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ZAČÍNAJÍ PRÁCE NA STAVBĚ NOVÉ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY U ELEKTRY

DEVITKA
OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
SPORTOVIŠTĚ SK PROSEK PRAHA
ZŮSTÁVÁ SPORTOVCŮM, VÝBOR
PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ ZHMP ZAMÍTL
NÁVRH NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU

www.PRAHA9.cz
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Vinobraní ještě není,
přesto Máchalka slaví
TANEČNÍ
ŠKOLA

GALERIE 9:
MÁRIA
KUDASOVÁ

GONGALERIE
VYSOČANY

I N Z E R C E

Klinické centrum ISCARE
nabízí široké spektrum
zdravotních sluŀeb
jiŀ 26. rokem.
LéÏíme pacienty na 9 oddÝleních
a nabízíme špiÏkovou úroveĊ
poskytované péÏe
a krátké objednací termíny.

Ambulance proktologie

Centrum reprodukÏní medicíny
léÏíme neplodné páry, a to jak metodami léÏby
s vlastními pohlavními buĊkami, tak s buĊkami
darovanými
úspÝšností léÏby se ěadíme po celou dobu své
existence mezi pěední špiÏková zaěízení reprodukÏní
medicíny

Centrum andrologie
léÏíme muŀskou neplodnost, poruchy erekce, operace
zahnutí penisu Ïi implantace penilních protéz
poskytujeme komplexní andrologickou péÏi a nabízí
nejširší spektrum andrologických výkonı v ÎR

Centrum ortopedie
specializujeme se totální náhrady kyÏelního nebo
kolenního kloubu, artroskopické operace a chirurgii
ruky
provedeme pěes 1500 artroskopií a pěes 500
totálních náhrad kloubu roÏnÝ

léÏíme hemoroidy, marasky, anální fisury
poskytujeme standardní i akutní konzultace

Centrum revmatologie
léÏíme pacienty s revmatoidní artritidou, psoriatickou
artritidou a ankylozující spondylitidou (BechtÝrev)
aplikujeme biologickou léÏbu

Centrum ŀilní chirurgie
léÏíme všechny formy ŀilní nedostateÏnosti, vÏetnÝ
nejzávaŀnÝjších stádií (bércový věed)
nejmodernÝjší miniinvazivní metody léÏby, novÝ
metoda ŀilním lepidlem Vena Seal

Centrum plastické chirurgie
nabízíme široké spektrum zákrokı plastické
a estetické chirurgie
operace prsou, paŀí, stehen, oÏních víÏek, plastická
gynekologie, face-lift, neck-lift, otoplastika, výplnÝ
více neŀ 7500 spokojených pacientı od roku 2008

Centrum jednodenní chirurgie

www.iscare.cz
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laparoskopické operace napě. kýly Ïi ŀluÏníku, operace
hemoroidı
ambulantní vyšetěení, ve vÝtšinÝ pěípadı u nás strávíte
pouze 1 den
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PŘEČTĚTE SI

4–7 Z radnice

Vážení čtenáři,
Praha 9 bývá označována
za nejprogresivněji se rozvíjející část hlavního města.
Ne všichni jsou z nových
změn nadšeni. Mění charakter území nejen z urbanistického hlediska, ale
nesou s sebou i problémy
spojené s dopravou, místy
ve školských zařízeních
a podobně. O to důležitější,
i když mnohdy velmi těžké
je chránit to, co se osvědčilo.
Denně to máme na mysli při
našem rozhodování o tom,
kam devítka směřuje. Důležité pro nás bylo například zachovat geny starého
Proseka v podobě záchrany
budovy U Brabců. Důležité
je pro nás zachránit sport

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.

na Proseku a udělali jsme
všechno proto, aby se žádné
pozemky SK Prosek Praha
nezměnily na stavební. Důležité pro nás bylo udržet
zelené plochy na proseckém
sídlišti a místo megalomanské výstavby tu vzniká nová
část parku Přátelství. Nebo
zachovat přírodu kolem
říčky Rokytky, Třešňovku
v Hrdlořezích, kam můžete přijít na třešňobraní,
či vrátit do Prahy 9 tradici
vinařství, takže teď v červnu
oslavíme pětadvacáté výročí znovuobnovení vinice
Máchalka. A stejně důležité
pro nás je zajištění veřejné
občanské vybavenosti. O to
víc nás těší, že po letech úsilí

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
majkakurkova@gmail.com, tel.: 603 895 818
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a fotograﬁe rádi uvítáme na e-mailu:
redakcedevitky@praha9.cz nebo
na poštovní adrese městské části Praha 9.
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konečně začínají stavební
práce na základní a mateřské škole U Elektry ve Vysočanech.
Tomáš Portlík, starosta MČ Praha 9
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INZERCE

MONTÁŽNÍ SERVIS, KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE

- montáž zahradních domu a markýz - terasy wpc - pokládka podlah, koberců a pvc - montáž
kuchyní - elektrikářské práce - instalatérské práce - zámečnické práce - montáž sanity - malířské
práce montáže dveří a obložek - úklidový servis - zahradní servis - vyklizení, odvoz a likvidace

Zeptejte se nás na další práce a služby! Infolinka: 731 840 806

SC-500266/02

praha@levneopravy.cz, www.levneopravy.cz
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Chytré parkování
u Polikliniky Prosek

Prosecké sportoviště zůstane
sportovcům, byty tu nevzniknou

Městská část Praha 9 otevřela nové parkoviště u Polikliniky
Prosek s prvky Smart city.

msch

Vzhledem k tomu, že sportoviště
potřebuje modernizaci a vedení
SK Prosek Praha nemá ﬁnance,
chtělo prodat polovinu 4,2hektarového pozemku. Investor by
na získané polovině sportoviště
postavil obytné domy. To byl
také důvod, proč provozovatelé
klubu SK Prosek požádali už
v roce 2019 radnice městských
částí Praha 18 a Praha 9 o změnu územního plánu, aby část
sportoviště mohli prodat jako
stavební pozemky. S tím však
vysočanská radnice nesouhlasila,
stejně jako obyvatelé této části
Proseka. Pro zachování sportoviště se vyjádřili 21. května 2020
i zastupitelé hlavního města Prahy a deﬁnitivně návrh na změnu
sportoviště na stavební pozemky
zamítl 12. května 2021 Výbor pro
územní rozvoj ZHMP. „Shodli
jsme se na tom jednomyslně, napříč politickým spektrem. Děkuji
členům výboru Petru Zemanovi

(Praha sobě), Tomáši Murňákovi (Piráti), Radomíru Nepilovi
(ANO) a dalším. Jednání o budoucnosti SK Prosek Praha pro
nás však nekončí,“ konstatuje
Tomáš Portlík a dodává: „Nechceme se dostat do situace, že se
podobný návrh na změnu územního plánu bude probírat za několik let, protože sportovní klub
provoz areálu ﬁnančně neunese.
Zahajujeme s ním proto jednání,
aby sportoviště z větší části provozovala devátá městská část.
Naším cílem je zachovat a rozšířit
sportovní možnosti na Proseku
nejen pro kluby, ale i veřejnost
na další desítky let.“ mk
INFO
SK Prosek Praha je multifunkčním
sportovním areálem, kde působí několik
sportovních klubů, a zároveň slouží jako
volnočasové sportoviště pro veřejnost.
Působí zde sedm oddílů, v nichž je
registrováno 730 členů.
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opatřeno závorou, do jejíhož
systému jsou nahrány registrační značky všech automobilů oprávněných v této
oblasti parkovat. Je zatím
první svého druhu v Praze,
ale potenciál takto řešených
parkovišť je v hlavním městě
veliký.“
Systém „chytré závory“ má
mnoho nesporných výhod.
Mezi ně patří zejména to, že
auto kontrolující oprávněnost parkujících může jezdit
tam, kde je ho více třeba, ale
zejména stoprocentní využití
místa oprávněnými parkujícími. A bez nutnosti složitě,
draze a, přiznejme si to, často
i neúspěšně vymáhat uloženou
sankci.
Řešení, které je skutečně
„smart“, je pouze takové,
které je efektivní. Věřme proto, že se systém chytrých závor stane v Praze standardem.

«}
ÖÝ

PCR | ANTIGEN | RAPID

Pod pojmem Smart city si asi
každý představí něco jiného.
Většinou je to něco nového
až novátorského, co by mělo
usnadňovat práci. V mnoha
městech včetně Prahy se vedení vydalo cestou různých
odpadkových košů, které
samy hlásí, že chtějí vynést,
nebo solárních laviček, kde
si kolemjdoucí může v případě potřeby dobít mobil.
Problém takových řešení je
však zejména v tom, že jsou
spíše efektní než efektivní,
hezky česky řečeno přinášejí
za „hodně peněz málo muziky“.
„Chytrost nového parkoviště u Polikliniky Prosek
spočívá v tom, že třebaže je
zahrnuto do systému parkovacích zón, nemusí jím
projíždět kontrolní auto,“
konstatuje radní MČ Praha 9
pro dopravu Tomáš Holeček
a vysvětluje: „Parkoviště je

Budoucnost SK Prosek Praha – největšího sportovního klubu Prahy 9 a Prahy 18 – vypadá o něco pozitivněji. Dne 12. května 2021
na návrh starosty MČ Praha 9 Tomáše Portlíka výbor pro územní
rozvoj ZHMP zamítl návrh na změnu územního plánu, který by
pozemky určené pro sport změnil na stavební, a to všemi hlasy.

£
é

Z

Á

CK

SI
VO
LO

č
K
0
5
1 PCR

NA SLEVU MÁJÍ NÁROK OBČANÉ

M}¸.f
$¿}

S TRVALÝM POBYTEM V PRAZE 9 PO

NA
TEST

PŘEDLOŽENÍ DOKLADU TOTOŽNOSTI

VÝSLEDEK PCR NOVĚ DO 24 h
REZERVACE ONLINE NA
reservio.cz/b/llg-pardubice
VÍCE INFORMACÍ NA
+420 607 400 401
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Základní škola U Elektry se začíná stavět
Ve Vysočanech začínají stavební práce na nové základní a mateřské škole U Elektry. Bude největší základní školou, která
od roku 1989 od základů vznikne v Praze v číslovaných městských částech. Praha 9 coby investor předala 31. května 2021
staveniště konsorciu firem, které vítězně vyšly z výběrového řízení na dodavatele stavby v dubnu letošního roku.

Škola se bude moci pochlubit sportovním
zázemím. Plánována je velká tělocvična,
gymnastický sál/posilovna a venkovní
hřiště.

Autorem návrhu stavby je Sdružení BOMART – ADR, sdružující projekční kancelář BOMART spol. s r.o. a architektonický ateliér ADR, s.r.o..

„Zcela nová ZŠ a MŠ U Elektry
bude spádovou školou pro velké rozvojové území Vysočany.
Mezi ulicemi Poděbradská
a Kolbenova, na bývalém
vysočanském brownﬁeldu,
v současnosti probíhá nebo je
plánována rozsáhlá urbanizace. A převážně bytová výstavba musí jít v těchto nových
lokalitách ruku v ruce s veřejnou vybaveností, tedy včetně
výstavby školských zařízení,“
říká starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík.
Základní škola, kterou devátá městská část začíná stavět
na svém pozemku vedle ulice
Sousedíkova, bude pro 1. až 9.
ročník, zhruba pro 705 žáků
včetně dětí z přípravné třídy.

Prostory tu budou také pro tři
třídy mateřské školy se 78 žáky.

Architektonické řešení
„Abychom pozemek co nejefektivněji využili, přiklonili
jsme se k projektu, v němž
hlavní budovu školy tvoří dvojice navzájem kolmých objektů
– čtyřpodlažní rovnoběžný se
Sousedíkovou ulicí a třípodlažní. Ke čtyřpodlažní budově
pak z druhé strany přiléhá
stavba s tělocvičnou a jídelnou,“ vysvětluje místostarosta
MČ Praha 9 Marek Doležal.
Projekt také využívá přirozené svažitosti území a celé
vstupní podlaží částečně
zapouští do terénu. V tomto
polosuterénu se nachází hlavní

vstup v podobě proskleného
atria, dále šatny, vstup do tělocvičen, zázemí a gastroprovoz, kryté parkování. Zelená
střecha nad suterénem vytváří
vnitřní atrium školy a navazuje na školní zahradu.
Ve čtyřpodlažní budově žáci
ze svých tříd uvidí převážně
do zahrady školního areálu,
naopak speciální učebny jsou
orientovány na sever. Dále zde
bude sídlit administrativa školy, místo je tu plánováno pro
část jídelny s varnou a výdejem jídla a byt školníka.
Třídy mateřské školy, přípravná třída a třídy ročníků
prvního stupně jsou projektovány ve třípodlažní budově.
Z heren pro předškolní děti
v přízemí je navíc přímý přístup na zahradu a na oplocené
hřiště mateřské školy. Částečně zelená střecha budovy
může být využívána jako letní
terasa pro venkovní výuku.

„Jako venkovní hřiště nebo
odpočinková terasa bude sloužit i střecha tělocvičny ve třetím objektu, který je částečně
zapuštěný v terénu,“ dodává
Marek Doležal.
A pro případ, že by tělocvičny využívala ve večerních
hodinách veřejnost, je navržen samostatný vstup do nich
z východní strany.
Škola by měla být postavena
za dva roky. „Škola byla projektována v době dávno „před
covidem“. V době, kdy jsme
ještě netušili, jak kreativně
dokážeme při výuce využít
informační technologie. Také
jsme si možná plně neuvědomovali důležitost skutečného
lidského kontaktu. Mnohému
jsme se naučili. Věřím, že
Elektra se připojí k řadě našich
škol, které vybudovaly generace před námi a bude sloužit
několika dalším generacím
dětí tak, aby splnila očekávaní
společnosti na vzdělávání v
21. století,“ uzavírá Kornélia
Gottmannová, předsedkyně
školské komise Rady MČ Praha 9. mk

D L O U H Á C E S T A K E S T A V B Ě Š K O LY

Ve školském zařízení U Elektry bude celkem 33 tříd: 3 v mateřské škole, 1 pro přípravnou třídu, 15 kmenových pro první stupeň základní školy, 8 kmenových pro druhý
stupeň základní školy a 6 odborných učeben – pro informatiku, výtvarnou výchovu,
hudební výchovu, multimediální/přednáškovou a dvě jazykové učebny.
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První kroky vedoucí k pravomocnému stavebnímu povolení Základní a mateřské školy
U Elektry sahají až do roku 2011, kdy vznikla první studie možné zástavby pozemků
ve vlastnictví městské části Praha 9.
V roce 2013 na základě zpracované demograﬁcké studie s prognózou vývoje věkové
struktury obyvatel v Praze 9, která sloužila zejména jako podklad pro plánování kapacit
a dostupnosti veřejných služeb, stanovila městská část kritéria na počet žáků základní
i mateřské školy. Záhy začaly projektové práce, jež vedly v roce 2015 k podání žádosti
o umístění stavby na stavební úřad. Během následujících let se musela samospráva
vypořádat s řadou námitek místních obyvatel proti výstavbě školy. Začátkem roku 2018
získal projekt platné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení bylo vydáno
v lednu 2020.
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Prezident republiky vyhlásil volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Rozhodnutím ze dne 28. prosince 2020, publikovaném dne 31. prosince 2020 ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020, vyhlásil prezident republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 8. a 9. října 2021. Hlasování bude probíhat
v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu začíná hlasování v 8 hodin a volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin.
Budete žádat o vydání
voličského průkazu?
Hlasování bude probíhat
ve volebních místnostech
na území České republiky
a ve volebních místnostech
zřízených při zastupitelských
úřadech České republiky.
Mimo trvalé bydliště lze hlasovat na voličský průkaz,
o který je třeba požádat písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče,
případně v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky.
Písemně nebo elektronicky
podaná žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb (1. října 2021)
tomu, kdo stálý seznam voličů vede (pro občany Prahy 9
je to Úřad MČ Praha 9), nebo
osobně do okamžiku uzavření
stálého volebního seznamu
(6. října 2021 do 16 hod.).

Ověření v seznamu voličů
Pokud si chcete být jisti, že
jste řádně zapsaní v seznamu voličů, je možné požádat
o kontrolu v informačním
centru na vysočanské radnici. Po předložení občanského
průkazu pracovnice informačního centra vaše údaje ochotně ověří.

