, herci Divadla
AHA!, jestli bych si nechtěl zahrát v Birlibánovi, a já souhlasil. A pak už mně nabídl další
role principál „Aháků“ Kuba
Stich. Navíc mám Vysočany
rád. Bydlel jsem na Novovysočanské jedenáct let, měl jsem
to do Gongu kousek a během té
doby se pro mě staly Vysočany
KVĚ TEN
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Určitě. Je to paradoxní, ale
šikovnosti mě naučilo právě
divadlo. Několik sezon jsem
byl v Naivním divadle v Liberci, kde jsme si museli spoustu
věcí udělat sami. Taky jsem
třeba dělal číšníka. Vlastně
mám i jiné zaměstnání než
divadlo. To hraju především
proto, že mě baví.

Ondřej Švec

nejoblíbenější pražskou čtvrtí.
Jsem taková hrdá vysočanská
náplava.
Co texty, učíš se je snadno?
V tomhle jsem trochu exot,
protože texty se doma vůbec
neučím. Můj mozek funguje
tak, že když absolvuji dvě čtené a jednu zkoušku v prostoru,
text spojený s nějakou akcí si
automaticky zapamatuji. Během tří čtyř zkoušek už umím
text perfektně celý.
Stane se ti, že zapomeneš repliku a nevíš, co říct?
Je to možná zvláštní, ale nemám problém pamatovat si
i představení, které se hraje
jen jednou za rok. Stačí mi
jedna „oprašovačka“ a hned
se mi vše vybaví. Ale jakmile
proběhne derniéra, text okamžitě zapomenu, vymažu ho
z hard disku.
Jaké to je hrát pro dětského
diváka?
Skvělé. Děti jsou bezprostřední, často děj komentují nebo
do něj klidně vstupují. A vy
na to musíte jako herec reagovat, protože dítě se nespokojí
s tím, že to necháte vyhnít,
ono ty odpovědi chce.
Máš nějakou pohádkovou postavu, kterou by sis chtěl zahrát?
Nemám, ale v životě jsem
zatím nehrál žádného záporáka, což mě dost mrzí. Ale
v dětském divadle se obsazuje
do rolí podle typu a já se na ty
záporáky nějak nehodím.

Tato hra bude mít premiéru
v pátek 13. Nejsi pověrčivý?
Nejsem. Ze zkušenosti. Zatím se
mi totiž nikdy nic nestalo, ani
když mi přeběhla černá kočka
přes cestu nebo něco podobného.
Míváš trému nebo strach před
premiérou?
Když mám pocit, že je to představení hotové, bez nějakých
nejasností a dobře nazkoušené, strach vůbec nemám.
Nejsem vyklepaný ani před
premiérou. Navíc mi pomáhá,
že umím docela pohotově zareagovat na to, když se něco
stane, nějak zaimprovizovat.
Když mi ale přijde, že hra je
nějakým způsobem nedotažená, tak obavy a stres mám.
Provádíš nějaký rituál před
představením?
Mám takovou zvyklost, že
musím být v divadle nejméně
hodinu před představením,
naladit se na prostředí, na to,
že se bude hrát. Už se mi kvůli
tomu i smějí. Když se někomu
podaří přijít dřív než mně, tak
to hrozně oslavuje.
Líbí se ti interakce s obecenstvem?
Ale jen u dětských představení. Když se hraje pro dospělé,
vadí mi, když se čtvrtá stěna
poruší a hraje se s publikem.
Stejně tak když jdu do divadla
jako divák, nemám rád, když
mě někdo tahá do děje.
Tvé příjmení napovídá, že jsi
měl manuálně zručné předky.
Dokázal by ses uživit rukama?
D EV Í T K A
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Jak jsi přežil covid?
Díky tomu, že divadlo není
mým primárním zdrojem příjmů, neměl jsem žádné velké
problémy. Ale ta doba mě
samozřejmě dost štvala. Jsem
společenský člověk a izolace mi
lezla na nervy. Můj děda založil
v 90. letech ﬁrmu na diagnostiku olejů, paliv a maziv. Já v ní
dělám asi jedenáct let a v současnosti už ﬁrmu vedu. Ale
divadlo mě baví, takže jsem se
těšil, až se budu moct vrátit.
Vyhovuje ti, když tě někdo vede,
čemuž se jako herec nevyhneš,
nebo jsi raději svým vlastním
pánem?
Když jsem začínal ve ﬁrmě,
tak mě samozřejmě někdo
vedl, a to byla daleko jednodušší situace, než v jaké jsem
dnes. Teď když jsem se posunul do vedoucí pozice, mám
daleko větší zodpovědnost,
musím umět rozdělit práci,
i když speciální analýzy si rád
nechávám pro sebe. Pod výsledky se ale musím podepsat.
Taky se domnívám, že pozice
režiséra je daleko těžší než pozice herce. Režisér musí lidi nějak
donutit, aby naplnili jeho představu. Herec jen dělá, co se mu
řekne. Když má talent a píli, je
to pro něj docela jednoduché.
Používáš v civilním životě něco,
co ses naučil v divadle?
Hrát něco na lidi, na to nemám
povahu. Ale v práci mívám
dost odborných přednášek
a tam se zkušenosti z divadla
hodně hodí. Mluvený projev,
jak upoutat pozornost, jak
vystupovat před lidmi, dávat
smysl svým větám… neblekotat. To mě naučilo divadlo.
Co neumíš, ale chtěl bys umět?
Tančit. Už o tom byla řeč. Nějakou divadelní choreograﬁi
zvládnu, ale třeba klasiku, to
ne. A vím, že nejsem schopen
se to naučit. Text a foto: dg
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Po poločase 1:0 pro Elbel
Brněnská komička Adéla Elbel dokázala bez problémů vyprodat Divadlo Gong s vystoupením příznačně nazvaném První
poločas rozpadu, a to hned při svém zdejším debutu.
Žánrem stand-up comedy není
jeviště vysočanského Divadla Gong nepolíbeno. Stylem
svých vystoupení se mu blíží
Zdeněk Izer, který v Gongu
již zdomácněl, a tuto formu
jevištní komedie vyznává především Lukáš Pavlásek. O tom,
že se české publikum naučilo
na tento původně britský druh
zábavy chodit, svědčí i letošní
březnové vystoupení brněnské
komičky Adély Elbel v Divadle
Gong.

Silná zbraň: improvizační
pohotovost
Předem se sluší zmínit, že
stand-up ze své povahy není
pro každého. Zapomeňte
na laskavý český humor.
Stand-up je podvratný, kontroverzní, nic mu není svaté
a komici, kteří ho vyznávají,
často nejdou pro nějaké to
ostřejší slovo daleko. Každý,

kdo se na stand-up vypraví,
musí počítat s tím, že nebude
v bezpečí, ani když se schová
někam do posledních řad.
Naopak, přímo se počítá s tím,
že se budete do programu
zapojovat. Tak se dostáváme
i k jedné ze silných zbraní
Adély Elbel, kterou je komunikace a interakce s publikem.
Ještě než se dostala k připravenému programu, podařilo
se jí prolomit onu pomyslnou
čtvrtou neviditelnou stěnu
svižným slovním ping-pongem mezi ní a nejkomunikativnějšími členy publika. O své
improvizační pohotovosti záhy
přesvědčila řadou vtipných
postřehů na aktuální domácí
i světové dění. Pak už byl čas
na předem připravená témata.