Voličský průkaz opravňuje
k zápisu do seznamu voličů
a umožnění volby v libovolném volebním okrsku
na území České republiky
i v libovolném zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Seznam volebních okrsků
V zářijovém čísle měsíčníku
Devítka zveřejníme seznam
všech volebních okrsků
na území městské části Praha 9 s domy, které do toho
kterého okrsku patří, a s přesnou adresou volební místnosti.
Veškeré další podrobnosti
a aktuální informace o konání voleb do Parlamentu
Poslanecké sněmovny České
republiky najdete v dalších
vydáních Devítky a na webových stránkách MČ Praha 9.

Zapojte se do práce
v okrskové volební komisi
Pro všechny, kteří se chtějí
zapojit do práce v okrskové
volební komisi a pomoci se
zajištěním zdárného průběhu
voleb, přinášíme přihlášku.
Po vyplnění je třeba ji odeslat s označením „VOLBY“
na adresu Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská 14/324, 180 49,
Praha 9. Přihlášku lze poslat
také elektronicky na e-mail:
cervenkovaj@praha9.cz nebo
předat osobně na radnici pracovnicím infocentra, a to nejpozději do 8. září 2021.
Mgr. Pavel Sýkora, vedoucí OOS

INFO
Veškeré informace, které se týkají
letošních voleb, vám rádi poskytnou
J. Červenková – tel.: 283 091 124,
e-mail cervenkovaj@praha9.cz, nebo
Mgr. Sýkora – tel.: 283 091 314.

PŘIHLÁŠKA
člena okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které se budou konat 8. a 9. října 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------příjmení
jméno
titul
datum narození

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------adresa bydliště
PSČ
oblast, ve které bych chtěl pracovat: (Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------datum
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Blanka Dudková oslavila 100. narozeniny!
Úctyhodné narozeniny v záviděníhodné duševní kondici oslavila
5. května 2021 v Domově seniorů v Novovysočanské paní Blanka Dudková. Popřát oslavenkyni přišli i starosta MČ Praha 9
Tomáš Portlík a radní MČ Praha 9 pro sociální oblast Jiří Janák.

Blanka Dudková se starostou devítky Tomášem Portlíkem

„Jsem z Prahy. Tady jsem se
narodila, chodila do školy,
vdala se a asi tady už i umřu,“
shrnula oslavenkyně svůj
život do několika slov. Když
je ale čas, dokáže s vtipem
a nadhledem vyprávět o svém
životě. Narodila se ve Vršovicích, jako malá bydlela s rodiči
v Nerudově ulici pod Praž-

ským hradem. „Vídali jsme
prezidenta Masaryka, jak tudy
jezdil na kole. A když mi byly
čtyři, choval mě v náručí,“
vzpomíná Blanka Dudková.
Po základní škole, kterou absolvovala ve Vysočanech, se
vyučila řeznicí, a to se vším
všudy. „Nosila jsem prasata
přes ramena jako kluci. Měla

jsem velkou sílu. Taky když mě
jednou přepadl voják, kterému
jsem se líbila, popadla jsem
ho a přehodila přes rameno.
Z ostudy měl kabát,“ směje se
oslavenkyně, která se dokázala v životě o sebe postarat.
Přidáváme se k řadě gratulantů
a přejeme hodně zdraví a životní svěžesti. Text a foto: mk

Budko, budko,
Dětská sportoviště
u škol zase otevřena kdo v tobě přebývá?
„Uvolňování opatření v souvislosti s epidemií covidu-19 nám
dovolilo znovu otevřít hřiště u základních škol ve Vysočanech,
a to Na Balabence a ve Špitálské, a na Proseku v Novoborské.
Stále však platí, že i při sportování na těchto hřištích je nutné
dodržovat platná hygienická pravidla,“ konstatoval 26. dubna
místostarosta MČ Praha 9 pro oblast sportu Adam Vážanský.
Hřiště ve Vysočanech
a na Proseku jsou mladým
sportovcům - díky finanční
podpoře MHMP - k dispozici až do konce října
letošního roku. Protože
v minulosti docházelo k ničení vybavení sportovišť,
dohlíží na pořádek na nich
– stejně jako v minulém
roce – správce.

Hřiště ZŠ a MŠ Na Balabence
Otevřeno od 26. dubna do
31. října 2021.
Pondělí až pátek: po ukončení
vyučování od 16 do 19 hodin.
Víkendy, svátky, školní
prázdniny: od 9 do 19 hodin.
Uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat Provozní řád
základní školy Na Balabence
a dbát pokynů správce hřiště.

Hřiště ZŠ Špitálská
Otevřeno od 26. dubna do
31. října 2021.
Pondělí až pátek: po ukončení vyučování od 16 do
19 hodin.
Víkendy, svátky, školní
prázdniny: od 9 do 19 hodin.
Uživatelé hřiště jsou povinní
dodržovat Provozní řád základní školy Špitálská a dbát
pokynů správce hřiště.

Menší hřiště za tělocvičnou
ZŠ Novoborská
Otevřeno od 3. května do
31. října 2021.
Pondělí až pátek: po ukončení
vyučování od 16 do 20 hodin.
Víkendy, svátky, školní
prázdniny: od 9 do 20 hodin.
Uživatelé hřiště jsou povinní
dodržovat Provozní řád základní školy Novoborská a dbát
pokynů správce hřiště. red
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Přece knihy! I ty, které přinesete v průběhu června do Galerie 9 ve Vysočanech. Městská část Praha 9 se totiž připojuje
k projektu Knihobudek a v průběhu letních prázdnin jich chce
několik instalovat ve veřejném prostoru.
Knihobudka je neziskový
projekt, v jehož rámci jsou budovány knihovničky na veřejném prostranství. Fungují jako
veřejné bezplatné knihovny,
kde si lidé mohou knihu půjčit, vyměnit, věnovat ji nebo si
ji naopak vzít.
„Kromě toho, že vzbuzují
zájem o knihy a podporují
čtení, plní také funkci kulturní a společenskou. Lidé se
u nich mohou scházet a např.
pořádat veřejné čtení,“ nastiňuje místostarosta MČ Praha 9
Adam Vážanský.

První byly telefonní
S nápadem umisťovat knihy do veřejného prostoru
přišel roku 2009 americký
umělec Todd Bol. U nás projekt Knihobudka vznikl
v létě 2013 z iniciativy Moniky
Serbusové a Pavla Železného.
Projekt byl ﬁnancován společností O2. Původním cílem bylo
DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

přestavět sedm starých telefonních budek na malé veřejné
knihovny. První byla otevřena 9. ledna 2014 v areálu pražské nemocnice IKEM. Od té
doby se do projektu nezávisle
zapojili dobrovolníci z nejrůznějších koutů republiky.
„I když mnoho knihobudek
vzniká přestavbou starých
a nepoužívaných telefonních
budek či skříní, my jsme oslovili šikovného truhláře a naše
knihobudky budou mít podobu malých domečků,“ uzavírá
Adam Vážanský. mk
INFO

Knihy, které už nepotřebujete,
můžete věnovat do nových
knihobudek MČ Praha 9. Během
června je přijímají v Galerii 9,
Sokolovská 14/324 ve Vysočanech v pondělí až čtvrtek
od 10 do 19 hodin.
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Po devíti letech začne v Praze jezdit nová linka 19
Do pražských ulic se letos na začátku června opět vrátí tramvajová linka číslo 19. Začne jezdit, jakmile Dopravní podnik hl. m.
Prahy (DPP) dokončí rekonstrukci tramvajové tratě v Táborské, Vladimírově a v ulici Na Pankráci. Změna se dotkne i Prahy 9.
„Devatenáctka se vrací do ulic
v trase, kterou mívala před rokem 2012, než zmizela z mapy
pražské tramvajové sítě. Na území naší městské části kopíruje
trasu linky 16, takže šestnáctka
by tu byla navíc, proto se její
trasa mění. Ostatně k deváté
městské části patří devítka,
takže devatenáctku vítáme,“
zažertoval místostarosta MČ
Praha 9 Marek Doležal, který
je zároveň členem dozorčí rady
Dopravního podniku Praha.
(Šestnáctka pojede z Želivského rovně ke Krematoriu
Strašnice, na Vinici, Černokosteleckou a k Ústředním
dílnám DP…)
Tramvajová linka 19 bude
jezdit ve všední dny i o víkendech od rána až do pozdního
večera. Nasazovány na ni
budou obousměrné kloubové
tramvaje s nízkopodlažní částí.

Zajímavosti linky 19
Trasa nové tramvajové linky 19
měří bezmála 17 kilometrů

Poprvé se linka 19 objevila
v ulicích Prahy před 98 lety,
přesně 29. července 1923.
Tehdy jezdila z Libně kolem
Prašné brány na Můstek, pak
po Václavském náměstí k Muzeu a dále přes Tylovo náměstí
do Nuslí – shodou okolností
také na dnešní náměstí Bratří
Synků (tehdy šlo o zastávku
Nusle, Riegrovo náměstí).
V roce 1925 pak byla prodloužena poprvé na Pankrác. Nová
trasa tak přivede letos v červnu
linku 19 do míst, kde vozila své
úplně první pražské cestující.
Do pražských ulic se v trvalém stavu vrátí linka 19 téměř
přesně po devíti letech. mk,
Ilustrační foto: DPP

INFO

a tramvaj na ní bude mít
38 zastávek.
Na linku 19 bude možné vypravit obousměrné kloubové
tramvaje typu KT8, které budou

vyjíždět z provizorní vozovny
v Ústředních dílnách DP, která
v současné době nahrazuje rekonstruovanou vozovnu Hloubětín.

Trasa tramvajové linky číslo 19:
Lehovec – Nádraží Vysočany – Palmovka – Biskupcova – Želivského
– Strašnická – Kubánské náměstí –
Slavia – Koh-i-noor – Nádraží Vršovice
– Náměstí Bratří Synků – Pražského
povstání – Pankrác

INZERCE

Ojeté vozy s plusy z programu
ŠKODA Plus najdete nově
v Porsche Praha-Prosek.
Zastavte se u nás a vyberte si
z nabídky ročních vozů, které mají
najeto maximálně 30 000 km, a navíc
prodlouženou značkovou záruku až
na 5 let. Nebo sáhněte po široké
nabídce vyzkoušených ojetých vozů
s garancí prověřené historie
a technického stavu.

ŠKODA

PLUS

Nově v Porsche Prosek

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner
programu ŠKODA Plus:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA FABIA,
OCTAVIA a SUPERB: 3,9-7,1 l/100 km, 102-162 g/km

SKO-skodaplus-inzerce-188x135mm.indd 1
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Ilustrativní fotograﬁe

SC-500276/01

PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 711
www.porsche-prosek.cz
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Hurá na tábor s klubem Harﬁca!
Volnočasový klub Harfica v Praze 9 je bezpečný prostor pro
všechny holky a kluky od 8 do 17 let, kteří hledají místo, kde se
scházet, popovídat si nebo se něco nového naučit. Harfica v srpnu 2021 již pošestnácté organizuje letní tábor pro děti.
Na základě aktuální epidemiologické situace v souvislosti s covidem-19 je již možné spřádat
plány s klubem Harﬁka na jeho
tradiční letní tábor, který je určen
pro kluky a holky ve věku 7-15
let. Letní pobyt Bezpečné prázdniny se koná v Krušných horách
v termínu 14.-21. srpna 2021.
I na letošní léto tým pracovníků klubu Harﬁca připravil pro
děti nabitý program. Děti prožijí
týden v okolí obce Mariánská
v Krušných horách, kde je čeká
nelehký úkol – zachránit zpustošenou planetu Zemi. Na této
záchranné misi si prověří své
fyzické síly a znalosti i svoji
schopnost komunikovat, vzájemně se respektovat, tolerovat
se a hlavně spolupracovat.

Přihlášky
Přihlášky pro děti, které mají
trvalý pobyt v Praze 9 nebo
spolupracují s Odborem sociálním Úřadu MČ Praha 9, je

možné vyzvednout od poloviny
června v klubu Harﬁca, Harrachovská 422, Praha 9-Střížkov
u vedoucí klubu.
Kapacita táborového objektu
je omezená (max. 20 dětí), proto
s přihlášením svého dítěte neváhejte. Cena pobytu je 600 Kč.
V ceně je zahrnuta doprava,
strava a materiální vybavení.
Vzhledem k velmi symbolické
výši příspěvku, který hradí rodiče, je tábor z projektu „Bezpečné
prázdniny“ určen především pro
děti z rodin s nižším socioekonomickým statutem.
V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na FB Klub
Harﬁca nebo přímo u vedoucí
klubu na telefonu 723 520 415.
Aktuální dění v klubu můžete
také sledovat na instagramu
Klub Harﬁca.
Projekt „Bezpečné prázdniny“ ﬁnancují MČ Praha 9 a Magistrát hlavního města Prahy.
JD

INZERCE

TISÍCE ZÁŽITKŮ
POD OTEVŘENÝM NEBEM

G
PARKIN A
ZDARM
NAVÍC!

Terasy Harfa otevřené

SC-500062_04

Ochutnejte skvělý #streetfood a drinky
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
Vstup do centra pro seniory je možný pouze s potvrzením o očkování, nebo negativním testem, a s respirátorem. Prosíme
o dezinfekci rukou a dodržování rozestupů (2 m). Aktivizační programy jsou maximálně pro 10 osob ve skupině. Změna programu je vyhrazena podle aktuální pandemické situace a vládních nařízení. Děkujeme za pochopení.
1. 6. 2021 - ÚTERÝ
Pedikúra – 60 min. i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina – mírně pokročilí 10:15 – 11:15
Angličtina – pokročilí 11:30 – 12:30
Angličtina – konverzace (pokročilí) 13:00 –
14:00

22. 6. 2021 - ÚTERÝ
Pedikúra – 60 min. i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina – mírně pokročilí 10:15 – 11:15
Angličtina – pokročilí 11:30 – 12:30
Angličtina – konverzace (pokročilí) 13:00 – 14:00
23. 6. 2021 - STŘEDA
Pétanque, společná hra vhodná pro seniory
9:00 –10:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Individuální poradenství, krizová pomoc pro
osamělé seniory 13:00 – 16:00
Dílničky: Drátěné košíky z pletiva 14:30 – 16:00

2. 6. 2021 - STŘEDA
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14:00
Pétanque, společná hra vhodná pro seniory
9:00 –10:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Individuální poradenství, krizová pomoc pro
osamělé seniory 13:00 – 16:00
Dílničky šikovných rukou: Výtvarná technika –
linoryt 14:30 – 16:00
3. 6. 2021 - ČTVRTEK
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
4. 6. 2021 - PÁTEK
Společenské hry – karty /kanasta, žolíky/,
Scrable… 9:00 –12:00
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Pétanque, společná hra vhodná pro seniory
9:00 –10:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
10:00 – 13:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
7. 6. 2021 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:30
– 9:30
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 13:00 – 14:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
14:00 – 16:00
8. 6. 2021 - ÚTERÝ
Pedikúra – 60 min. i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina – mírně pokročilí 10:15 – 11:15
Angličtina – pokročilí 11:30 – 12:30
Angličtina – konverzace (pokročilí) 13:00 – 14:00
9. 6. 2021 - STŘEDA
Pétanque, společná hra vhodná pro seniory
9:00 –10:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
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Individuální poradenství, krizová pomoc pro
osamělé seniory 13:00 – 16:00
Dílničky šikovných rukou: Opletený věneček.
Prádelní šňůru s sebou 14:30 – 16:00
10. 6. 2021 - ČTVRTEK
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
11. 6. 2021 - PÁTEK
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Vycházka na rozhlednu Doubravka, Praha Černý
Most/Kyje. Sraz v 8:15 Letňany, stanice BUS č.
110, odjezd v 8:33.
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
14. 6. 2021 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:30
– 9:30
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou 9:30
– 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 13:00
– 14:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
14:00 – 16:00
15. 6. 2021 - ÚTERÝ
Pedikúra – 60 min. i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina – mírně pokročilí 10:15 – 11:15
Angličtina – pokročilí 11:30 – 12:30
Angličtina – konverzace (pokročilí) 13:00 – 14:00
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16. 6. 2021 - STŘEDA
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Pétanque, společná hra vhodná pro seniory
9:00 –10:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Individuální poradenství, krizová pomoc pro
osamělé seniory 13:00 – 16:00
Dílničky: Obal na květináč. S sebou kartonový
obal od mléka, džusu… 14:30 – 16:00
17. 6. 2021 - ČTVRTEK
Počítačový kurz mírně pokročilé 9:00 – 10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
18. 6. 2021 - PÁTEK
Společenské hry – karty /kanasta, žolíky/,
Scrable… 9:00 –12:00
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Pétanque, společná hra vhodná pro seniory
9:00 –10:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
10:00 – 13:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
21. 6. 2021 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:30
– 9:30
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 13:00
– 14:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
14:00 – 16:00

24. 6. 2021 - ČTVRTEK
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
25. 6. 2021 - PÁTEK
Vycházka do přírodního parku Klánovice –
Čihadla, možnost vykoupání. Sraz na stanici
Sídliště Střížkov v 7:40, BUS č. 183, odjezd 7:51
hodin. 7:40 – 13:00
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
28. 6. 2021 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:30
– 9:30
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 13:00
– 14:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
14:00 – 16:00
29. 6. 2021 - ÚTERÝ
Pedikúra – 60 min. i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina – mírně pokročilí 10:15 – 11:15
Angličtina – pokročilí 11:30 – 12:30
Angličtina – konverzace (pokročilí) 13:00 – 14:00
30. 6. 2021 - STŘEDA
Pétanque, společná hra vhodná pro seniory
9:00 –10:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Individuální poradenství, krizová pomoc pro
osamělé seniory 13:00 – 16:00
Dílničky: Drátěné košíky z pletiva 14:30 – 16:00
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Poník potěšil seniory
Domov seniorů v Novovysočanské v Praze 9 měl 28. dubna
2021 neobvyklého hosta – poníka.
Zážitkové setkání obyvatel domova seniorů Sociálních služeb Praha 9 v rámci animoterapie bylo plné emocí, radosti
i dojetí. Způsobil je poník Adély Hendrichové ze stáje Carrick
Stables, který potěšil seniory v atriu sousedního domu s pečovatelskou službou a za těmi imobilními přišel až na pokoje.
Text a foto: ad

JUBILANTI

80 let
Jaroslava Poláková
Běla Chourová
Marie Hoffmanová
Josef Bichler
Věra Kailová
Jiřina Hupková
Jiří Rittich
Libuše Horáková
Blanka Švábová – Vše
nejlepší přeje dcera
Blanka s rodinou
a přítel Jirka
Petr Zelenka
Oldřich Stehno
Jana Hrubá
Josef Tuhý
Jaroslava Hlaváčová
Václav Doležálek
Petr Hájek
Jiří Janata
Alžběta Havlová
Jan Kukučka
Stanislav Kříž

Ludmila Křížová
Tamara Katrycheva
Helena Gambová
Jaroslava Adamová
Anna Česáková
Vlasta Pekárková
Lubomír Hubrt
Eva Koutná
Bedřiška Simonová
Jana Hrubá
Jaroslava Poláková
Jaroslav Pik
Marie Hladíková
Věra Drábová
Jarmila Plzáková
Marcela Kellerová
Stanislav Mistr
Otto Šedivý
Daniela Řečinská
Jiří Tymich
Jana Dostálová
Marie Koštířová
Květoslava Dlabolová
Lidmila Bláhová

85 let
Zdenka Ullrichová
Vladimír Vecka
Karel Vaněk
Vladimír Svoboda
Dagmar Pikhartová
Štefan Žigala
Marie Bílková
Josef Motyka
Milan Váša
Prof. MUDr. Terezie
Fučíková
Jiří Bubeník
Miroslav Sklenář
Jiří Kvítek
Jiří Ticháček
Aurelie Hurychová
Ivo Bláha
Jindřiška Boháčová
Ilonka Vlčková
Anna Třeštíková
Míla Vlachová
Silvie Vlková
Miloš Štraub

Alena Růžičková
Aleš Chytka
Zdeňka Nátrová
Jiří Hák
Marie Zelingerová
Memnuna Arnautovič
Josef Parlesak
Helena Bartošová
Kiril Charalambov
Milena Hajnišová
90 let
Eva Husáková
Věra Klímová
Pedro García Iglesias
Zinaida Dvoraková
Františka Urbanová
Ludmila Meisnerová
František Veverka
Antonie Homolková
Josef Marek
Miloslav Matějů
Jaroslav Tuček
Otakar Vaněk

Štefan Kotoč
Eva Lukšanová
Marie Olivová

94 let
Ivan Rostislav Konopa
Vlasta Suchá

91 let
Stanislava Hütterová
Václav Šupka
Jarmila Střihavková

95 let
Josef Absolon
Vlasta Čapková
Hana Klusáková

92 let
Zdeňka Bečvářová
Marie Wenclová
Milan Kubec
Karel Štěpánský
Jan Jirka
Vlasta Koubová
Věruška Kubínová

96 let
Tetyana Bachynská
Blahopřejeme!

93 let
Dagmar Kynclová
Otto Absolon
Věra Boušková
Marie Buchvaldková

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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QR bojovka Operace Anthropoid
připomíná hrdiny heydrichiády
Až do 18. června 2021 trvá QR bojovka s názvem Operace Anthropoid o ceny pro starší děti a dospělé. Připravila ji Praha 8
ve spolupráci s Prahou 9, Sokolem Libeň, Divadlem Pod Palmovkou a DDM Spektrum Karlín. Startuje se na místě Mural Artu
(tramvajová zastávka Vychovatelna).
Místo v pražské Libni, kde
v roce 1942 zaútočili českoslovenští odbojáři na říšského
protektora Reinharda Heydricha, zdobí velká nástěnná
malba. Připomíná právě odvážný čin parašutistů Jozefa
Gabčíka a Jana Kubiše, který
nakonec vedl ke smrti obávaného nacistického vůdce.
Pod malbou je podepsán
student Jakub Marek. Téměř
200 metrů dlouhá zeď je pomalovaná černými siluetami
letounu, s nímž výsadkáři přiletěli, samotných parašutistů,
vozu s nacistickým vůdcem,
legendárním kolem a v samotném závěru stylizovaným
kostelem v Praze 2, kde hrdinové československého odboje
našli smrt.

Bojovka
Bojová hra Operace Anthropoid, která začala 22. května
a potrvá do 18. června 2021,
tehdejší události připomíná. Její
účastníci při ní mají ujít asi deset kilometrů, ale je možné si ji
rozdělit. Hra má celkem 25 stanovišť, některá jsou kromě Libně i ve Vysočanech a Karlíně.
„Není to náhodou, právě
z těchto pražských čtvrtí se
rekrutovalo nejvíce lidí, kteří pomáhali parašutistům,“
vysvětloval místostarosta MČ
Praha 9 Adam Vážanský a dodal, že na devítce řadu z nich
připomínají jména nově vznikajících ulic.
Na jednotlivých stanovištích
bojovky se hráči dozvídají

Na místě atentátu na Heydricha je nástěnná malba s příběhem parašutistů

informace nejen o těch, kteří
pomáhali v období heydrichiády, ale také o místních
obyvatelích, kteří bojovali
ve Francii nebo v Británii.
„Naším hlavním cílem je
seznámit s tehdejšími udá-

lostmi a podmínkami života
děti a mladší dospělé, ale hra
je určena i pro starší ročníky.
Chceme účastníkům hry přiblížit jedno z období našich
dějin, na které nesmíme nikdy
zapomenout, okupaci,“ kon-
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V den zahájení QR bojovky Operace
Anthropoid jste mohli v ulicích Libně,
Karlína nebo Vysočan potkat aktéry
událostí z roku 1942

statoval při zahájení hry radní
MČ Praha 8 Michal Švarc.
Starosta MČ Praha 8 Ondřej
Gros slíbil: „Uděláme vše proto, aby 27. květen, tedy den,
kdy v roce 1942 českoslovenští
parašutisté uskutečnili jeden
z nejvýznamnějších odbojových činů druhé světové
války, byl zapsán do zákona
o státních svátcích jako významný den České republiky.
Věřím, že příští rok při 80. výročí bude tento den již trvale
v našich kalendářích. Dlužíme
to naší minulosti, ale i budoucnosti.“
V den zahájení bojové hry
mohli její účastníci potkat
jednotlivé aktéry tehdejších
událostí tak říkajíc naživo.

Z A S TA V E N Í V P R A Z E 9
Na Břehu
V ulici Na Břehu čp. 497/15 bydlel se svou rodinou Jaroslav
Piskáček, bývalý náčelník vysočanského Sokola. Parašutistům poskytl ubytování, obstarával potraviny a pomáhal jim
i s orientací v každodenní protektorátní realitě.
V bytě Piskáčkových byl 27. května 1942 ošetřen karlínským lékařem MUDr. Břetislavem Lyčkou raněný Jan Kubiš
a zde také přečkal první noc po atentátu. Manželé Antonie
a Jaroslav Piskáčkovi i jejich patnáctiletý syn Mirek byli
zavražděni 24. října 1942 v Mauthausenu.
Zákostelní
Jaroslav Piskáček zapojil do pomoci výsadku Anthropoid
svého spolehlivého přítele Jaroslava Smrže, jenž bydlel v Zákostelní ulici čp. 666/5. Ten do spolupráce s parašutisty zapojil svou sestru Emanuelu Khodlovou. Dne 27. května 1942
odjel Jan Kubiš na místo atentátu právě na kole, které si
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zapůjčil od Smržových. Zakrvácené ho vyzvedla před prodejnou Baťa Jindřiška Nováková a odvezla ho k nim domů. Zde
ho vyzvedl syn Piskáčkových Mirek a vrátil ho Smržovým.
Obě děti za to byly popraveny 24. října 1942 v Mauthausenu,
stejně jako manželé Jaroslav a Jarmila Smržovi.

se během velice krátké doby stali jedněmi z nejbližších
a nejspolehlivějších spolupracovníků Jana Kubiše a Josefa
Gabčíka. Rodina Khodlova byla nacisty vyvražděna 24. října
1942 v Mauthausenu. Fanynka Urbanová zemřela o rok
později.

Vysočanská sokolovna
Parašutisté ze skupiny Anthropoid se v prosinci 1941
prostřednictvím Jana Zelenky-Hajského napojili na odbojové struktury nacisty rozpuštěné České obce sokolské,
především na činovníky bývalé župy Barákovy a župy
Krušnohorské-Kukaňovy.

Krátkého
V ulici Krátkého čp. 250/4 měl svou ordinaci MUDr. Stanislav Hrubý, který se významně zapojil do pomoci výsadku
Anthropoid. S pomocí MUDr. Břetislava Lyčky z Karlína vystavil pro oba parašutisty falešné nemocenské legitimace.
Jan Kubiš podle ní trpěl vředem na dvanácterníku a Josef
Gabčík měl zánět žlučníku. Díky těmto průkazům se oba
mohli pohybovat po Praze i v jejím okolí bez sebemenších
problémů. MUDr. Břetislav Lyčka spáchal 21. července
1942 sebevraždu zastřelením v gestapáckém obklíčení
v Ouběnicích.

Kolbenova
V Kolbenově ulici čp. 659/16 bydleli manželé Václav
a Emanuela Khodlovi se svým synem Vášou. Právě oni
a Vášova snoubenka Františka Urbanová z Dolních Počernic
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Postavy jako Gabčík, Kubiš,
Jindřiška Nováková nebo řidič
Klein ztvárnili herci Divadla
pod Palmovkou. K dobové atmosféře přispěla i hlášení rozhlasu a plakáty s autentickými
výzvami obyvatelstvu.
Ať už po stopách hrdinných
parašutistů vyrazíte kdykoliv
do 18. června, pořizujte ze
hry fota, pište básně a krátké
povídky. Posílejte na michal.
svarc@praha8.cz. Nejúspěšnější budou odměněni věcnými dary. Pak si lze trasu projít

individuálně do června příštího roku.

Atentát
Atentát na Heydricha byl největším protinacistickým činem
odboje v Evropě. Českoslovenští parašutisté Jozef Gabčík
a Jan Kubiš se nelítostného nacistu a spoluautora takzvaného
konečného řešení židovské
otázky pokusili zlikvidovat 27.
května 1942. Osudnou se mu
stala právě silnice pod Vychovatelnou v Libni, kudy téměř

každý den projížděl. V ostré
zatáčce nedaleko Bulovky musel protektorův vůz zpomalit
kvůli tramvaji a stal se snadným terčem.
Vozu nejprve vstoupil
do cesty Gabčík, který se pokusil vystřelit ze samopalu,
v hlavni se mu ale vzpříčil náboj. V záloze byl Kubiš, který
na vůz hodil bombu. Netreﬁl
se sice do vozu, bomba vybuchla před pravým zadním
kolem, úlomky ale Heydricha
vážně zranily.

Heydrich útok přežil, ale
nečistoty zanesené do ran
vedly k sepsi. Zemřel o pár
dní později, 4. června. Nacisté v odvetě vyhladili obce
Lidice a Ležáky a popravili
mnoho odbojářů a lidí, kteří
jim pomáhali. Kubiš s Gabčíkem a dalšími spolubojovníky
zemřeli 18. června po boji,
když se odmítli vzdát a opustit
vyzrazený úkryt v kryptě kostele svatých Cyrila a Metoděje
v Praze 2.
Text a foto: mk

Léto s Divadlem pod Palmovkou
Do bojovky Operace Anthropoid se zapojili i herci z Divadla pod Palmovkou.
V pražských ulicích jste mohli
22. května 2021 potkat třeba
Daniela Krečmara coby Jana
Kubiše, Martina Němce v roli
Reinharda Heydricha, technika
divadla Petra Šulce v uniformě
gestapáka… Ale v repertoáru
divadla je od 18. září 2020 také
hra 294 statečných režiséra
Tomáše Dianišky. Akční béčko
o hrdinech operace Anthropoid,
nebo chcete-li doku-ﬁkční hra
podle skutečné události o zákulisí největšího hrdinského
činu našich dějin. V Cenách
divadelních kritiků získala
ocenění za Poprvé uvedenou
českou hru v roce 2020. Kvůli
proticovidovým opatřením
se dosud hrála jen třikrát, ale
dobrou zprávou je, že ji v létě
můžete vidět, protože letos Di-

vadlo pod Palmovkou prázdniny nemá.

Představení v Divadle
pod Palmovkou
Prvním představením (v rytmu šansonu) bude Edith
a Marlene už ve čtvrtek
3. června. A pak na vás čekají
červencová a srpnová představení střídavě na Studiu
PalmOFF a Velké scéně Divadla pod Palmovkou.
Na Studiu PalmOFF uvidíte oblíbené kusy od Tomáše
Dianišky, jako je 1000 věcí, co
mě serou aneb Tvoje bába je
komedie, Mlčení bobříků, Jak
sbalit ženu 2.0 a další. Na velkém sále bude uveden Zamilovaný Shakespear a veřejná
generálka Višňového sadu.