První poločas rozpadu
Jak je možné vydedukovat
z názvu show „První polo-

čas rozpadu“, patřily k nim
zrání, stárnutí, vztahy nebo
třeba sex, to vše protkané narážkami na pražsko-brněnskou, byť mnohdy imaginární
rivalitu. Kromě projekce
vtipných ilustrativních fotograﬁí si po celou dobu
vystoupení Adéla Elbel vystačila bez jakýchkoli dalších
rekvizit, tedy přesně v duchu
ryzího stand-upu. O tom,
že jí její Pražané rozumějí,
svědčil téměř neutichající
smích dobře naladěného obecenstva. Svým vystoupením
potvrdila starou pravdu, že
nejvtipnější lidé jsou ti, kteří
si dokážou udělat legraci sami
ze sebe.
Příjemného bonusu se dostalo divákům, kteří během
přestávky zůstali v sále. Elbel
se nečekaně objevila na pódiu o dost dřív, než skončila
pauza, aby si s věrnými návštěvníky přátelsky a vtipně
(jak jinak) poklábosila. Brněnská komička přesvědčila,
že je komičkou tělem i duší.

Adéla Elbel
INFO

Adéla Elbel bude se svým stand-up
pořadem „První poločas rozpadu“
vystupovat v Divadle Gong
1. června 2022.

Text a foto: dg

Výstavy v Beseder Gallery
Umělecké ateliéry
na Pragovce se otevřou

V libeňské Beseder Gallery se v květnu uskuteční dvě výstavy
velmi významných mezinárodních umělců – Assema AlSabbana ze Saúdské Arábie a Zvi Tolkovskyho z Izraele. Kurátorem
obou výstav je Hagai Segev.

Devátý ročník akce Kolben Open na Pragovce nabídne
7. května 2022 nejen otevřené umělecké ateliéry.
Návštěvníci budou moci
po dvou covidových letech
opět nahlédnout do těch nejosobnějších míst umělkyň
a umělců, jejich ateliérů, kde
svá díla pro tento jeden den
v roce často prezentují formou
malých výstav nebo site-speciﬁc instalací. Svou účast
na letošním ročníku potvrdilo
už více než 30 umělců.
Již v 10 hodin začne celodenní
výtvarný workshop a otevřená
malířská dílna pro nejmenší návštěvníky se zkušenými lektory
a umělci. Dopoledne si zájemci
mohou také projít areál Pragovky s historikem architektury
Lukášem Beranem, zástupci
spolku Pragovka for Art z.s.
a zástupci vlastníků areálu.
V prostoru bývalé jídelny bude
během odpoledne probíhat řada
uměleckých performancí.
V 18.30 hodin bude zahájena
výstava Pole v množném čísle
v galerijních prostorách Pragovky.
18
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Dílna pro děti, Kolben Open 6, 2019.
Foto: Jan Šípek, digitálně postprodukovaná analogová fotograﬁe.

Následovat bude dražba limitované edice knihy Rezavá
ústa/Magická Dekáda Pragovka 2011–2021, která mapuje
deset let geneze uměleckých
ateliérů na Pragovce.
Devátý ročník Kolben Open
zakončí koncerty kapel Mutanti hledaj východisko a Ježíš
táhne na Berlín.
Více informací najdete na
x.pragovka.com. Vstup zdarma. kř

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RA H A

9

Assem AlSabban:
Okouzlující krása
Od 19. dubna do 9. května
2022 je k vidění výstava Assema AlSabbana. Jeho fotograﬁe přináší do světa umění
jedinečnou kombinaci tradic
a zdrojů inspirace. Kariéra AlSabbana je zakořeněna
v kombinaci práce diplomata
po celém světě a práce umělce
a fotografa. Jde o netradiční kombinaci, která vede
ke vzniku snímků, které jsou
rovněž netradiční.
Zvi Tolkovsky & Attai Chen:
Teritoria Nedokonalosti
Dvojitá výstava Teritoria
Nedokonalosti se v Beseder
Gallery koná od 12. května
do 4. června 2022. Spojuje
díla jednoho z nejvýznamnějších izraelských umělců Zvi
Tolkovského a Attaie Chena
(blízkých příbuzných) s úzkou
uměleckou asociací. Tolkovsky se věnuje malbě a so-

chařství, kromě ruční výroby
papírových děl pro své obrazy
a knihy. Attai Chen vzal ručně vyráběný papír do sféry
šperků. Oba umělci pracují
s myšlenkou vytváření nových
příběhů a nápadů. Obrazy
a šperky, které připomínají
drobné sochy, jsou ve skutečnosti minikrajinky historie
a ﬁlozoﬁe vyprávěné skrze
umění.
Výstava se koná v rámci Dní
Izraele. Součástí vernisáže,
která proběhne 12. května
od 19 hodin, je divadelní performance THE MASTERS dvojice Maria Gurevich a Masha
Nemirovskey. lr
INFO

Beseder Gallery
Lihovarská 12, Praha 9
Bližší informace o výstavách
a doprovodném programu najdete
www.besedergallery.art
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Parčík fest – zábava pro všechny generace
Jaro letos oslavte s městskou částí Praha 9 v parku Přátelství
na Proseku ve dnech 5. až 7. května 2022 v přírodním
amfiteátru vedle restaurace Parčík.
Ve čtvrtek 5. května od 16
hodin vystoupí Rapper EGO,
Orion, Indy a LA4 – základní

kameny hiphopové scény,
a zpěvák Jakub Děkan. Moderuje Alberto Gola.

V pátek 6. května ve 20.40
hodin přiveze ﬁlmy „kulturbus“. Nezapomeňte si s sebou
vzít teplou deku!
V sobotu 7. května mezi
14. a 18. hodinou čeká spousta
zábavy hlavně děti. Při odpo-

lední Prosecké píšťalce nebude
chybět ani dětský maskot Prahy 9 lev Deváťák. Jméno dostal
od kluků a holčiček v anketě
při loňské Svatováclavské
pouti.
Zve městská část Praha 9. 

Nechte děti zapojit obě hemisféry
Kinezioložka, kreslířka a badatelka lidské duše, jak sama sebe
nazývá, Jana Heidenreichová, připravila na 19. května další
přednášku z oblasti kineziologie.
Tentokrát je
určena především rodičům,
jejichž děti
trpí problémy s učením
zapříčiněnými dyslexií
a příbuznými
Jana Heidenreichová
poruchami.
O tom, co se
návštěvníci přednášky konané
v Obecním domě ve Vysočanech mohou dozvědět a naučit, je i náš rozhovor.
Co má vaše nová přednáška
o kineziologii společného s těmi
předchozími a v čem se liší?
Žádná přednáška se neobejde
bez úvodu a stručné historie
kineziologie. Budeme se bavit
o tom, co tato metoda využívá,
tedy barometr chování nebo
svalový test. Jiné to bude v tom,
že se tentokrát zaměřím na děti
a jejich potíže s učením. Řeč
bude především o dyslexii,
KVĚ TEN

2022

dysgraﬁi, o potížích s chápáním
textu, problémech s čísly a o jejich jednoduchém odstranění
pomocí kineziologie. Rodiče sice
doma nejspíš nebudou dělat dětem svalový test, ale mohou zjistit, jestli si nepletou písmenka. Já
je naučím jednoduchá cvičení,
která mohou jejich potomkům
pomoct. Také si řekneme něco
o rychlé pomoci, která může dětem pomoci zbavit se stresu.
Problémy s učením mívají aspoň někdy skoro všechny děti.
Jak poznat, že právě moje děti
potřebují tuto pomoc?
Stačí trocha pozornosti věnované dětem. Rodiče pak rychle
poznají, že jejich děti nerozumí tomu, co čtou, nebo že
si pletou písmena nebo číslo.
Třeba vidí napsanou jedničku
a ony řeknu, že je to dvojka.
Co je onen svalový test?
Neměří se při něm síla, ale jde
o sledování svalového tonusu