Divadlo pod Palmovkou uvádí
294 statečných
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Šapitó Azyl78
Azyl78 je obrovské šapitó
patřící divadlu Jatka78. Bude
stát na Výstavišti celé léto
a hostit různé divadelní soubory. Divadlo pod Palmovkou
si připravilo největší PECKY
Z PALMOVKY - Žítkovské
bohyně, Bezrukého Frantíka, Pusťte Donnu k maturitě! a 294 statečných.
Každou inscenaci zde Divadlo pod Palmovkou uvede tři
večery za sebou, takže máte
i více termínů na výběr.
Letní herecká škola
V intenzivním letním kurzu vedeném herci ze souboru Divadla
pod Palmovkou a profesionály
z oboru získáte základy herectví, jevištní mluvy, hereckého
jednání, pohybu a práce s hlasem. Letní herecká škola bude
probíhat v zázemí Divadla pod
Palmovkou. Kurz je určen pro
účastníky ve věku 15-99 let.
Více o představeních, předprodeji vstupenek a herecké
škole najdete na www.podpalmovkou.cz mk
M Ě S T S K É
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Příroda na devítce: Za zvířaty
k meandrům řeky Rokytky
V roce 2014 se Rokytka v Hrdlořezích díky revitalizačnímu zásahu vrátila zpět do svého přirozeného koryta. Rovný beton nahradily ladné křivky meandrující říčky, které místní přírodě i blízkému okolí velmi prospívají.
Důležitost meandrů
Meandrující Rokytka zastává hned několik důležitých
funkcí. Pomáhá efektivnímu
zadržování vody v okolí a funguje jako přírodní klimatizace.
V květnu jsme se mohli po vydatných deštích přesvědčit
také o tom, že si meandry
a přirozené koryto hravě poradí i se zvýšeným průtokem
vody, která se spontánně rozlije do okolních luk. To, s čím
si meandry bohužel neporadí,
je zvýšený „přísun“ odpadků, které s sebou velká voda
na Rokytce pravidelně přináší.
Tam už musí zasáhnout člověk
a napravit to, co – opět člověk
– napáchal.
Meandry na Rokytce

Modrý drahokam
Rokytka vděčí za své jméno
staroslovanskému slovu „rokyta“, které označuje vrbu.
Vrby byly totiž na břehu této
živelné říčky už od pradávna
a rostou podél ní dodnes. Právě na vrbách můžeme často
spatřit posedávat „modrý
drahokam“ – ledňáčka říčního (Alcedo atthis), který
na meandrech našel své útočiště, a dokonce tu v několika
kolmých březích má hnízdní
nory. Jeho přítomnost značí
vysokou kvalitu životního
prostředí, protože ledňáček
patří mezi tzv. bioindikátory,
tedy organismy, které poukazují na kvalitu a stav životního
prostředí. V České republice
se řadí mezi silně ohrožené
a přísně chráněné druhy. Je
tedy skvělé, že ho zde při troše
štěstí můžeme vidět mihnout
se rychle nad vodou a zaslechnout jeho nezaměnitelné „týt
– týt“, které ho vždy prozradí.
Ptačí bohatství
Meandry Rokytky a okolí
jsou však celkově na ptačí
druhy bohaté a kromě běžných obyvatel vodních ploch
a toků (kachna divoká, slípka
zelenonohá, volavka popelavá) se tu vzácně objevují
i další zajímaví návštěvníci.
V letošním roce byl například
v těsné blízkosti meandrů –
na Hořejším rybníce – poprvé
14
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Ledňáček říční

velmi zblízka pozorován čáp
černý (Ciconia nigra), zatímco
loni byl jen několikrát zaznamenán v letu nad lokalitou.
Vzácně sem zalétá také ťuhýk
obecný (Lanius collurio) nebo
silně ohrožený kvakoš noční
(Nycticorax nycticorax), který
také patří do čeledi volavkovitých. Do okolí meandrů
také svým třepotavým motýlím letem každoročně přilétá
z Afriky ohrožený dudek chocholatý (Upupa epops). Nouze
však není ani o šplhavce v přilehlém, převážně listnatém
lese – kromě strakapouda
velkého (Dendrocopos major),
strakapouda prostředního
(Dendrocopos medius) a žluny zelené (Picus viridis) tu
můžeme spatřit a zaslechnout
i datla černého (Dryocopus
martius). Většina z výše zmíněných ptáků patří do Červeného seznamu ohrožených
druhů České republiky.

Bobři na Rokytce
Překvapením letošního jara je
nepochybně zjištění přítomnosti bobra evropského (Cas-

Čáp černý

tor ﬁber). Na několika místech
meandrů byly nalezeny nezaměnitelné pobytové bobří
stopy – typické okusy stromů
a v blátě dokonce i několik
otisků nohy! Velmi rychle byla
vyvrácena všechna podezření,
že jde o práci nutrií (kterých
je tu ovšem také hojnost)
nebo snad zahrádkářů z okolí. Bobr evropský doposud
patří mezi zvláště chráněné,
kriticky ohrožené druhy a je

P O D Ě LT E S E O S V Á P O Z O R O V Á N Í
Držme si palce a přistupujme k meandrům i nadále tak, aby se tu všem zvířatům stále
dařilo tak jako doposud. Případně aby vody Rokytky v budoucnosti vyhledávali i další
živočichové.
Svá zajímavá pozorování můžete jako vždy posílat na e-mail priroda.nadevitce@seznam.cz
nebo vkládat do facebookové skupiny Devítkové přírodní krásy.

M ĚS TS K É

naším největším hlodavcem.
Je skvěle adaptován k životu
v okolí vody a aktivní je především v noci a za šera, kdy
svými obrovskými hlodáky
zpracovává stromky (nejčastěji do průměru 20 cm). Využívá je ke stavbě svých obydlí
(bobří hráz), pokud potřebuje
zvýšit hladinu vody do potřebné výše kvůli umístění
východu ústícího pod hladinou. Stromky si bobři dále
uchovávají ve vodě jako zimní
zásobárnu čerstvé potravy.
Přes léto naopak jako potrava
slouží měkké zelené rákosiny
a výhonky dřevin. Pavlína Ráslová, Příroda na devítce a Lukáš Novák, člen přípravného výboru spolku Meandry, foto: praha.
priroda.cz, Petr Černý, Roger Wasley
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Vinice Máchalka – pětadvacetiletá kráska
V těchto dnech, 18. června, je to přesně pětadvacet let, co v Praze 9 byla založena vinice Máchalka. „Spíše než založena bych
řekl znovuvytvořena, protože víno se na tomto místě pěstovalo už ve 12. století,“ upřesňuje místostarosta městské části Praha 9 Jan Jarolím. V roce 1996 byl jedním z těch, kteří stáli u zrodu nové vinice Máchalka a Vinařského družstva sv. Václav,
které ji obhospodařuje.
„Chtěli jsme obnovit jeden
z historických vinohradů Prahy, sdružit lidi při bohulibé
činnosti, jakou je výroba kvalitního vína, a také vytvořit
v tomto koutu Prahy neopakovatelný prvek, který ozvláštní prostředí. A to se díky
nadšencům, kteří se o vinici
starají, daří na výbornou. Děkuji jim za to a do dalších let
přeji, aby Máchalka dál zrála
jako to nejlepší víno,“ dodává
Jan Jarolím.

Mezi Prosekem a Vysočany
Na jižních stráních pod Prosekem, dříve pod Prosíkem,
byly vinice založeny pravděpodobně ještě dříve než
z nařízení Karla IV. Dokladem
je i darovací listina kladrubskému klášteru, v níž Vladislav I. obdarovává klášter
právě vinicí pod Prosekem.
Na zmiňovaných svazích má
tedy pěstování révy zřejmě
ještě delší tradici, než byla
roku 1239 zaznamenána první
zmínka o samotných Vysočanech.
Bohužel o vzniku a vývoji Proseka se z historických
pramenů příliš podrobností
nedozvíme. Historii má sice
dlouhou, ale zpočátku prakticky nepopsanou. Což platí
i o té vinařské.
V průběhu staletí střídají
rozkvět vinic období úpadku.
Vinohrady se musejí vzpamatovávat nejen z nepřízně
počasí, ale i z mnohem horších
ran, jakými byly vojenská
tažení, úbytek kvaliﬁkované
pracovní síly, větší obliba piva
či tvrdého alkoholu, škůdci...
Co husité začali, to po šťastnějších dobách míru doničila
třicetiletá válka. V roce 1648
zůstaly z Proseka stát jen čtyři
domy, kupodivu byl mezi nimi
hostinec i viniční usedlost
na Nebeských horách (dnes
je tu vinice Máchalka). To vše
přispělo k tomu, že vinice byly
vytlačovány na okraj zemědělského podnikání. Přesto
ještě začátkem 20. století jsou
Vysočany stále vnímány jako
vinařské. Důkazem toho je i jejich znak, který byl obci udělen
v roce 1902 císařem Františkem
Josefem I. u příležitosti jejího
povýšení na město a v němž
nechybí ani vyobrazení tří
Č E R V E N
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Vinice Máchalka spadá do vinařské oblasti Čechy, podoblasti Mělnické, vinařské obce Praha. Trať se nazývá Pod Prosekem a vinice
patří do první kategorie vinic pro jakostní a přívlastková vína. Na ploše 1,950 ha roste zhruba 9800 hlav vinné révy. Roční produkce se
pohybuje kolem 10 tun hroznů.

vinných keřů s hrozny, které
„upomíná na příslušenství
kdysi hojných vinic ke královskému úřadu hor viničních“.
Tak silná byla vinařská tradice
na místech, kde ji dnes připomíná už jen jedna jediná vinice
– Máchalka.

Na nebeských horách, Pečová,
Máchalka
Jména vinic většinou poukazovala na jejich místo nebo
se měnila s jejich majiteli.
Máchalka se nachází na místě
původní viničné usedlosti
Na nebeských horách. Když ji
měl v držení nejstarší známý
majitel – pražský purkmistr
Jan Severin Dirix z Brucku
a Rottenbergu, lidé jí říkali
Dirixka. Pak se z ní stala
Pavelatzka. V roce 1725 ji
vlastnil Daniel Antonín
Petsch a apelační rada Jan
František Petsch. Ještě začátkem 19. století je proto
v mapách dnešní Máchalka
značena jako Pečová.
Josef Máchal, jako další majitel vinice, přichází
na scénu ve 40. letech 19.
století. Za jeho éry patřilo k usedlosti vedle hlavní
budovy ještě asi pět dalších
hospodářských staveb. Ale
vinice už byla přestárlá, keře
dožívaly, situace vinařství
taky moc nepřála. Po Máchalově smrti byl proto svah
vyklučen a nahradil jej meruňkový sad. Jedním z posledních vlastníků byla ﬁrma
František X. Brosche. Po roce
1968 byly zbořeny poslední
budovy usedlosti, která se
nacházela pod vinicí.

A přišel Svatý Václav
Život do vinice opět vrátila až
skupina nadšenců, která se
v roce 1996 dala dohromady
pod hlavičkou Vinařského
družstva Svatý Václav. Skupinka pěstitelů a vinařů amatérů, vlastně víc sousedů než
vinohradníků, se rozhodla
ve volném čase relaxovat prací
a zároveň navázat na mnohaletou pražskou vinařskou
tradici. Vhodný pozemek jim
poskytla vysočanská radnice.
„Setkali se dva u piva v hospodě a jeden řekl nechceš mi pomoci založit vinohrad, a tak jsem
kývnul. A od roku 1996 jsem zakládajícím členem. Samozřejmě
jsem chvíli váhal,“ vypráví Oldřich Pokorný, který byl u zrodu
nové éry vinice Máchalka.
Svah s přestárlými meruňkovými stromy, šípkovými
keři, trnkami museli nejprve
vykácet, pak se oralo, hnojilo
a na podzim roku 1997 začala
výsadba, která byla dokončena další rok na jaře.

Panenská sklizeň s novým
tisíciletím a dnešní úspěchy
První, panenská sklizeň byla
na Máchalce z ročníku 2000.
Tehdy se tu také konalo premiérové slavnostní vinobraní.
K desítce nadšenců, kteří
s vinicí spojili svůj volný čas,
přibývali další. Každý z nich
má vlastní příběh, ale to je
opravdu na dlouhé povídání.
O tom, že se vinařům na Máchalce daří, svědčí spokojení
zákazníci i medaile z nejrůznějších soutěží. O úspěch se
tu ovšem dělí i se zpracovateli
hroznů. Nejprve to byl Petr
DEV ÍTKA
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Rychtařík ze Slaného, pak
Lubomír Bilík hospodařící
na Trojské Salabce, dnes David
Chocholatý z mělnické obce
Kly. Nejvíc jsou všichni nyní
pyšní na dvě zlaté medaile
v Národní soutěži českých vín
2018 za Chardonnay a Rulandské modré rosé ročníků 2017.

Genový fond révy vinné
Zatímco o zpracování hroznů se
vždy stará profesionální vinař,
nadšenci pečují o vinohrad,
každý o svůj svěřený úsek.
V roce 2000 byl na Máchalce založen genový fond révy
vinné, dnes se tu pěstuje devět
odrůd: rulanda bílá a modrá,
Ryzlink rýnský, müllerka,
Muškát moravský, Svatovavřinecké, Portugal modrý, Chardonnay a Irsai Oliver.
Přijďte pobýt
Každý rok se na vinici a v jejím okolí koná spousta zajímavých akcí – Svatováclavské
vinobraní, Martinský koš
mladých vín, Vinařův konec
roku, Zavírání hory na vinici,
Slavnosti vína… Je toho dost,
ale ať přijde člověk na Máchalku v jakékoli roční době, většinou tu někoho najde. Hlavně
za dlouhých teplých večerů je
tu živo. Posedět se dá ve viničním altánu nebo přímo mezi
hrozny. Text a foto: Jana Frolíková
INFO
Vinice Máchalka
Prosecká 378/7, Praha 9, Prosek
Otevřeno: středa až pátek
od 15 do 18 hodin
Více na www.machalka.cz

M Ě S T S K É

Č Á S T I

PRAHA

9

15

K U LT U R A

Gongalerie se promění ve zvěřinec
Oleje Mirky Mádrové vystřídají ve vitrínách Divadla Gong, dočasně proměněných v pouliční
galerii, akvarely se zvířecími motivy výtvarnice a spisovatelky Zory Sládkové.
INFO

Divadlo Gong, Sokolovská 191,
Praha 9, www.divadlogong.cz

24. května došlo v improvizované výstavní síni Divadla Gong
k pomyslnému střídání stráží.
Obrazy místní malířky Mirky
Mádrové uvolnily místo pro
práce další umělkyně výrazně
spjaté s městskou částí Praha 9.
Zora Sládková (1979) žila
a tvořila drtivou většinu svého
dosavadního života ve čtvrtích
Střížkov a Kobylisy. Jejími nejoblíbenějšími technikami jsou
olejomalba a akvarel. Kromě
výtvarné činnosti publikuje

… v červnu zde můžete obdivovat práci výtvarnice Zorky Sládkové

pod pseudonymem Zora Koru
i vlastnoručně ilustrované knihy
pro děti. Jejím zatím posledním počinem na tomto poli je
kniha Co nám poví chameleon.
Některé ilustrace z této knížky
budou k vidění právě v Gongalerii na výstavě nazvané
Zvěřinec. Jak název napovídá,
vybrala autorka ze své tvorby

převážně obrazy se zvířecími
motivy, které také patří k jejím
nejoblíbenějším. Ty ještě doplní
několik „recyklačních“ plastik
vyrobených z předmětů, které
již přestaly sloužit původnímu
účelu. Z výše uvedeného je
patrné, že tato výstava bude
určena především menším divákům, ale také jejich rodičům.

Obrazy malířky Mirky Mádrové ve vitrínách Divadla Gong jsou již minulostí…

Pokud tedy nemáte pro své děti
na nejbližší dny žádný program,
můžete si naplánovat procházku
po Sokolovské ulici se zastavením u výloh Gongu. Podrobnější
informace o výstavě i o autorce
se vám dostane po načtení QR
kódu umístěného v dolní části
vitrín. Text a foto: dg

Koncerty z pokladny Devětkrát s devítkou
Pod heslem „My k vám tu kulturu dostaneme, ne že ne!“ připravilo Divadlo Gong sérii především koncertních vystoupení,
které se (pokud rozvolňovací plán dovolí) odehrají pro diváky
i náhodné kolemjdoucí přímo před budovou divadla.
V atmosféře postupného rozvolňování restrikcí proběhnou
první akce v Divadle Gong nebo
lépe řečeno na ulici před ním.
Na Den dětí zahrál pro nejmenší Martin Jurajda loutkovou pohádku O statečném
kováři Mikešovi.
Každou červnovou středu
budou od 16 hodin hrát přímo ze „dveří“ Gongu kapely
a hudebníci, kteří obvykle
vystupují ve spřízněném Klubu Kocour nebo v Jazz Clubu
Gong. Těmito akcemi, které
proběhnou za každého počasí,
chceme zpříjemnit veřejný

prostor všem kolemjdoucím
i kolemjsoucím a přivítat léto.
Během koncertů si můžete
prohlédnout i umělecká díla
vystavená v naší provizorní
Gongalerii umístěné ve vitrínách divadla.
Aktuální informace o účinkujících naleznete na webových stránkách divadlogong.cz
a na facebooku. Prosíme návštěvníky akcí, aby respektovali aktuální protiepidemická
opatření, a upozorňujeme, že
během koncertů bude pokladna divadla uzavřena. Těšíme se
na vás. Vaše Divadlo Gong

Už XXI. ročník festivalu orchestrální a komorní tvorby s názvem Devětkrát s devítkou se uskuteční pod záštitou starosty
městské části Praha 9 Tomáše Portlíka.
Na čtyři vystoupení se můžete
těšit v červnu při Hudebním
jaru v Praze 9 a pět koncertů je

Hudební jaro v Praze 9
7. června
Jan Vent Colegium
Zahrada Pavana, U Prosecké školy 17, P 9,
Program: W. A. Mozart
9. června
Wichterle kvintet
Svatyně Krista Krále, Kolbenova 658, P 9,
Program: J. Haydn
14. června
Marie Minářová, varhany
Kostel sv. Václava na Proseku, P 9
Program: J. S. Bach

plánováno na září při Hudebním
podzimu v Praze 9.
red

16. června
Trio Boema
Zahrada Pavana, U Prosecké školy 17, P 9,
Program: J. Ibert
Začátek koncertů je vždy v 18 hodin,
vstup volný, organizátor, spolek Iuventa, si
vyhrazuje právo na změnu programu.
Návštěvníci koncertů se musí řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními: musí
písemně doložit, že byli očkováni, nebo
předložit negativní testy, používat respirátor a zaevidovat se (jméno, telefonní číslo,
e-mailová adresa)

Prosecká zastaveníčka v Zahradě Pavana
Cyklus komorních koncertů, které byly v minulých letech spojeny s parkem Přátelství na Proseku, se letos – vzhledem k vládním opatřením v souvislosti s covidem-19 – odehraje v Zahradě Pavana, U Prosecké školy 17 v Praze 9.
Na koncert přijďte vždy
v úterý v 18 hodin. XII. ročník Proseckých zastaveníček
organizuje městská část Praha 9. 
16
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1. června
Fiori Musicali: A. Dvořák, Z. Fibich

15. června
Musica Incognita, K. B. Kopřiva, W. A. Mozart

8. června
Pražské dechové kvinteto, J. Haydn, A. Rejcha

22. června
Hudba Kalich, B. Smetana, J. Offenbach
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29. června
Emauzské collegium,
A. Dvořák (180. výročí narození)
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Konečně! Mária Kudasová – Z jeskyně do iluze
Po několika měsících, kdy z epidemických důvodů byla zavřena i Galerie 9, se kultura od 1. června vrací i do prostor vysočanské radnice. A to výstavou fotografií a kreseb, jejichž autorkou je Mária Kudasová. Výstava nese název Z jeskyně do iluze.
INFO
„Z bláta do louže, z deziluze do iluze,
pořád v jeskyni, blíž sebepoznání, blíž
radosti ze sebepřekonání, blíž podstatě svých snů, přesto stále v jeskyni.“
Mária Kudasová, říjen 2020

Galerie 9, historická budova
vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9.
Více na www.galerie9.cz

Mária Kudasová se v Galerii 9
představila poprvé v roce 2015
fotograﬁckou výstavou Obrázky nespavce. Od té doby
jsme se s ní mohli setkat jako
s autorkou exkluzivní biblioﬁlie Tibora Hontyho Thanatos
či kurátorkou výstavy portrétních fotograﬁí Miroslava Khola
Legendy.
Narozena 1958, žije v Praze.
V roce 1977 absolvovala SUPŠ
v Košicích, od roku 1998 je
členkou APF. To jsou jistě jen
velmi kusé informace o autorce, ale možná postačí doplnit,
že setkání s ní a jejími fotograﬁemi je velmi podobné setkání
se zlatou šupinkou v horském
potoce. Ostatně Jan Klusák
a tom ví své:
Kdysi v nějaké širší společnosti ke mně přistoupil Milan
Munclinger a pošeptal mi:
„Tamhle to je Mária. Ona je
čarodějka.“ Ukázal na křeh-

kou postavičku stojící opodál.
Nepochyboval jsem o Milanově tvrzení a měl jsem od té
doby mnohokrát příležitost
přesvědčit se, že bylo pravdivé.
Mária dovede vyčarovat
na fotograﬁckém materiálu zachycené stopy prchavé
přítomnosti neznámých kouzelných zvířat zdržujících se
v tajemných jeskyních a šerosvitných lesních zákoutích.
Kde to je? V pohádkové zemi.
Občas mám chuť v ní zmizet
proměněn v neznámé tajemné
zvíře. ek

Mária Kudasová: Jeskyně v nás

Mária Kudasová: Krajina

Akord a jiskry Martina Patřičného
Znáte Martina Patřičného? Samozřejmě že ano! Z jeho dosavadních dvou samostatných výstav i jeho účasti na mezinárodních projektech Galerie 9, z jeho přečetných výstav jinde doma i v zahraničí, cyklů televizních pořadů či nádherných knih o dřevě. A možná
je to váš spolužák z vysočanského gymnázia v letech, kdy se ještě jmenovalo Lidových milicí. Ale znáte také jeho povídky?
O výboru z povídek Martina
Patřičného Akord a jiskry, jejž
doprovází Patřičné dřevěné
obrazy, jeho vydavatel říká:
„Některé příběhy se tak dlouho vracely, až je autor musel
napsat. V každém z nich
najdete jiný sevřený svět. Postavy, které k vám přijdou,
i ty, které mít rádi nebudete.
Vrátíte se k nim. Lidské vztahy a erotika jsou přítomné
ve většině povídek jako v našich životech či alespoň snech.
Osobně doporučuji – nechte si
mezi povídkami trochu času
na zažití. A nepřeskakujte, Patřičný šetří slovy.“
Č E R V E N
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O autorovi
Martin Patřičný, výtvarník,
spisovatel. Narozen 1955
v Praze, žije a pracuje blízko
Kralup nad Vltavou. Prošel
několik středních škol a maturoval na gymnáziu. Za totality
pracoval v dělnických profesích, např. jako dřevorubec,
skladník, řidič. Od roku 1989
se plně věnuje výtvarné práci
se dřevem a práci na knihách.
Patřičný má za sebou přes
120 výstav v tuzemsku, v zahraničí vystavoval mj. v Haagu
a Naardenu, Paříži, Německu,
Rakousku, Dánsku, Švédsku,
Belgii, Itálii, v Torontu a v USA.

Je spoluautorem scénáře
a průvodcem 26 díly velkého
televizního dokumentu Kus
dřeva ze stromu a autorem
mnoha knih – Pracujeme
se dřevem, v roce 2017 už
5. (!) vydání, Dřevo krásných
stromů, Kus dřeva ze stromu (s Bedřichem Ludvíkem,
2009), Všecky krásy dřeva
a Patřičná Čítanka, zábavná
průvodkyně čtením (2014),
Velká kniha o dřevě (2016,
2019), Tajemství dřeva (2018).
A teď Akord a jiskry. Můžete
si jimi zkrátit čekání na další
Patřičnou výstavu v Galerii 9.
ek
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Dvanáctiletý Kuba miluje školu a své chodítko
V Praze 9 žije se svými rodiči Miroslavem a Monikou dvanáctiletý Kubík, který se od narození potýká s dětskou mozkovou obrnou. Přestože je péče o něj velmi náročná, snaží se celá rodina užívat si každého dne naplno.
„Syn bohužel trpí kombinovaným postižením. Má mentální
retardaci a spastickou kvadruparézu, což znamená, že má
postižené jak obě nohy, tak
i obě ruce. Také má oční a srdeční vadu, hypoplazii ledvin
(pozn. zmenšené). A ani moc
nemluví, komunikuje s námi
jen očním kontaktem a vokalizováním,“ začíná své vyprávění paní Monika.

Pomáhají rehabilitace
Léčba jako taková pro Kubíka
bohužel neexistuje, prognóza je neměnný stav. Přesto
všechno se rodiče snaží udělat
maximum, aby se Kubík udržel v dobré psychické i fyzické
kondici. K tomu mu nejvíce
pomáhají pravidelné rehabilitace, bez nichž by došlo k výraznému zhoršení jeho stavu.
„Rehabilitace pro Kubíka jsou nesmírně důležité,
ale bohužel také nákladné
a ve většině případech je nehradí pojišťovna. Dělá po nich
ale velké pokroky, proto
na ně spoříme každou koru-

obuvi, doplatku na chodítko
či nové dioptrické brýle nám
tyto příspěvky velmi pomáhají
našetřit na nákladné rehabilitace, které jsou pro udržení jeho
stabilizovaného stavu nezbytné.
Proto jsme za tuto pomoc Dobrým andělům nesmírně vděční
a moc si vážíme toho, že se ještě
najdou lidé, kteří myslí i na druhé. Opravdu moc a moc děkujeme, že jste,“ dodává vděčně
Kubíkova maminka.
Kuba s maminkou Monikou

… a tatínkem Miroslavem

nu. Velký pokrok také udělal
po ortopedické operaci, kterou
prodělal před třemi lety. Ta
mu pomohla k tomu, že přestože je stále upoután na vozík,
dokáže už dneska po nějakou
kratší dobu chodit za pomocí
chodítka, což doslova miluje,“
dodává jeho maminka.

„Chodí do speciální základní
školy a moc se mu tam líbí.
Naštěstí do ní mohl chodit i během současného období pandemie, což je fajn, protože mu
to dodává určitý řád. Kromě
toho má opravdu moc rád své
spolužáky, je totiž velmi společenský,“ říká paní Monika.

Kubík je společenský
Přestože se Kubík kvůli svému
handicapu neorientuje v čase
a v prostoru se orientuje pouze
ve známém domácím prostředí, druhou jeho radostí je škola.

Poděkování všem, kteří pomáhají
Jsou to už tři roky, kdy Kubíkovi
a jeho rodičům začali v jejich
nelehké situaci pomáhat i Dobří andělé. „Kromě doplatků
na léky, nákupu ortopedické

Staňte se Dobrým andělem
Pokud se chcete stát Dobrým
andělem i vy a chtěli byste
pomáhat – stejně jako dalších
2275 Dobrých andělů z Prahy 9 – rodinám s podobně
těžkým osudem, je to jednoduché. Stačí se zaregistrovat
na www.dobryandel.cz, zvolit
si libovolnou částkou, kterou
uznáte, že můžete z rodinného
rozpočtu každý měsíc věnovat
na pomoc druhým, a nastavit
trvalý příkaz. Nadace Dobrý
anděl vaše příspěvky odevzdá
rodinám do posledního haléře.
Text a foto: Zuzana Vítková

Poděkování Studenti ze Špitálské uspěli
a obdiv
v projektu Příběhy našich sousedů
Moc děkuji za opakovanou záchranu života ve FN
Na Bulovce. Děkuji primáři
MUDr. Jiřímu Koskubovi, zejména pak lékaři JIP
interna MUDr. Miroslavu
Pokornému, zdravotnímu
bratru Michalu Svobodovi,
sestřičkám Daniele Parusové, Olze Pěkné a staniční
sestře JIPu, jakož i celému
širokému kolektivu všech
pracovníků JIPu. Velmi si
toho vážím.
Obdiv si zaslouží všichni, kteří pracují v nelehkých podmínkách v době
coronaviru. Mnohokrát se
musí kompletně převlékat
do neprodyšného oblečení,
na každý úkon mění rukavice někdy i v několika vrstvách, přes obličej brýle a štít.
A k tomu jim nechybí laskavost, ochota, veliká vstřícnost k pacientům, empatie.
Všechna čest vám, vážení
zdravotníci!
Mgr. Dagmar Skopcová, Praha 9
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Praha 9 již potřetí podpořila projekt Příběhy našich sousedů,
díky němuž se žáci a studenti místních škol setkávali s pamětníky ze své městské části.
I přes obtížnou covidovou
situaci zvládly žákovské
týmy s pomocí svých učitelů
vést rozhovory s pamětníky převážně on-line nebo
po telefonu, zaznamenat jejich vyprávění, a to pak dále
při on-line workshopech
zpracovat jako rozhlasovou
reportáž nebo krátký animovaný ﬁlm.
28. dubna 2021 proběhla
závěrečná prezentace on-line v Praze 9. To, jakým
způsobem si týmy s příběhy
pamětníků poradily, hodnotila tříčlenná porota. Zasedla
v ní redaktorka České televize Aneta Černá, učitel ze ZŠ
Křesomyslova v Praze 4 Jakub
Horálek a historik z Post Bella
a Ústavu pro studium totalitních režimů Michal Šmíd.
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Nejlepší týmy
První místo obsadil tým
z Gymnázia Špitálská – Anna
Soukalová, Michaela Pohanková, Nicole Nouman,
Veronika Jeníková a Zuzana
Bednářová pod vedením učitelky Marie Musálkové s příběhem disidentky Kateřiny
Spurné.
Druhý byl tým ze ZŠ Špitálská – Eliška Zimmerhaklová,
Sára Ploczeková a Ondřej Pavelka pod vedením učitelky
Lenky Voděrové s příběhem
Petra Hauptmanna. Ten v roce
1982 emigroval, ale kvůli synovu onemocnění se rozhodl
pro návrat a byl pak odsouzen
k 10 letům vězení.
Třetí skončil tým ze ZŠ Univerzum – Apolena Matrasová
a Rebeka Nečasová pod vede-

Příběh disidentky Kateřiny Spurné
(na snímku) získal nejvyšší ocenění v letošním projektu Příběhy našich sousedů
v Praze 9

ním učitelky Petry Polákové
s příběhem Hedviky Stránské
– Sokolky a pamětnice náletů
na Vysočany v roce 1945. Více
na www.pribehynasichsousedu.cz mk
Č E RVEN
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Naučné stezky moderně a hezky
Městská část Praha 9 ve spolupráci s Divadlem Gong a Divadlem AHA! připravuje atraktivní inovaci zastávek Severozápadní naučné stezky.
Letos v říjnu uběhne již 80 let
od vzniku první turistické naučné stezky. Köglerova naučná
stezka se rychle začala těšit
velké oblibě a záhy začaly vznikat další. Do dnešních dnů jich
bylo v České republice vybudováno na pět stovek. Turisté se
díky nim z informačních desek
rozmístěných na jejich trasách
dozvídají zajímavé informace
o historii míst či o přírodních
zajímavostech z okolí. Především pro rodiny s dětmi se tyto
stezky mnohdy stávají přímými cíli jejich výletů. Najdeme je
nejen v přírodě, ale i v intravilánu. Jen v Praze je jich přes třicet. Dvě se nalézají i na území
městské části Praha 9.

Přibydou QR kódy
Severozápadní a jihovýchodní
stezka byly vybudovány v roce
2009, respektive 2011, a mohlo
by se zdát, že zatím nepotřebují modernizaci. Technologický vývoj však pádí o překot
vpřed. Během dvanácti let
došlo k masovému rozšíření
chytrých mobilních telefonů,
které mimo jiné umožňují
zprostředkování informací
pomocí QR kódů. Čtvercové obrazce, které po načtení
mobilem zobrazí uživateli
přiřazenou webovou stránku,
jsou dnes už běžnou součástí
veřejného prostoru, avšak
na tabulích „našich“ stezek
zatím chybí. Proto vznikl nápad na jejich doplnění.

Herci na stezkách
Svoji představu o inovaci
stezek nastínil místostarosta
MČ Praha 9 Adam Vážanský
a k její realizaci přizval Divadlo Gong. Protože záměrem
vedení Prahy 9 není rozšiřování informačních panelů o další
kvanta nezáživných textů,
hledali se jiné, zábavnější formy přidání nových informací
ke každé ze zastávek na naučných stezkách.
Prostřednictvím ředitelky
Divadla Gong Martiny Fialové
doputovala nabídka k vytvoření doplňujícího obsahu
naučných stezek až k šéfovi
Divadla AHA! Jakubu Stichovi.
„Po krátkém rozmyšlení jsme
se ji rozhodli přijmout. Především proto, že naše divadlo je
bohužel stále zavřené a naše
činnost významně omezena.
Takže nám to v tento neblahý
čas přišlo jako smysluplné
vyplnění času a zaměstnání
našich herců. Nejedná se přitom o žádný malý projekt, to
‚sousto‘ je poměrně velké, jen
příprava na počátek realizace
nám zabrala již celý měsíc.
Šlo o sbírání a vyhledávání
podkladů a shromažďování
zajímavých informací k doplnění všech 21 informačních
tabulí Severozápadní stezky.
Na celém projektu navíc spolupracujeme přímo s ředitelkou divadla Martinou Fialovou
a PR sekcí Divadla Gong,“
vysvětluje Jakub Stich.