čili napětí. Zjednodušeně řečeno, když tělo reaguje na nějakou otázku pozitivně nebo
kladně, svalové napětí se třeba
v ruce udrží, když je reakce
negativní, dojde k uvolnění
tohoto napětí. Podrobněji si to
vysvětlujeme právě na přednášce.
Je známa příčina těch problémů, o kterých jste mluvila?
Ano, je to stres nebo určitý
negativní emoční náboj, které
dítě v určité chvíli prožije.
Stačí třeba, aby ve chvíli, kdy
se učí abeceda, učitel začal
na někoho křičet. A nezáleží zrovna na koho. Děti jsou
velmi citlivé a nepříjemný
zážitek se jim spojí s nějakými
písmenky, která se jim pak
začnou plést. A někdo k tomu
má dispozice větší, někdo
menší. Záleží pak na tom,
jestli je dítě vystaveno nějakému takovému spouštěči.
Mohou na přednášku přijít rodiče přímo s dětmi?
Moc to nedoporučuji. Je to
přednáška o dětech a ty by se
tam nejspíš nudily. Mohou saD EV Í T K A
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mozřejmě kreslit, ale povídání
je určeno rodičům.
V popisu přednášky zmiňujete
pojem „One Brain“. O co se
jedná?
Překládá se to jako jednotný
mozek. Snahou kineziologie
je, aby pravá i levá mozková
hemisféra pracovaly v harmonii. V dnešní době se přetěžuje
zejména ta levá, nazývaná
otcovská, nebo mužská, která
je spojena s logikou, uvažováním, čtením, kritickým
myšlením. Ta pravá ovlivňující
levou část těla, která je spojená s kreativitou, pohybem,
tancem, plynutím a neřeší
čas, je při současné výuce dost
zanedbávaná. Zkuste si sami
spočítat, jaký podíl ve výuce
dětí je věnován výtvarné nebo
hudební výuce nebo třeba
tanci. Děti jsou jednostranně
přetěžovány. Metoda One
Brain se snaží zapojit rovnoměrně obě hemisféry. Někdy
se tato metoda česky nazývá koncept tři v jednom čili
zapojení mysli, těla i ducha.
Všechno totiž souvisí se vším.
dg, foto: Archiv Jany Heidenreichové
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Kurzy a přednášky ve Vysočanech
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, bezbariérový přístup. Registrace na recepci (2. patro).
Kapacita omezena, rezervace
nutná (kurzy@divadlogong.cz,
777 853 883, elektronická přihláška na webu divadlogong.
cz). Kurzy je nutné uhradit
nejpozději sedm dní před jejich konáním, není-li domluveno jinak.

CIRKOMOTORIKA
(rodiče s dětmi 3-8 let)
Základy technik „nového“
cirkusu s prvky párové akrobacie. Cvičení zábavnou
formou trénuje celé tělo dětí
i dospělých – sílu, obratnost,
spolupráci, koordinaci, rovnováhu. Je vhodné jako doplněk
rehabilitace, zaměřené na posílení středu těla a vnímání
vlastních možností. Inspirace
pro domácí pohybové aktivity.
Kdy: pondělí 2. května 17.00–
18.00
Cena: 200 Kč/dvojice
KOMPOZICE
přednáška o teorii malby
a fotograﬁe
Základní stavební kámen fotograﬁe i malby má svá léty prověřená pravidla, ale i prostor
pro experiment. Jeden takový
je i součástí přednášky. Diskuze s výtvarnicí a fotografem.
Kdy: pondělí 2. května 17.00–
20.00
Cena: 400 Kč
NEJSOU TO JEN HŘIBY…
Ačkoli téměř stoprocentně platí,
že co Čech, to houbař, spousta
z nás si troufne z lesa přinést jen
několik málo druhů hub, které
dokonale zná. Na druhé straně
je však i mnoho hazardérů,
kteří své mykologické poznatky
čerpají z pověr či zastaralých
atlasů hub. Přitom stačí jen
málo a jedlé houby můžete na-

Vinice Máchalka na Proseku
vás zve 28. a 29. května
2022 na prohlídku spojenou
s možností ochutnat vína
z Máchalky v rámci letošní
akce Pražské vinice. A pokud vám to nevyjde, můžete
na lahodný mok z Máchalky
přijít od května každou sobotu mezi 14-18 hodinou. Více
na www.machalka.cz red
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MIKROBIOM, NÁŠ DRUHÝ MOZEK
Praktický workshop týkající se
vhodné stravy, kterou je potřeba správně pečovat o svou imunitu a střevní mikrobiom.
Z průzkumů vyplývá, že polovina lidí nejí zdravě. A přitom 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 výzkumy ukazují, že také výrazně ovlivňuje naše psychické
funkce a citovou stabilitu. Náš
mikrobiom totiž komunikuje
s centrální nervovou soustavou a podílí se na správném
vyhodnocování podnětů naším mozkem. Střevní bakterie
tak ovlivňují naši náladu, jednání a paměť.
Kdy: pondělí 16. května
18.00–20.00
Cena: 350 Kč

Cirkomotorika

POMOC KINEZIOLOGIE
PŘI PROBLÉMECH UČENÍ DĚTÍ
Přednáška
Metoda One Brain. Zaměříme se na jednoduchá cvičení
a praktické ukázky, které pomohou zlepšit schopnosti dětí
v učení. Probereme techniky
snižování stresu bez bolesti
a negativních emocí. Pokusíme se pochopit, jak pomoci
dětem k okamžité pozitivní
změně v učení, tak aby z ní
načerpalo sebevědomí pro
další učební proces.
Kdy: čtvrtek 19. května 18.00–
20.00
Cena: 350 Kč
HOUBY PRAHY A OKOLÍ
Mohlo by se zdát, že při procházkách po našem hlavním
městě a po jeho periferiích
můžete najít leda tak houby.
A právě proto je tu naše nová
houbařská přednáška. Upravovaná veřejná zeleň, parky,
staré sady, zahrady nebo nedaleký Český kras… Všechna tato
místa nabízí téměř po celý rok
skvělé podmínky pro mnoho
druhů zajímavých jedlých,
nejedlých i jedovatých hub,
z nichž některé patří i k velmi
vzácným druhům. Naučte se je
nalézat a poznávat.
Kdy: čtvrtek 26. května 17.30–
19.30
Cena: 250 Kč

WELLBEING – CESTA
KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU
Workshop zaměřený na pět
klíčových pilířů vedoucích
k naší vnitřní vyrovnanosti:
smysluplnost, zdraví, vztahy,
ﬁnance a komunitu. Dnešní
digitální svět s sebou nutně
nese zrychlující se životní tempo, často nesprávný
životní styl, stres a obavy.
Na přednášce se zaměříme
na jednotlivé zmíněné oblasti
a pokusíme se objevit nové
návyky pro šťastnější a naplněnější život.
Kdy: čtvrtek 9. června
18.00–20.00
Cena: 350 Kč
Text a ilustrační foto: dg