Herci Divadla AHA! obcházeli jednotlivá zastavení Severozápadní naučné stezky
v Praze 9 a vymýšleli scénky…

Jak už to mívají umělci
ve zvyku, o konkrétní podobě
toho, co nám QR kódy na jednotlivých zastaveních severozápadní stezky zprostředkují,
nechtěli divadelníci ve fázi
příprav mnoho prozrazovat.
Jisté je snad jen to, že výletníky čekají zábavně poučné
videoscénky, ve kterých budou účinkovat oblíbení herci
Divadla AHA!, a scénáře má
na starosti tvůrčí duo Radovan
Klučka – Miloš Mazal, kteří
stojí například za úspěšnou
divadelní adaptací Petiškova
Birlibána. Jakub Stich k tomu
dodává: „Rádi bychom už

v druhé polovině května začali
natáčet a na začátku června
pak měli dílo hotové. Přece jen
se epidemiologická situace
zlepšuje a kdo ví, třeba budeme mít v červnu již zase
možnost alespoň trochu naše,
především dětské, diváky
v Divadle Gong pobavit.“
O dalším vývoji kolem naučných stezek na devítce vás
budeme informovat. Zároveň
se zatraktivněním jednotlivých zastavení dojde také
k údržbě informačních cedulí,
obnově těch poškozených
a aktualizaci textů a obrázků.
Text a foto: dg

Dobro-družné mikrogranty
Nadace Via vyhlásila výzvu Dobro-družné mikrogranty, které
podpoří venkovní aktivity dětí a mládeže.
Prostřednictvím malých grantů do výše 2000 Kč mohou žáci druhého stupně základních škol a studenti středního stupně vzdělávání realizovat venku se odehrávající projekty podle vlastního
výběru, a potěšit tak své kamarády, vrstevníky nebo sousedy.
O podporu je možné žádat do listopadu 2021. Spektrum aktivit,
které Nadace Via podpoří, je široké – od přípravy venkovních
her přes výrobu krmítek a ptačích budek až po organizaci úklidu
okolí.
O mikrogrant do výše 2000 Kč se zájemci mohou přihlásit prostřednictvím jednoduchého dotazníku na stránkách Nadace Via,
kde stručně popíší svůj záměr. Žádosti budou hodnoceny průběžně. Aktivity je možné realizovat kdykoli v období od poloviny
dubna do konce listopadu 2021.
Více informací včetně přihlášky naleznete na
www.nadacevia.cz/dobro-druzi. vh
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Třešňobraní v hrdlořezské Třešňovce
Červen je měsícem třešní a letos tomu nebude jinak.
Ve dnech od 16. do 30. června 2021 přivítá spolek Na ovoce
v hrdlořezské Třešňovce všechny sběrače, česače, návštěvníky a výletníky, kteří budou mít chuť natrhat si čerstvé ovoce
přímo ze stromu, nebo se jen zatouží kochat bohatstvím
přírody z pohodlí houpací sítě.
Počínaje středečním dopolednem budou pro zájemce k dispozici žebříky a další potřebné
vybavení, které si mohou
na místě za drobný poplatek
vypůjčit.
Třešňobraní do sadu přinese také přednášky na ovocná

témata i divadelní představení pro děti. Přijďte si ušpinit
ruce a naplnit košíky, udělat
piknik nebo jen užít rodinnou pohodu. Čas strávený
pospolu mezi červenajícími
se stromy může mít mnoho
podob...

Vlastní produkty chutnají nejlépe
Impozantní sad je domovem
1500 stromů. Třešně a višně
vysázené v minulém století
stále bohatě plodí, bude proto
záležet jenom na vás a vaší

fantazii, jak s těmito dary naložíte. Oslaďte si život vlastní
třešňovou marmeládou, koláčem, moštem, kandovanými
sušenými třešněmi nebo třeba
griotkou – všechno, co si nasbíráte a vyrobíte sami, totiž
chutná mnohem lépe! Takže
až se zima zeptá, co jste dělali
na jaře, jak jí odpovíte?
Třešňobraní proběhne
v souladu s aktuálními hygienickými nařízeními za podpory městské části Praha 9.
Jste srdečně zváni, těšíme se
na vás! Text a ilustrační foto z minulého
třešňobraní Tereza Weissová

Dům dětí a mládeže otevírá dveře do světa poznání
Dům dětí a mládeže Praha 9 se připravuje na další školní rok
2021/2022 a přichází s nadupanou nabídkou kroužků, kurzů,
aktivit pro děti, mládež i dospělé.
Baví tě tanec a nevíš,
jaký styl si vybrat?
V Domě dětí a mládeže v Praze 9 najdeš hned několik tanečních stylů – breakdance,
břišní tance, irské tance,
moderní gymnastiku, streetdance nebo výrazový tanec.
A pokud nevíš, jaký tanec tě
bude bavit, přijď si kroužek
vyzkoušet.
Chceš se pravidelně hýbat
a naučit se nový sport?
Kdo již má základy v badmintonu, může se přidat do kroužku – badminton soutěže. Pro
dospělé je volno na aikidu.
Vyzkoušet si také můžeš discgolf, kde je cílem (podobně
jako při golfu) dokončit jamku

naučíš se zacházet s 3D tiskárnou anebo budeme třeba
programovat hry.

Chceš se naučit na hudební
nástroj?
V nabídce nalezneš velikou
škálu hudebních nástrojů,
na které se můžeš naučit hrát.
Pokud rádi zpíváte, přihlásit se
můžete třeba na sólový zpěv.

na co nejmenší počet hodů.
Pro milovníky míčových her
je připraven futsal, basketbal
a kroužek míčové hry.
Na nejmenší čeká hravá jóga
a pohybové hry. Nebo tradiční
stolní tenis.

Rád se věnuješ tvoření a umění?
Můžeš se přidat do kroužku
kutilové, který je připraven
i pro rodiče s dětmi. Nebo si
jen tak přijď tvořit pro radost.
Jestli tě zajímá divadlo, je
zde soubor IMPROvizace,
který se zabývá technikami
improvizace.
Na své si přijdou i ti, co rádi
kreslí v kroužcích výtvarka, ateliér, bod linka, a pro tvořivé děti
je připraven kroužek keramiky.

Je pro tebe na prvním místě
příroda?
Na kroužku chovatel se dozvíš,
jak se chovat ke svému mazlíčkovi. Nebo si vyzkoušíš, že
věda je zábava.
Koukáš na svět tak trochu
technicky?
Přihlas se do kroužků, které se
zabývají výpočetní technikou.
Například tě naučíme postavit
si vlastního robota či ozobota,

Potřebuješ něco doučit?
Nebo se bojíte mluvit jiným
jazykem? Nabízíme doučování
pro děti i lekce cizího jazyka
pro dospělé.
Celou nabídku kroužků
a kurzů naleznete na
www.ddmpraha9.cz mb
INFO
Dům dětí a mládeže Praha 9
Měšická 720/2, Praha9
www.ddmpraha9.cz

Košík nápadů – zábava pro děti i dospělé
Košík nápadů je dětský zájmový klub podporovaný městskou
částí Praha 9, který najdete na adrese Špitálská 885/2A.
Děti, které rády tvoří, hrají
divadlo, mají rády pohyb,
hudbu a přírodu, si tu užijí
spoustu zábavy.

Rezervace příměstských táborů
Stále probíhá rezervace příměstských táborů. Děti čeká
tvoření, hudební a divadelní
představení a další zajímavé
zážitky. Pro sourozence a děti
rodičů samoživitelů poskytujeme slevy. Celý program probíhá
20
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za zvýšených hygienických
opatření. Tábor na pět dní pro
jedno dítě je za 2900 Kč. Lze si
domluvit i jen jednotlivé dny,
dopoledne nebo jednotlivé
akce. Tábory jsou pro děti od 5
let po první stupeň ZŠ a probíhají po celé prázdniny.

Tvoření a zábava pro děti
i dospěláky.
Nabízíme pestrou nabídku zájmových kroužků.

M ĚS TS K É

Č Á S TI
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Do mateřské školy bez slziček
Přihlaste své dítě od září
do krátkých nebo dlouhých
vstupů v Košíku nápadů, kde
může tvůrčím způsobem prožít
celý den. Naše hlídání je ﬂexibilní. O vaše dítě se postaráme
v ty dny, kdy to potřebujete.
Třeba jen jeden den v týdnu.
Otevřeno je od pondělí do pátku, vždy od 7.30 do
15.30 hodin.
Využijte možnosti připravit
svým dětem příjemný vstup
do mateřské školy návštěvou
kroužků a krátkých nebo dlouhých vstupů v našem klubu.

Děti si zvyknou na kolektiv kamarádů, naučí se základní sociální návyky a doladí případné
nedokonalosti, takže vstup
do mateřské školy proběhne
hladce.
Bližší informace o táborech
a kroužcích i možnosti návštěvy podá Jitka Obermajerová
na tel.: 605 406 758 nebo e-mailu Jitkaobermajerova@
seznam.cz red
Č E RVEN
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110 let od prvního dálkového
letu z Pardubic do Prahy

Když v roce 1909 Francouz Blériot pĜeletČl kanál La Mance z Francie
do Anglie, bylo zĜejmé, že v EvropČ naplno vypukla doba bájeþných mužĤ
na létajících strojích. V kvČtnu letošního roku to bylo 110 let od prvního
dálkového letu u nás. Z Pardubic do Prahy letČl Ing. Jan Kašpar.

635
455
197

Ing. Jan Kašpar (1883-1927)
Narodil se v zámožné pardubické rodinČ. Po absolvování reálné školy zahájil roku
1901 studia na c. k. þeské vysoké škole technické, kde zprvu studoval stavební inženýrství, ale bČhem prvního roþníku zmČnil své
rozhodnutí a pĜestoupil na strojní inženýrství.

Slavný jednoplošník pozdČji vČnoval Národnímu technickému muzeu v Praze.

Den „D“. ýeský inženýr na nČm vzlétl ke svému rekordnímu letu v sobotu 13. kvČtna 1911 v 6.13 ráno z pardubického letištČ a po cestČ do Chuchle se orientoval podle železniþních tratí. Vzdálenost 121 kilometrĤ urazil
za 92 minut ve výšce asi 800 metrĤ. V centru Prahy ho nepĜíjemnČ pĜekvapila mlha, navíc mu dvakrát
vynechal motor. NaštČstí znovu naskoþil a pilot se vþas dokázal zorientovat podle prosvítajících vČží chrámu
sv. Víta a podle PetĜínské rozhledny. Díky tomu se dostal nad Vltavu a k cíli se pak nechal dovést jejím tokem.

Mezi Pardubicemi a þeskou metropolí þekalo na Kašpara pár kontrolních stanic
v KolínČ a ýeském BrodČ. Pardubický pilot
protnul 13. kvČtna 1911 tehdejší Prahu v oblasti Proseka. Poté zamíĜil pĜes Hradþany
a PetĜín do Velké Chuchle, kde úspČšnČ pĜistál. Celý let trval 92 minut a urazil pĜi nČm
121 km. StejnČ jako svĤj vĤbec první letecký
pokus o rok dĜíve uskuteþnil Kašpar tento let
s letounem francouzské výroby Blériot XI.
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Letadlo Avia

Rokytka

To byla vzpruha do þinnosti podniku, který pĜijal další zamČstnance a rozšíĜil provoz o dílnu v najatém sále u Ruského dvora
a v roce 1923 pronajal i sál OsvČty ve Vysoþanech, kde se provádČla montáž. Kvalita letadel
stále stoupala. Typ BH3 letČl na trase Praha –
PaĜíž a zpČt. Zúþastnil se i závodĤ v Bruselu,
kde dosáhl rychlosti 270-300 km/hod.
Provozní prostory továrny byly nedostaþující
a napĜ. doprava letadel na letištČ ve Kbelích
se provádČla koĖským potahem a nebyl-li
k dispozici, odtlaþili trup letadla zamČstnanci za pomoci klukĤ po silnici pĜes Klíþov.
V þervnu 1923 uvolnila továrna Aero prostory v Holešovicích, když se pĜestČhovala
do nových objektĤ ve Vysoþanech. UvolnČné
prostory získala AVIA a pĜestČhovala tam
celý provoz z Vysoþan. Tímto datem konþí
vysoþanská éra závodu AVIA.
NicménČ letecká výroba se spoleþnČ se strojírenstvím stala základem prĤmyslového
rozkvČtu Vysoþan a dalších míst pozdČji
vzniklé Prahy 9. KromČ ¿rmy AVIA práce
na vývoji a výrobČ letadel a jejich þástí tady
zaþala také v závodech AERO, ýKD, Letov
a dalších menších.
Miroslav Kuranda
s použitím materiálĤ
Národního technického muzea
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A zrodil se letec
První zprávy o Kašparových leteckých pokusech se objevily roku 1910.
Kašpar ale záhy seznal, že stroj jeho výroby
není pro létání vhodný, ukazovala se totiž
Ĝada potíží, plynoucích z nezkušenosti, ale
hlavnČ z pomČrnČ znaþné hmotnosti letadla
a malé výkonnosti motoru. PĜekonal v sobČ
konstruktérskou ctižádost a rozhodl se, že si
vhodný letoun zakoupí.
Odjel do PaĜíže, kde si v BlériotovČ továrnČ
zakoupil typ þ. XI, výrobní þíslo 76, do nČhož pak v Pardubicích zamontoval rovnČž
v PaĜíži zakoupený motor Anzani. S tímto
letadlem pak 12. dubna provedl dva velké
skoky do vzduchu a 16. dubna 1910 jako první ýech skuteþnČ vzlétl.
16. þervna 1910 složil Kašpar pilotní zkoušku, 19. þervna se pak uskuteþnil jeho první
veĜejný vzlet v Pardubicích, 3. þervence druhý v Hradci Králové.

ment, kde se sešel se svým bratrancem Evženem ýihákem. Ale ani zde dlouho nezĤstal
a roku 1909 spolu s ýihákem automobilku
opustil. Koncem roku 1909 zaþal pracovat
na letadle a letadlovém motoru.

636
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Rokytka

První veĜejné letecké vystoupení Ing. Jana Kašpara v Praze se uskuteþnilo na proseckých pláních v roce 1910.

Školu dokonþil roku
1907. V roce 1908
nastoupil u nČmecké ¿rmy Basse und
Selve ve vestfálské
AltenČ, která mimo
jiné vyrábČla souþásti pro vzducholodČ. Zde se poprvé
ocitl ve vzduchu –
podnikl let balonem.
Kašpar se velmi
Ing. Jan Kašpar
zajímal o letectví,
u ĜeditelĤ továrny
ale nenacházel kladnou odezvu na své návrhy týkající se stavby motorového letadla. Zaþal upírat pozornost k letounĤm podobným
tČm, na nichž létali Wrightové a s nimiž dČlali v EvropČ první úspČšné pokusy Santos-Dumont, Latham a také Louis Blériot, francouzský aviatik, který pĜeletČl roku 1909
kanál La Manche. V té dobČ v nČm dozrává
plán postavit si letadlo vlastní – stal by se
tak v ýechách nejen prvním letcem, ale zároveĖ i prvním úspČšným konstruktérem.
V továrnČ na vzducholodČ Kašpar dlouho
nepobyl; už roku 1908 zaþal pracovat v mladoboleslavské automobilce Laurin&KleLetectví chce hodnČ penČz
Po pĜeletu Pardubice–Praha konal Kašpar
þasté veĜejné vzlety. Poslední jeho produkce se uskuteþnila ale již roku 1912. Kašpar
tehdy s létáním skonþil, k þemuž ho donutila
Ĝada okolností, nejpodstatnČjší zĜejmČ byla
skuteþnost že po smrti svého otce, který ho
podporoval, mČl nedostatek ¿nanþních prostĜedkĤ k nákupĤm letadel a souþástí. Musel
se také vČnovat správČ rodinného majetku.
Po skonþení první svČtové války pracoval
krátce jako státní úĜedník, poté podnikal
se dĜevem. O letectví zájem neztratil, ale už
v nČm aktivní roli nehrál.
ZemĜel 2. bĜezna 1927.

kde – zavČšeno v dopravní hale muzea – je
jedním z nejvýznamnČjších exponátĤ dokumentujícím dČjiny letectví v þeských zemích.
Letoun byl roku 1966 kompletnČ renovován.
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s pČti truhláĜi a tĜemi zámeþníky. PozdČji
zaþali stavČt kluzáky a Ing. Hajn sestavil dokonce dvouválcový rotaþní motorek na stlaþený vzduch. (Ten jim neznámý zlodČj na letecké výstavČ v Praze ukradl.)
PĜes tyto potíže bylo v roce 1920 postaveno
první dvousedadlové jednoplošné letadlo
Avia BH1 s motorem o síle 30 k, které vzbudilo
na podzimní výstavČ oprávnČný rozruch a neušlo ani zájmu prezidenta Masaryka, jenž vČnoval podniku 100 000 korun na další vývoj.
Tato þástka se však brzy rozplynula a podnik
hledal kapitál na další provoz, protože potĜeba investovat stále rostla. Tehdejší Škodovka
neprojevila zájem, a tak se Ing. Hajn obrátil
na svého bývalého spolužáka Karla Bondyho.
Pražská milionáĜská rodina vytušila budoucnost a výhodnost tohoto nového oboru a rozhodla se podnik ¿nancovat.
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Letecká produkce Ing. Jana Kašpara v letech 1910 a jeho první dálkový let z Pardubic
do Prahy v roce 1911 byly jen ojedinČlými
pokusy v tomto oboru u nás. Teprve po první svČtové válce se našli leteþtí prĤkopníci,
kteĜí položili základy leteckého prĤmyslu
v nové republice. Všechny zaþátky jsou tČžké
a nevyhnuly se ani jim. ChybČly pĜedevším
zkušenosti a dostatek penČz k podnikání.
S poþáteþními tČžkostmi si dovedli poradit
dva nadšenci – Ing. Miroslav Hajn a Ing. Pavel Beneš, kteĜí v roce 1919 v budovČ starého
vysoþanského cukrovaru (pozdČji souþást
areálu Odkolkových pekáren), jehož provoz
byl za války zastaven, založili ¿rmu AVIA,
spoleþnost s ruþením omezeným, na opravu
a výrobu letadel.
Zpoþátku vyrábČli modely letadel pro školy, vrtulky a bumerangy v truhláĜské dílnČ

Letadla jsou neodmyslitelnČ spojena také s Vysoþany. Nacházela se tu továrna
AVIA, jejíž historie byla velmi významná pro rozvoj našeho letectví.

AVIA a její vysoþanské zaþátky

Dálkové lety
30. dubna 1911 uskuteþnil Jan Kašpar první
pĜespolní (orientaþní) let v ýechách. Tento
pokus byl vlastnČ jakýmsi Kašparovým tréninkem pro dálkový let Pardubice–Praha,
který si naplánoval na 13. kvČtna 1911. Toto
datum lze bez nadsázky oznaþit jako základní milník þeské aviatiky. 6. prosince téhož
roku uskuteþnil první pĜelet s pasažérem
z MČlníka do Prahy.
Na jaĜe roku 1911 bylo v Pardubicích založeno Aviatické družstvo, þímž se toto mČsto
stalo až do vypuknutí první svČtové války
skuteþným „hlavním mČstem“ þeské aviatiky.
Letadlo, kterým letČl z Pardubic do Prahy,
daroval Jan Kašpar roku 1913 do sbírek
Technického muzea království þeského,

ProvádČl pravidelné ukázkové vzlety po ýechách v Praze, na MoravČ, v BukovinČ.
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Kurzy v Obecním domě otevřeny
Postupné rozvolňování protiepidemických opatření v souvislosti s covidem-19 konečně otevírá dveře do kurzů pořádaných v Obecním domě v Jandově ulici 4 ve Vysočanech.
8. června od 17 do 19 hodin
Klíčidlo řerichátko – keramický workshop
V keramickém workshopu si
vyrobíte klíčidlo, které vám
poslouží ke klíčení nejen řeřichy. Jedná se o praktický
doplněk do kuchyně nebo
dárek. V průběhu workshopu
se naučíte zpracovat si hlínu
a vytvoříte si pod vedením
lektorky svůj vlastní kousek
užitného umění. Základní tvar
je dobře ozkoušený a je dobré
se ho držet, dekorace a dozdobení bude na vás. K pěstování
čerstvých klíčků pak už budete potřebovat jen vatičku,
vodu a semínka.
Cena: 400 Kč (pomůcky
a materiál v ceně, nutno uhradit pět dní před konáním)
10. června od 18 do 20 hodin
Kineziologie II: Jak vzhled
ovlivňuje naše chování?
Jaký má vzhled obecně vliv
na naše chování? Základní
druhy a charakteristiky struktur a funkcí v kineziologii. Jak
díky poznání těchto struktur
a funkcí pochopit a přijmout
sebe a druhé? Tím se bude
zabývat druhá přednáška o kineziologii.
S sebou potřebujete zdravou
zvídavost, pohodlné oblečení,
zápisník a tužku.
14. června od 16 do 16.45 hodin
Cirkomotorika – nejen párová akrobacie pro děti a akční
dospělé
Malá ochutnávka technik
nového cirkusu. Přijďte si zacvičit s lektorkou Julií, která
u nás v příští sezoně zahájí

Mandala Noc (kočka)
Řeřichátko

a povede několik nových kurzů a sportovních workshopů
pro děti i dospělé. Vyzkoušíte
si jeden z nich a dozvíte se
něco i o těch dalších.
Cena: 150 Kč/dvojice

14. června od 18 do 20 hodin
Zdraví, které chutná
Praktický seminář, na kterém
se seznámíte s nejnovějšími
poznatky v oblasti zdravé výživy a správnými stravovacími
návyky. Svoji fyzickou i psychickou kondici si zlepšíte pomocí kvalitního jídla a navíc
bez jakýchkoliv diet. Lektorka
Karolina Risser vám pomůže
sestavit optimální jídelníček.
Cena: 350 Kč
16. června od 17 do 20 hodin
Hmyzí hotel – keramický
workshop
Hmyzí hotel, který si pod
vedením lektorky vyrobíte,
může být určený pro krásnoočka, berušky, škvory,
motýly či jiný hmyz. Zpracujete si svou hlínu, vytvoříte

pod vedením lektorky základ
„hotelu“ a výrobek ozdobíte.
Náročnost práce bude uzpůsobena vašim schopnostem.
Ubytujte na své zahradě nebo
balkónu užitečný hmyz. Prospějete tak nejen přírodě, ale
i rostlinám, které si chcete pěstovat. Věděli jste, že před mšicemi vás často nejlépe ochrání
jejich přirození nepřátelé? Užitečný hmyz má v dnešní době
těžké časy, protože s postupem
civilizace ubývá přirozených
úkrytů. Nabídněte tedy těmto
pracovitým pomocníkům nocleh nebo i dlouhodobější ubytování, kochejte se krásným
kouskem umění, pozorujte
život hmyzu a užívejte si dobrý
pocit, že svým dílem nabízíte
přírodě pomoc.
Cena: 600 Kč (pomůcky
a materiál v ceně, nutno uhradit sedm dní před konáním)

Hmyzí hotel

pracovat? Proč nám zvířátka
přinášejí poselství? Co je to
metoda Zentangle? Nakreslíte
si svou mandalu a zalaminujete ji. Workshop je vhodný i pro
děti od 4 let.
S sebou vlastní pastelky.
Cena 300 Kč.

19. června od 10 do 16 hodin
Háčkování
Z textilní příze Bobilon Mini
uháčkujete dekorační košíček, který si můžete zavěsit
do koupelny nebo si do něj
vložit květináč.
Cena: 500 Kč (materiál a pomůcky v ceně) 

17. června od 17 do 19.30 hodin
Kreslení mandal s poselstvím
zvířat (workshop)
Co jsou to mandaly, jaké je
jejich využití a jak s nimi

INFO
Přednášky, kurzy a workshopy se konají v Obecním domě ve Vysočanech, Jandova 4,
4. patro (bezbariérový přístup). Na některé z nich je třeba zaplatit předem zálohu. Rezervace míst: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na webu Divadla
Gong. Tady se také dozvíte podrobnosti k jednotlivým kurzům.

Cirkomotorika

DIVADLO GONG HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU PANÍ ČI PÁNA NA ÚKLID PROSTOR DIVADLA
Máte smysl pro pořádek a organizační schopnosti? Rádi pracujete v příjemném kolektivu?
Jste zodpovědní, samostatní a pečliví? Dokážete být časově ﬂexibilní? Můžete nastoupit poslední týden v srpnu?

PAK MOŽNÁ HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

A co vám můžeme nabídnout?

Práci na plný úvazek, platovou třídu 1, pracoviště v dobré dostupnosti MHD, stabilní zázemí respektované kulturní organizace,
5 týdnů dovolené, zaměstnanecké beneﬁty
(příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, zvýhodněné vstupenky), nástup 23. srpna 2021.
V případě zájmu o danou pozici nám co nejdříve zavolejte na telefonní číslo 283 891 441
nebo napište na info@divadlogong.cz (do předmětu UKLÍZEČKA/UKLÍZEČ).
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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: 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6. 2021
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny budou
rozdávat od 14.30 hodin pořadová čísla.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území
Prahy 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán
Úřadem MČ Praha 9). Další informace získáte v infocentru.
Vzhledem k současné epidemické situaci v souvislosti s covidem-19 a přijímanými opatřeními
sledujte www.praha9.cz, kde jsou zveřejňovány aktuální informace o konání avizovaných akcí.

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

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

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby
platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 16. 6. 2021
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny
budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní poradna se koná od 14 do 15 hodin
v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území
MČ Praha 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz
vydán Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu požádat vám
poskytnou pracovníci v infocentru.
Vzhledem k současné epidemické situaci v souvislosti s covidem-19 a přijímanými opatřeními
sledujte www.praha9.cz, kde jsou zveřejňovány aktuální informace o konání avizovaných akcí.

PRO RODIČE

Ke slavnostnímu vítání občánků se přihlaste

K O N TA K T Y K O S T E L Ů

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

K O S T E L S V. V Á C L A V A

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

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

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

S VAT Y N Ě K R I S TA K R Á L E

EVANGELICKÁ CÍRKEV

POLICIE ČR 158

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
Římskokatolická farnost při Svatyni Krista
Farní sbor Českobratrské církve evangelicKrále, Kolbenova 658/14,
ké, U Pošty 1098/6, Praha 8 - Libeň,
Praha 9 - Vysočany, tel.: 283 892 404
tel.: 777 823 540
Pravidelné bohoslužby:
Pravidelné bohoslužby: neděle 9.30
středa, pátek 17.00, neděle 8.30
Sledujte aktuální vládní opatření v souvislosti s covidem-19, která určují podmínky
pro konání bohoslužeb.
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MP PRAHA 156

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

Č E RVEN
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Velkoobjemové kontejnery Sběr použitého
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje
potravinářského oleje
ﬁrma AVE Pražské komunální služby a.s.
VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu
podnikatelskými subjekty!

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

Do VOK nepatří:
- lednice - televizory a počítačové monitory - zářivky a výbojky - autobaterie - jiné nebezpečné odpady

VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze
na 4 hodiny (časy jsou uvedeny v harmonogramu). Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.
Vzhledem k výraznému propadu příjmů v souvislosti
s koronavirovou pandemií
snížilo hl. m. Praha výdaje na
zajištění svozu komunálního
odpadu, konkrétně pak přistavování velkoobjemových
kontejnerů na objemný odpad
a velkoobjemových kontejnerů
na bioodpad. MČ Praha 9 bude
mít v prvním pololetí k dispozici pouze 44 kontejnerů VOK

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

Speciálně upravené zelené plastové sběrné nádoby o objemu
120 litrů pro sběr potravinářského oleje a tuku najdete na sídlišti Prosek na některých stanovištích tříděného odpadu v rámci
pilotního projektu sběru použitého oleje do sběrných nádob.
Nádoby slouží
k umísťování
použitého
potravinářského oleje
a tuku, a to
pouze v použitých PET
lahvích nebo
jiném plastovém obalu,
bez igelitových sáčků!
Nepoužívejte
skleněné obaly, igelitové tašky
a sáčky. Do nádob v žádném
případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla. Sklo,
igelitové sáčky, plechové oba-

ly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě
nedodržování kázně při sběru
bude sběr zrušen a nádoby odvezeny. 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY ČERVEN
datum

počet VOK

5. 6.

12. 6.

19. 6.

26. 6.

čas

stanoviště

8:00 – 12:00

Nad Krocínkou x Obvodová

2
9:00 – 13:00

Skloněná u č. 8

8:00 – 12:00

Rumburská x Litvínovská

9:00 – 13:00

Jablonecká u č. p. 715/9

8:00 – 12:00

Kovářská x U Školičky

9:00 – 13:00

Vysočanská 85/546

8:00 – 12:00

Hrdlořezská 64/43

9:00 – 13:00

K Lipám x Chrastavská

2

2

KDE NAJDETE SBĚRNÉ NÁDOBY NA POUŽITÝ
POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ A TUKY?
Jablonecká 714/40 (stanoviště č. 044)
Jablonecká 365/11 (stanoviště č. 063)
Vysočanská 554/69 (stanoviště č. 117)
Vysočanská 240/107 (stanoviště č. 009)
Litvínovská 518/40 (stanoviště č. 004)

Veltruská 608/4 (stanoviště č. 002)
Novoborská 371/10 (stanoviště č. 120)
Zakšínská 571/8 (stanoviště č. 123)
Teplická 274/32 (stanoviště č. 087)
Lovosická 661/1 (stanoviště č. 061)

2

Sběrný dvůr pro Prahu 9
Sběrné místo víček od PET lahví
a brýlí je zrušeno
Vzhledem k tomu, že odběratelé přestali mít zájem o víčka
od PET lahví i použité brýle,
byli jsme nuceni zrušit sběrné
místo ve vstupní hale nové
radnice (Sokolovská 14/324,
Praha 9), kam jste tyto věci

nosili. Pokud se situace změní,
rádi sběrné místo obnovíme.
Sběrné kontejnery na použité
tonery, baterie, malé/krátké
zářivky a drobné elektrozařízení zůstávají.
Odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha 9

Pod Šancemi 44/1, Praha 9
Tel.: +420 284 098 581

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

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

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

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

Klíčovská 293/20

Litvínovská 518/40

Novoborská 371/10

Pod Strojírnami 707/13

Střížkovská 550/33

Drahobejlova 956/51

Kovanecká 2295/9

Lovosická 661/1

Novoborská 620/27

Poděbradská 777/9

Vysočanská 233/93

Habartická 500/48

Kovářská 1414/9

Na Harfě 935/5d

Novoborská 649/9

Podvinný mlýn 2126/1

Hrdlořezská 366/14a

Kovářská 978/25

Na Rozcestí 1328/8

Odlehlá 321/67

Podvinný mlýn 2281/12

Jablonecká 708/30

Kytlická 764/33

Paříkova 354/5

Prosecká 681/119

Jablonecká 714/40

Lihovarská 1093/10

Na Vysočanských vinicích
824/8

Pešlova 341/3

Rubeška 383/4

Vysočanské nám. 218/4

Jablonecká 718/3

Litvínovská 286/15

nám. Na Balabence 1433/8

Pešlova 356/12

Skloněná 551/12

Zakšínská 571/8
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Monitoring zápachu v Praze
V Praze vzniká systém monitorování obtěžujícího zápachu
na území hlavního města.
K jeho vytvoření vedly opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy. Občanům
je nově k dispozici ke stažení
formulář, prostřednictvím
kterého mohou nahlásit výskyt
obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby. Tento formulář
najdou na Portálu životního
prostředí hlavního města Prahy
na adrese zapach.praha.eu.
Vyplněný formulář, který
oznamovatel zašle prostřednictvím e-mailu posta@praha.eu
na hlavní podatelnu úřadu,
zpracuje pověřený pracovník

oddělení ochrany ovzduší.
Žádost bude následně vyhodnocena. Informace uvedené
v žádosti se porovnají s informacemi o rychlosti a směru
větru na měřicích stanicích
ČHMÚ v Praze, aby se mohly
vyřadit neadekvátní stížnosti.
Oprávněné stížnosti budou
uloženy do databáze, která
bude sloužit jako podklad pro
další jednání při řešení problematiky zápachu. Díky informaci o místě výskytu bude
možné vytvořit mapu hlášených událostí. 