INFO

Mozaikové workshopy
TVOŘENÍ PRO CELOU
RODINU
umělecké workshopy
Korálková mozaika bez spárovaní nebo zaspárovaná –
lepení korálků na dřevěnou
destičku, případně i s následným zaspárováním.
Kdy: pondělí 9. května
15.45–16.45 (rodiče s dětmi
3–8 let)/17.00–19.00 (děti
9+, dospělí)
Cena: 200 Kč/400 Kč
MOZAIKOVÝ KVĚTINÁČ
S KERAMICKÝMI STŘEPY
Originální květináč ozdobený mozaikovou technikou s využitím starých či
rozbitých obkladaček či
dlaždic. Štípání, lepení,
spárování.
Kdy: pondělí 23. května
17.00–21.00
Cena: 850 Kč

Pečení kváskového chleba

Ochutnejte vína
z Máchalky

20

cházet a bezpečně identiﬁkovat
v přírodě prakticky po celý rok.
Na naší přednášce se dozvíte,
jak svůj houbařský obzor zásadně rozšířit, a zbavíte se zbytečných obav z nebezpečných
otrav. Zjistíte, kam a kdy se
na jaké houby vypravit, a dostanete odpovědi na nejčastější
otázky z českých mykologických poraden. Na závěr bude
prostor na diskuzi a individuální dotazy.
Kdy: čtvrtek 12. května 17.30–
19.30
Cena: 250 Kč

Vlastnoručně pečený chleba prý chutná nejvíce.
Zkuste si to v Obecním domě ve Vysočanech.
Zaděláte těsto (každý na svůj
vlastní chléb), ochutíte pomocí semínek a oříšků a upečete
jej – ideálně v remosce, případně v troubě. Během čekání
si uvaříte kyselo.
Kdy: čtvrtek 2. června 17.30–
20.30
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4
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Pro bližší informace sledujte webové
stránky a facebook
Divadla Gong nebo se
rovnou ptejte na recepci Obecního domu
ve Vysočanech (kurzy@divadlogong.cz,
777 853 883).
Text a ilustrační foto: dg
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Rokytka

þíslo
5/2022
âíslo 2/2012

RoãníkLX
L

Roÿník

VLASTIVĚDNÝ
ZPRAVODAJ

Uliþník Prahy 9

679
455
197

po slouþení þtyĜ pražských mČst (1784) poþínaje 27. Ĝíjnem 1787 jako nutný doplnČk k domovním þíslĤm. Ta byla v monarchii zavedena

Uliþník, jehož autory jsou Miroslav FronČk a Tomáš Portlík, mimo standardního popisu názvĤ
všech ulic Prahy 9 je doplnČn mnoha fotogra¿emi z terénu a osobností. Obsahuje nČkolik historických pohledĤ na území Prahy 9, aby byl zĜejmý vývoj tČchto lokalit. Podklady pro tuto knihu
poskytla Místopisná komise Rady hl. m. Prahy
a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

NejnovČjší knihou o Praze 9 je Uliþník. Není však jen pouhým rejstĜíkem ulic
mČstské þásti Praha 9, ale také výletem do její historie, protože jména mnoha
ulic jsou spjata s osobnostmi z dávnČjší þi ménČ dávné historie.

„Neznám nikoho, kdo by nevČdČl, podle koho se
jmenuje ulice Kolbenova nebo Ivana Hlinky, ale
ulice v Praze 9 jsou pojmenovány podle mnoha
dalších zajímavých, byĢ ne tolik známých osobností,“ uvádí starosta Mý Praha 9 Tomáš Portlík, který je – jako patriot Prahy 9, jenž se tady
narodil, strávil tu celý život a na devítce vychovává i své dČti – spoluautorem Uliþníku.
Jiné názvy ulic odkazují na místopis (Na BĜehu, Stoupající), další vznikly spontánnČ, napĜ.
podle druhu výroby, jež v daném místČ probíhala, nebo podle veĜejných budov, které se tam
nacházely (Lihovarská, OceláĜská, Špitálská).
Kapitolou samou o sobČ jsou pojmenování
na sídlištích. Devítkové severní sídlištČ nese
jména podle severoþeských mČst (ýeskolipská,
Litvínovská). Chcete-li pĜijít na kloub dalším
názvĤm ulic Prahy 9, zalistujte Uliþníkem.

Letem historií pojmenovávání ulic
Vznik systematických orientaþních systémĤ
je þasován do 13. století, kdy mČsta získávají
samosprávní charakter a seskupení obydlí se projevuje vznikem ulic a rynkĤ. Jako
názvy bývaly použity starší místní názvy pocházející z 11. a 12. století. Rynky dostávaly
jména podle místního názvu, ulice podle
úþelu nebo Ĝemesel, zasvČcení kostela nebo
kláštera, podle budov v ulici, popĜípadČ podle národnostního složení obyvatel ulice.
Názvy ulic byly po staletí pouze zvykovou záležitostí, pevnČ kodi¿kovány a povinnČ oznaþeny byly až v dobČ osvícenského absolutismu. V Praze jsou názvy ulic úĜednČ zavedeny
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ROKYTKA Zpravodaj obþanského
sdružení VlastivČdný klub Prahy 9
Rokytka vychází jako samostatná pĜíloha
mČsíþníku Devítka, vydávaného Mý Praha 9
Adresa redakce: VlastivČdný klub Prahy 9,
mČstská þást Praha 9,
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vysoþanská ulice
Vysoþany, kdysi ves, od roku 1902 mČsto, roku 1922 pĜipojeny k Praze. Ulice nese název
od svého vzniku v roce 1968. Jedná se o hlavní silniþní tah spojující Prosek a Vysoþany.
Vysoþany jsou stará osada, která je zmiĖovaná již v listinČ kladrubského kláštera z roku 1239.
Jejich název byl odvozen od polohy vysoko se nacházejícího místa. Ve 14. století je zde doložen poplužní dvĤr i jiné dvorce. Na konci 15. století byla þást vsi v držení špitálu sv. Pavla
v dnešním KarlínČ, þást náležela kostelu sv. ApolináĜe na Starém MČstČ. Tehdejší rozsáhlé
vinice dokládá i þást mČstského znaku Vysoþan – tĜi zelené pahorky s vinnou révou a hrozny.
V 17. století patĜila þást Vysoþan ýernínĤm, pozdČji TrauttmansdorɣĤm. JeštČ na poþátku
19. století byly Vysoþany pČknou obcí se starou tvrzí (vybudována v 15. století) a množstvím
zahrad. Brzy však došlo ke zprĤmyslnČní, které tuto idylickou ves promČnilo ve þtvrĢ komínĤ
a továren. Již pĜed rokem 1850 byl zde založen cukrovar, další továrny vznikly hlavnČ po roce
1872, kdy byla postavena železnice a roku 1896 byla vybudována Kolbenova továrna.

Rokytka

Rubeška
Rubeška je zlidovČlý název Rubešovy ulice.
Odlišuje ulici ve Vysoþanech od Rubešovy
ulice na Vinohradech. František Jaromír
Rubeš (1814-1853) byl básník a humorista.
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Ulice E. Klímy v 60. letech minulého století, dnes
Freyova. Pohled smČrem k dnešnímu námČstí OSN.

V ulicích devítky
V Uliþníku najdete jmenný seznam ulic Prahy 9,
ale i jejich rozdČlení podle katastru – HloubČtín,
HrdloĜezy, LibeĖ, Prosek, StĜížkov a Vysoþany,
nebo jejich rozdČlení podle toho, co k pojmenování inspirovalo – jména státĤ, mČst a obcí,
osobností, názvy rostlin, pomístní jména apod.
V Rokytce nabízíme malou ochutnávku informací z Uliþníku Prahy 9 a v archivu Mý
Praha 9 jsme si pĤjþili fotogra¿e, které
v knize nenajdete a které ukazují jednotlivé
ulice v rozmezí desítek let..