Svoz nebezpečného odpadu
Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů v roce 2021 v Praze 9.

Bezplatná právní poradna pražského
magistrátu je opět v provozu
Bezplatná právní poradna zajišťovaná Magistrátem hl. m.
Prahy ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity
Karlovy je s posunutým začátkem nového semestru na vysokých školách opět otevřena.
K dispozici je Pražanům v budově Magistrátu hl. m. Prahy
v přízemí Škodova paláce
(přepážky č. 7 a 8), a to každou
středu od 14 do 16 hodin. Pokud
to aktuální epidemická situace
dovolí, bude rozšířen provoz
i na pondělí od 14 do 16 hodin.
Návštěvu v poradně je třeba
předem telefonicky objednat
na čísle 12444. Provoz poradny
bude ukončen 31. srpna
2021 a znovu obnoven se začátkem výuky v říjnu 2021.

Studentská právní poradna…
… funguje od konce roku 2014,
kdy hlavní město podepsalo
s pražskou právnickou fakultou smlouvu o spolupráci při
její realizaci. Pečlivě vybraní
posluchači docházejí do prostor magistrátu a zájemcům
z řad široké veřejnosti zde poskytují pod odborným dohledem jednoduché právní rady.
26
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Studenti zde poskytují
kvaliﬁkované základní rady
pro řešení různých životních
situací, které mohou klientům
usnadnit jejich rozhodování.
Ovšem očekávat řešení složitých kauz zde není možné
a v takovém případě bude
klient odkázán na služby advokáta či notáře.
Poradna pomůžeme s drobnými právními záležitostmi,
jako například jak lze řešit
sousedské spory, na co nezapomenout v nájemní smlouvě,
jaké náležitosti by měla mít
závěť či jak vyřešit problém ze
soužití bytového družstva. Poskytuje především právní pomoc ohledně možností řešení
vzniklé situace, nevyhotovuje
žádná písemná podání ani
smlouvy. Klienti by si s sebou
do poradny měli vzít veškeré
dokumenty, které se jejich
problému týkají. 
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Při mobilním sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů jsou ZDARMA odebírány tyto odpady:
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti • olej a tuk • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) • léčiva • baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!
• jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
Nelze odevzdat:
• stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete v určený čas na místě, kontaktujte řidiče telefonicky: 739 412 393, 731 686 777,
602 485 324 

datum - den

zastávka

čas od - do

Praha 9 - trasa A

po – pá

so

11. 5. - út

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

15.00 - 15.20

8.00 - 8.20

8. 6. - út

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická
(za poštou)

15.30 - 15.50

8.30 - 8.50

10. 8. - út

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

16.00 - 16.20

9.00 - 9.20

7. 9. - út

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

16.40 - 17.00

9.40 - 10.00

ul. Drahobejlova
(u metra Českomoravská)

17.10 - 17.30

10.10 - 10.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové
školy

17.50 - 18.10

10.50 - 11.10

U Smetanky (u potravin Lidl)

18.30 - 18.50

11.30 - 11.50

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

15.00 - 15.20

8.00 - 8.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

15.40 - 16.00

8.40 - 9.00

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

16.10 - 16.30

9.10 - 9.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

16.40 - 17.00

9.40 - 10.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

17.10 - 17.30

10.10 - 10.30

ul. Vysočanská 243

17.40 - 18.00

10.40 - 11.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská

18.10 - 18.30

11.10 - 11.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

18.40 - 19.00

11.40 - 12.00

13. 11.
- so

21. 7. - st

28. 8.
- so

Č E RVEN
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Posláním služby je umožnit dospívajícím a dospělým
lidem s tělesným a kombinovaným postižením
ve věku 16 – 64 let, aby se začlenili do života
v běžné společnosti a komunitě. Služba je
poskytována na území hl. m. Prahy, bezplatně,
a to v pěti základních programech.

Marie Palasová / marie.palasova@asistence.org / 739 560 211

• Chcete si vybudovat představu o tom, co to znamená samostatně bydlet?
• Potřebujete si zmapovat možnosti bydlení?
• Přejete si najít bydlení, zařídit si ho a naučit se v něm fungovat?

• Přejete si najít soukromé asistenty sociální péče a nastavit
podmínky spolupráce?
• Potřebujete si ujasnit vlastní představy o míře potřebné podpory
a spolupráci s vlastními asistenty?
• Chcete získat zkušenosti, znalosti a dovednosti potřebné k hledání
soukromých asistentů a udržení spolupráce s nimi?

• Přejete si navázat nové vztahy nebo nalézt místo nebo skupinu lidí,
kam se můžete zapojit a kam „budete patřit“?

• Potřebujete řešit své konkrétní problémy, obtíže nebo záležitosti
prostřednictvím vyhledávání relevantních informací, zvažování
různých variant a možností, vyhodnocování pro a proti, přínosů a rizik?
• Chcete se naučit argumentovat, formulovat a vyjadřovat vlastní názor
a vyjednávat s třetími stranami (rodiče, partner, školy, služby atp.)?

• Přejete si mít naplánované a zkoordinované služby a osobní aktivity,
které chcete nebo potřebujete ve svém životě?
• Chcete mít podporu při komunikaci se službami nebo třetími osobami?
• Potřebujete mít kontrolu nad svými ﬁnancemi?

• Potřebujete poradit ohledně kompenzačních pomůcek
a úprav prostředí?
• Chcete potrénovat pamět, pozornost nebo něco jiného?
• Přejete si lépe zvládat všední denní nebo pracovní činnosti?

Můžete se také podívat na webové stránky Asistence, o. p. s. a na Facebook.
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Místo, kde se rodí baletky a tanečníci
příprava je velmi důkladná,“
říkají Aneta Glatz/Zýková
a Natálie Kučerová, které dívky připravovaly a v BackStage
vedou kurzy mnoho let. Více
na www.centrumbackstage.cz

Za deset let své existence připravilo Taneční centrum
BackStage v Praze 9 na taneční konzervatoř a pro profesionální kariéru tanečníků už devět dětí.
Taneční centrum nenabízí
pouze lekce baletu, uspokojení
zde najdou všichni milovníci
tance a pohybu. Děti, které
netouží po profesionální taneční kariéře, mohou dělat
tanec na velmi dobré amatérské úrovni. BackStage se
pravidelně a úspěšně účastní
amatérských tanečních soutěží. A možná největší devizou
je, že v tanečním centru získávají děti radost z pohybu,
dobré držení těla a rozvíjí svůj
rytmus.

Text a foto: red

Stella Pohanková

Linda Smržová (vlevo) a Aneta Kuchtová

Prestižní ocenění centra
I v tak nelehké době, jako je
nyní, byla přijata na taneční
konzervatoř čtyři děvčata
z Tanečního centra Backstage
– Stella Pohanková a Terezka
Petrová do třetího ročníku,
Anetka Kuchtová nastoupila
do druhého ročníku a Linda
Smržová nastoupí do prvního
ročníku v září. „Každé přijetí
na tuto školu je prestižní, ale

28
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jako velký úspěch bereme, že
se děti dostaly do vyšších ročníků na základě rozdílových
zkoušek. Musejí mít dobré
taneční dovednosti a jejich

L E T N Í TÁ B O RY A W O R K S H O P Y S B A C K S TA G E
Chcete si tanec vyzkoušet? Na léto BackStage nachystalo zajímavý program v podobě
příměstských táborů a workshopu.
5.–.9. července:
Street dance nebo balet pro děti 4-7 let a pro děti 6-11 let.
12.–18. července:
Tanečky pro nejmenší (4-7 let). Tanečky inspirované hudbou z TV pro děti.
9.–13. srpna:
Street dance nebo balet pro děti 4-7 let a pro děti 6-11 let.
16.–20. srpna:
Workshop pro děti s tanečními zkušenostmi. Je zaměřen na balet a moderní tanec.

M ĚS TS K É

Tereza Petrová
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Karate stále „jede“
I přes složitou covidovou situaci, která postihla také oddíl SK KAMIWAZA KARATE, jsme
ihned od začátku pandemie hledali cestu, jak pomoci dětem a našim členům. Snažili
jsme se po celou dobu nepřestávat v našich aktivitách.
Neočekávali jsme žádný ﬁnanční příjem. Nenechali jsme
se deprimovat a nepostavili
jsme se do role pasivních diváků. Právě naopak. Aktivně
jsme hodiny a hodiny natáčeli
videotréninky a on-line tréninky. Naši skvělí trenéři se
nezalekli kamer, přestože to
není jednoduché, a sami cvičili s dětmi. Nebylo výjimkou,
že aktivně trénovali i čtyři hodiny v kuse. Od začátku jsme
to vnímali jako to, co můžeme

udělat pro děti. Ano, stálo nás
to peníze, ale nelitujeme toho.
Víme, že pro řadu dětí v on-line videu chybí motivace
a rozhodně to nenahrazuje
trénink v tělocvičně, ale naším mottem bylo „i kdyby to
pomohlo jen jednomu dítěti
z deseti, má to velký smysl“.
Řada rodičů to průběžně oceňovala.
I proto jsme se v průběhu
pandemie rozhodli natáčet videotréninky pro děti „karatem

nepolíbené“. Chtěli jsme
tak dát prostor také sourozencům našich členů
a dalším dětem, aby se
do trénování zapojily.
Podle ohlasů se nám to
povedlo.
Hned po uvolnění některých
protiepidemických opatření
jsme opět začali trénovat společně a nyní je náš cíl jasný
– chceme pomoci dětem opět
se vrátit do normálního života.
Do života plného pohybu a so-

ciálních kontaktů s ostatními.
Věříme, že se nám to povede. Kromě tréninků již nyní
plánujeme řadu akcí, včetně
příměstských táborů a soustředění. Více na webu karate1.cz.
Filip Miler, SK KAMIWAZA KARATE

Devítka v pohybu

Letní tábor:

Devítka v pohybu, aneb fitness pod otevřeným nebem. Kdokoliv si může přijít zdarma zacvičit.

Mažoretky a twirling

Díky mimořádné podpoře
Magistrátu hlavního města
Prahy a městské části Prahy 9 získalo o.s. Devítka
v pohybu zázemí pro jedinečný projekt veřejných
venkovních tréninků v parcích této městské části.

Tréninky na Fitness louce Rokytka v červnu:
Jóga:
pondělí a čtvrtek od 18 do 19 hodin

TJ Sokol Vysočany ČOS pořádá
letní příměstské tábory se zaměřením na mažoretky a twirling.

Funkční trénink:
pondělí a středa od 18 do 19 hodin
Kontakt: www.devitkavpohybu.cz
red

Letní sportování v Podvinném mlýně
Pětidenní příměstské kempy plné nových sportovních zážitků, zábavy a dalších aktivit pod
vedením zkušených trenérů ze sportovních oddílů AC Sparta Praha pořádá od 12. července
do 27. srpna 2021 městská část Praha 9 ve spolupráci s AC Sparta Praha.
Letní příměstský kemp je
plný zajímavých sportovních
a pohybových aktivit, nových
zážitků a kamarádů. Probíhá
v týdenních turnusech každý pracovní den po celé letní
prázdniny. Děti od 6 do 15 let
se na kempech seznámí například se základy atletiky,
ragby, fotbalu, juda, ﬂorbalu,
stolního tenisu, fresbee a dalšími sporty. Rozděleny budou
do skupin podle věku a fyzických schopností a věnovat
se jim budou zkušení trenéři
a hráči AC Sparta Praha.

Zvýhodněná cena
pro malé sportovce z devítky
Sportovní kempy se konají každý prázdninový týden (pondělí až pátek) ve sportovním
areálu Podvinný mlýn AC
SPARTA PRAHA vždy od 7.30
do 18 hodin.
Č E R V E N
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ronavirové krizi, bude celá
částka zaplacená za kemp
vrácena.

Cena za kemp je 3490 Kč,
zájemci s trvalým pobytem
v MČ Praha 9 zaplatí 2950 Kč.
Cena zahrnuje kempové
tričko, oběd a svačinu, pitný
režim, vstupné na exkurze,
trenéry z AC Sparta Praha, odměny (diplomy, aj.)
Účastníci sportovních kempů budou muset dodržovat
aktuální protiepidemická
opatření. Pokud bude kemp
zrušen v důsledku vládního
opatření kvůli případné ko-

Co si vzít s sebou?
Sportovní pomůcky a vybavení si děti mohou půjčit ve sportovním areálu.
Na kemp by si měly přinést:
sportovní obuv venkovní i sálovou, ale i otevřenou obuv
(pantoﬂe) pro chvíle odpočinku, oběda apod., čepici, brýle
proti slunci, opalovací krém,
láhev na pití, ručník, náhradní
sadu oblečení – tričko, šortky,
ponožky, kopii kartičky zdravotní pojišťovny, pro deštivou
variantu mikinu, tepláky,
příp. pláštěnku.
Více informací a přihláška
na www.sportujabavse.cz/
primestsky-tabor-sportovni-sparta.

Letní tábory jsou určeny pro
všechny děti ve věku
4-12 let (nebo podle individuální dohody), které si chtějí
užít spoustu zábavy, a přitom
si osvojit základy mažoretkového sportu.

Termíny - mažoretky:
12.-16. července 2021
19.-23. července 2021
Vždy od 8 do 16 hodin. Cena
2000 Kč zahrnuje cenu za tábor včetně obědů. Tábor je
zaměřen na základy mažoretkového sportu, gymnastiku
a balet podle pokročilosti dětí,
chybět nebudou procházky
a výlety, hry na hřišti a další
sportovní aktivity.
Termín twirlingového kempu
s lektorkou Lucií Matouškovou:
26.-29. července 2021
Vždy od 8 do 16 hodin. Cena
2500 Kč zahrnuje cenu za tábor
včetně obědů. Twirling je akrobatický tanec s hůlkou. Kemp
je určen pro pokročilejší děti,
které se chtějí zdokonalit v práci s hůlkou, tanci, gymnastice
a baletu a zlepšit si kondičku.
K O N TA K T
TJ Sokol Vysočany, Novoškolská 696/2,
Praha 9.
Ing. Soňa Purmová, tel.: 603 907 438,
e-mail: purmovas@gmail.com

red
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INZERCE

Koupíme st. šperky,
zl. zlomky a zl. mince.
+OHGiPHVWVHĀQp
]EUDQě]OKRGLQN\
obrazy parní
lokomotivy od Ronka.

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

SC-400906/06

Jaroslav Harviš,

BYDLÍM TADY S VÁMI

Realitní makléřka
+420 773 020 207
SC-400878/07

vladimira.halperinmatouskova@re-max.cz

4 You II
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PRODÁM

telefon: 734 505 923

2+kk/L, 45 m2, OV,

e-mail:
jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

Praha 8, metro Prosek.
4 690 000 Kč.

Mgr. Vladimíra Halperin Matoušková
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Inzerce
v Devítce

FA J. MACHÁČ

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

Tel.: 603 553 279
Č E RVEN

SC-500350/01

SC-500302/01

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

SC-500368_01

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

,QWHUDQWLN3UDKD
Pod pekárnami 157/3,

WHO
SRKRG

SC-400921/06

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ
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ikál
oÆ Amuz
Retr
Æ ZELENKY
ZDENKA
FILIPA RENCE

MUZIK ÁLOVÉ
LÉTO
Premiéra CÆ ERVENEC 2021

H U D BA

ALAN
MENKEN

P Ů VO D N Í

TEXTY

GLEN
S L AT E R

LIB

SISTER ACT Is presented
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C H E R I S T E RETO
& BILL ST INKELLNER
EINKELLN
ER
through special arrangemen
t with Music Theatre
International (MTI).
www.MTIShows.com
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