Další hromadné pĜejmenovávání þekalo þeská mČsta s poþátkem (1939) i koncem (1945)
nacismu a s poþátkem (1948) a koncem
(1989) komunistického režimu.
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Rokytka

Pod Krocínkou
Krocínka byla pĤvodnČ vinice staromČstských mČšĢanĤ KrocínĤ z Drahobejle, pozdČji usedlost þp. 68. Ulice Pod Krocínkou nese název podle polohy od svého vzniku v roce 1925.

po roce 1770 a ukázalo se, že orientaþní funkci
plnila hĤĜe než dosavadní domovní znamení.
ÚĜedním zavedením byly všechny dosavadní názvy dĤslednČ ponČmþeny. Ostrovy,
mosty a nábĜeží byly od poloviny 19. století
pojmenovány podle pĜíslušníkĤ habsbursko-lotrinské dynastie a byly zavedeny tĜi
názvy podle purkrabího Chotka.
Rok 1848 pĜinesl vlnu názvĤ þeských a vlasteneckých a pĜekladĤ do þeštiny.
V roce 1857 vyšlo císaĜské naĜízení o pojmenování ulic a zavádČní domovních þísel podle ulic (orientaþní þísla).
8. Ĝíjna 1868 se sbor pražských obecních starších usnesl oznaþit pražské ulice jednotnými
nČmecko-þeskými plechovými tabulemi.
Koncem 19. století pĜibývalo v Praze i okolních mČstech (Žižkov, Vinohrady, Nusle)
vlastenecky zamČĜených názvĤ. Národnostní spory kolem pojmenování ulic se vyhrocovaly, až po soudních sporech bylo 20. dubna 1894 vyhláškou rozhodnuto o nahrazení
dvojjazyþných tabulí þeskými v celé Praze.
Po roce 1918 došlo k silné vlnČ pĜejmenovávání ulic a námČstí – odstraĖovaly se symboly Rakouska, v Praze navíc duplicitní názvy
po vzniku Velké Prahy. V roce 1920 zaþal
platit zákon þ. 266 o názvech mČst, obcí,
osad a ulic, jakož i oznaþování obcí místními
tabulkami a þíslování domĤ.
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Sokolovská
Sokolovo, ukrajinské mČsto, u nČhož se 8. bĜezna 1943 odehrála jedna z krvavých bitev
2. svČtové války. Bitvy se úþastnila také þs. vojenská jednotka, kterou vedl kapitán Otakar
Jaroš.
Ulice vznikla poblíž nové brandýské silnice založené poté, co byla vystavČna nová PoĜíþská
brána. Roku 1845 k ní byla pĜipojena i libeĖská þást a roku 1900 vysoþanská þást, které se
do té doby Ĝíkalo Liberecká silnice.
Název Hlavní silnice (1817-1841) nesla ulice od založení Karlína. Již v té dobČ šlo o hlavní
komunikaci. Odtud také toto pojmenování.
Královská tĜída se ulice jmenovala v letech 1841 až 1948. Roku 1836 ulicí procházel smČrem
od Invalidovny korunovaþní prĤvod na Pražský hrad, který byl uspoĜádán u pĜíležitosti korunovace rakouského císaĜe Ferdinanda Dobrotivého na þeského krále. Ulice byla na pamČĢ
této události pĜejmenována.

PodČbradská
Ulice se jmenuje podle lázeĖského mČsta PodČbrady, ležícího východnČ od Prahy na Labi.
PĤvodnČ mČla PodČbradská ulice dvČ þásti, vysoþanskou (PodČbradova) a hloubČtínskou
(PodČbradská, do roku 1925 Hlavní). V roce 1948 byly tyto dvČ þásti spojeny a ulice byla
pojmenována PodČbradská.
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Pojďte ven s Markétou Wolfovou
Na výstavě v Plzeňce U Brabců na starém Proseku, která začíná 1. května 2022, představí
Markéta Wolfová svůj akvarelový herbář a také krajinu na plátnech malovanou olejem.
Markéta Wolfová se narodila
18. února 1970 v Poličce
a nyní žije v Káraném. Výtvarnému umění se plně
věnuje čtyři roky, poté co
vypustila do světa své čtyři
odrostlé děti a otevřel se jí
větší prostor pro vlastní záliby. Zajímá se o historii a tradice, má ráda stará řemesla.
Ve volných chvílích háčkuje
a plete. Rozsah její tvorby
je široký, v současnosti je
na prvním místě jejího zájmu
akvarel. Pro Markétu je to
jedna z nejtěžších výtvarných
technik, kterou si nesmírně
oblíbila. Maluje pro radost,
jejími oblíbenými modely
jsou ptáci a připravuje vydání
herbáře.

Z akvarelového herbáře

Nezůstává jen u akvarelu,
má ráda i olejomalbu a oblíbenými motivy je krajina jejího domova. Miluje vyjížďky

Květen U Brabců
Plzeňka U Brabců na starém Proseku hostí v květnu výstavu
akvarelů a olejomaleb a chybět nebudou ani koncerty.
Vstup zdarma.
Rezervace míst na telefonu
602 283 023.
Kapacita sálu je omezena,
změna programu vyhrazena.

1. 5. 2022 17.30-19.30 hodin
HOCH ME 5
pop rock
Zahájení výstavy Markéty
Wolfové „Pojď se mnou ven“

Na cestu do Afriky
i za pohádkovými bytostmi

do plenéru, toulá se krajinou,
sbírá byliny, pozoruje ptáky
a hledá inspiraci v přírodě.
Od dětství je s přírodou plně
spojena, byliny, jež zná, používá k léčení sebe i svých
blízkých. I proto jsou její herbářové listy tak dokonalé.
Tvorba je pro Markétu odpočinek i relaxace, zklidnění.
Je to její způsob meditace, při
němž něco krásného vzniká.
Naučila se být plně soustředěná na to, co právě dělá,
a využít každou minutu svého
času. Tvoření má pro ni i další
dimenzi, tou je ohlas na její
obrazy. Jak sama říká: „S pokorou a láskou mě naplňuje
pocit štěstí, že práce, kterou
vkládám do procesu tvorby,

akvarely a olejomalby, prodejní výstava

Markéta Wolfová

oslovuje lidi kolem mě. Že mé
obrazy nacházejí své majitele
a přináší radost.“ TaDol, foto: archiv
Markéty Wolfové

23. 5. 2022 19-21 hodin
„logArytmy Jazz“
jazzové standardy

9. 5. 2022 19-21 hodin
Pepa Pilař & Classic rock
and Roll Band
klasické rokenroly padesátých
let

26. 5. 2022 17-18 hodin
Škola tance pro všechny
závěrečné vystoupení dětských kurzů

16. 5. 2022 19-21 hodin
František Albrecht,
harmonikář
lidové písně

30. 5. 2022 19-21 hodin
Tomáš Karmazín, kytarista
česká a slovenská populární
hudba TaDol

V Edu Bubo se připravují na léto
V parku Podkovářská v Edu Bubo klubu je stále pěkně rušno.

Za zábavou i poučením se vydejte na akce Domu dětí a mládeže Praha 9, Měšická 720/2.
Prosecký park
Přátelství se
1. května 2022
od 14 hodin opět
promění v jedno
velké cestovatelské dobrodružství. Letos
se můžete vydat
na Cestu do Afriky. Zájemce čeká
návštěva safari,
stavba velké pyramidy, projížďka
na loďce po Nilu,
nošení nákladu
na hlavě, ale hlavně se seznámí se zvláštnostmi Afriky.
Dále je připraveno luštění hieroglyfů a skákací loď podobná té, na níž Vasco da Gama
KVĚ TEN
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poprvé obeplul
Afriku a dostal
se jako první
Evropan po moři
do dnešní Indie.
Lesopark Havraňák 22. května 2022 od 15
do 18 hodin ožije
pohádkovými
postavami. Vydejte se společně
s dětmi poznávat
různé pohádky
a plnit úkoly
od pohádkových
bytostí. Na akci je nutné se
předem registrovat v informační kanceláři DDM nebo
na webových stránkách DDM.
mba

V březnu si malí i větší objevitelé
mohli nazdobit vajíčko a vynést
Morenu do řeku. Kluci a tatínkové zase pletli pomlázku. První
květnový den v parku startovaly
k odletu čarodějnice a bříška si
všichni naplnili buřtíky, společně opečenými na ohni. V plné
přípravě je kromě dalšího i oblíD EV Í T K A

/
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bená Pohádková louka. Na letní
prázdniny objednali v Edu Bubo
klubu sluníčkové počasí a pro
děti připravují příměstské tábory se spoustou zábavy a dobrodružství. Nezapomeňte proto
sledovat web www.edububoklub.cz a facebook, ať vám něco
zajímavého neuteče. Text a foto: mvp
M Ě S T S K É

Č Á S T I

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

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

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit
a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové problematiky a problematiky mezilidských vztahů. Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ
Praha 9, Sokolovská ulice 14/324, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).
Termín: 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6. 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.

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

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

Termíny: 18. 5., 15. 6. 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.

PRO RODIČE

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

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

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

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

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

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

S VAT Y N Ě K R I S TA K R Á L E

EVANGELICKÁ CÍRKEV

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

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

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

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

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

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

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

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

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

K V Ě T E N
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Sběr použitého
potravinářského oleje
Pro sběr potravinářského oleje a tuku slouží speciálně upravené plastové sběrné nádoby zelené nebo černé s růžovým
víkem o objemu 120 litrů.
Nádoby slouží k umísťování
použitého potravinářského
oleje a tuku, a to pouze v použitých PET lahvích nebo
jiném plastovém obalu. Nepoužívejte skleněné obaly,
igelitové tašky a igelitové
sáčky.
Do nádob nepatří minerální oleje, barvy a rozpouš-

tědla. Sklo, igelitové sáčky,
plechové obaly, minerální
oleje znemožňují zpracování
a v případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen
a nádoby odvezeny.
Olej je také možné odvézt
do sběrného dvora nebo využít
mobilní sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů. 

Velkoobjemové kontejnery
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK)
zajišťuje firma AVE Pražské komunální služby s.r.o. Objemný
odpad či bioodpad mohou občané celoročně bez omezení odkládat také ve všech sběrných dvorech v Praze nebo si mohou
pořídit vlastní nádoby na bioodpad.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY KVĚTEN
datum
7. 5.

počet VOK
2

14. 5.

2

21. 5.

2

28. 5.

2

datum

počet VOK

KDE NAJDETE SBĚRNÉ NÁDOBY NA POUŽITÝ
POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ A TUKY?

Lovosická 661/1 (č. 9/061)
Jablonecká 365/11 (č. 9/063)
Granitova (č. 9/067)
Nademlejnská x K Náhonu (č. 9/079)
Teplická 274/32 (č. 9/087)
U Smetanky (č. 9/097)
Vysočanská 554/69 (č. 9/117)
Novoborská 371/10 (č. 9/120)
Zakšínská 571/8 (č. 9/123)
Poděbradská x Podkovářská (č.
9/127)
Poděbradská x Kabešova (č. 9/130)
Klíčovská (č. 9/153)
Strnadových (č. 9/164)
Svatošových (č. 9/168)

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

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

Novoborská 371/10

Drahobejlova 956/51

Novoborská 620/27

Habartická 500/48

Novoborská 649/9

Hrdlořezská 366/14a

Odlehlá 321/67

Jablonecká 708/30

Paříkova 354/5

Jablonecká 714/40

Pešlova 341/3

Jablonecká 718/3

Pešlova 356/12

Klíčovská 293/20

Pod Strojírnami 707/13

Kovanecká 2295/9

Poděbradská 777/9

Kovářská 1414/9

Podvinný mlýn 2126/1

Kovářská 978/25

Podvinný mlýn 2281/12

Kytlická 764/33

Prosecká 681/119

Lihovarská 1093/10

Rubeška 383/4

Litvínovská 286/15

Skloněná 551/12

Litvínovská 518/40

Střížkovská 550/33

Lovosická 661/1

Vysočanská 233/93

Na Harfě 935/5d

Vysočanská 554/69

Na Rozcestí 1328/8

Vysočanská 572/41

Na Vysočanských vinicích 824/8

Vysočanské nám. 218/4

nám. Na Balabence 1433/8

Zakšínská 571/8

KVĚ TEN
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stanoviště
Vysočanská 85/546

9:00 – 13:00

Pod Strojírnami

8:00 – 12:00

Jetřichovická proti č. 10

9:00 – 13:00

Pískovcová

8:00 – 12:00

Veltruská x Litvínovská

9:00 – 13:00

Měšická x Novoborská

8:00 – 12:00

Lihovarská u č. 11

9:00 – 13:00

Jablonecká x Šluknovská

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY ČERVEN

4. 6.

11. 6.

18. 6.

25. 6.

čas

2

2

2

2

stanoviště

8:00 – 12:00

Novoborská x Vanrsdorfská

9:00 – 13:00

Vysočanská 113/243

8:00 – 12:00

Habartická – parkoviště u objektu 496-503

9:00 – 13:00

Jablonecká u č. 715/9

8:00 – 12:00

Kovanecká x Podvinný mlýn

9:00 – 13:00

Vysočanská 39/576

8:00 – 12:00

Nad Krocínkou x Obvodová

9:00 – 13:00

K Lipám x Chrastavská

INZERCE

www.veletrhvedy.cz

VELETRH
VĚDY
NEJVĚTŠÍ VĚDECKÁ UDÁLOST V ČR!

2.—4. 6. 2022
PVA EXPO PRAHA

VSTUP ZDARMA

SC-501158/01

Veltruská 608/4 (stanoviště č. 9/002)
Litvínovská 518/40 (č. 9/004)
Vysočanská 240/107 (č. 9/009)
Zubrnická x Libočanská (č. 9/021)
Kovanecká (č. 9/029)
Staromlýnská (č. 9/030)
Čihákova (č. 9/031)
Lihovarská (č. 9/037)
Drahobejlova u stanice metra Českomoravská (č. 9/039)
Skloněná x Novovysočanská (č.
9/041)
Jablonecká 714/40 (č. 9/044)
Pešlova x Paříkova (č. 9/051)
Pod Strojírnami (č. 9/052)

čas
8:00 – 12:00
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Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů
Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů je zdarma pro občany s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.
Odpad musí být předáván
v takovém stavu, aby nedocházelo k poškození životního
prostředí či ohrožení zdraví
obsluhy vozidla. Zejména kapalné odpady musí být
předány v pevně uzavřených
nádobách.
Svozové vozidlo v některých
případech nemusí – z nejrůznějších důvodů – stát vždy
na stejném místě. Proto je nutné zkontrolovat, zda svozové
vozidlo nestojí v blízkém okolí
od dané zastávky. V případě,
že svozové vozidlo nenaleznete
na příslušné zastávce podle
harmonogramu, kontaktujte
řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 739 412 393 nebo
604 705 036. Mobilní svoz zajištují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit,

v jaké městské části a zastávce
svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude
danou trasu svážet. Z tohoto
důvodu se může stát, že budete
muset kontaktovat obě telefonní čísla.

Trasa A

zastávka

po-pá

so

křižovatka ulic K Šafránce x Na Pokraji

15.00-15.20

8.00-8.20

10. 5.

křižovatka ulic Mimoňská x Verneřická
(za poštou)

15.30-15.50

8.30-8.50

7. 6.

křižovatka ulic Letňanská x Klíčovská

16.00-16.20

9.00-9.20

9. 8.

křižovatka ulic Špitálská x Prouzova

16.40-17.00

9.40-10.00
10.10-10.30

12. 11.

6. 9.

V rámci mobilního sběru je
možné odložení těchto druhů
odpadů:
Nebezpečné: rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry),
olej a tuk s nebezpečnými
vlastnostmi, barvy, tiskařské
barvy, lepidla, pryskyřice,
detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva
Ostatní: jedlý olej a tuk
(v uzavřených PET lahvích)

Trasa B
27. 8.
20. 7.

ul. Drahobejlova (u stanice M Českomoravská)

17.10-17.30

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

zastávka

po-pá

so

křižovatka ulic Jahodnická x Smrková

15.00-15.20

8.00-8.20
8.40-9.00

křižovatka ulic Paříkova x Pešlova

15.40-16.00

křižovatka ulic Kovanecká x Podvinný mlýn

16.10-16.30

9.10-9.30

křižovatka ulic Pískovcová x Kopečná

16.40-17.00

9.40-10.00

křižovatka ulic Litoměřická x Vysočanská

17.10-17.30

10.10-10.30

ul. Vysočanská 243

17.40-18.00

10.40-11.00

křižovatka ulic Jablonecká x Jiřetínská

18.10-18.30

11.10-11.30

křižovatka ulic Zárybská x Ctěnická

18.40-19.00

11.40-12.00

Co chcete vědět o Metropolitním plánu
Výstava nově připravovaného územního plánu Prahy – Metropolitního plánu se koná od 26. dubna do 30. června v Centru
architektury a městského plánování (CAMP). V Praze 9 bude k vidění 26. až 28. května 2022 na Harfě.
Vystavovaný plán obsahuje
zapracované připomínky
od veřejnosti, které se sbíraly
v rámci společného jednání v roce 2018. Výstava má

dvě části – vysvětlení pěti
základních principů plánu
a samotné vystavení výkresů.
Na místě se můžete zeptat
na konkrétní věci přímo

zpracovatelů plánu i podat
připomínku.
V rámci informační tour
po městských částech se lze
s navrhovaným Metropolitním

plánem v Praze 9 blíže seznámit od 26. do 28. května 2022
v obchodním centru Harfa,
Českomoravská 2420/15a,
Praha 9. red

INZERCE

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

RYCHLE
A PRECIZNĚ

775 065 565

zadosti@dsvysocany.cz

Mytí oken, čištění
koberců, sedaček
a čalouněného nábytku

Tel.: 737 017 035

Inzerce v Devítce
Jaroslav Harviš, telefon: 734 505 923
e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
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Hodinář sběratel koupí veškeré hodinky,

SC-501159/01

www.dsvysocany.cz
601 526 025

SC-500705/06

'RPRYVHQLRUı9\VRÏDQ\
Bassova 14, Praha 9

SC-500748/05

GRPRYVH]YO£ģWQ¯PUHŀLPHP
specializace na Alzheimerovu
chorobu a demenci
vhodné i pro imobilní klienty

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz
mob. 602 386 895
hodiny, budíky, mechanické natahovací
i nefunkční a poškozené náramkové i kapesní,
české, ruské i světové PRIM, OMEGA, LONGINES,
ORLIK, SPARTAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA,
ZENITH, ROLEX, LEMANIA, MOVADO, CERTINA,
SEIKO, HEUER i jiné. Koupím též drahé zlaté
hodinky v jakémkoliv stavu. Koupím i celou
pozůstalost po hodináři, hodinky, součástky,
nářadí, sklíčka plastová i skleněná, soustruh
apod. Po telefonické dohodě s Vámi přijedu
kamkoliv nebo můžete Vy ke mně.
Slušné a seriozní jednání. Tel. 777 311 101

SC-500945/03

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

SC-500799/05

3ĚΖ-Θ0129./Ζ(17<

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

www.ceskydomov.cz
K V Ě T E N

2022

O H L É D N U T Í

Ukliďme Česko, ukliďme Prahu 9 Budky pro sýkorky, lejsky a brhlíky
K celostátnímu projektu Ukliďme Česko se MČ Praha 9
připojila již o týden dříve. Jejím cílem bylo uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek.

V Praze 9 letos dobrovolníci
včetně radních z deváté městské části společně uklízeli
26. března v parku Zahrádky
a v parku Malletova. O hlavním
jarním úklidovém dnu, který
byl letos vyhlášen na sobotu 2. dubna, se dobrovolníci
na devítce sešli v Proseckých
skalách a u Vysočanského rybníčku pod estakádou.
Na všech místech byly
k dispozici rukavice a pytle
na odpad a vysočanská rad-

nice zajistila odvoz sebraného
odpadu.
„Dobrovolnické úklidy podporujeme v průběhu celého
roku. Na vysočanské radnici
se mohou zájemci kdykoliv
domluvit na výdeji rukavic
a pytlů a také na místě, kde
pytle naplněné odpadem nechají, abychom zajistili jejich
odvoz,“ říká radní MČ Praha 9
Jan Poupě.
Kontakty: ﬁalam@praha9.cz,
tel.: 283 091 369 red

Podpořit proseckou přírodu se ještě před začátkem jara
rozhodlo deset dětí, které se sešly na akci „Vyrob ptáčkům
z proseckých skal budku“.

Akce proběhla 26. února
v Kulturním a rodinném centru Knoﬂík v Jablonecké ulici.
Po stručném ornitologickém
úvodu se děti rozdělily do čtyř
skupinek a odvážně se pustily do měření, řezání, vrtání
a šroubování. Výsledkem
jejich odhodlání a zručnosti
byly ke konci odpoledne čtyři
krásné pevné budky pro sýkorky, lejsky a brhlíky. Do terénu na stromy byly umístěny
následující sobotu.
Pokud byste se chtěli podívat, zda je letos ptačí obyvatelstvo proseckých skal
využívá, můžete je zkusit najít
v okolí cesty od zahrádkové

osady dolů k prameni Pekařka.
Všem stavitelům i jejich
rodičům jménem ptáčků děkujeme!
Text a foto: Šimon Dittrich, za KS Praha Prosek

Senioři z Prahy 9 navštívili rozhlednu Cibulka
Po měsících utlumených aktivit způsobených nepříznivou epidemiologickou situací v souvislosti s covidem-19 se senioři
z Prahy 9 v polovině března opět mohli společně vydat na jednu z oblíbených komentovaných vycházek. Tentokrát do lesoparku
Cibulka, kde se nachází stejnojmenná rozhledna.
Téměř padesátka zájemců, z nichž někteří lokalitu
v pražských Košířích doslova objevili, si pochvalovala
slunečné jarní počasí, a především výklad průvodkyně
Pavly Lešovské. Ta historická
fakta dovedně zpestřovala zajímavostmi o místu i o lidech,
kteří zde na usedlosti žili.
„Procházky i setkávání se
při jiných příležitostech mi
hodně chyběly,“ přiznala
paní Hana a její sousedka
Věra doplnila: „Ráda sem
chodím, protože tu vládne
příjemná a přátelská atmosféra a organizace je vždy
na jedničku.“
KVĚ TEN

2022

Renáta Píchová z oddělení
kultury Úřadu MČ Praha 9,
která aktivity pro seniory
z devítky v rámci Vysočanských „V“ organizuje již 18 let,
všechny na místě ubezpečila,
že připravuje další vycházky,
výlety, koncerty a divadelní
představení. Text a foto: Jana Vargová
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Pomoc Ukrajině v Knoﬂíku
V kulturním a rodinném centru Knoflík v Jablonecké ulici na Proseku se hned od prvních hodin
války na Ukrajině zapojili do pomoci potřebným.
Od prvních dnů války se tu
konala ve spolupráci s Češi
pomáhají materiální sbírka.
Stejně tak se díky drobným při
placení a realizaci průběžného
swapu podařilo na účet Ukrajiny poslat bezmála 40000 Kč. Je
třeba poděkovat mnoha lidem
z Prahy 9 i okolí. Jste úžasní.
Od 8. března 2022 je v Knoflíku otevřený česko ukrajin-

ský klub – každý všední den
od 9 do 16 hodin. Díky za pomoc s realizací i fungováním
radnici Prahy 9 a Skautskému
institutu, resp. jeho dobrovolníkům a dobrovolnicím.
Po dohodě s fajn partou
studentů školy Litvínovská
600 jsme uspořádali sbírku
sportovních potřeb, knih
a školních potřeb. Cíleně

a konkrétně ji předáváme potřebným.
V Kavárně Knoﬂík lidé kupují
„zavěšené“ kafe a lekce, a tak
se stává, že třeba káva zadarmo
od neznámého člověka smutnému člověku rozjasní den.
Každý čtvrtek se koná za padesát korun lekce Češtiny pro
cizince, vždy na dané téma. Je
pro všechny, kteří potřebují

S Knoﬂíkem na příměstské tábory
Na letní příměstské tábory můžete své děti přihlásit už teď.
Přihlášky a informace: www.centrumknoﬂik.cz, akce@centrumknoﬂik.cz
nebo tel.: 702 009 452, 605 806 230.

turisty. Každý den někam dojdeme, dojedeme a poznáme nová místa

Hlavně, že jsme na vzduchu
Termín: 11.-15. 7., 22.-26. 8.
Cena: 3100 Kč/2600 Kč (sourozenec)
Strava: vlastní
Věk: 4-12 let
Lektoři: Eliška Kasinová, Marcela Tůmová
Program: turistický tábor pro malé i větší

Hledáme písničku
Termín: 18.-22. 7., 15.-19. 8.
Cena: 3800 Kč/3300 Kč (sourozenec)
Strava: zajištěna (2x svačina, oběd, pitný
režim)
Věk: 4-8 let
Lektoři: Johanka Kopačková, Marcela
Tůmová

nakouknout do tajů češtiny.
Konají se také otevřené lekce
hudební, sportovní i tvořivé.
Velikou radost přineslo tradiční sousedské pečení buřtů,
akce světlo pro Mariupol, vynášení Moreny a další.
Knoﬂík děkuje všem svým
podporovatelům a spřízněným
duším.
Za tým Knoﬂíku Eliška Kasinová

INFO
Veškeré info k programům a akcím,
možnosti podpory a pomoci najdete přímo v Knoﬂíku, Jablonecká 723/4 nebo
na mailu recepce@centrumknoﬂik.cz

Program: potkání s hudbou a hudebním
světem, výtvarka, vycházky a spousta
legrace. Na závěr připravíme pro rodiče
malé vystoupení.

Časostroj
Termín: 25.-29. 7., 8.-12. 8.
Cena: 3800 Kč/3300 Kč (sourozenec)
Strava: zajištěna (2x svačina, oběd, pitný
režim)
Věk: 6-12 let
Lektoři: Johanka Kopačková, Marcela
Tůmová
Program: Každý den se posuneme v čase
a dozvíme se spoustu zajímavých věcí. Navíc
se naučíme písničku a něco si vyrobíme. mt

SC-500763/05
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Za sportem do UNYP areny v Podvinném mlýně
Association Club Sparta Praha z.s., UNYP arena, Kovanecká 2405/27, Praha 9, e-mail: rezervace@acsparta.eu.
22. 5. neděle
9.30-13.30: Turnaj Rugby U10,
RUGBY HŘIŠTĚ
17.00-19.00: Zápas Mezinárodní svaz mládeže, TRAVNATÉ HŘIŠTĚ
24. 5. úterý
z.16.00-20.00: Atletické závody, ATLETICKÝ STADION

1. 5. neděle
8.00-22.00: Taneční soutěž
Czech Dance Masters – zemské kolo Čechy, CENTRÁLNÍ
HALA a ST. TENIS a JUDO
9.30-15.00: Turnaj Rugby U12,
RUGBY HŘIŠTĚ
7. 5. sobota
8.00-20.00: Prague Floorball
Cup, CENTRÁLNÍ HALA
Zápas reprezentace Rugby
Česko x Lotyšsko, RUGBY
HŘIŠTĚ

29. 5. neděle
8.00-15.00: Závody Atletiky
Človíček, ATLETICKÝ STADION
30. 4.–1. 5. 2022
Taneční soutěž Czech Dance
Masters – zemské kolo Čechy
Street Dance
rf

8. 5. neděle
17.00-19.00: Zápas Mezinárodní
svaz mládeže, TRAVNATÉ HŘIŠTĚ
8.00-20.00: Prague Floorball
Cup, CENTRÁLNÍ HALA
14. 5. sobota
10.00-18.00: Taneční soutěž
Showtime dance, CENTRÁLNÍ
HALA
16. 5. pondělí
z.15.30-19.00: Atletické závody, ATLETICKÝ STADION

INZERCE

ŘEMESLNÉ PRÁCE

kovo - malíř - rekonstrukce
Komárovská 451/2
Praha 9, Horní Počernice

603 856 490
spilkajirka@spilkajirka.cz
www.spilkajirka.cz

Spilka Jirka

ÚVĚRY PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SVJ?
SAMOZŘEJMĚ.

+

myčka

zdarma

na kuchyňský
nábytek

Všechny informace o akci a její platnosti jsou zveřejněné
na stránkách www.kuchynskastudia.cz

KVĚ TEN

2022

Možnost mimořádných splátek zdarma.
Kontaktujte Vladislava Potočníka,
775 040 697, VPotocnik@obchod.rsts.cz
SC-500983/02

www.kuchynskastudia.cz
tel: 770 111 006

Splácení úvěru vám nastavíme na míru.

SC-500953/03

Sleva
-30%

SC-501101/01

výroba: brány, ploty, zábradlí, mříže,
konstrukce, pohony bran
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SC-501039/05

I N Z E R C E

HLEDÁME
Do našich řad přijmeme nové kolegy na pozice:
AUTOMECHANIK | AUTOTRONIK | DIAGNOSTIK

Co Vám můžeme nabídnout:
• zázemí jedné z největších rodinných společností v ČR
• garantovanou výši mzdy + variabilní složku dle výkonu

MECHANIKA

• roční odměny formou bodů do Cafeterie
• široký výběr beneﬁtů
• osobní přístup
• zajištění ubytování
• a další...

Jsme TU jedna rodina a těšíme se na Vás!
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MAGAZ Í N

M ĚS TS K É

SC-501140/01

e-mail: prace@tukas.cz
tel.: 724 518 519
web: tukas.cz/volna-mista
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SC-501138/01

Rozhodují
činy.
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